
MEGnivo
A Kdbrlnyai Bolgrir Onkormrinyzat

K6pvisel6-testiilete

2018. januir 23-in 17.00 6rai kezdettel

a Korcisi csoma S6ndor Kob6nyai Kultur6lis Kdzpont, Koszl
(1105 Bp. X., Elod utca l.)

testiileti til6st tart,
melyre ezflton meghivom.

Napirendi pontol<:

l' Javaslat a K6binyai Bolgrir Onkormfnyzat 2lll7. 6vi miikiid6si bev6telek
el6ir finy zatain ak m 6 d o s f tri s ir a (szob el i e l6terji szte s)
El6ad6: Nagy Istviin elncik

2' A Budapest F6v6ros X. keriilet K6b:inyai onkormfnyzattal kiitiitt egyiittmiikiid6si
megfllapo dfs m6dosft6sa (ir6sbeli el6terjesztds)
El6ad6: Nagy Istv6n eln6k

3' A nemzeti, vflgY etnikai nemzetis6g nyelv6n folyri els6 6vodai beiratkoz:isi 6vre
nevelesi 6s els6 iskolai 6vfolyamra oktatr{si ig6ny felm6r6se (sz6beli eloterjesztes)
Eload6: Nagy Istviin eln6k

4' Javaslat at bolgrir kulturr{lis iiriiks6g6nek ripokis:{val kapcsolatos felaclatok
ellr{tdsa c(:ljribt6,l 2018. februir 2-in -"g..rrd.r6sre keriild Bolgr{r N6prajzi
bemutat6r,Sra (sz6beli eloterjeszt6s)
Eload6: Nagy Istviin

Esetleges t6volmarad6s6t kdrem, a Polg6rmesteri Hivatal 4338-141-as telefon szitmtnjelezni
sziveskedjdk.

Budapest, 2018. januin 17 .

Nagv I
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I102 Budapest, Szent Lriszlo tty 29.

K6sziilt:

JEGYZ6KONYV

a trlobdnyai Bolg6r Onkorm6nyzat 2018. janu6r 23-6n 9.00 6rai kezdettel
a Fl6rdsi Csoma Srindor K6b6nyai Kultur6lis K6zpont, KOSZI (1105 Bp.
X., El6d utca 1.) I emelet 10. sz6m alatti nenrzetisdgi irod6ban megtartott
kdpvise l5-testtileti iil6sdn.

Jelen vannak: Nag)'Istvar-r t:lncik

Szak6cs Ferencnd elndkhelyettes
NackinaHrisztovaE,liszaveta l<epvisel6

A K6b6nyai PolgSrmesteri Hivatal rilszflrfil tanicskozrisi joggal:
dr. Eder G6bor iogitsz
J6gdne Szabados Henrietta civil ds nemzetisdgi ref-erens

Nagy Istv6n, a Kob6nyai Bolgrir Onkorm6nyzat elnOke tidvozli a megjelenteket es a
rendes testtileti iildst megnyitja. Meg6llapitja, hogy a testi.ileti Ul6sen 3 f6 kdpviselS
megjelent, 6s a testtilethatdrozatkdpes. Bejelenti, hogy a jegyzokdnyv magyar nyelven
k6sztil. Kdr mindenkit, hogy az Ul6s jelenldti ivdt irj6k al6, amely a jegyzokdnyviik,
amely kdzokiratnak min6siil melldkletetkepezi az elkeszilett meghivoval 6s az irbsbeli
eloterjesztesekkrll egyiitt. Javasolja, hogy a jegyzokdnyv hitelesit6sevel Szak6cs
Ferencn6 kdpviselot bizza meg a K6pviselo-testi.ilet. K6ri a szavazatok megtdtelet.

Elniik: A K6pviselo-testtilet 3 fovel hat6rozatkdpes.

ll20l8. (1. 2,3.) K6b6nvai Bolsir 6nkorm6nvzat K6pvisel6-testtilet6nek
hathrozata
(3 igen, egyhanglri szavazattal)

K6b6nyai Bolgiir Onkorm6nyzat Kepvisel6-testiilete a jegyz6k6nyv hitelesitdsdvel
Szakiics Ferencrr6 kdpviselot megbizza.

Elniik: Bejelenti, hogy a jegyzokdnyvet J6g6nd Szabados Henrietta civil es nemzetisegi
referens vezeti.

Elniik: Ismertet.l a napirendi pontokat, majd k6ri a szavazatok rnegtetelet.



EIniik: A Kepviselo-testtilct 3 fiivel l-ratirrozatkd

On
hat6rozata
(3 igen, egyhang,ri szavazattal)

K6brinyai BolgdLr Onkorrndnyzat Kepviselo-test
al6bbiak szerint logadja el:

lete a testtileti tilds napirendiet az

l. Javaslat a Kribrinyai Bolg:lr Onkormi
elfirinyzatainak m6dosit6s6ra (szobeli e
E,lciado: Nag,, Istvdn elnok
A Budapest F6v{ros X. keriilet
egyiittnr ii kiid6si m egf lla podis m ritlos it
Eloado: Nagy Istvdr-r elnok
A nemzeli, vagy etnikai nernzetis6g ny
6vre nevr:l6si 6s elsri iskolai 6vfolvnrnl

y'tat 2017. 6vi miikiicl6si bcv6telcl<
Sterjeszles)

6brlnyai 6nkormrlnyzattal kiitittt
(ir6sbeli eloteri esztds)

v6n follr6 elsri rivodai beiratl<ozisi
oktat:isi igeny felnrer6se (sziibcli

2.

aJ.

el6terjesztds)
El6ad6: Nagy Istviin elncik

4. Javaslat a bolgir kulturilis iiriiks6g6nc f pol:istival knpcsolatos
el16tfsa crilj:ib6l 2018. februir 2-6n nr
bemutat6 16ra (szobcli elotcr"iesztis )

Eloado: Nrlg) Islvrin

feladatok
N6prajzindcz6sre kcriilri Bolgrir

1. napirendi pont tilrgya Javaslat a Kdbrinyai Bolgrir Onkorm6nyzat 2017. 6vi
miikiid6si bev6telek elfiirinyzat6nak m6dositr{s6ra (sz61eli el6terjeszt6s)

Elniik: Tdjekoztirtja a kdpvisel6ket arr6l, hogy a mrikdddsi bevdtelek rovatra 632 Ft
erkezett, amely tisszeggel a kiad6si eloirfunyzat emeldse szuksdges . Ez utin ismerteti a
m6dosit6si javaslatot 6s k6ri a k6pviseloket, hogy rnondjSk el vZlem6nyiiket, egyet6rtes
esetdn tegydk meg szavazataikat.

Szak6cs Ferencn6: Egyetdrt az eln6k javaslat6val.

Elniik: A Kdpvisel6-testtilet 3 fovel hat6rozatkdpes.

11918' .(I. 23") K6b6nvai Bole6r 6nkorm6nvzat K6pviset6-testiitet6nek
natarozata
(3 tgen, egyhangti szavazattal)

1. K6brinyai 8o15;6r Onkorm6nyzat Kepvisel6-testtilete m6dositja a K6banyai Bolgar
OnkormSnyzat 2017 . 6vi k6lts6gvetdsdrol sz6l6 1212017. (Il. t 6.jhat6ro zatt;- es a 2017 .

dvi miikdddsi bevr5telek 632Ft-ot azal6bbi rovatokra helvezi:
B4 Miikdddsi bevdtelek, k6telez6 feladat $2 Ft
K3 Dologi kiaddsok, k6telez6 feladat $2 Ft
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2. Ezen hatirozatot 2017. december 3l-t61 kell alkalmazni. A Kdpvisel6-testtilet f-elk6ri
az eln6kdt a szUksdges intdzked6sek megt6tel6re.
Hat6rido:
Felel6s:

azonnal
elnok

2.: napirendi pont thrgy* A Budapest F6vf ros X. keriilet K6binyai
Onkormfnyzattal kiitend6 egyiittmiikiid6si meg6llapodds v6lem6nyez6se (sz6beli
el6terjeszt6s)

Elniik: Tdjekoztatja a kdpvisel6ket arcol, hogy a nemz,otisdgek jogairol sz6l6 201 1. evi
CLXXIX. t6rvdrry (a tovribbiakban: Njtv.) 80. $ (2) bel<ezdese alapj6n a meg6llapodast
minden 6v januiir 31. napj6ig feltil kell vizsgalni. Ktiri a kepviselok hozzirszolisatt,
majd a szavazatok megtdteldt.

Nackina Hrisztova Eliszaveta: Egyet6rt az Eg5riittmtikdd6si meg6llapod6s tartahn6val,
6s javasolja elfogaddsra. Egyetert az elndk javaslat6val.

Elniik: Kdszdni ahozzdszolSst. K6ri a szavazatok megtdtel6t.

Elniik: A Kdpvisel6-testtilet 2 f6vel hat6rozatk6pes.

4/2018. (I. 23.) K6b{nvai Botedr OnkormAnvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(2 igen, egyhangri szavazattal)

1. A K6bdnyai Bolg6r Onkorm6nyzat Kepvisel6-testUlete a Budapest F-ov6ros X.
keriilet K6b6nyai Onkorm6nyzat es a K6b6nyai Bolgar Onkorrn6nyzat kozott 2017.
riprilis 10-6n l6trejott egyiittmiikdd6si megiillapod6s modosit6s6t az 1. rnelldklet
szerinti tartalommal j6v6hagyj a.

2. A K6pvisel6-testtilete felhatalmazza az elndk6t az l. pont szerinti egyiittrnik6desi
me 96l I ap o dis al6ir 6s ir a.

Hat6rid6: azonnal
Felel6s: eln6k

2. napirendi pont t6rgya: A nemzeti, vagy etnikai nemzetis6g nyelv6n foly6 els6

6vodai beiratkozisi 6vre nevel6si 6s els6 iskolai 6vfolyamra oktatisi ig6ny
felm6r6se (sz6beli eloterjesztds)

J6g6n6 Szabados Henrietta: Ti$ekoztatia a Kepviselo-testiiletet arr6l. hogy a

Nemzeti k<iznevel6srol sz6l6 20ll.6vi CXC. tdrvdny 83. S (7) bekezddse alapj6n a
magyar nyelvi el6kdszit6s, a nemzetis6g nyelvdn folyo nevel6s 6s oktatiis iranti ig6nyt
a teleptildsi 6nkorm6nyzat, az 6llami int6zrn6nyfenntart6 kozpont dvente kdteles
felm6rni az erintett els6 6vodai nevel6si 6vre, els6 iskolai evfolyamra beiratkozni
szdndekoz6k kdr6ben az erdekelt telepiildsi nemzetisdgi onkorrn6nyzat es az orszagos
nemzetis6gi onkorm 6ny zat bevon6s6val.
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Elniik: Kdszdni atdjekoztatilst. Elmond.ja, hogy k6brinyai sztilok reszerolnem drkezett
ilyen ig6ny, ez6rt javasolja, hogy ne igdnyeljek az r:ls6 6vodai beiratkozitsi dvre a
nemzetisdgi nyelven foly6 neveldst. A Kobrinyai 8o19;6r Onkormiin yzat tovibbra sem
tart ig6nyt a keri.iletben bolgiir anyanyelven foiy6 n"uJ16r.. az els6 6vodai beiratkoz6si
6vre. K6ri a szavazatok megtdteldt.

Szakics Ferencn6: Egyetdrt az eln6k javaslat6val.

Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 f6vel hatdrozatkdpes.

ryzat K6pvisel6-testiilet6nek

(3 igen, egyhangri szavazattal)

1' K6b6nyai Bolg6r Onkorm6nyzat Kepviselo-testiiletr; a Budapest X., kertiletdben a
201812019. tan6vben nem tart igenyt bolg6r anyanyelven foiy6 nevelesre az elso
6vodai b eir atkozirs i 6vre.

2. A Kdpvisel6-testiilet felk6ri az elndkdt a sziiksdges irrtdzkeddsek rnegtdteldre.Hat6rid6: azonnal
Felel6s: elndk

Elniik: Tovdbb6 elmondja, hogy kobrinyai sztil6k resz.:erdl nem 6rkezett ilyen igdny,
ezert javasolja, hogy ne igdnyeljek az elso iskolai 6vfblyamra a nemzetisegi nyitr.n
foly6 oktat6st. A K6b6nyai Bolg6r Onkorm6nyzat toviibbra sem tart igdnyt a
keriiletben bolgSr anyanyelven foly6 oktatiisra u, .lro iskolai dvfolyarnra beiratkozok
eset6ben.

Szakics Ferencn6: Egyet6rt az eln6k javaslat6val,

Elniik: A Kdpviselo-testiilet 3 fovel hatilrozatkepes.

91918' (I' 23.) K6brinvai Bole6r Onkorm6nvzat K6pviset6-testiilet6nek
hathrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

] t K6b6nyai Bolg6r Onkorm6nyzat Kepviselo-testtilete a Iludapest X., keriiletdben a
201812019. tan6vben nem tart igdnyt bolg6r anyanyelven foiy6 okiat6sra az els6
iskolai dvfolyamra beiratkoz6k esetdben.

2' A Kdpvisel6-testtilet felk6ri az elnOkdt, hogy a ddntdsr6l a Kelet-pestiTankertileri
Kdzpont (1106 Budapest, Keresztfirifi7-9.) igazgatojat ir6sban t6jekoztassa.Hatririd6: azonnal
Felelos: elnok
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3' napirendi pont thrgya: Javaslat a bolg6r kulturilis iiriiks6g6nek rlpolls6val
kapcsolatos feladatok ellltfsa c6ljib6l 2018. febru:ir Z-in megrindez6sre keriiliBolgdr N6prajzi Bemutat6ra (sz6beli el<iterjeszt6s

Elniik: Tilekoztatja kepvisel6ket, hogy a bolgir kulturrilis iiriiks6g6nek :ipol:ls6val
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj5b6t zotl. febnrrir 2-6n 17.00 orakor Bolg:lrN6prajzi Bemutat6t rendeznek a K6rosi Csoma Sdndor K6b6nyai Kulturiilis
Kdzpont, Koszl (l 105 Bp. X., El6d utca l.). A rendezvdny kererein beltil be*rutatiisra
kertil a Malko Teatro zen6s irodalmi el6airlsa. A rendezvdnyszervezdsi kdltsegeihez
a 2018' 6vi koltsdgvetdsben a feladatalapfi tiimogat6sban rneghat6rozott brutto 40 000Ft dsszeget biztositanak a feladatalapri trimoiat6sok terh6re. Kdri a besz6rnolo
elfogad6srit, rnajd a szavazatok megtdtel6t.

Szak6cs Ferencn6: Egyet6rt az eln6k javaslat:ival.

Elniik: A K6pviselo-testtilet 3 f6vel hat6rozatkepes.

vzat K6pvisel6_testiilettinckhatfirozata 

-

(3 igen, egyhangri szavazattal)

l' K6b6nyai Bolg6r onkormiinyzat Kepvisel6-testtilete a bo196r kultu16lisiiriiks6g6nek 6pol:{sfval kapcsolatos feladatok elLit:lsa c6lj6b6l N&v Istviin elnokbesz6mol6j6t a fe.ladatalapi titmogatiisr6l a 201g. februdr Z-irn a a Korosi C.sornaSiindor K6brinyai Kurturiilis K6zpont, Koszl (l 105 Bp. x., Er6d utca 1.)megrendezdsre kertilo Borg6r nlprajzi bemutat6r6r elfogadja. Az estrendezvdnyszervez.esi koltsdgeihez brutt6 40 000 Ft osszeget biztosf t a 20lg.6vi
kdlts6gvet6sben a feladatalup.i t6-ogatiisban meghat6ro:rott dologi kiadrisok terhere.A feladatalapri tiimogatiis felhaszn?l ina az eliiranyzcrttak 6s tervezettek szerint atelepiilds nemzetisdgi dletdnek fellenditds6t, szfnesite,s6t szolgalt 6k a megval6sultkdzoss69i programok, valamint nemzetisegi hagyorrLanrz -ds kultrira apolasanakkoszdnhet6en' A feladatalapu trimogatas felh*asznril6sa sor6n a nerlzetisdgionkormiinyzat kiemelt figyelmet forJitott az iflfsrig nernzetis6gi dlerbe valobevon6s6ra, a fiatal generiici6ban a nernzetisegi hovatartozds atorokitesenek
mdlyitdsdre.

?!,\:y:iselo-testiilet felk6ri az elndkcit a sztiksdges inrrizkeddsek rnegt6telere.rratando: azonnal
Felelos: elnok

hogy tovribbi javaslat vagy dszrevdtel
a jelenldvok aktiv reszvetelet. 6rs a

a kdpvisel6k reszerol nem
testiileti til6sr 17.20 kor

.t
*d,

*h-a S{Ur*-
Jegyz6kdnyv-hiteles ito

K.rn.f.

bezdrja.
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K6b:inyai llolg{r 0nkormrlnyzat
Fllntike

EI6terjcszt6s
a K6pviscl6-tcstiilct r6sz(:rc

a Budapest F6vdros X. keriilet K6b:inyai Onkorm:inyzatt:rl a miihiicl6si fclt(.rclcli
biztosftrlsf rr5l 6s a gazdflkockisi f'cladatok cll:ltris:iir6l ktittifl egr,iittmtikiid6si

megrlllapod{s nt 6dositrls:ir.rjrl

I. Tartalmi iisszefoglal6

Budapest Fov6ros X. kertilet K6b6nyai Onkorm6nyzat K6pviselo-testtilete a Kob6nyai Bol96ronkorm6nyzattal a miikod6sl fettetetet< biztosit6sir6l 6s a ,gazd(ikod6,si feladatok elldtris6r6lkcitendo Egytittmtikdddsi Megdllapoddsr6l sz6l6 23l2ot'l:. 11t.23.) K9KT hat1roz.atiryaljf',#u*ry" a Budapest Fovdros X. kertilet Kob6nyai onkorm6n yzat es a Kob6nyai Bolg6ronkorm6nyzat kozott a mtik6d6si feltdtelek biztositiisa es a gazditlkodasi feladatok ell6t6satitgyihan kotendo egytittmtikrid6si megiillapod6st (a tov6bbiaklan: Meg6llafod6s).

A nemzetisdgek jogair6l sz6l6 2011.6vi CLXXIX. torv6ny (a tov6bbiakban: Njtv.) g0. g (2)bekezddse alapjrin a meg6llapodiist minden 6v januar 31. napj6ig feltil kell ,irr;;i;i. 
--' r \-,,

A nemzetis6gek jogair6l sz6l6 2011. dvi GLXXIX. trirvdny rn6dositdsrol sz6l6 2017.evi ccl.trirvdny m6dositotta az Njtv.-t., amely 2017. december 2l-etiilhat6lyos.A m6dosit6s a telepiil6si dnkorm:iny zatok ds a helyi nemzetisdgi cinkorm6 nyzatokegyr'ittmiikdddsdben jelentkezo, az Allami Szdmvevosiek szdmos lelentdsdben fblt6rtprobl6m6k orvoslasa 6rdek6ben tartalmaz m6dosit6sokat, a helyi nemzetisdgi cinkorm6nyzatsz6khely6n ingyenesen biztositand6 helyisdg havi hasznillati orasz6m6iak kdtszeresdre.harminck6t otdra val6 emel6s6vel, tov6bb6 az adatszolgdltat6si ds a belso ellenorzesifeladatok nevesitds6vel.

Az inform6ci6s dnrendelkezdsi jogr6l es az inform6ci6szabads6gr6l szolo 2011. evi CXILt<irvdny (a tov6bbiakban: Infotv.) 37. $-a alapjdn a k,zzetetelre kotelezett szerv atev6kenysdgehez kapcsol6d6an az Infotv. l. melldliete szerinti 6ltal6nos kLzzetetelilist6ban
me ghatttr ozott adatokat kci te I e s ko zzetenni.
A kdzzeteteli listrikon szerepl6 adatok kozzetetelehez szriksdges k6zz6t6teli mint6kr6l sz6l618/2005' (xII' 27') IHM rendelet hatirozza meg a kozzeteteli listrik szerinti adatokkozzetetelenek szerkezetdre 6s az <jsszefiiggo tdrgyiio)zetettadatokat egybefoglal6 tartalmiegys6gekre vonatkoz6 el6ir6sokat.
Ennek alapjrin a tev6kenysdgre, mtik<iddsre vonatkoz6 adatok kcirdben a helyi nemzetis6gidnkormSnyzatok eset6n az adott nemzetisdg nyelvdn is meg kell jelenft eni az cinkdnt v6llalt
fel adatok fel soroliis6t 6s rd szl etes I eirris6t.

A fentiekre tekintettel javasolom a Megrillapod6s kisebb tartalmi m6dosit6s6t.A Megrillapod6sban kiegdszitdsre kertil a megrillapodas kialakitds6t megh atirozo szab6lyokkcire, felsorol6sa.
A Megrillapod6sban rdgzitdsre keriil a likvidit6si terv k6szit6sehez, valamint az Infotv.szerinti kozzeteteli adatszolg6ltatds biztositds6hoz sziiksdges eljriras a Megrillapodiis IV.



fejezet (Koltsdgvetdsi
kiegdszitesdvel.

II. Hatrlsvizsgilat

A Megrillapod6s m6dosit6s6val az Onkorm itnyzat es
tesz a jogszab6lyi viiltoz6sb6l eredo kritelezetisesdne

III. A v6grchajt:is felt6telci

A Kob6nyai Bolgiir Onkormiinyzat elncike a me
Kdpviselo-testiilet el6 terj eszti megvitat6sra.
A m6do s itris tervezete a hat6r o zatij avasl at mel r 6k l etdt

lV. Diint6si javaslat

A Kob6nyai Bolg6r Onkorm6nyzat Kd
nrell6kletdben foglalt hatilrozatot.

BLrdapest. 2018. .ianu6r ,. 4\ .'

(Adatszolg6ltat6s) a

Kob6nyai Bolgdr Onkorm6nyzat eleget

m6dosit6s6nak tervezetet a

lete meghozza az eloterjesztes l.

inform6ci6szol96ltat6s)



Kob6nyai

j6v6hagyja.
2. A Kdpvi
Hat6rido:
Felelos:

l. melldklet az elc)terjesztdshez

nyai Bolgir Onkormr{ tiilctrine k

.../2018. (r. 23.) rozatt
a Budapest {ros X. keriilct Kdbfnvai fnyzatttal a m iikiid6s i t'clt6tclek

161 6s a gazdflkod6si felad trisf 16l l{irt(;tt egr.iittmti kiidcsi
megrillapodfs rn t:isf rril

1. A K6b6nyai 1961 0nkormtnyzat Kdpvisel a Budapest
yzat es a Kob6nyai Bolgdr orminyzal kcizdtt

az L melldklet

Fovdros X. keriilet
2017. 6prilis lO-dn

szerinti tartalommall6trejdtt egyiittm i meg6llapodds m6dosi

felhatalmazza az elnokot pont szerinti meg6llapod6s al6ir6siira.
azolllt
elndk

J



mdsrdszrol a K6b{nyai Bolgrir Onkormfnyzat (l
telephely.e : I 105 Budapest X, Elod u. l.) k6pviseletd

l. melliklet ..../2018. (l 23,) KBO K-T hatarozathoz

I'GYUT.[Muxoorisr MT|GA I,I,A r)Ais Nr6t)osi'rASA

amely egyrdszrol a Budapest F6vriros X. Iet K6brinyai dnkormr{nyzat ( I 102
735737, adoszirma: 15735739-2-42)Budapest X., Szent Liszlo tdr 29., plR

kdpviseletdben Kov{cs R6bert polg:irmester (a 1ov biakban : Onkormdn yzat),

02 Btrdapest X., Szent Ldszlo ter 29.,

Bolg{r Onkormdn yzat), egyiittesen: Felck
Nagy Istvr{n elniik (a tov6bbiakban:

k<jztitt jdtt l6tre a nemzetisdgek jogair6l sz6l6 2}ll.6vi CI,XXIX. trirv6ny (a tov6bbiakban:
Njt.) 80. g (2) bekezdds6ben foglaltak alapj6n.

l. A Felek rcigzitik, hogy kozdtttik Budapest Fov6 X. kertilet Kob6nyai Onkormdnyzat
Kdpviselo-testiilete 2312017. (II. 23.) KOK'|
Onkormiinyzat Kepviselo-testiilet e 1712017. (I\.

hatbrozata ds a Kob6nyai Bolg6r
.) hatdrozata alapjdn Egyrittmrikddesi

Meg6llapod6s j6tt letre a mrik6d6si feltdtelek bi it6s6rol es a gazditlkod6si feladarok
ell6t6s616l.

2. A Felek az Egyiittmrikrld6si Megdllapod6st
m6dositj6k.

3. A Megrillapo&is I. fejezet lAltalinos rendelkezdsek) 2. pontja helydbe a k6vetkezo
rendelkez6s l6p:

,,2. Amegirllapodds

a) a nemzetis6gek jogair6l sz6l6 2Oll.6vi CLXXIX. t6rv6ny,
b) a Magyarorsz6g helyi onkorm6nyzataftol szolo 2011. evi CLXXXX. t6rv6ny,
c) az illlamhitztartilsrol szolo 2011. 6vi CXCV. torveny (a tovribbiakban: Aht.;,
d) az inform6ci6s cinrendelkez6si jogr6l es az inform6ci6szabads6gr6l szol6 2011. dvi

CX[. t6rv6rry,
e) az iilamhirztartilsrol sz6l6 tdrv6ny v6grehajt6s6r6l szol6 368/2011. (XIL 3l.) Korm.

rendelet (a tov6bbiakban: Avr.),
D az d.llamhdztartds szdmvitelerll szolo 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a tov1bbiakban:

Ahsz.),
g) a korm6nyzati funkci6k Sllamhintartilsi szakfeladatok 6s szaktrgazatok osztiilyoziisi

rendj6rol sz6l6 6812013. (X[. 29.) NGM rendelet,
h) a nemzetis6gi c6hi t6mogat6sok igdnybev6teldnek, felhaszn6l6s6nak ds elsz6mol6s6nak

. r6szletszabirlyairol sz6l6 38/2016. (xII. 16.) EMMI rendelet,
i) a Magyarorczilg gazdas6gi stabilitas6r6l szolo 2011. 6vi CXCIV. tcirv6ny , az Orsz(tgos

Statisztikai Adatgyrijtdsi Program adatgytijtdseirol 6s adatitvdteleir6l si6lO 2BB/2OO1.
(XII. 15.) Korm. rendelet,

j) a kdlts6gvetdsi szervek belso kontrollrendszererol 6s belso ellenorz6sdrol sz6l6
37012011. (XII.31.) Korm. rendelet ds

k) a kdzzeteteli listrikon szerepelo adatok kdzzdtelelehez szi.iksd ges k1zzeteteli mint6kr6l
sz6l6 18/2005. (X11.27.) IHM rendelet

megegyezessel az al6bbiak szerint
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4. A Megrillapod6,., 
. IV fejezet (Kciltsdgvetds(Adatszol gril tatris) ki e ges z tii I i.1"u.tf..r,i 3 . 4. d s 3 .,,3.4. A gazdasirui szervezethavonta eiteszitl a nemamely tartatmazl,a a v[rhato il;;;t;., ds kiadrisoleln<ik kdzremrikcidik.

j;i,;#,ijl?Lxy'xy::.-":.7?":eszdrebiztositja
;i:1;5" i:,:: 

u 
", 

"u, 
6r. ;ffi;ilil'iffi [-1x,",:"'"1

fi gyelem bevdtel dvel kdszrilt,,

5. A Felek rlgziti hogy a jelen m6dositiis

6. Az Egyrittm i Megdllapodris jelenv|ltozatlanul
maradnak.

informrici6szoleriltatiis) 3. ponda
. alponttal.
:tisdgi dnkorm6nyzat Iikviditiisi tervdt.t. A likviditasi terv elkdszitesdi;; ;;
tevdkenysdgre, mtikddesre vonatkozoit ds rdszletes leirasii 

" ".;^;;;;

ssal nem drintett rendelkezdsei

k<izcis drtelmez6st kcivet<ien mint

.obdnyai Onkormrir
r Kotdnyar B;;;,'61,-5iXHr'll;
ta.iovit.

ds

A Felek a megiil
akaratukkal minde

Jelen megiil
testtilete a .../201
Kepvi sel<i-testiilete

Budapest, 2}lg.,,

Koviics R6bert
polgiirmester

Pdnzrigyi el

Rappi Gabriella
f6osztitlyvezetb

Szakmai ds jogi ell

Dr. Szab6 Krisztiiin
jegyzd

ast egyiittesen elolvast:ik"
megegyezot aldirtitk.

Budapest Foviiros X. kenilet(1. 2s) KoKr nutariiarut,
.. . /2013. (I. 23.) hatilrozatdvaf fru,

Nagy Istv6n
elniik

Dr. Eder Gribor
jog6sz



JELENLE r il,

a Ktibfnyai Bolgir ;.n rrl6 prgz:rt

6rai k,ezdettel2018. janufr 23-in 17

megt:rrtott tcs leti iil6s6n

l./ Nagy I

2./ Szak6cs Ir cn6:... .8^q":"...$

4./ Nackina .ova Eliszaveta:. . . .[. 0': 80'hco,r

Meghivottak:

dr. Eder G

Jogane Sza


