
MEGHIVO

A K6bfnyai Horvft Onkormrlnyzat
K6pvisel6-testiilete

2018. februrlr l5-6n 14.00 6rai kezdettel
a Kor6si Csoma S6ndor Kob6nyai Kulturiilis Kozpont, KOSZI

(1105 Bp. X., Elod utca 1.

rendes testiileti iil6st tart,
melyre ezfton meghivom.

Napirendi pontok:

l. Beszrimol6 a horvrit kulturr{lis tiriiks6g6nek 6pol6sdval kapcsolatos feladatok
ell{tdsa c6ljrib61 2018. februrir Z-i,n megrendezett Horv6t Nyugdijasok
Takilkoz6j ri16l (sz6beli el6terj eszt6s)
Eload6: Kov6cs Brank6 Krisztidn elnok

2. Javaslat a K6brlnyai Horvrit Onkormdnyzat 2018. 6vi munkaterv6nek
elfogad6sr{ra (szobeli eloterj esztds)
Eload6: Kovdcs Brank6 Kriszti6n elncik

3. Javaslat a K6bfnyai Horvrlt Onkorm{nyzat 20f 8. 6vi ktilts6gvet6s6nek
felosztdsf ra (ir6sbeli el6terjesztds)
El6ad6: Kov6cs Brank6 Kriszti6n elncik

4. Javaslat BKK b6rlet term6szetbeni juttatrisk6nt tiirt6n6 megfllapitrisra (sz6beli
el6terjeszt6s)
Eload6: Kov6cs Brank6 Kriszti6n elnok

5. Besz{moki a K6brinyai Horvit Onkormfnyzat 2017.6vi mtikiid6si kiilts6gvet6si
timogatis elszimo16sf16l (sz6beli eloterjesztds
Eload6: Koviics Brank6 Kriszti6n elndk

6. Beszfmol6 a 2016. 6vi feladatalapri kiilts6gvet6si trlmogatris elszdmokisfr6l
(sz6beli el6terj eszt6s)
Eload6: Koviics Brank6 Kriszti6n eln6k

Esetleges t6volmarad6s6t kdrem, a Polgirmesteri
sziveskedj6k.

Budapest, 201 8. febru6r 9.

Hivatal 433 8- 1 4 I -es telefonszitmin jelezni
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x6eANvAI HoRVAT oNxonuAxvzar
KEI,vISE16-rn srUInrr

1102 Budapest, Szent L{szl6 t6r 29.

JEGYZ,6xoNvv

K6sziilt: a K6b6nyai Horv6t Onkorm6nyzat 2018. febru6r 15-6n 14.00 6rai
kezdettel a K6rdsi Csoma S6ndor K6b6nyai Kultur6lis Kdzpont, KOSZI
(1105 Bp. X., Elod utca 1.) I emelet 10. sz6m alatti nerrzetisdgi irod6ban

megtartott kdpvisel6-testiileti iil6s6n.

Jelen vannak: Koviics Brank6 Kriszti6n elnok
Kricskovics Antal eln6khelyettes

A K6bSnyai Polgirmesteri Hivatal r6sz6r6l tan6cskozSsi joggal:
dr. Szabados Ott6 jogirsz

J6gine Szabados Henrietta civil 6s nernzetisdgi referens

Kov{cs Brank6 Krisztiin, a K6b6nyai Horv6t Onkorrnhnyzat eln6ke tidvdzli a

megjelenteket ds a rendes testiileti til6st megnyitja. Meg6llapitja, hogy a testtileti
iil6sen 2 f6 kdpviselo megjelent, 6s a testtilet hat6rozatkepes. Bejelenti, hogy a

jegyz6konyv magyar nyelven k6szUl. Kdr mindenkit, hogy az til6s jelenl6ti iv6t iri6k
al6, an-rely a jegyz6konyvtik, amely kdzokiratnak minosiil mell6kletet k6pezi az

elkdszitett meghiv6val es az ir6sbeli el6terjeszt6sekkel egyUtt.

Tdjekoztatja a K6pvisel6-testtilet arr6l, hogy a vagyonnyilatkozat-teteli
kdtelezettsdgdnek minden kdpviselo hat6ridoben eleget tett.

Javasolja, hogy a jegyz6kdnyv hitelesit6s6vel Kricskovics Antal elndkhelyettest bizza

meg a K6pviselo-testi.ilet. K6ri a szavazatok rnegt6tel6t.

E I n ii k: A K6pvi s e I 6-te stiil et 2 f6v el hattr ozatkdp e s.

9/2018. OI. 15.) K6b6nvai Horvit 6nkormrinvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(2 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Horv6t Onkorm6nyzat KepviselS-testiilete a jegyzokonyv hitelesit6s6vel
Kricskovics Antal elndkhelyettest megbizza.

Elniik: Bejelenti, hogy a jegyzlk6nyvet Jog6nd Szabados Henrietta civil 6s nemzetisegi

referens vezeti.
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Elntik: Ismerteti a napirendi pontokat, majd k6ri a szavazatok megteteldt.

Elniik: A K6pvisel6-testiilet 2 fovel hatdrozatk6pes.

10/2018. (II. 15.) K6brlnvai Horvrit Onkormr{nvzat K6rrvisel6-testiilet6nek
hatflrozata
(2 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Horv6t Onkorrn6nyzat Kepviselo-testiilete a testtileti i.iles napirendjet az

al6bbiak szerint fogadja el:

1. Beszimol6 ^ horv6t kultur6lis iiriiks6g6nek 6pokls:lval kapcsolatos
feladatok ell6tisa c6lj6b6l 2018. februSr 2-6n megrendezett Horvft
Nyu gdij asok Ta16lk oziljdr 6l (szobeli el6terj esztes)

El6ad6: Kov6cs Brank6 Kriszti6n eln6k
2. Javaslat a K6bdnyai Horvft Onkormrinyzat 2018. 6vi munkaterv6nek

elfogadris6ra (sz6beli el6terj eszt6s)
Eload6: Kov6cs Brank6 Kriszti6n elnok

3. Javaslat a K6b6nyai Horvit Onkorm6nyzat 2018. 6vi kiilts6gvet6s6nek
felosztisdra (ir6sbeli el6teqj eszt6s)
El6ado: Kov6cs Brank6 Kriszti6n eln6k

4. Javaslat BKK b6rlet term6szetbeni juttatisk6nt tiirt6n6 megillapitisra
(sz6beli el6terj esztds)
Eload6: Kov6cs Brank6 KrisztiSn elnok

5. Besz6mol6 a K6binyai Horvit Onkorminyzat 2017.6vi miikiid6si
kiilts6gvet6si timogatis elszimol6sd16l (szobeli el6terjesztes

El6ad6: Kov6cs Brank6 Kriszti6n elnok
6. Beszimol6 a2016.6vi feladatalapri ktilts6gvet6si t6mogat6s elsz6mol6sr{r6l

(sz6beli el6terj esztds)
El6ad6: Kov6cs Brank6 KrisztiSn elndk

l. napirendi pont t{rgya: Besz6mol6 a horvit kultur6lis iiriiks6g6nek 6pol6srlval
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6ljrib6l 2018. febru{r Z-in megrendezett Horvdt
Nyu gd ij asok TalSlk oz6jir 6l (szobel i el6teri esztes)

Elniik: Tilekoztatja k6pvisel6ket, hogy a horvit kulturrilis iiriiks6g6nek 6pol6srlval
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj6b6l 2018. febru6r 2-6n 16.00 6rakor
megrendeztdk a HorvSt Nyugdijasok Tal6lkoz6j6t a Korosi Csoma S6ndor Kob6nyai
Kultur6lis Kdzpont, KOSZI (1105 Bp. X., El6d utca 1.). Egy kultur6lis mtisor
keret6ben taliikoznak a Budapesten dl6 horv6tok 6s egyiitt dnekeltek, koloztak 6s

besz6lgettek. Kdri a besziimolo elfogad6s6t, rnajd a szavazatok megt6tel6t

Kricskovics Antal: Egyet6rt az eln6k javaslat6val.

Elntik: A K6pvisel6-testtilet 2 fovel hat6rozatkdpes.
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11/2018. (II. 15.) K6brinvai HorvSt Onkormdnvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(2 igen, egyhangri szavazattal)

K6brinyai Horviit Onkorrn6nyzat K6pvisel6-testi.ilete a horv6t kulturr{lis
iiriiks6g6nek r{polisrival kapcsolatos feladatok ellitfsa c6ljib6l Kov6cs Branko
Krisztiiin elndk ti$ekoztat6jdt a feladatalapir t6mogat6srol a 2018. februir 2-6n 16.00

orakor megrendezett Horvrit Nyugdijasok TaL{lkoz6r6l a Kordsi Csoma Sandor

Kob6nyai Kultur6lis Kdzpont, fOSZt (1 105 Bp. X., Elod utca 1.) elfogadia.

2. napirendi pont tirgya: Javaslat a K6bfnyai Horv6t Onkormrlnyzat 2018.6vi
munkaterv6nek elfogadis6ra (sz6beli el6terjeszt6s)

Elndk: Tdjekoztatja a Kdpviselo-testi.iletet, hogy a nemzetisdgek jogairol szolo 2011.
6vi CLXXIX. torvdny (a tov6bbiakban: Njtv.) 89 $-a alapjdn es az SZMSZ szerint
sziiksdg szerint, de 6vente legalSbb ndgy testtileti til6st ds egy kozrreghallgat6st tart.
Ismerteti az Ossze6llitott munkaterv javaslatot 6s k6ri a vdlerndnyeket, illetve
egyetdrtds eset6n a munkaterv elfogad6s6t.

Kricskovics Antal: Egyetdrt az eln6k javaslat6val.

Elntik; A Kdpvisel6-testtilet 2 f6vel hat6rozatk6pes.

12l2018. OI. 15.) K6binvai Horvit 6nkormrlnvzat K6pvisel6-testiitet6nek
hatirozata
(2 igen, egyhangf szavazattal)

1. Kobrinyai Horviit Onkorm6nyzat Kepvisel6-testUlete a 2018. 6vi rrunkatewet az

al6bbiak szerint fogadja el:
2018. janufr
Egyiittmiik6ddsi meg6llapodris feliilvizsg6lata a Budapest F6v6ros X. keriilet
K6b6nyai Onkorm6nyzattal. A nemzeti vagy etnikai nernzetisdg nyelv6n foly6 els6

6vodai beiratkozirsi 6vre nevel6si 6s els6 iskolai dvfolyarnra oktat6si igdny fehn6r6se.
R6szv6tel a Horviit B61on. Filipovics M6t6 elndk temet6se a Szent Lfszl6 Pl6b6nian.
2018. februir
A K6b6nyai Horv6t Onkorm6nyzat 2018. dvi munkatervdnek 6s a 2018. evi
kOlts6gvet6sdnek elfogadiisa. Horv6t Nyugdijasok tal6lkozoj6nak megszervez6se.

Szovjetuni6ba hurcolt magyar politikai rabok 6s k6nyszermunk6sok ernl6kere
eml6kt6bla megkoszorizisa kdzOsen a t6bbi k6b6nyai nemzetisdgi onkorrndnyzattal.
2018. m6rcius
Reszv6tel a Budapest F6v6ros X. kertilet Kob6nyai Onkorminyzat m6rcius 15-ei

Nemzeti iinnep alkalm6bol szewezend6 tinnepi rendezv6nyen 6s koszorizdson a

Koztemetdben, valamint a horv6torszitgi K6rogy, illetve Vinkovci v6ros6ban. Aktu6lis
feladatok, illetve phly ilzatok elk6szit6se.
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2018.iprilis
Horv6t hfsv6t megszervezdse a Kordsi Csoma S6ndor K6b6nyai Kulturdlis
Kdzpontban, KOSZI (1105 Bp.X., Elod utca 1.). D6nt6s a feladatalapri t6mogat6s
fe lo szt6s 6ro l. K6b 6n y ai p 6ly inat b enyrij t6s a.

2018. mrijus
Javaslat a Kob6nyai Horv6t Onkorm6nyzat20lT . evi pdnzmarudvanyanak feloszt6sara,
R6szv6tel a III. K6b6nyai Balk6n Esten a M6lyton5l. K6b6nyai Maj6lison val6
16szv6tel, foz6verseny.
2018. jfnius
Orsz6gos Horv6t Kisp6ly6s Labdarrig6 Tal|lkozo, Eml6ktorna, Szabadtdri program
megszervezdse. Horv6t Hagyom6nyorzo Tavaszkoszdnto rendezv6ny, ndptanc
bemutato szervezdse. A testv6rv6rosi kapcsolatok 6pol6sa Vinkovci v6ros6val a Szent

L6szl6 Napokon val6 r6szvdtel, a horv6torszitgi KUD Sumari Zenekar f'ell6p6se,
(Nemzetis6gi Kultur6lis Est), koszortiz6s a Szent Ldszlo szoborn6l, Vinkovci
testvdrv6rosi deleg6ci6 fogadiis6ban, programszervez6sben, tolm6csol6sban valo
kOzremtikdd6s. 2. Labdanig6 Torna -Nernzetis6gi Gasztronorniai Kulturalis Nap
K6b6ny6n.
2018. augusztus
R6szv6tel a 2018. augusztus 20-6n megrendezdsre kertil6 Szent Istv6n-napi
Unneps6gen. Horv6t Kultur6lis Est megszervez6se.
2018. szeptember
R6szv6tel a XI. K6b6nyai Rendv6delmi Napon, foz6verseny. R6szv6tel a

horv6torszdgi Vinkov6ci 6sz rendezvdnysorozat6n Vinkovciban. Tanulmanyi
kirrindulis megszervezdse a keri.ileti horv6t nyugdijasok r6szdre.

2018. okt6ber
Az Aradi vdrtanrik tiszteletdre megrendezesre keriil6 tinnepi rnegernl6kezdsen val6
reszv6tel a R6koskeresztriri rii kdztemet6 1848-as sirhelyekn6l (Budapest, X., Kozma
utca 8-10.). Az 1956-os forradalom 6s szabadsagharc 62. evforduloja alkaln-rab6l

megrendez6sre keriil6 tinnepsdg 6s koszonizds az Eles sarokn6l.
2018. november
,,MSrtirjaink eml6ke orok" koszoruziisi Unneps6gen vettek reszt a Kisfogh6z
Eml6khelynel. Horv6t Nemzeti Unnep megrendezdse. Koszorizds a Szovjetunioba
hurcolt magyar politikai rabok 6s k6nyszermunk6sok ernl6kdre k6sztilt eml6kt6blanal.
Oszi Horv6t Hagyom6ny6rzo Kultur6lis Est 6s Gasztronomiai Bemutato
megrendezdse. Oszi Horviit Hagyom6nyorz6 Kultur6lis E,st es Gasztronomiai
Bemutat6 megrendezdse.
2018. december
A Kob6nyai Horv6t Onkorm6nyzat Kdzmeghallgat6sa. Nemzetis6gek Napj6nak
megtinnepl6se. Hagyom6nyos Kar6csonyi Unneps6g megrendez6se a KSrosi Csoma
Srindor K6b6nyai Kultur6lis Kdzpontban a K6b6ny6n 616, horv6t szannazhsi,
egyediikill6 nyugdij asok r6sz6re.
Folvamatos feladatok: A kitrizott feladatok megvalositasa drdekeben ptiyinatok
k6szit6se. Vinkovci testv6rv6rossal a kulturalis, mtiveszeti, szabadido-prograr-n,
kereskedehni kapcsolatok kiszdlesit6s6ben (deleg6ci6 fbgadas6ban,
programszervez6sben, tolm6csol6sban) valo aktiv kozremrikod6s, Horv6t Koztdrsas6g
Nagykovetsdgdvel, az Orszdgos 6s a F6v5:rosi Horv6t Onkorm6nyzattal, budapesti
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keriileti 6s viddki horv6t nemzetis6gi onkorm6nyzatokkal rendszeres kapcsolattartds.

R6szv6tel a horv6t t6rsonkormdnyzatok kierrelt rendezvdnyein. A a Korosi Csoma

S6ndor Kob6nyai Kultur6lis Kozpont horv6t irodahelyisegeben l6v6 nemzetisegi

konyv6llorn6ny b6vitdse. HorvSt Altal6nos Iskola 6s Gimn6zium kerelern alapidn es

lehet6sdg szerinti t6mogat5sa. Szabadid6 eltolt6se c6lj6bol tdncoktatits alkalomszerien
a K6rdsi Csoma S6ndor K6brlnyai Kulturrllis Kdzpontban.
o Magyarorsz6gon miikdd6, a horv6t hagyom6nyokat orzo t6rsulatok (Horv6t

Hagyom6n y orzo E gyesiilet, TOkOI i Zenekar) me gh iv6s a Kob6ny6ra, t6m ogat6sa

o A horv6tok hitdleti tevdkenys6gdnek organizttlilsa
o Kapcsolatfelvdtel Magyarorszdgon 616 6s alkot6 horv6t kepzomtiv6szekkel, 6s

azokkal kdzosen ki6llit6sok szerv ezdse
o Magyarorsz6gon 616 horv6t ir6k ds kdlt6k felkutat6sa, irodalmi estek

megszervezdse
o Kdnyvbemutat6kszervezdse
. Nyugdijas klub szervezdse, t6mogat6sa
Nemzetkiizi fesztivSlo k
o Eg6sz napos gyerrnek 6s feln6tt programok t6rsszervez6se
o Gasztron6miai bemutat6
l. A kertileti horv6tok t6rt6net6nek kutat6sa
o A kertiletben 616 horv6t szdrmaz6sri emberek felkutat6sa egyUttmtikodve a tdbbi

keriileti horv6t onkorm6nyzattal6s a horv6t dokument6cios kozponttal (anyagok

archiv6l6sa, videofelv6telek k6szit6se, interjirk k6szit6se, meglev6 archivunt
digitalizillilsa)
Tdrtdnelmi anyagok feldolgoziisa
Folyamatos kapcsolattart6s 6s egyUttmtikodds a Magyarorszdgon mrik6d6 horv6:t

szervezetekkel
o Magyarorsz6gi Horv6tok Sz6vets6ggel kapcsolattartis, t6rnogat6s
o Orszirgos, FSv6rosi 6s m6s teleptil6si, illetve keriileti horv6t dnkorrn6nyzatokkal
o Horv6t Katolikus Egyhdzzal val6 kapcsolattartasa, t6mogat6sa

3. Horv6t zene CD 6s kdnyv kiad6sa lvagy annak t6rnogat6sa/, egyiittrntikddve rn6s

horvilt szervezetekkel
2018-ban konkr6t keriileti rendezv6nyek megtart6sa 6s mesp6lviz6sa:

1. Horv6t Zenes irodalmi Est K6b6ny6n
2. Horv6t Nyugdijasok tal6lkoz6jaKobitny6n evente 2 alkalommal
2. How 6t Tavaszkd s zlnto Est, Lab darirgo Ernldktorna me gszervez6 s e

3. Horv6t K6nyvbernutat6 Kob6ny6n
4.Howitt Kulturrllis Est Kob6ny6n
5. Filmvetit6s a K6rdsi Csoma S6ndor Kob6nyai Kultur6lis Kdzpontban havi I
alkalommal (horv6t filmek magyar szinkronnal vagy felirattal)
6 . 6 szi Horv6t Hagyom6 ny orzb Kultur6l i s E st, gasztron6n:riai b emutat6
7. Nemzetis6gek Napja alkalm6bol kar6csonyi Unnepsdg megszervez6se,

Nemzetisdgek Napj a megiinnepldse
A K6b6nyai Horv6t Onkorm6nyzatot 6rinto kerddsek eset6ben rdszvdtel a

Hum6nszolg5ltat6si Bizotts6g iilesein, valamint a Budapest Fov6ros X. keri.ilet

K6b6nyai Onkorm6n y zat Kepvise I o-testi.il eti ti I 6s e in.

a

2.
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2. A K6b6nyai Horv6t Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete felk6ri az elnrikot a

sziiksdges intdzked6sek megt6tel6re.
Hat6rido:
Felel6s:

azonnal
elnOk

3. napirendi pont tirgyaz Javaslat a K6b6nyai Horv6t Onkorminyzat 2018. 6vi
kiilts6gvet6s6nek felosztisSra (ir6sbe1i eloterjesztes)

Elniik: Ti$ekoztatja a k6pvisel6ket, hogy a Magyarorszitg 2018. 6vi kdzponti
k6ltsdgvetdsdr6l sz6l6 2017. 6vi C. torv6nyben foglaltak szerint megallapit6sra
kertiltek a teriileti 6s a telepiil6si nemzetisegi onkorn-r6nyzatok 2018. 6vi rntikdddsi
kolts6gvetdsi t6rnogat6sai. 2018. janu6r 31-6n a Magyar Allamkincst6rtol a

banksz6ml6ra meg6rkezett a 391 000 Ft osszegti t6rnogat6s 1. r6szlete. Az Emberi
Er6forr6sok Minisztdrium6t6l meg6rkezett a t6mogat6i okirat, amely alapul szolgii a

t6mogat6s elsz6mol6s6hoz. K6ri a k6pvisel6k v6lem6ny6t, majd a szavazatok
megt6tel6re.

J6grin6 Szabados Henrietta: Tt$ekozatja a k6pvisel6ket arrol, hogy a 2018. 6vi

k6ltsdgvet6si hat6rozat tewezetet az Onkorrnanyzat elnokdnek 2018. febru6r l5-eig
kell benyrijtania a Kdpvisel6-testUletnek. A hatirozat v6grehaitas6hoz sziiks6ges

szemdlyi, szerv ezeti, tdrgyi 6s pdnztigyi feltetel ek rendelkez6sre 6llnak.

Elniik: K0sz6ni a tifiekoztat6st, €s szavazitsra teszi fel a napirendi pontot az ftlsbeli
eloterj esztds al apj 6n.

Kricskovics Antal: Egyet6rt az elndk javaslat6val.

Elniik: A K6pvisel6-testiilet 2 f6vel hat6rozatk6pes.

l3/2018. (II. 15.) K6binvai..Horvit 6nkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata a K6b6nyai Horvrlt Onkorminvzat 2018. 6vi kiilts6evet6s6r6l
(2 igen, egyhangri szavazattal)

A K6b6nyai Horvdt Onkorm6nyzat Kepvisel6-testiilete a nemzetis6gek jogairol sz6lo

20ll.6vi CLXXIX. t6rv6ny 78.$ (3) bekezddse alapj6n, figyelernmel a jogalkot6srol
sz6l6 2010. 6vi CXXX. tdrvdny 23. $ (3) bekezddsere a kovetkezoket rendeli el:

1. A K6pvisel6-testtilet a K6b6nyai Horv6t Onkormdnyzat 2018. 6vi
a/ k6lts6gvet6si 6s frnanszirozitsi bev6teleinek fodsszeget9S2 000 Ft-ban,
b) k6lts6gvetdsi 6s finanszirozdsikiaditsainak fdosszegdt 982 000 Ft-ban

6llapitja meg.
2. A Koblnyai Horviit Onkorm inyzat k6ltsdgvet6sdnek f6osszege a kdvetkez6 :

a/ K6lts6gvet6si bev6teldnek f6risszege:782 000 Ft,
b) K6lts6gvet6si kiad6s6nak fodsszege:982 000 Ft,
b/ Kdlts6gvetdsi egyenlege -200 000 Ft,
d) a mikdd6si bevdtelek 6s rntikcid6si kiad6sok egyenlege -200 000 Ft,
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e) afelhalmoz6si bevdtelek 6s felhalmozitsi kiad6sok egyenlege: 0 Ft,

fl frnansziroz6si bevdtele: 200 000 Ft,
g) frnanszirozitsi kiad6sa: 0 Ft,
h) frnanszirozirsi egyenleg: 200 000 Ft.

3. A 2018. dvi kdltsdgvetds nem tartalmaz olyan fejleszt6si cdlt, amely
megval6sititsithoz a Magyarorczdg gazdasilgi stabilit6s6r6l s2616 2011. 6vi CXCIV.
tdrvdny (a tovribbiakban: Gst.) 3.$ (1) bekezd6se szerinti ad6ss6got keletkeztet6
iigylet megkotdse v6lik sztiks6gessd.
4. A K6b6nyai Horv6t Onkormdnyzatnak a Gst. 3. $ (1) bekezddse szerinti adossagot

keletkeztet6 tigylete, tov6bb6 6nkorm6nyzati garanciav6llal6sb6l 6s kezess6gb6l
kdtelezetts6ge nern 6ll fenn.
5. A 2018. 6vi kdlts6gvetds
a) kdlts6gvetdsi bevdteleinek 6s kiad6sainak, frnanszirozirsi bevdteleinek 6s

kiad6sainak reszletezdsdt, kdltsdgvetdsi mdrlegdt az 1 . rnel l6klet,
b ) eloir 6ny zat- felhaszn ril 6s i terv6t a 2 . m e I I 6kl et hatfu ozza ffre g.

6. A Kob6nyai Horv6t Onkorminyzatkdzvetett t6mogat6s nern nyrijt.
7. A K6b6nyai Horv6t Onkorrn6nyzat kiadtrsi el6ir6nyzatai kdzdtt a rovaton beliil
6tcsoportosit6sra a K6b6nyai Horv6t Onkorm6nyzat eln6ke jogosult.
8.Ez ahatirrozat akdzzeteteldt k6vet6 napon l6p hat6lyba.
9.Ezt ahatdrozatot20l8. janu6r 1-jdtol kell alkalmazni.

2. A K6b6nyai Horv6t Onkormilnyzat Kdpvisel6-testUlete felk6ri az elndkdt a

sztiks6ges int6zked6sek megt6tel6re.
Hatarido:
Felel6s:

azonnal
elnok

(A hatdrozat melldkletei a jegyzrikonyv l. melldkletdt kdpezik.)

4. napirendi pont tirgya: Javaslat BKK b6rlet term6szetbeni juttat6sk6nt tiirt6n6
megillapitisra (sz6beli eloterj esztds)

Elniik: Javasolja a K6pvisel6-testtiletnek, hogy termdszetbeni juttat6skent 2018. janu6r
1 napj6t6l -2018. december 31. napj6ig aKobtnyai Horv6t Onkorm6nyzatKepvisel6-
testtiletdnek tagjai r€szdre havonta BKK utazdsi berletet 6llapitson meg legfeljebb
10 500 Fyh6 osszeghat6rig. A szirmla teljesitdje a Kob6nyai Horv6t 0nkorm6nyzat,
kifizetese 6tutal6s form6j6ban, szitmla elleneben, utolagos elsz6mol6ssal tortenik.
Forr6sa a 2018. 6vi mrikdd6si kdltsdgvet6si t6rnogatas. Kdri a k6pviselok v6lern6nyet,
majd a szavazatok megtetel6t.

Kricskovics Antal: Egyet6rt az elndk javaslat6val.

Elniik: A Kdpvisel6-testtilet 2 fovel hat6rozatk6pes.
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1412018. flI. 15.) K6binvai Horvrit 6nkorm{nvzat K6pvisel6-testtilet6nek
hatirozata
(2 igen, egyhangri szavazattal)

1. A K6b6nyai Horv6t Onkorminyzat Kdpvisel6-testiilete rigy ddnt, hogy elfogadja az

elndk javaslatiit 6s 2018. janu6r I napj6tol -2018. december 31. napj6ig a Kob6nyai
Horv6t Onkorrn6nyzat Kepvisel6-testiilet6nek tagjai rdszere havonta BKK ttazi.si
bdrletet fillapit meg legfeljebb 10 500 Ft/h6 Osszeghat6rig. Forr6sa a 2018. 6vi
mtik0d6si kdlts6gvet6si t6rnogat6s, fedezete 2018. 6vi kiad6s dologi kiad6sok es

j6rul6kok ellfuilnyzata.

2. A K6b6nyai Horv6t Onkorm6nyzat Kdpviseto-testtilete felkdri az eln6kdt a

szUks6ges intdzked6sek rnegtetel6re.
I-Iatdrido:
Felelos:

azonnal
elndk

5. napirendi pont tilrgyat Besz6mol6 a K6b6nyai Florv6t Onkorm inyzat 2017. 6vi
mtikdd6si kiilts6gvet6si timogat6s elszimol6s616l (sz6beli el6terjeszt6s)

Elniik: Tilekoztatja a kdpvisel6ket arr6l, hogy Gazdasdgi 6s Pdnziigyi Oszt6ly
munkatdrsiit6l Bodn6rn6 Bori Katalin nernzetisdgi dnkorm6nyzati koordin6tortol
megkapt6k az elszdmol6shoz sztiks6ges dokumentumokat, amelyet kozOsen J6g6n6

Szabados Henrietta civil 6s nemzetisdgi referenssel ossze6llitottak 6s hat5ridore 2018.
janu6r 31-dn az Emberi Er6forr6s T6mogat6skezelohoz post6n feladt6k. Koszdni a

Bodn6rnd Bori Katalinnak a munk6t a penzigyi besz6molo elk6szitesdben es .logane

Szabados Henrietta referensnek a szinvonalas, alapos rnunk6t a szakrnai beszdmolo

elk6szit6s6ben. Kdri a szav azatok me gt6tel et.

Kricskovics Antal: Egyetdrt az elndk javaslat6val.

Elniik: A K6pvisel6-testiilet 2 f6vel hat6rozatkdpes.

15/2018. (II. 15.) K6bSnvai Horvrlt Onkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hat6rozata
(2 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Horv6t Onkorm6nyzat Kepvisel6-testtilete Kov6cs Brank6 Kriszti6n eln6k
besz6mol6j6t a 2017. 6vi miikiid6si kiilts6gvet6si timogatis elszSmolisir6l
elfogadja.
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6. napirendi pont tirgya: Beszimol6 a 2016. 6vi feladatalapfi kiilts6gvet6si
ti mogatf s elszimo16sr{16l (sz6beli eloterj eszt6s)

Elniik: Ti$ekoztatja a kdpvisel6ket arr6l, hogy Gazdashgi 6s Pdnziigyi F6oszt6ly
munkat6rs6t6l, Bodn6rn6 Bori Katalin nernzetisegi dnkorm6nyzati koordin6tortol
megkapt6k az elszitmol6shoz szliks6ges dokumentumokat, amelyet kdzosen Jog6nd

Szabados Henrietta civil 6s nemzetisdgi referenssel dssze6llitottak, 6s hat6rid6re 2018.
januiir 30-6n az Emberi Er6fon6s T6mogat6skezel6hdz post6n feladt6k. Kdsz6ni a

Bodniirnd Bori Katalinnak a munk6t a penzigyi besziimolo elk6szitdsdben 6s J6g6n6
Szabados Henrietta referensnek a szinvonalas, alapos munkiit a szakmai besz6rnolo
elkdszitdsdb en. Kdri a szav azatok me gt6teldt.

Kricskovics Antal: Egyetdrt az elndk javaslat6val.

Elniik: A Kdpvisel6-testillet 2 fovel hat6rozatkepes.

1{/?01$. OI. 15.) K6binvai Horyiit 6n.korminvzat K6pvisel6:testiiletQnek
hatirozata
(2 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Horv6t Onkorm6nyzat Kepvisel6-testiilete Kov6cs Brank6 Kriszti6n elndk
besz6mol6j6t a 2016. 6vi feladatalapri kiilts6gvet6si timogatis elsz6mol6s6r6l
elfogadja.

Elniik: Meg6llapitja, hogy tovribbi iavaslat vagy eszrev6tel a k6pvisel6k rdszerol nem

drkezett, rnegkoszdni a jelenl6v6k aktiv r6szvdtel6t, 6s a testiileti iildst 14.20 kor
bezirja.

K.rn.f.

K.a^* dtrd'
Jegyz6konyv-h ite les ito



K6br{nyai Horv:{t 6nkormrinyzat
Elniike

3- szirmiteloterj eszt6s

El6terjeszt6s
a K6pvisel6-testiilet r6sz6re

a Kdbfnyai Horvit Onkorminyzat20lS.6vi kiilts6gvet6s6r6l sz6l6 iinkormfnyzati
hatir ozat m egalkotdsd16l

I. Tartalmi iisszefoglal6

A Magyarorszilg 2018. 6vi kOzponti kdlts6gvet6s6rol sz6lo 2017.6vi C. tdrv6ny, az
iilamhintart6sr6l sz6l6 2011.6vi CXCV. tdrvdny (a tov6bbiakban: Aht.), az illlamhitztartdsrol
sz6l6 tdrv6ny v6grehajt6sar6l sz6l6 36812011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a Magyarcrszitg
helyi dnkormitnyzatair6l sz6l6 2011.6vi CLXXXIX. tdrvdny, a nemzetisdgek jogair6l szolo
2011.6vi CLXXIX. tcirv6ny (a tov6bbiakban: Njtv.) alapjin elk6szitdsre kertilt a K6b6nyai
Horv6t Onkorm6nyzat (a tov6bbiakban: Onkormfinyzal) 2018. dvi koltsdgvetdsdrol sz6l6
hatitrozattervezete (a tovribbiakban: Tervezet). ATewezet 6ssze6llit6s6n6l figyelembe v6telre
kertiltek az Emberi Er6forr6s T6mogat6skezelo 6ltal kIzzetett, az Onkormdnyzat mrikoddsi
kdlts6geire biztositott t6mogat6sr6l sz6l6 Trimogat6i okiratban foglaltak.

Az eloterjeszt€s 2. mell6klete az ,\ht. eloir6s6nak betart5sa 6rdek6ben az Onkormtnyzat
bevdteli 6s kiad6si eloirinyzatait tartalmazza merleeszenien, kiemelt eloirhnyzat szerinti
bont6sban a feladat jellegdre tekintettel, valamint bemutatja a mtikdd6si 6s a felhalmoz6si
feladatok hianyat 6s t<ibbletdt.

Az elSterjesztds 3. mell6klete az Onkormfunyzat elotinyzat-felhaszn6l6si terv6t tartalmazza.

Az Onkormfunyzat 2018. 6vi mrikdd6si t6mogat6s6nak risszege megegyezik a 2017. evr
t6mogat6s dsszeg6vel. A mrikdd6si kiad6sok tervez6s6n6l figyelembe v6telre keriiltek az
Onkormiinyzat 2018.6vi munkatervdben megfogalmazott feladatok 6s az tfihuzodl
kifizetdsek. A 2018 6prilis6ban foly6sit6sra kertilS feladatalapir t6mogat6s elsosorban a
nemzetis6gi programok fedezetdre szolg6l, igy azt az eredeti eloirinyzat mdg nem
tartalmazza.

Finansziroz6si bev6telkdnt, a ,,maradv6ny igdnybev6tele" k<iltsdgvetdsi soron 200 000 Ft
eloirinyzat kertilt tervezdsre a feladatok fedezetdnek folyamatos biztosit6sa drdekdben.

II. Hatrisvizsgiiat

A kcilts6gvet6si hat6rozatban megjeleno eloirinyzatok biztositani tudj6k a nemzetisdgi
feladatok ellati"rlitt. Amennyiben az Onkorm6nyzat 2018. m6rcius l5-6ig nem rendelkezik
elfogadott kdlts6gvet6ssel, az 6llami t6mogat6s foly6sitds6t a nemzetisdgpolitik66rt felelos
miniszter felfliggeszti az Njtv. 134. g-a alapjin.

III. A v6grehajt6s felt6telei

A2018.6vi kolts6gvetdsihatixozattewezetet az Onkorminyzat elnok6nek 2018. febru6r l5-
6ig kell benyirjtania a K6pviselo-testtiletnek. A hatdrozat vdgrehajt6s6hoz sztiks6ges szemelyi,
szewezeti, tirgyi 6s p6nztigyi feltdtelek rendelkezdsre 6llnak.



IV. D0nt6si javaslat

A K6brinyai Horv6t Onkorm6nyzat K6pviselo-testiilete az el6terjesztds 1. mell6klete szerint
megalkotja a K6b6nyai Horv6t OnkormSnyzat 2018. dvi kdlts6gvet6s6rol sz6l6
o nko rm 6ny zati hatdr o zatot.

Budapest, 201 8. februar,,4( "

UJ;
s Brank6 Kriszti6n

ellenjegyzem:

dx;l;3.h
E"rs ffi F,?

* iqgr-fr



l. melldklet oz ekiterjesztdshez

K6b6nyai Horvdt Onkormfnyzat K6pvisel6-testiilet6nek
..,/2018. (... ...) hatirozata

a K6brl nyai Ho rv6t On ko rm 6 n yzat 2018. 6vi kiilts6gvet6s6r6l

A K6b6nyai Horv6t Onkorm6nyzat Kdpviselo-testiilete a nemzetis6gek jogair6l sz6l6 2011. dvi
CLXXIX. tdrv6ny 78. $ (3) bekezddse alapjin,figyelemmelajogalkot6sr6lsz6l6 2010.6viCXXX.
ttirvdny 23. $ (3) bekezd6s6re a kdvetkez6ket rendeli el:

l. A Kdpvisel6-testiilet a K6b6nyaiHorv6t Onkorm6nyzat2OlB. evi
a/ kdltsdgvet6si 6s frnansziroz6si bevdteleinek fdrisszegetgB2 000 Ft-ban,
b) kdlts6gvetdsi 6s ftnanszirozrisi kiad6sainak fo<isszeget982 000 Ft-ban

6llapida meg.
2. A Kob6nyai Horv6t Onkorm6nyzat kriltsdgvetdsdnek f66sszege a kOvetkezo:

a) Kriltsdgvetdsi bevdteldnek f66sszege:782 000 Ft,
b/ K<ilts6gvet6si kiadris6nak fodsszege: 982 000 Ft,
b/ Kdltsdgvetdsi egyenlege: -200 000 Ft,
d) a mrJ,kdddsi bev6telek ds mrikdddsi kiadrisok egyenlege: -200 000 Ft,
e) a felhalmoz6si bev6telek 6s felhalmoz6si kiad6sok egyenlege: 0 Ft,
fl finansziroz6si bev6tele: 200 000 Ft,
g)finanszirozrisi kiad6sa: 0 Ft,
h) finansziroz6si egyenleg: 200 000 Ft.

3. A 2018. 6vi kdlts6gvet6s nem tartalmaz olyan fejlesztdsi cdlt, amely megval6sftdsithoz a
Magyarorszdg gazdasirgi stabilit6srir6l sz6l6 201 1 . 6vi CXCIV. tcirvdny (a tov6bbiakban: Gst.) 3. I
(l) bekezd6se szerinti ad6ss6got keletkezteto iigylet megkdtdse v6lik sziiksdgessd.
4. A K6brinyai Horv6t Onkorm6nyzatnaka Gst. 3. $ (l) bekezddse szerinti ad6ss6got keletkeztero
iigylete, tov6bb6 <inkorm6nyzati garanciavrillal6sb6l 6s kezessdgbol kdtelezettsdge nem 6ll fenn.
5. A 2018. dvi kcilts6gvetds
a) kdltsdgvetdsi bevdteleinek 6s kiad6sainak, finansziroz6si bevdteleinek es kiad6sainak
rdszletezdsdt, kdltsdgvet6si m6rleget az l. melldklet,
b) eloirdnyzat-felhaszn6l6si tervdt a 2. mell6klethatdrozza meg.

6. A K6b6nyai Horvrit 0nkorm6nyzatkdzvetetttdmogatits nem nyrijt.
7. A Kob6nyai Horv6t Onkorm6nyzat kiadrisi eloirtnyzatai k<izcitt a rovaton beliil 6tcsoportosit6sra
a Kob6nyai Horv6t Onkormrlnyzat elndke jogosult.
8 . Ez a hatir ozat a kdzzetdtel 6t kcivet6 nap on I 6p h at6l yb a.
9 . Ed a hatdrozatot 20 I 8. janu6r 1 -j dt6l kel I alkalmazni.
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a Ktibrinyai Ilorvrit 6nkonn:inyzat
2018. februf r l5-6n 14.00 6rai kezdettel

megtartott testiileti iil6s6n

1./ Kov6cs Brank6 Krisztiiin:. knJ* fq#
2./ Kricskovics Antal, ffi^AO dW*

Meghivottak:

dr. Szabados Otto jogasr:...(.....'

Jkgineszabados Henrietta referens:.. 
F.U

,t"J


