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A K6bfnyai Szerb Onkormrinyzat
K6pvisel6-testiilete

2017. januir l2-6n 18.30 6rai kezdettel

a Nernzetisdgek 6s Civil Szervezetek Hdzdban
(1105 Bp. X., Ihdszutca26.)

testiileti iil6st tart,
melyre ezfton meghivom.

Napirendi pontok:

Javaslat a K6brlnyai Szerb 6nkorm:lnyzat2016.6vi kamatbev6telek bev6telei,
valamint az egy6b kiiliinf6le mfiktid6si bev6telek m6dosit6sfra (sz6beli
eloterjeszt6s)
El6ado: Szab6 Bogd6n ArpAd elnok
A nemzeti, vagy etnikai nemzetis6g nyelv6n foly6 els6 6vodai beiratkozfsi
6vre nevel6si 6s els6 iskolai 6vfolyamra oktatisi ig6ny felm6r6se (szobeli
eloterjeszt6s)
El6ado: Szabo Bogddn Arpad elndk
Besz6mol6 a kultur6lis hagyominyok ripoldsa c6ljib6l a2016. decemberlT-
6n, a Torock6 vend6gl6ben (1105 Budapest, Martinovis t6r z.)
megrendezett Szerb irodalmi Estr6l (szobeli el6terjeszt6s)
Eloado: Szabo Bogddn Arpadelndk
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2.

J.

Esetleges t6volmaradi.sdt k6rem, a Polgilrmesteri
jelezni sziveskedj6k.

Budapest, 2017 .janu6r 5.

Hivatal 43 l -87 48-as telefon szdmdn

s.k.
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r6sANyAr szERB ONronuANyzar
KEPvISEL6-rBsrUlrrn

1102 Budapest, Szent Liszlil t6r 29.

JEGYZ6X6NYV

K6sziilt: a Kob6nyai Szerb Onkormrinyzat20lT.janu6r l2-en 17.00 6rai kezdettel
a Nemzetis6gek 6s Civil SzewezetekHizdban (1105 Bp. X., Ihiszu.26.)
ftldszint 9. szirm alatti irod6ban megtartott kdpviselo-testiileti til6s6n.

Jelen vannak: Szab6 Bogd6n Arpdd
Dokic Sanja
Berecz Timea Zsuzsanna

elnOk
elnokhelyettes
k6pvisel6

A K6b6nyai Polgfrmesteri Hivatal r6sz6r6l tanicskozfsi joggat:
dr. Eder G6bor jogitsi
J6gine Szabados Henrietta civil 6s nemzetis6gi referens

Szab6 Bogd6n Arp6d, a KSb6nyai Szerb Onkorm6nyzat elndke iidvdzli a
megielenteket 6s a rendes testiileti iildst megnyitja. Megrillapitja, hogy a testiileti
i.il6sen 3 fo k6pvisel6 megjelent, 6s a testiilet hat6rozatk6pes. Bejelenti, hogy a
jegyz6konyv magyar nyelven k6sziil. K6r mindenkit, hogy az iil6s jelenl6ti iv€t irjdk
al6, amely a jegyzflk6nyviik, amely k6zokiratnak min6siil mell6klet6t kdpezi az
elk6szitett meghiv6val 6s az fuilsbeli el6terjeszt6sekkel egyiitt. Javasolja, hogy a
jegyz6k6nyv hitelesitds6vel Dokic Sanja k6pviselot bizza meg a Kdpviseld-testulet.
K6ri a szavazatok megt6tel6t.

Elniik: A K6pvisel6-testi.ilet 3 f6vel hatirozatkdpes.

1/2017. (I. 12.) K6bdnvai Szerb Onkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek hatrlrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6brinyai Szerb Onkormiinyzat Kepvisel6-testiilete a jegyzokdnyv hitelesit6s6vel
Dokic Sanja k6pvisel6t megbizza.

Elniik: Bejelenti, hogy a jegyzlkOnyvet J6gine Szabados Henrietta civil 6s nemzetisdgi
referens vezeti.

Elniik: Ismerteti a napirendi pontokat, majd k6ri a szavazatokmegt6teldt.

Elniik: A Kdpvisel6-testtilet 3 f6vel hatirozatk6pes.
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2/2017. (I. 12.) K6binvai Szerb Onkormdnvzat K6pvisel6-testiilet6nek hat6rozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Szerb Onkormiinyzat Kepvisel6-testiilete a testtileti til6s napirendiet az
al6bbiak szerint fogadja el:

1" Javaslat a K6brlnyai Szerb Onkormrinyzat2016.6vi kamatbev6telek bev6telei,
valamint 

^z egy6b kiiliinf6le mtikiid6si bev6telek m6dositfsdra (szobeli
eloterjesztes)
Eloado: Szab6 Bogddn Arpdd eln6k

2. A nemzeti, vagy etnikai nemzetis6g nyelv6n foly6 els6 6vodai beiratkoz6si
6vre nevel6si 6s els6 iskolai 6vfolyamra oktatisi ig6ny felm6rt6se (szobeli
eloterjesztis)
El6ad6: Szabo Bogd6n Arp6d elnok

3. Beszfmol6 a kulturrllis hagyomfnyok 6pol6sa c6ljrib6l a 2016. decemberlT-
6n, a Torock6 Vend6gl6ben (1105 Budapest, Martinovis t6r 2.)
megrendezett Szerb irodalmi Estr6l (szobeli eloterjesztes)
El6ad6: Szabo BogdSn Arp6d eln6k

1. napirendi pont tirgya: Javaslat a K6brinyai Szerb Onkorm{ nyzat 2016. 6vi
kamatbev6telek bev6telei, valamint az egy6b kiil6nf6le miikiid6si bev6telek
m 6dosit6s 5r a (szobeli el6terj eszt6s)

Elniik: Tdjdkoztatla a kdpvisel6ket arc61, hogy a 09408219 egydb kamatbev6telek
bev6telei f6kdnyvre 70 Ft lrkezett, valamint az egyeb kul<rnf6le mtik6ddsi bev6telek
(09411199) 1 486 Ft-ot, amely Osszeggel a kiad6si ellirdnyzat emeldse sztiksdges. Ez
utiin ismerteti a m6dosit6si javaslatokat 6s kdri a k6pvisel6ket, hogy ,,,ordiak el
vdlem6nyiiket, egyetdrtds eset6n tegy6k meg szava zataikat.

Dokic Sanja: Egyet6rt az eln<ik javaslatiival.

Kdbfn On
(3 igen, egyhangri szavazattal)

t . K6b5nyai lzerb Onkorm6nyzatKepvisel6-testiilete m6dositja a K6b6nyai Szerb
Onkorm6nyzat 2016. 6vi kcilts6gvetds6r6l szol6 ll12016. (1. 21.) iatirozat1t a 011140
kormiinyzati funkci6 k6don es a 2016. dvi egy6b kamatbevdtel bevdteleit (0g41S2lg)
70 Ft-ot, valamint az egyeb ktilonfele miikdddsi bevdtelek (Og4ll l99) 1 4g6 Ft-ot az
akibbi f6k6nyvre helyezi:

09408219 Egyebkamatbev6telekbev6telei
09411199 Egy6b kiil6nf6le miik6d6si bevdtelek
0535512 Dijak, egy6b befiz. kiad.

70

I 486

1 556
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2. Ezen hatirozatot 2016. december 3 1-t6l kell alkalmazni. A K6pvisel6-testUlet felkdri
az elndkdt a sziiksdges intdzked6sek megt6tel6re.
Hat6rido:
Felel6s:

Hatririd6:
Felel6s:

azonnal
elndk

azonnal
elnok

2. napirendi pont tirgya A nemzeti, vagy etnikai nemzetis6g nyelv6n foly6 els6
6vodai beiratkozisi 6vre nevel6si 6s els6 iskolai 6vfolyamra oktatisi ig6ny
felm6r6se (sz6beli el6terj esztds)

J6gin6 Szabados Henriettat Ti$ekoztatja a K6pvisel6-testtiletet arr6l, hogy a

Nemzeti k6znevel6sr6l sz6l6 20ll.6vi CXC. tdrv6ny 83. $ (7) bekezd6se alapj6n a
magyar nyelvi el6k6szit6s, a nemzetis6g nyelv6n foly6 nevel6s 6s oktat6s ir6nti igdnyt
a teleptil6si 6nkorm6nyzat, az iilami intezmenyfenntart6 kdzpont dvente koteles
felmdrni az erintett els6 6vodai neveldsi 6vre, az elsb iskolai 6vfolyamra beiratkozni
szdndekoz6k kdr6ben az erdekelt telepiildsi nemzetisdgi Onkorm6nyzat es az orszdgos
nemzetisdgi <inkorm itny zat bevonds6val.

Elniik: K0szdni ati$ekoztat6st. Elmondja, hogy k6b6nyai sztil6k reszerol nem drkezett
ilyen igdny, ezdrt javasolja, hogy ne ig6nyeljdk az els6 6vodai beiratkozhsi 6vre a
nemzetis6gi nyelven foly6 nevel6st. A K6b6nyai Szerb Onkorm6nyzat tovihbra sem
tart ig6nyt a keriiletben szerb anyanyelven foly6 nevel6sre az elso 6vodai beiratkoz6si
6vre. K6ri a szavazatok megt6tel6t.

Berecz Tfmea Zsuzsanna: Egyet6rt az elndk javaslatrival.

Elniik: A Kdpvisel6-testtilet 3 fovel hatirozatkdpes.

4/2017. (I. 12.) K6b6nyai Szerb Onkormrinvzat K6pvisel6-testiilet6nek hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. Kob6nyai Szerb Onkormiinyzat Kepvisel6-testiilete a Budapest X., keriiletdben a

201712018. tandvben nem tart ig6nyt szerb anyanyelven foly6 nevel6sre az elso 6vodai
beiratkozitsi 6vre.

2. A K6pviselo-testtilet felkeri az elnokot a szUksdges int6zked6sek rnegtdtelere.

Elniik: Tov6bbS elmondja, hogy k6b5nyai sziil6k reszer1l nem drkezett ilyen ig6ny,
ezert javasolja, hogy ne ig6nyeljek az els6 iskolai dvfolyamra a nemzetisdgi nyelven
foly6 oktat6st. A K6b6nyai Szerb OnkormSnyzattovitbbra sem tart igenyt a keriiletben
szerb anyanyelven foly6 oktat6sra az els6 iskolai dvfolyamon. K6ri a szavazatok
megtdtel6t.

Berecz Timea Zsuzsanna: Egyet6rt az elndk javaslat6val.



(3 igen, egyhangri szavazattal)
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Elniik: A K6pvisel6-testtilet 3 f6vel hat6rozatk6pes.

1. K6b6nyai Szerb Onkormiinyzat Kepviselo-testiilete a Budapest X., kertiletdben a
201612017. tanevben nem tart ig6nyt szerb anyanyelven folyo o-ktat6sra az elso iskolai
evfolyamra beiratkoz6k eset6ben.

2. A K6pviselo-testtilet felk6ri az elnokdt, hogy a d6nt6srol a Klebelsberg
Int6zm6nyfenntart6 Kiizpont Budapest X. Tankeriilete (1102 Budapest, K6rosi
Csoma sdtriny 8.) igazgat6j6t fr6sb an tiljekoztassa.
Hatarid6:
Felel6s:

azonnal
elndk

3' napirendi pont tirgya: Besz6mol6 a kultur:llis hagyomfnyok ripokisa c6ljrib6l a
2016. decemberlT-6n, a Torock6 Vend6gl6ben (1105 Budaplst, Martinovis ter 2.;
megrendezett szerb irodalmi Estr6l (sz6beli eloterjesztes)

Elniik: Tajekoztatja a kepvisel6ket, hogy a kulturrilis hagyom6nyok :ipollsa
c6ljf b6l 2016. december l7-6n megrende:ztek a Szerb Irodalmi Estet a l'orocko
Vend6gl6ben (1105 Budapest, Martinovis tdr 2.). K6ri a besziimol6 elfogad6s6t, rnajd
k6ri a szavazatok rnegtetel6t.

Dokic Sanja Egyet6rt az elnok tifiekoztatoj6val, 6s szivesen vett rdszt a rendezvenyen.

EIniik: A K6pviselo-testlilet 3 fdvel hat6rozatk6pes.

612017 . (1. 12.\ K6b6nvai Onko
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6bdnyai Szerb Onkorm6nyzat Kepviselo-testtilete Szab6 Bogd6n Arpad, elnok
besz6mol6jitt * a 2016. december 17-6n a Torock6 Vend6gl6b*. f f 105 Budapest.
Martinovis ter 2.) szdm alatt megrendezett Szerb Irodalmi Estr6l - elfogadja.

Elniik: Meg6llapirja,
erkezett, megkOszOni
bezarja.

hogy tov5bbi javaslat vagy dszrevdtel a kdpvisel6k r6sz6r6l nern
a jelenl6v6k aktiv r6szvdteldt, ds a testtileti i.ilest 17.20 orakor

<I** :\
K.m.f.

JegyzokOnyv-hiteles ito



JELENLETI iv

a K6br{nyai Szerb Onkorminyzat
2017.januir l2-6n 17.00 6rai kezdettel

megtartott testiileti iil6s6n

2./ Dokic Sanja: .d*.:...1*.:.
3 .l BercczTirnea Zsuzsanna' . . . . S.*...3f !+:l

Meghivottak:

dr. Eder G6bor jogarr'........$-fu . -..
J6g6nd Szabados Henrietta referens: .Pft#

I.l Szab6 Bogd6n Arp6d: ...


