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El6terjeszt6: Kolkfltosz Jorgosz elndk

A veszdlyhelyzet kihirdet6s6r6l sz6l6 47812020. (XI. 3.) Korm. rendeletben a
Korm6ny az 6let- ds vagyonbiztons6got veszdlyeztet6 tdmeges megbetegeddst okoz6
SARS-CoV-2 koronavirus vil6giirwfrny (a tov6bbiakban: koronavirus vil6gjrirv6ny)
kdvetkezmdnyeinek elh6rit6sa, a magyar 6llampolg6rok egdszsdgdnek 6s 6let6nek
meg6v6sa 6rdek6ben Magyarorszdg egesz teriiletdre veszdlyhelyzetet hirdetett ki. A
Korm6ny 6ltal kihirdetett veszdlyhelyzet ideje alatt a nemzetis6gi rinkormdnyzatokkal
kapcsolatos kiikinleges szab6lyok l6pnek hat6lyba.

A katasztr6fav6delemr6l 6s ahozzir kapcsol6d6 egyes trirvdnyek m6dosit6sdr6l sz6l6
20ll.6vi CXXVIII. torvdny 46.$ (a) bekezddse alapj6n veszdlyhelyzetben a telepiil6si
dnkormiinyzatkepvisel6-testi.iletdnek feladat- 6s hatrlskdr6t a polg6rmester gyakorolja,
iW a k6pviselo-testiilet 6ltal elfogadand6 ddntdsek meghozatalira a polgiirmester
jogosult.

A

nemzetisdgek jogair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXIX. tdrv6ny 153. $ (1) bekezd6se
megdllapitja, hogy amennyiben az Njtv. elt6roen nem rendelkezik, a nemzetis6gi
onkormSnyzatol,ra 6s az 6talakult nemzetisdgi dnkorminyzatokra alkalmazni kell a
helyi dnkorm6nyzatokra vonatkoz6 szab6lyokat az ad6ssiigrendezdsre vonatkoz6
rendelkez6sek kiv6tel6vel.

A fentiek alapjrin a nemzetis6gi

dnkormitnyzat elndkdre a polgdrmesteri tiszts6g
ell6t6s6ra vonatkoz6 trirv6nyi rendelkezdsek alapj6n a nemzetis6gi onkormitnyzat
kdpvisel6-testiilet6nek feladat- 6s hat6skdr6t a nemzetisdgi dnkorm6nyzat elndke
gyakorolj a a jogszabitlyokban meghat6rozott korliltokkal.

A K6b6nyai Grirrig Onkormrlnyzat a 2O2O.6vi

munkaterv6ben ddntdtt arr6l, hogy a
feladatalapri t5mogatiis terh6re a gdrdg kultur6lis hagyom6nyok firzdse c6lj6b6l
200 000 Ft keretdsszegben gdrdg kar6csonyi dlelmiszer-csomagokat oszt ki a gorog
szdrmazinf honfit6rsak kdzdtt. A Grirrig Klubban (1104 Budapest, Kada utca 120.)
2020. december 2l-dn keriilt sor a 30 db csomag kioszt6s6ra, melyek Stvetelet a
(tdbbs6gukben k6b6nyai nyugdij as) al6f r6sukkal igazoltik.

Az illlamhiztartils sz6mvitel6r6l sz6l6

(I.

11.) Korm. rendelet 6s a Beruh6z6s
El6k6szit6si Alap felhaszn6l6s6r6l sz6l6 23312018. (XII. 6.) Korm. rendelet
m6dosit6srir6l sz6l6 67812020. (XII. 28.) Korm. rendelet 2020. december 29-ei
hat6llyal m6dositotta az elozo 6vi maradvdny 2020. 6vi kdnyvel6se sor6n kcivetend6
elj5r6st. Budapest F6vilros X. keriilet K6brlnyai Polg6rmesteri Hivatal Gazdasilgi
F6osztrilya tlltal k6szitett, a 2019. 6vi maradv6ny korrekci6j6r6l sz6l6 jegyzokdnyv
alapj6n az iilamhirztartils sz6mvitel6rol sz6l6 412013. (I. 1 1.) Korm. rendelet alapjin a
412013.

K6b6nyai Gdr6g Onkormiinyzat 2019. 6vi kcilts6gvetdsi maradv6ny6nak korrigiiliis6ra
nincs sziiksdg.

A K6bSnyai G0r0g Onkormrlnyzat Eln6kekdnt a Nemzeti k0znevel6sr6l sz6l6 2}ll.
6vi CXC. tdrvdny 83. $ (7) bekezddse alapjin a maryff nyelvi el6k6szitds, a

nemzetis6g nyelvdn foly6 nevel6s 6s oktat6s ir6nti ig6nyt a telepiildsi dnkormdnyzat,
az iilami intdzm6nyfenntart6 kdzpont 6vente kdteles felm6rni az lrintett els6 6vodai
neveldsi 6vre beiratkozni szdnddkoz6k k6r6ben az €rdekelt teleptil6si nemzetisdgi
dnkorminyzat 6,s az orszfrgos nemzetisdgi dnkormdnyzat bevon6s6val. A k6brinyai
sziildk reszerol nem 6rkezett ilyen ig6ny, ez6rt javaslom, hogy ne ig6nyelj6k az els6
6vodai beiratkozitsi 6vre a nemzetis6gi nyelven foly6 nevel6st.

A K6b6nyai Gdriig Onkorm6nyzatElndkek6nt a Nemzeti kdznevel6sr6l s2616 2OlI.
6vi CXC. tdrvdny 83. $ (7) bekezd6se alapjin a magyar nyelvi elok6szit6s, a

nemzetis6g nyelv6n foly6 nevel6s 6s oktat6s ir6nti igdnyt a telepUl6si Onkorminyzat,
az rillami intdzm6nyfenntart6 kdzpont 6vente kdteles felm6rni az els6 iskolai
6vfolyamra a temzetis6gi nyelven foly6 oktat6st. A k6b6nyai sziil6k r6sz6r6l nem
erkezett ilyen ig6ny, ezdrt javaslom, hogy ne igdnyeljdk az els6 iskolai dvfolyamra a
nemzetisdgi nyelven foly6 nevel6st.

A K6b6n

Elniik6nek 212021. fi. 21.

kulturilis haeyom6nyok 6rz6se c6li6b6l a K6b6nvai Giiriie Onkormdnvzat Sltal
biztositott siiriig karfcsonyi 6lelmiszer-csomasoknak a Giiriis Klubban 2020.
december 16 6s december 1.8-a kiiziitt tiirt6nt kioszt6s6r6l sz6l6 beszimol6:

K6b6nyai Gciriig Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilet6nek Elndkekdnt a nemzetisdgek
jogair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXX. tdrv6ny 153. $ (l)-(2) bekezd6seiben ds a
katasztr6favddelemr6l 6s a hozz6 kapcsol6d6 egyes tdrvdnyek m6dosft6srir6l s2616
20ll.6vi CXXVII. tdrv6ny 46. $ (4) bekezd6sdben foglaltak alapjdn, figyelemmel a
veszdlyhelyzet kihirdet6sdr6l s2616 47812020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett
veszdlyhelyzetre, a k6pvisel6-testiilet jogkdr6ben eljdrva meghozom az al6bbi
hatdrozatot:

A

K6brlnyai Gdriig Onkormrlnyzat K6pviselS-testiilet6nek Elndkek6nt a gdrdg
kulturrilis hagyomrinyok 6rzdse c6lj6b6l a grirdg kar6csonyi dlelmiszer-csomagoknak a
Gtirdg Klubban (1104 Budapest, Kada utca 120.) 2020. december 2l-en tdrtdnt
kioszt6silr6l sz6l6 besz6mol6t elfogadom. Meg6llapftom, hogy a csomagok kciltsdgeire
biztositott 200 000 Ft keretiisszeg teljes eg6sz6ben igazolt m6don felhaszn6l6sra
keri.ilt.

2l.l hatirozata

On

iG6

6vi maradvi

a

nak

tii6koztat6r6l:
K6b6nyai Gtircig Onkorm6ny zat Klpvisel6-testtlet6nek Elndkek6nt a nemzetisegek
jogair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXX. t0rv6ny 153. $ (1)-(2) bekezd6seiben 6s a
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katasztr6favddelemr6l 6s a hozzii kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek m6dosit6srir6l sz6l6
20ll.6vi CXXVIII. tdrvdny 46. $ (4) bekezddsdben foglaltak alapjdn, figyelemmel a
veszdlyhelyzet kihirdetdsdrdl sz6l6 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett
veszdlyhelyzetre, a kdpvisel6-testiilet jogkdr6ben eljim,a meghozom az al6bbi
hathrozatot:
Az illlamhdztartis sz6mvitel6r6l sz6l6 412013. (I. I l.) Korm. rendelet (a tovribbiakban:
Ahsz.) m6dosit6sa miatt a K6b6nyai Gdrtig Onkorm6nyzat 2019. 6vi k0lts6gvet6si
maradv6ny6nak risszeg6nek korrig6lis6ra nincs sztks6g.

A K6b6nvai Gdriie Onkormfnvzat

Elntik6nek 4/2021. (I. 21.) hatirozata a
nemzeti. vagy etnikai nemzetis6s nyelv6n folv6 els6 6vodai beiratkozdsi 6vre
oktatisi ie6nv felm6r6s6r6l:

1

. K6b6nyai G6rtig Onkorm6ny zat Kdpvisel6-testiilet6nek Elndkek6n

jogair6l sz6l6 2011. 6vi CI-xxIX. tdrvdny 153.

$ (l)

t a nemzetisdgek

bekezd6s6ben 6s a
katasztr6favddelemrdl 6s a hozz6 kapcsol6d6 eryes tdrv6nyek m6dosft6sir6l sz6l6
20ll.6vi CXXVII. t6rvdny 46. $ (4) bekezd6s6ben foglaltak alap16n, figyelemmel a
vesz6lyhelyzet kihirdet6s6r6l sz6l6 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett
veszdlyhelyzetre, a kdpvisel6-testiilet jogkdr6ben eljrirva meghozom az al6bbi
hat6rozatot:
A K6b6nyai Gdrcig Onkorm6nyzatKepvisel6-testiilet6nek Elndkek6nt a Budapest X.,
keriilet6ben a 202112022. tan6vben nem tartok igdnyt g6rdg anyanyelven foly6
neveldsre az els6 6vodai beiratkozirsi 6vre.

2. Ezen hatir ozatot 2021. j anu6r I -j 6t6l kell alkalmazni.
Hatririd6:
azonnal

Felel6s:

elntik

A K6b6nvai Gdriie Onkorminvzat

Elndk6nek 5/2021. (I. 21.) hatirozata a
nemzeti. vagy etnikai nemzetis6g nvelv6n folv6 els6 iskolai 6vfolvamra oktatisi
ie6nv felm6r6s6r6l:

l. KSb6nyai Gdrdg Onkorm6nyzat K6pviselS-testi.iletdnek Elndkekdnt a nemzetis6gek
jogair6l sz6l6 2011. 6vi CI-xxIX. tdrv6ny 153. $ (1) bekezdds6ben 6s a

katasztr6fav6delemr6l 6s a hozz6 kapcsol6d6 egyes t<irv6nyek m6dosit6shr6l sz6l6
20Il.6vi CXXVII. t<irv6ny 46.$ (4) bekezdds6ben foglaltak alapj6n, figyelemmel a
veszdlyhelyzet kihirdetdsdr6l sz6l6 47812020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett
vesz6lyhelyzetre, a kdpviselS-testiilet jogkdrdben eljirva meghozom az al6bbi
hatirozatot;
A K6b6nyai G6rdg Onkorm6nyzatKdpvisel6-testiiletdnek Elndkek6nt a Budapest X.,
keriiletdben a 202112022. tandvben nem tartok ig6nyt gdrdg anyanyelven foly6
oktat6sra az els6 iskolai 6vfolyamra beiratkoz6k eset6ben.
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A

ddnt6sr6l a Kelet-Pesti Tankeriileti Kdzpont (1106 Budapest, Keresztriri
igazgat6j irt i rdsb an t6j dkoztatom.

2. Ezen hatbr ozatot 2021. j anu6r I -j 6161 kell alkalmazni.
Hat6rid6:
azonnal
Felel6s:
elnOk

fi
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Budapest, 2021. jantfir 21.

Koll6tosz Jorgosz
eln<ik

Tdrv6nyessdgi szempontb6l l6tta:
dr. T6th S6ndor Ldszl6ne
kamarai jogtan6csos

Dr. Tóth Digitálisan
aláírta: Dr. Tóth
Lászlóné
Sándor Sándor
Dátum:
Lászlóné 2021.02.24
08:18:05 +01'00'
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K6binyai Giirii g Onkormdnyzat
Elniike
E16terjeszt6s

K6pvisel6-testiilet r6sz6re
a Kdbfnyai Giiriig Onkormdnyzat2019.6vi maradvinyfnak korrekci6jdr6l sz6l6

tij6koztatflr6l
412013. (I. 11.) Korm. rendelet 6s a Beruhi.zits
El6k6szit6si Alap felhaszn6l6s6r6l sz6l6 23312018. (XII. 6.) Korm. rendelet m6dosit6sar61
sz6l6 67812020. (XII. 28.) Korm. rendelet 2020. december 29-ei hatilllyal m6dositotta az
elozo 6vi maradv6ny 2020.6vi kdnyvel6se sor6n kdvetend6 eljrir6st.
Az iilamhdztartds sziimvitel6r6l sz6l6 412013. (I. 1 I .) Korm. rendelet (a tovrlbbiakban: Ahsz.)
m6dositiisa miatt a K6brlnyai Gdrdg Onkormrlnyzat 2019.6vi kdlts6gvet6si maradvriny6nak
6sszeg6nek konig6l6s6ra nincs sztiks6g.

Az 6llamhintartils szrimvitel6r6l sz6l6

Ahsz. 17. mell6klet 4.
pont d) alpont
szerint sz6mitott
2019.6vi korrigdlt
zhr6 pilnzeszkdz
K6b6nvai Gorde Onkorm6nvzat

Budapest, 2[2l.januar
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2019.6vi
kdlts6gvet6si

beszimol6ban
szerepl6

maradviny
40s 823

405 823
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Trirv6nyess6gi szempontb6l l6tta:

dr. T6th S6ndor Liszline
kamarai jogtan6csos

Maradvinykorrekci6

Dr. Tóth Digitálisan
aláírta: Dr. Tóth
Lászlóné
Sándor Sándor
Dátum:
Lászlóné 2021.02.24
08:18:56 +01'00'
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