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A K6brlnyai N6met 6nkormfnyzat
K6pvisel6-testtlete

2017, janufr 9-6n 14.00 6rai kezdettel
a Nemzetisdgek 6s Civil Szervezetek Htnitban

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

testtileti iil6st tart,
melyre eztton meghivom.

Napirendi pontok:

1" Javaslat a K6brinyai N6met Onkormi nyzat 2016. 6vi kamatbev6telek
bev6telei, valamint egy6b mtikiid6si bev6telek elfirinyzatainak
m6dositrisf ra (szobeli eloterj esztes)
E,l6ado: Ingusznd dr. Barab6s Rita eln6k

2. A nemzeti, vagy etnikai nemzetis6g nyelv6n foly6 els6 6vodai beiratkozfsi
6vre nevel6si 6s els6 iskolai 6vfolyamra oktatrisi ig6ny felm6r6se (szobeli
eloterjeszt6s)
El6ado: Inguszn6 dr. Barab6s Rita elnok

3. Javaslat 
^z 

anyanyelv meg6rz6se 6s itiiriikit6se, nyelvi iiriiks6g meg6rz6se,
ri.polSsa c6ljrib6l meg6llapodfs megkiit6s6re ^ Kribinyai N6met
Onkormf nyzat 6s Jobb:igy-Par6czi lldik6 vrillalkoz6 kiiziitt az ingyenes
n6met nyelvoktat6s vezet6s6re (szobeli el6ter.ieszt6s)
El6ado: Ingusznd dr. Barabds Rita elnok

4. Javaslat az Emberi Er6forrfsok Timogatfskezel6 6ltal kiirt 2017. 6vi
nemzetis6gipirlyhzatokra tiirt6n6 p[lyinat bead6s6ra (sz6beli el5terjesztes)
E,16ad6: Ingusznd dr. Barabiis Rita elnok

Esetleges t6volmaradiis6t k6rem, a Polgilrmesteri
sziveskedj6k.

Budapest, 2017 .janurir 5.

Hivatal 431-8748-as

Ingus

6n jelezni

A
!.ttlf.ffi



r6sANyAr NEMEI ONroRNrANyz.q.r
KEPvrsEl6-rnsrUlnrn

1102 Budapest, Szent Liszlil t6r 29.

K6sziilt:

JEGYZ6T6NYV

a K6b6nyai N6met 0nkormdnyzat 2017. januir 9-6n 14.00 6rai kezdettel a
Nemzetis6gek 6s Civil Szervezetek Hdziban (l105 Bp. X., Ihdsz u. 26.)
ftildszint 8. B szilm alatti nemzetis6gi irodilban megtartott kdpvisel6-testiileti
til6s6n.

Jelen vannak: Inguszn6 dr. Barab6s Rita
Szab6 Margit Miiria
Bartha Ldszlo Istv6nn6

elnok
k6pvisel6
k6pvisel6

A K6brlnyai Polg6rmesteri Hivatal r6sz6r6l tanicskoz6si joggal:
dr. Eder Gribor jogdsi
J6g6n6 Szabados Henrietta civil 6s nemzetis6gi referens

Inguszn6 dr. Barabis Rita, a K6b6nyai Ndmet Onkorm6nyzat elndke tidvdzli a
megielenteket 6s a rendes testiileti iildst megnyitja. Meg6llapitja, hogy a testiileti iil6sen 3
f6 k6pvisel6 megielent, 6s a testiilet hatfrozatk6pes. Bejelenti, hogy a jegyzSk6nyv magyar
nyelven k6sztil. K6r mindenkit, hogy az i.il6s jelenldti ivet irjak al6, amely a
jegyzSkonyviik, amely kdzokiratnak min6siil mell6kletet kepezi az elkdszitett meghiv6val
6s az ir6sbeli elSterjeszt6sekkel egyiitt. Javasolja, hogy a jegyzokdnyv hitelesitds6vel Szab6
Margit M6ria kdpvisel6t bizzameg a K6pvisel6-testtilet. Kdri a szavazatokmegt6tel6t.

Elndk: A Kdpvisel6-testiilet 3 f6vel hat6rozatk6pes.

1i2017. (I. 9.) K6binvai N6met Onkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

Kobrinyai Ndmet Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testtilete a jegyz6kdnyv hitelesitdsdvel Szab6
Margit MSria k6pvisel6t megbizza.

Elndk: Bejelenti, hogy a jegyf6kdnyvet J6grin6 Szabados Henrietta civil 6s nemzetisdgi
referens vezeti.

Elniik: Ismerteti a napirendi po],totut, majd k6ri a szavazatokmegt6tel6t.

Elndk A Kdpvisel6-testiilet I fiu.f haffrozatkepes.
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2/2017. (I. 9.) K6b6nvai N6met Onkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek hatirozata
(3 igen, egyhangu szavazattal)

K6b6nyai N6met Onkorm6nyzatKepvisel6-testtilete a testiileti iil6s napirendjdt az alihbiak
szerint fogadja el:

L Javaslat a K6brinyai N6met Onkormr{nyzat 2016.6vi kamatbev6telek bev6telei,
valamint egy6b miikiid6si bev6telek eloirhnyzatainak m6dositrlsira (szobeli
eloterjesztes)
Eload6: Inguszn6 dr. Barabas Rita elnok

2. A nemzeti, vagy etnikai nemzetis6g nyelv6n foly6 els6 6vodai beiratkozfsi 6vre
nevel6si 6s els6 iskolai 6vfolyamra oktatfsi ig6ny felm6r6se (szobeli el6terjesztes)
El6ad6: Ingusznd dr. Barabas Rita elnok

3. Javaslat az anyanyelv meg6rz6se 6s itiiriikit6se, nyelvi iiriiks6g meg6rz6se,
6pol6sa c6lj6b6l meg:lllapodris megkiit6s6re a K6binyai N6met 6nkormf nyzat
6s Jobbfgy-Parilczi lldik6 vrillalkoz6 kiiztitt az ingyenes n6met nyelvoktatis
vezet6s6re (sz6beli el6terj eszt6s)
Eload6: Inguszne dr. Barabiis Rita eln6k

4. Javaslat az Emberi Erdforrisok Timogatriskezel6 6ltal kiirt 2017. 6vi
nemzetis6gipiiyhzatokra tiirt6n6 piilyizat beadisira (szobeli eloterjesztds)
El6ado: Ingusznd dr. Barab6s Rita elnok

1. napirendi pont tirgya: Javaslat a K6brinyai N6met Onkorminyzat 2016.6vi
kamatbev6telek bev6telei, valamint egy6b miikiid6si bev6telek ellirinyzatainak
m6dosit6sira (szobeli eloterjeszt6s)

Elniik: Tflekoztatia a kdpviseloket arr61, hogy a 0940819 egy6b kamatbevdtelek bev6telei
fok6nyvre 54 Ft, valamint az egTteb ktilonfdle rntikoddsi bevdtelek (O94lll9g) 3 Ft
erkezett" arnely osszeggel a kiadasi eloirdnyzat emel6se sziiks6ges . Ez ut6n ismerteti a
modosit6si javaslatot es k6ri a kepvisel6ket, hogy rnondjdk el velem6nytiket, egyetert6s
eset6n tegy6k meg szavazataikat.

Bartha LiszlS lstvinn6: Egyet6rt az elnok javaslar6val.

Elniik: A Kdpviselo-testtilet 3 f6vel hat6rozatk6pes.

3/2017. (I. 9.) Krib6nvai N6met 6nkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek hat6rozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1.. Kob6nyai N6met Onkormanyzat Kepviselo-testiilete modositja a Kob6nyai N6met
Onkorm6nyzat 2016. 6vi kolts6gvet6s6r6l szolo 1312016. (II. 8.) hatarozatir- a 011140
kornrdnyzati funkcio k6don 6s a 2016. evi egyeb kamatbev6tel bev6teleit (09408219) 54
Ft-ot. valarnint az egyeb ktilonfdle raiik6d6si bevetelek (09411199) 3 Ft-ot az alabbi
fdkdnyvre helyezi:
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09408219 Egy6b kamatbev6telek bev6telei 54

09411199 Egy6b kiildnfele mrikdddsi bevdtelek 3

05337191 Egy6b tizemeltet6si, fenntartiisi szolg. kiad6sa 57

2. Ezen hatirozatot 2016. december 3l-tol kell alkalmazni. A K6pvisel6-testiilet felkeri az

elndkdt a sziiksdges int6zked6sek megt6tel6re.
Hat6rid6:
Felel6s:

Hat6rid6:
Felel6s:

azonnal
elnok

azonnal
elnok

2. napirendi pont tirgya A nemzeti, vagy etnikai nemzetis6g nyelv6n foly6 els6 6vodai
beiratkozisi 6vre nevel6si 6s els6 iskolai 6vfolyamra oktatrisi ig6ny felm6r6se (sz6beli
el6terjesztds)

J6gin6 Szabados Henrietta: Ti$ekoztatja a K6pviselo-testiiletet arc61, hogy a Nemzeti
kdzneveldsr6l sz6l6 20ll.6vi CXC. tdrvdny 83. $ (7) bekezd6se, valamint a Nemzetis6gek
jogair6l sz6l6 2011. CLXXX. tv. 115 $-nak i) ponda alapjrin a magyar nyelvi el6k6szitds,
a nemzetisdg nyelv6n foly6 nevel6s 6s oktatiis irrinti ig6nyt a teleptil6si dnkormSnyzat, az
6llami intezmenyfenntart6 kdzpont 6vente kdteles felm6rni az efintett els6 6vodai nevel6si
6vre, els6 iskolai dvfolyamra beiratkozni szdnd6koz6k kcirdben az erdekelt telepiil6si
nemzetis6gi dnkormdnyzat 6s az orszirgos nemzetis6gi Onkorm6nyzat bevon6s6val.

Elniik: Kdszdni a tdjekoztat6st. Elmondja, hogy k6bdnyai sziil6k reszerll nem 6rkezett
ilyen igdny, ezert javasolja, hogy ne igdnyelj6k az els6 6vodai beiratkoz6si 6vre a

nemzetis6gi nyelven foly6 neveldst. A K6b6nyai N6met Onkorm6nyzat tovihbra sem tart
ig6nyt a kertletben n6met anyanyelven foly6 nevel6sre az elso 6vodai befuatkozhsi 6vre.
K6ri a szavazatok megt6te16t.

Bartha Liszl6 Istv6nn6 : Egyetdrt az elndk j avaslat6val.

Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 fovel hatiirozatkdpes.

4/2017. (I. 9.) K6b6nvai N6met Onkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek hatirozata
(3 igen, egyhangf szavazattal)

1. K6b6nyai Ndmet Onkormiinyzat Kepvisel6-testiilete a Budapest X., ker0let6ben a

201712018. tan6vben nem tart ig6nyt n6met anyanyelven foly6 neveldsre az els6 6vodai
beiratkozirsi 6vre.

2, A K6pvisel6-testtilet felk6ri az elnok6t a sziikseges intdzkeddsek megt6tel6re.
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Elniik: Tov6bb6 elmondja, hogy k6b6nyai sziil6k reszerol nem 6rkezett ilyen igeny, ezert
javasolja, hogy ne ig6nyeljdk az elsS iskolai 6vfolyamra a nemzetis6gi nyelven foly6
oktat6st. A K6b6nyai N6met Onkorm6nyzat tovirbbra sem tart ig6nyt a keri.iletben n6met
anyanyelven foly6 oktatiisra az elsS iskolai 6vfolyamra beiratkoz6k esetdben.

Ba rtha Lhszl6 Istvr{n n6 : Egyet6rt az elndk j avaslatilval.

Elniik: A Kdpvisel6-testtilet 3 f6vel hatirrozatk6pes.

5/2017. (I. 9.) K6bfnvai N6met Onkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

l. K6b6nyai N6met Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete a Budapest X., keriilet6ben a

201712018. tan6vben nem tart igdnyt ndmet anyanyelven foly6 oktat6sra az elso iskolai
dvfolyamra beiratkoz6k eset6ben.

2. A Kipvisel6-testiilet felk6ri az elnok6t, hogy a d6ntesrol a Klebelsberg
Int6zm6nyfenntart6 Kiizpont Budapest X. Tankeriilete (.1102 Budapest. Kordsi Csoma
sdtany 8.) igazgatojat irdsban t6j6koztassa.
Hat6rid6:
Felel6s:

azonnal
elndk

3. napirendi pont tirgya: Javaslat az any^nyelv meg6rz6se 6s ftiiriikit6se, nyelvi
iiriiks6g meg6rz6se, Spolisa c6ljrib6l meg6llapodis megkiit6s6re a K6b6nyai N6met
Onkormrl nyzat 6s Jobbrlgy-Par6czi Ildik6 vf llalkoz6 kiiziitt az ingyenes n6met
nyelvoktatfs vezet6s6re (szobeli el6terjesztes)

Elniik: Ordmmel tirjdkoztatja a k6pvisel6ket an6l, hogy a2017.6vben rijb6l folytat6dik a

n6met nyelvoktat6s h6rom csoportban a Nemzetis6gek 6s Civil SzewezetekHdziban (1105
Budapest, Ihdszfica26.). Javasolja a K6pvisel6-testtiletnek, hogy a hagyomdnyorz6 n6met
nyelvoktatiis vezet6s6vel 2017 . jan:uitr 1-j6t6l - 2017 . jrinius 30-5ig Jobb6gy-Paroczi Ildik6
Zsuzsanna (ll2l Budapest, Csorna utca 3. 213.) nyehtan6rn6t, egy6ni vrillalkoz6tbizzik
meg 6s kdssenek vele meg6llapod6st. A nyelvoktat6 dijazds6ra brutt6 5 000 Ftl 6ra dijazds
mellett 60 000 Ft/h6 Osszeget javasol biztositani szfimla ellen6ben a 20t7. 6vi
kdlts6gvetdsben meghat6rozott dologi kiad6sok terh6re. K6ri a szavazatokmegt6tel6t.

Bartha Liszlfl Istv6nn6: Egyet6rt az elnok javaslat6val, tov6bbra is fontosnak tartja az

ingyenes n6met nyelvoktat6s a kertiletben mindaddig, amig az cinkorminyzatuk anyagi
forr6st tud 16 biztositani. A kcizmeghallgat6son is a hallgat6k kifejeztdk k6szdnettket az

oktat6s miikddds6rt.

E I n 6 k : A Kdpvi s el 6-te stiil et 3 fSvel hatir ozatkdp e s.
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6/2017. (I. 9.) K6bfnyai N6met Onkormfnvzat K6pvisel6-testiilet6nek hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. Kob6nyai Ndmet Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testtilete Jobb6gy-Par6czi Ildik6
Zsuzsanna (1121 Budapest, Csorna utca 3. 213.) egyeni v6llalkozoval megdllapod6st k6t
2017.januiir 1-jdt6l - 2017. jfnius 30-6ig a hagyorndnyorzo n6met nyelvoktat6s vezet6sdre

60 000 Ft/h6 osszegben, szhmla elleneben a rendelkezesere 6116 2017 " evi kdltsegvet6sben
meghat6rozott dologi kiad6sok terhere.

2. A K6pviselo-testtilet felkdri az elndkdt a sziiks6ges intezkedesek megtetel6re.
Hat6rido:
FelelSs:

Hat6rid6:
Felel6s:

azonnal
elndk

2017.janurir 15.

elndk

4. napirendi pont tirgya: Javaslat az Emberi Er6forr6sok Tf mogatSskezel6 6ltal kiirt
2017.6vi nemzetis6gi phlyinatokra tiirt6n6 pfllyi,zat beadis:ira (sz6beli el6terjesztes)

Elniik: Javasolja, hogy az Ernberi Er6forr6sok T6mogat6skezelo 6ltal kiirt 2017. 6vi
nemzetisegi palyazatokra nyujtsanak be 2 db piiydzatot, az egyiket a Hagyomfny6rzf
N6met Nyelvtanfolyamra , a m6sikat pedig Ot nemzet lovagia cirnti ki6llit6sra. A
piiydzat beadasi hat6ride.ie: 2017. .ianuhr 15. A nemzetisdgi t6mogat6sok c6lja, hogy a
nemzetisdgi t6rv6ny hat6lya al6 tartozo magyarorszdgi nemzetisdgeket nyelviik, kulturilis
hagyominyaik, szellemi 6s trirgyi iiriiks6giik m6lt6 6po16sdban segitse, ds ezzel
hozzititrul.jon Magyarorszitg kultur6lis sokszinrisdg6nek megtartdsdhoz. T6mogatast n6gy
kateg6ri6ban lehet igenyelni: a forr6s felhaszn6lhato nemzetis6gi civil szervezetek
mtikod6s6re, a magyarorszitgi nemzetisdgek szellerni ds t6rgyi emldkeinek fipolisdra,
kultur6lis rendezvdnyekre 6s nyelvi kornyezetben megval6sul6 tdborokra, valamtnt az

anyaorszdgok kozremrikoddsdvel megvalosul6 nemzetisegi pedag6gus-tovSbbk6pzdsekre^
Keri a k6pviseloket, hogy rnondj6k el javaslataikat. rnajd k6ri a szavazatok rnegtetelet.

Bartha L6szl6lstvfnn6: Egyet6rt az elnok javaslat6val.

Elniik: A Kdpvisel6-testtilet 3fovel hat6rozatkdpes.

7/2017. (I. 9.) K6bSnvai N6met Onkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek hat:{rozata
(3 igen. egyhangir szavazattal)

1. Kob6nyai N6rnet Onkorm6nyzat Kdpvisel5-testtilete az Emberi Erofbrr6sok
T6mogatSskezel6 altal a 2017. 6vi nemzetis6gi piiyizatok kulturrllis rendezv6nyek
programjainak t6rnogatasara kiirdsra keriilo piiydzaton 2 db piiydzattal reszt vesz.
Hagyominylrzo N6met Nyelvtanfolyamra 6s Ot nemzet lovagia ki6llitas cimmel.

2. A K6pvisel6-testtilet felkdri az elnokot a szi.iks6ges int6zkeddsek megtdtel6re"
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Elniik: Megilllapitja, hogy tov6bbi javaslat yagy eszrevdtel a k6pvisel6k r6sz6r6l nern

erkezett" megkoszoni a jS]enlcy6k aktiv r6szv6tel6t, ds a testtileti til6st 14.25 6rakor bezfuia.

K.m.f.

Jegyz6konyv-hitelesito

*$:rl,ifA
$effiE".rB

4 iad.I ,t!.u-- : rt*i kn'f



JELENLETI iv

a K6br[nyai N6met Onkormr{nyzat
2017. januir 9-6n 14.00 6rai kezdettel

megtartott rendes testiileti iil6s6n

3.1 SzaboMargit M6ria: .....fiA.l*{. kn. r{-

Meghivottak:

5.t dr.Eder G6bo r jogirsz: Cf..Lk:--
6.1 J6gineszabados Henrietta referens: 

ry..T",

1./ Inguszn6 dr. Barab6s Rita:. .. .lf.*-"""H.r. e*J*'r.A.,h.

2.1 BarthaLiszl6lstv6nnd: fuftt ^- td"{-{r-


