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A K6brinyai Bolgfr 6nkormsnYzat
K6pvisel6-testiilete

2017.janurir 9-6n 18.00 6rai kezdettel
a Nemzetisdgek ds Civil Szervezetek Hirzttban

(1105 Bp. X., Ih6sz utca 26.)

rendes testiileti iil6st tarto
melyre ezitton meghivom.

Napirendi pontok:

l. Javaslat ^ K6b6nyai Bolgir Onkormrlnyzat 2016. 6vi kamatbev6telek

bev6telei, valamint egy6b miikiid6si bev6telek el1irinyzatainak m6dositfsSra
(szobeli el6terj eszt6s)

El6ad6: Nagy Istv6n elnok
2. A nemzeti,, vagy etnikai nemzetis6g nyelv6n foly6 els6 6vodai beiratkozisi

6vre nevel6si 6s els6 iskolai 6vfolyamra oktat:isi ig6ny felm6r6se (szobeli

eloterjeszt6s)
E,loado: Nagy Istv6n elndk

3. Javaslat a bolgrlr kulturilis iiriiks6g6nek 6pol6sfval kapcsolatos feladatok

ellft6sa c6lj6b6l 2017. januir 18-6n megrendez6sre keriil6 Bolg6r

Kulturilis rendezv6nyre (sz6beli eloterjesztds)

E,loado: Nagy Istv6n

Esetleges t6volmarad6sSt k6rem, a
sziveskedj6k.

Budapest, 2017 .januar 5.

Polg6rmesteri Hivatal 43 | -87 48-as telefonsz 6min j elezni

s.k.



r6eANvAI BoLGAn oNroRmANY zAT
KEPVISEI6-rEsrUu,rE

1102 Budapest, Szent L6szl6 t6r 29'

K6sziilt:

JEGYZ6KONYV

a Kob6nyai Bolg6r onkorm6nyzat2017.janu6r 9-6n 18.00 6rai kezdettel

a Nemzeiis6gek 6s Civil Szervezetek Hhzihan (1105 Bp. X., Ih6szu.26.)

ftildszint 8.B sz6m alatti irod6ban megtartott kdpvisel6-testiileti iil6s6n.

Jelen vannak: Nagy Istv6n elnok

Szak6cs Ferencnd elnokhelYettes

NackinaHrisztovaEliszaveta k6pvisel6

A K6b6nyai Polg6rmesteri Hivatal r6sz6r6l tan6cskoz6si joggal:

dr. Eder G6bor Jogasz
J6g6n6 Szabados Henrietta civil 6s nemzetis{gi referens

Nagy Istv6n, a Kob6nyai Bolg6r Onkormdnyzat elntike fldvtizli a megjelenteket 6s a

rendes testiileti iil6st megnyitja. Meg6llapitja, hogy a testtileti iil6sen 3 f6 k6pvisel6

megjelent, 6s a testtl ethitiroLatkdpes. Bejelenti, hogy a jegyz6kdnyv magyar nyelven

k6sziil. K6r mindenkit, hogy az iiles jelenldti iv6t irj6k a!6, amely a jegyzbk<inyvtik'

amely k6zokiratnak minosiiimelldkleietuepezi az elkdszitett meghiv6val 6s az iti,sbeli

eloterjeszt6sekkel egyiitt. Javasolja, hogy a jegyzokonyv hitelesit6s6vel Szak6cs

Feren"cn6 k6pvisel6t fiirrumeg a K6pvisel5-testiilet. K6ri a szavazatok megt6tel6t'

Elndk: A K6pvisel6-testiilet 3 fovel hatirozatkdpes'

(3 igen, egyhangti szavazattal)

K6b6nyai Bolgdr Onkorm6nyzat Kepvisel6-testUlete a jegyz6konyv hitelesitdsevel

Szak6cs Ferencnd k6pvisel6t megbizza.

Elniik: Bejelenti, hogy a jegyzbkdnyvet J6gbnd Szabados Henrietta civil 6s nemzetisdgi

referens vezeti.

Elniik: Ismerteti a napirendi pontokat, majd k6ri a szavazatokmegt6tel6t.

Elniik: A K6pvisel6-testiilet 3 ffivel hatittozatkdpes'



7. fl. 9.) K iilet6ne

(3 igen, egyhangri szavazattal)

Kob6nyai Bolg6r Onkorm6nyzat Kepviselo-testi.ilete a testtileti til6s napirendlet az

aldbbiak szerint fogadja el:

l. Javaslat a K6brlnyai Botgrir Onkorm6nyzat 2016. 6vi kamatbev6telek

bev6telei, valamint egy6b miikiid6si bev6telek eloirinyzatainak m6dositfsira
(sz6beli el6terj eszt6s)

Eloado: Nagy Istv6n elnok
2. A nemzeti, vagy etnikai nemzetis6g nyelv6n foly6 els6 6vodai beiratkoz6si

6vre nevel6si 6s els6 iskolai 6vfolyamra oktatisi ig6ny felm6r6se (sz6beli

el6terjeszt6s)
Eload6: Nagy lstv6n elnok

3. Javaslat a bolg6r kulturilis iiriiks6g6nek fpoklsfval kapcsolatos feladatok

ell6t6sa c6tj6b6l 2017. janu6r L8-rln megrendez6sre keriil6 Bolgrlr

Kultur6lis rendezv6nyre (sz6beli eloterjesztes)

El6ado: Nagy Istv6n

1. napirendi pont thrgya: Javaslat a K6b6nyai Bolg6r Onkormrlnyzat 2016. 6vi

kamatbev6telek bev6telei, valamint egy6b mtikiid6si bev6telek elilirinyzatainak
m6dosit6sdra (sz6beli el6terjeszt6s)

Elniik: Tilekoztatja a kdpvisel6ket anol, hogy a 09408219 egy6b kamatbev6telek

bev6telei fOt<tnyvrl 94 Ft, valamint az egyeb kiil<infele miikdd6si bevdtelek (09411199)

1480 Ft 1rkezett, amely <isszeggel a kiad6si ellirinyzat emel6se szi.iks6ges. Ez vtin
ismerteti a m6dosit6si javaslatot 6s kdri a k6pvisel6ket, hogy mondjrik el v6lem6nyiiket,

egyet6rtds eset6n tegydk meg szavazataikat.

Szak6cs Ferencn6: Egyet6rt az elnok javaslat6val.

Elniik: A K6pviselo-testtilet 3 fovel hatirozatk6pes.

312017. nvai -testii
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. Kbb6nyai Bolg6r Onkorm6nyzat Kepvisel6-testiilete m6dositja a K6b6nyai Bolg6r

Onkorm6nyzat 2016. 6vi kdltsdgvet6s6r6l sz6l6 1212016. (I. 25.) hatfurozatifi a 01 1 140

korminyzati funkci6 k6don 6s a 20L6. 6vi egydb kamatbev6tel bevdteleit (09408219)

94 Ft-ot, valamint az egyeb kiilOnfele miik6ddsi bevdtelek (09411199) 1 480 Ft-ot az

al6bbi fokdnyvre helyezi:

09408219 Egy6b karnatbev6telek bevetelei

0941 1199 Egyeb ktil6nf6le mrikod6si bevdtelek

94

I 480



0535512 Dijak, egyeb befiz. kiad. 1 514

2. Ezen hatirozatot 2016. december 3l-tol kell alkalmazni. A Kdpvisel6-testtilet felk6ri

az eln<ikdt a sziiks6ges int6zked6sek megt6tel6re.

Hat6rido:
Felel6s:

Hat6rid6:
Felelos:

azonnal
elndk

2. napirendi pont tirgya A nemzeti, vagy etnikai nemzetis6g nyelv6n foly6 els6

6vodai beiratkoz{si 6vre nevel6si 6s els6 iskolai 6vfolyamra oktatisi ig6ny

felm616se (sz6beli elSted eszt6s)

J!gi1n| Szabados Henrietta z Tilekoztatja a Kdpvisel6-testiiletet arr6l, hogy a

Nemzeti kdzneve16sr6l sz6l6 2}ll,6vi CXC. torv6ny 33. $ (7) bekezddse alapj6n a

magyar nyelvi el6kdszit6s, a nemzetis6g nyelv6n foly6 nevel6s 6s oktat6s ir6nti igdnyt

a teleptil6si 6nkorm6nyzat, az illlami intezmenyfenntart6 kdzpont 6vente kdteles

felm6rni az |rintett els6 6vodai nevel6si 6vre, els6 iskolai dvfolyamra beiratkozni

szdndekoz6k kor6ben az erdekelt teleptildsi nemzetis6gi dnkorm6nyzat es az otszdgos

nemzetis6gi Onkorm 6ny zat bevon6s6val.

Etniik: Kdszoni atirjekoztat6st. Elmondja, hogy k6b6nyai sziil6k reszerol nem drkezett

ilyen igdny, ezert javasolja, hogy ne ig6nyeljek az els6 6vodai beiratkozdsi 6vre a

nemzetis6gi nyelven foly6 nevel6st. A K6b6nyai Bolg6r Onkorm6nyzat tovitbbra sem

tart igdnyt a kertiletben bolg6r anyanyelven foly6 nevel6sre az elso 6vodai beiratkozilsi

6vre. K6ri a szavazatok megt6tel6t.

Szakics Ferencn6: Egyetdrt az elncik javaslat6val.

Etniik: A K6pvisel6-testiilet 3 fdvel hattttozatk6pes.

4/2017. (I. 9.) K6b6nvai Boleir Onkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek hatirozata
(3 igen, egyhangf szavazattal)

1. K6b6nyai Bolg6r Onkorm6nyzatKdpvisel6-testUlete a Budapest X., keriiletdben a

201712018. tandvben nem tart ig6nyt bolg6r anyanyelven foly6 nevel6sre az els6

6vodai b eir atkozits i 6vre.

2. A K6pvisel6-testtilet felkdri az elnokot a sztiks6ges int6zked6sek megt6tel6re.

azonnal
elnok

Elniik: Tov6bb6 elmondja, hogy k6b6nyai szi.ilok reszerll nem 6rkezett ilyen ig6ny,

ezert javasolja, hogy ne igdnyeljek az elso iskolai dvfolyamra a temzetis6gi nyelven

foly6 oktat6st. A K6b6nyai Bolg6r Onkorm6nyzat tov6bbra sem tart ig6nyt a

keruletben bolg6r anyanyelven foly6 oktat6sra az elso iskolai 6vfolyamra beiratkoz6k

eset6ben.



Szakics Ferencn6: Egyetdrt az eln6k javaslat6val.

Elntik: A Kepvisel6-testiilet 3 fovel hat6rozatkdpes.

5/2017. (I. 9.) K6bSnyai Bolgfr Onkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek hatf rozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

I " K6b6nyai Bolgrir Onkorm6nyzat Kepviselo-testtilete a Budapest X., ker0let6ben a

201712018. tanevben nem tart ig6nyt bolg6r anyanyelven foly6 oktat6sra az elso
iskolai 6vfolyamra beiratkoz6k esetdben.

2. A K6pviselo-testtilet felk6ri az eln6kdt, hogy a dont6srol a Klebelsberg
Int6zm6nyfenntart6 Kiizpont Budapest X. Tankeriilete (1102 Budapest, Korosi
C soma s 6t6ny 8 .) rgazgat6j 6t ir6sb an tilekoztas sa.

Hat6rid6:
Felelos:

azonnal
elnok

3. napirendi pont tirgya: Javaslat a bolgfr kulturilis iiriiks6g6nek 6pol6srival
kapcsolatos feladatok ellStdsa c6ljrib6l 2017. janu6r 18-6n megrendezilsre kertil6
Bolgir Kulturrllis rendezv6nyre (sz6beli el6terjeszt6s

Elniik: T6jdkoztatia k6pviseloket, hogy a bolg6r kulturilis tiriiks6g6nek rlpoldsfval
kapcsolatos feladatok ellftisa c6lj6b6l 2017. janu6r 18-6n 17.00 6rakor Bolgrir
Kulturflis rendezv6ny rendeznek a Nemzetis6gek 6s Civil Szervezetek Hbzihan
(1105 Budapest, Ih6sz utca 26.). A rendezv6ny keretein beltil bemutat6sra kertil a

Malko Teatro zen6s irodalmi el6ad6sa. A rendezvdny szervezesi k6ltsdgeihez a

2017 . evi kolts6gvetdsben a feladatalapri t6mogat6sban meghat6rozott brutt6 30 000 Ft
osszeget biztositottak a feladatalapi t6mogat6sok terh6re. Kdri a besz6molo
elfogad6s6t. majd a, szavazatok megt6tel6t.

Szakfcs Ferencn(i: Egyetert az elnok javaslatfval.

Elniik: A Kepviselo-testiilet 3 f-dvel hat6rozatkepes.

6/2017. (I. 9.) K6binvai Bole6r 6nkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek hat6rozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. K6b6nyai Bo196r Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete a bo196r kulturSlis
iiriiksdg6nek rlpolSsival kapcsolatos feladatok ellStdsa c6lj6b6l Nagy Istv6n eln6k
beszSmolojdt a feladatalapri t6mogat6srol a 2017. janurlr 18-rln a Nemzetisegek es

Civil Szervezetek Hdzdban (1105 Budapest, Ih6sz utca 26.) megrendezdsre keriil6
Bo196r Kulturrllis rendezv6ny16l elfogadja. Az est rendezvdnyszervez6si
kolts6geihez brutto 30 000 Ft osszeget biztosit a 201,7. 6vi kolts6gvet6sben a

fel adatalap ir t6rnogat6sban me ghat6rozott dol o gi ki ad6sok terh6re.
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A feladatalapir t6mogatiis felhaszn6lisa az eloirtnyzottak 6s tervezettek szerint a

telepiil6s nemzetis6gi 6let6nek fellendit6sdt, szinesitds6t szolg6ltik a megval6sult

kozbssdgi programok, valamint nemzetis6gi hagyom6ny -6s kultrira 6pol6s6nak

k6szrinhet$en. A feladatalapir t6mogat6s felhasznrll6sa sor6n a nemzetis6gi

rinkorm6nyzat kiemelt figyelmet forditott az i{ris6g nemzetis6gi 6letbe val6

bevoniisiira, a fiatal gener6ci6ban a nemzetis6gi hovatartoz6s 6tdrcikit6s6nek

m6lyitdsdre.

2. A K6pviselS-testiilet felk6ri az elndkot a sztiks6ges intdzkeddsek megtdteldre.

Hatdrido:
Felel6s:

azonnal
elndk

Elntik: Meg6llapitja, hogy tov6bbi javaslat vagy 6szrev6tel

drkezett. rnegkdsz6ni. a^jelspl6vok aktiv r6szv6telet, 6s a

bezinja.

K.m.f.

a kepviselok resz6rol nem
testtileti til6st 18.20 kor

Jegyz6kOnyv-hiteles it6

6"*rg u"*



1./ Nagy Istviin: /qlf d*

2.r szak.cs Ferencn6 . 6^u-" ${$*.l'4

4./ Nackina Hrisztova Eliszavet"' . . . .\i f.9:. l^.,e. 
. .

JELENLETI iV

a K6bfnyai Bolgir dnkorminyzat
2017. janufr 9-6n 18.00 6rai kezdettel

megtartott testiileti iil6s6n

t0,Vrco,1

Meghivottak:

=6{
dr. Eder G6bor j og 6sz:.............S ...:1C;:......................

J6g6n6 Szabados Henrietta referens:. WtUd


