Budapest Fdvdros X kerutet K6banyar

HelY Vehsztdst Btzottsdg

MEGHIV6
a K6benyai ciiriig onkormStryrat
X6pvlsel6-testiilete megism6telt alakul6 iil6s6re,
a K6bdnyai

polgarmesteri Hivatal

[1102 Budapest

X., Szent

Lrszl6 t6r 29.J

fiildszitlt 20 term6be
2019. november6-an (szerden) 10.00 6r6ra.
Napirend el6tt 6s az esk tltelt kijvet6en o megbtz'tevelek dtoddsdro keril sor.

Tervezett napir.epd:
1./ Javaslat a K6brnyai GOrdg 0nkorminyzat elniikdnek megvflaszt srra (sz6beli
el6terieszt6s)

2./ Iavaslat

a

K6benyai Citrdg onkorm,nyzat

megyelasztaslra Is?6beli el6terieszt6s)

elndkhelyeftes6nek

3./

Dtintos a k6pvisel6 igazolv{nyok elk6szlt6s6r6l (sz6beli el6terieszt6s)

4./

lavaslat va$ronnyila&ozat nyilvdntart6 6s ellen6fl6 szemdlyek kiieldl6s6re
(sz6beli el6terieszt6s)

Megjelen6s6re felt6tleniil szimftok. Amennyiben a megismdtelt iil6sen nem tud
r6szt venni, kdrem, hosr annak okdt legkdsdbb 2019. november 4-6n (h6tf6n)
12.00 6rrig szlveskedj6k jelezni a Humdnszolgfltat{si F6oszt{ly, Kdznev;l6si 6s
Civilkapcsolati oszt ly l6grn6 Szabados Henrietta nemzetis6gi referens6nek a
433-8141-es telefonszrmon, va$r a JoganeHenrietta@kobanya.hu e-mail clmen.
Trj6koztatom, amennyiben az alakul6 iildsre a vllaszt,s napjrt6l szemltott 30
napon beliil nern kenil megtart sra, id6k6zi vflaszt st kell kt[zni,
Budapest, 2019. okt6ber 31.
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K6BANYAI GoRoC oNKoRMANYZAT
KEPVISEL6-TESTU LETE
I102 Budapest, Szent Lilszl6 t6r 29.

JEGYZ6KONYV
K6sz0lt:

K6b6nyai Gtiriig Onkorm6nyzat K6pvisel<i-testiilete 2019. noyember 66n 10.00 6mi kezdettel a K6brinyai Polgrirmesteri Hivatal (l 102 Bp. X.,
Szent L6szl6 tdr 29.) ftildszint 20- szitm alatti tan6cskoz6 termdben
megtartott alakul6 iildsr6l.
a

Az alakul6 iilds elndki funkci6j6t

a

korelniik, Bajkai Vasziliki l6tja el.

megv6lasztott kdpvisel6k az alakul6 Ul6s keretdben a nemzetisdgek jogair6l sz6l6
2011. dvi CLXXIX. (a tov6bbiakban: Nek tv.) 100. g-a szerint eskut tesznek.

A

Jelen

vannak:

Vasziliki
Szpirosz
Jorgosz
Kyryaki
Jrinos

Bajkai
Dr. Klicasz
Koll6tosz
Koszoru-Keszi
Ziridisz

kdpvisel6
kdpvisel6
k6pvise16
kdpvisel6
kdpvisel6

A Kdb6nyai Polgfrmesteri Ilivatal r6sz6r6l tanicskozisi joggal:
osztillyvezet6
K6lm6nnd Szab6 Judit
dr. Szabados

Ott6

J6g6n€SzabadosHendetta

kamarai jogtan6gsos
nemzetisdgireferens

Korelniik Bejelenti, hory a jegyz6kOnyvet J6gtind Szabados Henrietta vezeti

magyar

nyelven.

a

Kcib6nyai Gdrdg onkorm6nyzat korelnoke iidviizli a
megjelenteket, 6s az alakul6 iil6s folytat6s6t megnyitja. Megrillapitja, hory a testiileti

Bajkai Vasziliki,

iitdsen 5 fb kdpvisel6 megjelent, ds a testiilet hatfuozatkdpes.

Koreln0k Javasolja, hogr a jegyz<ikdnyv hitelesitdsevel Koszoru-Keszi Kyryaki
kdpvisel6t bizza meg a Kdpvisel6-testillet, egyben megkdrdezi, hogy ajelOlt elfogadjae ajeldldst. Kdri a szavazatok megifl,f,lel

Koszoru-Keszi Kyryaki: V6llalom

Korelniik: Kdri

a

megbizatiis.

a szavezatok megl6teldt.

Korelniik: A Kdpvisel6-testi.ilet 5 ffivel hat6rozatkdpes.

2

Git
hatirozata a iesyz6ktin\ryhitelesit6 mew6lasztis6r6l
(5 igen, egyhangf szavazattal)
06.

Onkormanyzat Kdpviselo-testiilete fgy dont, hog/ jegz6kitnyv
hitelesitonek Koszoru-Keszi Kyryaki kdpvisel6t vdlasztja meg'

A Ktibrinyai Gdr6g

Korelniik Ismerteti a napirendi pontokat, majd kdri a szavazatok megtdteldt-

nvai Cii

06.

korm

tK6

hat6rozata a naoirend elfoeadis6r6l
(5 igen, egyhangri sz a\ azafr.al)

K6b6nyai Gitrdg Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete a testiileti iil6s napirendjdt az
al6bbiak szerint fogadja el:

l.
2.
3.
4.
5.

Javaslat

r

K6b6nyai Gbrdg onkorm6nyzat elniikdnek megv6lasztisAra

(sz6beti eloterjesztds)
El6terjeszto: korelndk

Javastat

a

K6b6nYai Gtirtig

Onkorm6nyzat

elnitkhelyettes6nek

megv6lasztis6ra (sz6beli el6terjesa6s)
El6terjeszto: eln6k
Diint6s a k6pvisel6 igazolvinyok elk6szit6s6r6l (sz6beli etotedesztes)
El6terj esztd: etntik
Javasiat vagyonnyilatkozat nyilv6ntart6 6s ellendrz6 szem6lyek kijeliil6s6re
(sz6beli el6te{esztds)
El6teieszt6: elnok
Javasiat a Szervezeti 6s Miikiitt6si Szabilyzat, valamint az Egyiittmiik0d6si
feliilvizsg6latival krpcsolatos 6ll6sfoglal6sra (sz6beli

Meg6llapod6s

el6t€{ esztds)
El6terj eszt6; etnitk

1. napirendi pont t6rgya: Javaslat a K6binyai Giirdg onkorminyzat eln0k6nek

llregyilasztisira (sz6beli el6terjesztds)
Koreltrdk: Keri a K€pvisel6-testiilet tagiait, hogy tegyenek javaslatot a K6b6nyai
Gdrdg Onkormr4nyzat elnOk€nek szemdlydre.

Korelniik

Javasolja Koll6tosz Jorgosz szemdlydt az etniiki tisztsdg betottdsdre'

Ziridisz Jinos: Egyetdrt

a korelnok javaslat6val. Sokat tett a k6b6nyai gdrogsdg€rt'

3

Koszoru-Keszi Kyryaki: Egyetdrt a koreln6k javaslatiival. Megbizhat6 ember,
dolgoztam vele m5r az el6zri ekitti ciklusban, szeretik a gdrdgdk a keriiletben. Sokat
tett a k6b6nyai gdrdgsdgdrt.

Dr. Klicasz Szpirosz: Egy€tdrt a korelnok javaslat6val. Egyiitt dolgoztak az el6z6
ciklusban, kiskora 6ta ismeri, megbizhat6, j6 szakember. J6 a kapcsolata a Kob6nyai
Onkom{4nyzattat ds a keriileti gttrttgdkkel. Csak t6mogatni tudja Jorgosz szemdlydt.

Korelniik: Megkdrdezi, hogy ajel6lt v6llalja-e megbizatiist
Koll6tosz Jorgosz: V6llalom

ds

kdri-e z6rt iil6s tart6s6t.

a megblzat6st, nem kdrem zart iilds tart6s6t.

Korelndk Kdri a szavazatok megtiteldt. Min6sitett tiibbsdgii

szavazris kdvetkezik.

81/2019, (XI. 06.) K6b6nyai Glirde Onkorminvzat Kdpvisel6-testiilet6nek
hatirozata a K6b6nvai Giiriie dnkorm6nyzat elntik6nek mesyilaszt6s6r6l
(5 igen, egyhangf szavazattal)

A

K6b6nyai Gdrdg onkormanyzat K€pvisel6-testiilete
Kollitosz Jorgosz kdpvisel6I vdlasztja meg.

tgy dtint, hogr

elnok€vd

Korelniik: Ezutan 6tadja a sz6t Koll6tosz Jorgosz eln6k imak, az alakul6 iil6s
vezet6sdnek folytat6s6ra.

2.

napirendi pont tirgya: Javaslat

a

K6b6nyai Gdrdg Onkormdnyzat

eltriikhelyettes6nek megyilasztf s6ra (sz6beli el6tedesztds)

Etntik: Kdri a Kdpvisel<i-testiilet tagiait, hogy te5/enek javaslatot a K6brinyai Gdrdg
onkormanyzat elndkhelyettesdnek szemdlydre. J6l ismeri, megbizhat6 ember, szertik a
keriileti gordgok.

Eluok: Javasotja Bajkai Vasziliki szemdlydt

az elndkhelyettesi tisztsdg bett ltesdre.

Koszoru-Keszi Kyryaki: Egyetdrt az eln6k javaslatAval.

Elniik: Megkdrdezi, hogy ajeltilt v6llalja-e megbizat6st
Bajkai Vasziliki: V6llalom

Elndk: Kdd

ds

ke&e z6rt

Ulds tart6s6t.

a megbizat6st, nem kdrem zi{rt iilds tart6s6t.

a szavazatok megt6tetet.

Min6sitett tobbsdgi.i szavaz6s ktivetkezik.
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82t2019.

Ktibrinvai
meqv6lasztesi16l
(5 igen, egyhangri

A

sz

Giir
Gii

ztt

Yisel6-testtiletdn
clniil(helYettesdnel(

aYazattal)

K6b6nyai Gdrtig 0nkorm6nyzat Kdpvisel6-testillete

itgy ddnt, hogy

elniikhelyettesdvd Bajkai Vasziliki kdpvisel6t valasztja.

3. napirendi pont tirgya: Ddnt6s a k6pvis€16 igazolvinyok elk6szit6s6r6l (sz6beli
el6te{esztds)

Ehtik: Kdri J6g6nd Szabados Henrietta asszonyt, hogy a kdpvisel6i

igazolvdnyok

elk6szitdsdr6l nyujtson tejdkoztat6st a kepviseloknek.

J6g6tr6 Szabados H€nrietta; K0sziini a sz6t. Saj6t nevdber gratulil a K6brinyai
egdszsdget kiYiin az
Gdrog onkorm6nyzat megalakulis6hoz, sok sikert ds
elkdvetkezend<i 5 dvre a testiilet munk6jfLhoz.T|jekoztatja a Kdpvisel6-testiiletet, hogy
a Kclb6nyai Polgiirmested Hivatal minden telepiil6si nemzetisdgi dnkorm6nyzati
kdpvisel<i r6szdre kdpviseloi igazolvrinyt kdszit, melyhez minden kdpviselot6l
ldnykdpet kdmek. Kdri diintdsiiket, hogy a kdpvisel<ii igazolv6ny csak magyar feliratti

j6

legyen.

Javasolom a Kdpviselo-testuletnek, hogy az igazolv ny szdvege magyar ds
gor6g nyelven kdszuljon. Kerem a szavazatok megtdteldt.

Elndk

83/2019. (XI. 06.) K6b6nvai Giiriis Onkormdnvzat K6ovisel6-testiilet6nek
hatirozata a k6ovisel6i isazolv6nvokr6l
(5 igen, egyhangf szavazattal)

l. A K6b6nyai G6rdg onkormturyzat Kdpvisel6-testiilete rigy diint, hogy a kdpvisel(ik
rdszdre a k6pvisel6i igazolvi4nyok magyar ds gdrdg nyelven kdsziiljenek

2. A Kdpvisel6-testulet felkdri az elnokitt a sziiksdges intdzkeddsek megt6teldre
azonnal
Hat6rid6:
elniik
Felelos:

4. napirendi ponl tirgya: Javaslat a yagyoDlyilatkozat nyilvrintart6 6s ellen6126
szem6lyek kijeliil6s6re (sz6beli el6terjesztds)
J6g6n6 Szabados Henrietta; Tajdkoztatja a k6pviseloket a Nek. tv. 103. $-a szerinti
vagyonnyilatkozattdteli kdtelezettsdgiik6l :
,,(l) A nemzetisdgi Onkomrinyzati kdpvisel6 a megv6laszttis6t6l szAmitott harminc
napon beliil, majd ezt kdvet6en minden dv janurir 3l-ig a 2. melldklet szerinti
vagyonnyilatkozatot kttteles tenni. A kdpviselo sajAt vagyonnyilatkozatiihoz csatolni

5

kiiteles a vele kdzds h6ztaftasban dl6 h6zast6rs6nak vagy 6lett6rsdnak, valamint
gyermekdnek az e tdrvdny mell6klete szerinti vagyonnyilatkozat6t.
(2) A vagyonnyilatkozat tdtel€nek elmulaszt6sa eseten annak benyijt6sriig a
kdpvisel6 nem gyakorolhatja kdpvisel<ii jogait, ds nem rdszesiilhet tiszteletdijban,
termdszetbeni juttatasban, kdlts€gtdritdsben.
(3) A vagyonnyilatkozatot a szervezeti €s miikiiddsi szabilyzatbat erre kijeldlt
kdpviselo
bizotts6g, vagy legal6bb kdt kdpvisel6 tartja nyilv6n 6s ellencirzi.
adatok
kivdteldvel
szolg6ltatott
azonosit6
vagyonnyilatkozata
az eller,orz€shez
nyilviinos."

A

-

Az fjruviilasztott kdpvisekik eset6ben szintdn be kell nyirjtani a vagyonnyilatkozatot,
hi6ba adt6k lejanu6rban, ds kOvetkez6 6vjanu6rban szintdn le kell majd adni.

Eln6k: Kdszoni J6giine Szabados Henrietta t6jdkoztat6j6t, majd ezt kovetoen javasolja
Bajkai Vasziliki ds Koszoru-Keszi Kyryaki kdpvisel(iket a vagyonnyilatkozat
nyilviintart6 6s ellen<irzci szemdlyek kijel6lds6re. Kdri a szavazatok megtdteldt.

(xl. 06.) K6bdnvai Ciiriis Onkorm6nvzat

K6pviselti-testiilet6nek
hat6rozata a vasyotrnyilatkozat nyilvrintart6 6s ellen6rzd szem6lYek kiieldl6sdr6l
(5 igen, egyhangf szavazattal)

84/2019.

l. A K6b6nyai

Gcirog Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete Bajkai Vasziliki kdpvisel6t
a vagyonnyilatkozat nyilyantat6 es ellen6rzo szemdlynek kijeltili.
2. A Kdpvisel6-testiilet felk€ri az elndkdt a sziiksdges intdzkeddsek megtdteldre.
azonnal

Hatfuidtt:
Felel6s:

elntik

E5/2019. (xI. 06.) K6bdnyai Gdrdq 6nkormdnyzat K6pvis€16-testiitet6nek
hat{rozata a vasvonnyilatkozat nvilvant8rt6 6s elletr6rz5 szem6lYek kiieliil6s6r6l
(5 igen, egyhangri

sz

avazattal)

l. A K<ib6nyai Giirdg Onkorm6nyzat

Kdpvisel6-testUlete Koszoru-Keszi Kyryaki
kdpvisel6t a vag/onnyilatkozat nyilv6ntart6 ds ellenorz6 szemdlynek kijeltili.
2. A Kdpvisel6{estulet felkdri az elndktit a sziiksdges intdzkeddsek megtdteldre.
azonnal

Hat6rid6:
Felekis:

elnok

6

5. napirendi pont t6rgya: Javaslat a Szervezeti 6s Mflkoddsi Szabilyzat, valamint

az Egyiittmiikdd6si Meg6llapod6s feliilvizsg6latival kapcsolatos illAsfoglalisra
(sz6beli el6terjesztds)
J6g6n6 Szabados Ilenrietta: TAjekoztatja a kdpvisel6ket arr6l, hogy a Nek. tv. I13. $
a) pontjfua figyelemmel a Kribrinyai Goriig 0nl(ormanyzatnak - jogszabiilyi keretek
kiizittt - 6t nem ruhdzhat6 hatiiskiirdben az alakul6 Ul6st k0vet6 h6rom h6napon bel0l
feliil kell vizsg6lni a Szervezeti 6s Miik6ddsi Szabi,,lyzat t, tov6bb6 m6dositja azt a
sziiksdgessd vAl6st kdvet6 harminc napon beliil.
T6jdkoztatja tov6bb6, hogy a Nek. tv. 80. $ (2) bekezddsdre figyelemmel a Ktib6nyai
Gtirdg onkorm6nyzatnak az alakul6 i.il6st kOvet6 harminc napon beliil feliil kell

vizsg6lnia

a

Budapest Fclv6ros

X.

keriilet Kobdnyai OnkormAnyzattal kiitittt

Eg/Uttmiikoddsi Meg6llapod6st.

Elndk: Ktiszdni J6g6nd Szabados Henrietta trijdkoztatoj6t. K6ri

a

szavazatok

megldteldt.

86/2019. (XI. 06.) K6b6nvai Gdrdq dnkorm6nvzat Kdpvisel6-testiilet6nek
hat{rozata a Szervezeti 6s Miikdd6si Szabrilvzat. valamint az Eqviittmtkiid6si
Mee6llapod6s feliilvizssAlatf val kancsolatos 6l16sfoela16sd16l
(5 igen, egyhangri

sz

aYazattal)

A K6brinyai Gdr6g onkormr4nyzat Kdpvisel6-testiilete rigy dont, hogy
l. az alakul6 ut€st kdveto 3 h6napon beliil feliilvizsg6lja a Szervezeti ds Miikiiddsi
Szab|lyzalitt,
2. az alakul6 -iildst kiivet6 30 napon beliil felvizsg6lja a Budapest Fovrfuos X. keriilet
K6b6nyai Onkorm6nyzattal kdtt tt Egyiittmiikdddsi Meg6llapod6st
Felelcis: Elndk
Hatarid6:
L pont eseldben: 2020. februdr 5.
2. pont esetdben: 2019. december 5.

Elniik: Megrillapitja, hogy tovabbi javaslat vagy dszrevdtel a kdpvisel6k rdszdr6l
drkezett, megkdsziini ajelenl6v6k aktiv rdszvdteldt, ds a testiileti iildst bez6da.

K.m.1'.

il'l
t
Elniik

'egyz6kiinyY-hitelesito

JELENLfTI iV
A K6b6nyai Gitrtig 6nkorm6nyzat megv6lasztott k6pvisel6inek
2019. rovember 6-in 10.00 6rai kezdettel
a K6b6nyai Polgirmesteri Hivatal Atrium6ban
(1102 Budapest, Szent L6szl6 t6r 29.)
megtartott iinnep6lyes eskiit6tel616l

A Pol96rmesteri Hivatal k6pviselet6ben:

//a/
KdlmAnnd Szab6 Judit

oszt6lyvezeto:

./(&;-:. G"|*
.

J6giin6 Szabados Henrietta nemzetisdgi referens

A Kr6b6nyai Giiriig 6nkormrinyzat k6pvisel<ii:
Alulirottak egyben a16irisukkal igazolj6k az eskiiokmdny 6tv6tel6t:

Kiibrinyai Gtiriis Onkorm:invzat

1./

Bajkai Vasziliki kdpvisel<i:

!^l/^JJ,,
-==--

2./ Dr. Klicasz Szpirosz kdpvisel<l:
3./ Koll6tosz Jorgosz kdpvisel6:
4./ Koszoru-Keszi Kyryaki kdpvisel6:
5./ Ziridisz J6nos kipvisel<i:

/!;la.*.

