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A K6binyai N6met Onkorminyzat
K6pvisel6-testiilete

2018. febru6r 15-6n 11.00 6rai kezdettel

a K6rosi Csoma S6ndor K6b6nyai Kulturdlis Kozpontban, KOSZI
(1 105 Bp. X., Elod utca 1.)

testiileti iil6st tart,
melyre eztiton meghivom.

Napirendi pontok:

1. Javaslat a K6b6nyai N6met Onkorm6nyzat 2018. 6vi munkatervdnek
elfogadrls6ra (sz6beli elSterjeszt6s)
El6ad6: Inguszn6 dr. Barab6s Rita elnok
Javaslat a K6binyai N6met 6nkorm6nyzat 2018. 6vi kiilts6gvet6s6nek
felosztSsira (ir6sbeli el6terj eszt6s)
El6ado: Inguszn6 dr. Barab6s Rita elndk
Besz6mol6 a K6b6nyai N6met Onkormfnyzat 2017. 6vi miikiid6si
kiilts6gvet6si t6 mo gatis elszd mol6si rtil (szobel i el 6teri eszt6s)
Eloado: Ingusznd dr. BarabSs Rita elnok
Besz6mol6 a 2016. 6vi feladatalap[ ktilts6gvet6si timogatis
elszimo16si16l (szobeli eloterjesztds)
El6ad6: Inguszne dr. Barabas Rita elndk

Esetleges t6volmarad6s6t kdrem, a Polg6rmesteri Hivatal 433-8141-es telefonsz6m6n
jelezni sziveskedj6k.

Budapest, 201 8. febru5r 9.
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xOnANvAI NEMEI ONxoRtvlANvzar
KEPVIS E t,o-r' ns'r U L E-r' ti

1102 Budapest, Szent l,riszl6 161 29.

JBGYZ6I(ONYV

K6sziilt: a Kob6nyai N6met Onkonn6nyzat 2018. febru6r 15-6n 11.00 orai
kezdettel a Kordsi Csoma S6ndor K6b6nyai Kultur6lis K6zpont, KOSZI
(1105 Bp.X., El6dutca 1.) I emelet 10. sz6rr alatti nemzetis6gi irod6ban
megtartott kdpvisel6-testtileti [il6s6n.

Jelen vannak: Inguszn6 dr. Barab6s Rita elnok
Szab6 Margit M6ria kdpvisel6
Bartha Ldszlo Istv6nn6 kepviselo

A K6b6nyai Polgf rmesteri Hivatal r6sz6r6l tan6cskozrlsi joggal:
dr. Szabados Otto jogitsz
J6g6n6 Szabados Henrietta civil ds nemzetisdgi referens

Inguszn6 dr. Barabis Rita, a Kob6nyai Ndmet Onkorm6nyzat elndke tidvozli a

megjelenteket 6s a rendes testiileti Ul6st megnyitja. Meg6llapitja, hogy a testtileti
tildsen 3 fo k6pvisel6 megjelent, 6s a testtilet hat6rozatk6pes. Bejelenti, hogy a

jegyz6kdnyv magyar nyelven kdszi.il. K6r rnindenkit, hogy az iil6s jelenldti iv6t irj6k
al6, amely a jegyzokdnyvtik, amely kozokiratnak rnin6stil melldkletet kepezi az

elk6szitett meghiv6val es az ir6sbeli el6terjeszt6sekkel egytitt.

Bejelenti, hogy a kdpvisel6k eleget tettek vagyonnyilatkozatteteli kotelezettsegiiknek
es vagyonnyilatkozatokat hat6rid6ben 2018. .f anu6r 3 1-eig leadt6k.

Javasolja, hogy a jegyz6konyv hitelesites6vel Szabo Margit M6ria kepviselot bizza
meg a Kdpvisel6-testUlet. Kdri a szavazatok megtdteldt.

Elndk: A K6pviselo-testiilet 3 fdvel hat6rozatkdpes.

7/2018. (II. 15.) K6binvai N6met Onkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatfirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai N6met Onkorm6nyzat Kepvisel6-testiilete a jegyz6kdnyv hitelesit6s6vel
Szab6 Margit M6ria k6pvisel6t megbizza.

Elniik: Bejelenti, hogy a jegyz6k6nyvet Jog6n6 Szabados Henrietta civil es

nemzetis6gi referens vezeti.
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Elniik: Ismerteti a napirendi pontokat, rnajd k6ri a szavazatok rnegteteldt.

Elniik: A K6pviseld-testtilet 3 f6vel hat6rozatk6pes.

8/2018. (II. 15.) K6bSnvai N6met Onkormf nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatilrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6brinyai Ndmet Onkorrn6nyzat Kdpvisel6-testiilete a testlileti iil6s napirendjet az

al6bbiak szerint fogadja el:

1. Javaslat a K6brlnyai N6met Onkormdnyzat 2018. 6vi munkaterv6nek
elfogadisr[ra (sz6beli eloterj eszt6s)

El6ad6: Ingusznd dr. Barab6s Rita eln6k
2. Javaslat ^ K6binyai N6met OnkormSnyzat 2018. 6vi ktilts6gvet6s6nek

felosztfs6ra (ir6sbeli eloterjeszt6s)
El6ado: Ingusznd dr. Barab6s Rita elnOk

3. Beszimol6 a K6brinyai N6met Onkorm6nyzat 2017. 6vi mtikiid6si
kiilts6gvet6si t6mogat6s elsz6molSs616l (szobeli el6terjesztds)
El6ad6: Inguszn6 dr. Barab6s Rita eln0k

4. Besz6mol6 a 2016.6vi feladatalapri kiilts6gvet6si t6mogat6s elszfmol:is6rril
(sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Ingusznd dr. Barab6s Rita elnok

1. napirendi pont tirgya: Javaslat a K6brinyai N6met 6nkorm:{nyzal2018. 6vi

munkaterv6nek elfogad6sira (sz6beli eloteriesztds)

Elniik: Titjekoztatja a K6pvisel6-testUletet, hogy a nemzetisegek jogairol szolo 2011.

6vi CLXXIX. t6rv6ny (a tov6bbiakban: Njtv.) 89 $-a alapjdn es az SZMSZ szerint

sztiksdg szerint, de dvente legalSbb n6gy testiileti iil6st ds egy kozrneghallgatast tart.

Ismerteti az ossze6llitott munkaterv javaslatot 6s kdri a vdlerrenyeket, illetve
egyet6rt6s esetdn a munkaterv elfogad6s6t.

Szab6 Margit M6ria: Egyet6rt az elnOk javaslat6val.

Elniik: A Kdpviselo-testtilet 3 f6vel hat6rozatk6pes.

9/2018. (II. 15.) K6binvai N6met 6nkormrlnyzat K6pvisel6-testiilet6nek
hathrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. K6b5nyai N6rnet Onkorm6nyzat Kepviselo-testtilete a 2018. 6vi rnunkatervet az

al6bbiak szerint fogadja el:
2018. janu6r
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Egytittmrikdd6si rneg6llapod6s felUlvrzsgiiata Budapest Fov6ros X. kerUlet Kob6nyai
Onkorm6nyzattal. A nemzeti vagy etnikai nemzetiseg nyelv6n foly6 elso ovodai
beiratkozSsi 6vre nevel6si 6s els6 iskolai 6vfolyarnra oktatSsi ig6ny fehn6rese.
2018. febru6r
A K6b6nyai N6met Onkorm6nyzat 2018. 6vi munkaterv6nek 6s a 2018. 6vi
kdlts6gvetdsdnek elfogad6sa.
2018. m6rcius
Rdszvdtel a Budapest F6v6ros X. keriilet Kobanyai Onkormdnyzat marcius l5-ei
Nemzeti iinnep alkalm6bol szervezend6 tinnepi rendezv6nyen 6s koszorriz6son a

Koztemet6b en. Aktu6lis feladatok, il letve piiy ilzatok elk6szit6se.
2018. iprilis
Ddnt6s a feladatalapri t6rnogat6s feloszt6s6rol. Kobanyai palydzat benyrijt6sa. N6met
k6pz6mrivdszeti ki6ll it6s Gyorben.
2018. mijus
Besz6rnolo a Kob6nyai N6met Onkonnanyzat 2017. evi koltsegvetes6nek

v6grehajt6s6r6l 6s a2011.6vi rnunkatervi tevekenysegr6l. Javaslat a Kobanyai Nernet

Onkorrnanyzat 2017. evi pdnzmaradv6ny6nak felosztasara. III. Kob6nyai Balk6n Est

Kob6ny6n.
2018. jrinius
Szent Liszl6 Napok rendezv6nysorozaton va16 rdszvdtel, koszor'lzds a Szent Liszlo
szoborn6l. 2. Lab daritgo Torna -Nemzetis6gi Gasztron6miai Kultur6lis Nap K6b6ny6n.
2018. augusztus
R6szv6tel a2018. augusztus 20-iin megrendezesre kertilo Szent Istv6n-napi tinneps6gen.

2018. okt6ber
Az Aradi v6rtanrik tisztelet6re megrendezdsre kertilo tinnepi megernlekezisen val6

r6szvdtel a Rdkoskeresztfiri [j kdztemeto 1848-as sirhelyekndl (Budapest, X., Kozma

utca 8-10.). Az 1956-os forradalom ds szabadsdgharc 62. 6vfordul6ja alkahn6bol
megrendezdsre kertil6 iinneps6g 6s koszoruztts a K6rosi s6t6nyon. Aktudlis f-eladatok,

illetve EMET piiytnatok elk6szit6se, beadasa. 6sz szinei cimti nemet nyelvti
rendezvdny a K6b6nyai Sz6chdnyi Istv6n Altalanos Iskolaban, t6mogatasa.
2018. november
,,M6rtirjaink ernl6ke 6r6k" koszorriz6si iinnepsegen vettek reszt a Kisfogh6z
Eml6khelyn6l. Koszorirz6s a Szovjetuni6ba hurcolt magyar politikai rabok es

kdnyszermunk6sok emldkdre kdszi.ilt ernl6kt6bl6nal. Ndrnetfbldi kiralynd szerepe az.

Arp6d h6z ktilpolitik6j6ban, eload6s tart6sa a K6b6nyai Szent Liszlo Pl6b6ni6n.

2018. december
A K6b6nyai N6met Onkorm6nyzat Kdzmeghallgat6sa. Nemzetisdgek Napjdnak

megiinnepl6se. Adventi 6hitat k6pz6mriv eszeti ki6llit6s. A Kob6nyai Bem Jozsef

Altal6nos Iskola n6met tagozatdnak t5mogat6sa konyvek 6s szot6rak v6s6rl6sa.

Folvamatos feladatok: A kitrizdtt feladatok megvalosit6sa 6rdekdben pdlyinatok
kdszitdse. Hagyorn6ny 6rzb iinnepek 6s kultur6lis estek megszervezese,
o A kerUleti ndrnetek anyanyelvi k6pz6senek megszervezese
o A nemetek hitdleti tev6kenyseg6nek szervez6se
o Kultur6lis egyiittrnrikodes a K6b6nyai Szent Ldszlo Pleb6ni6val, ki6llit6sok

szervezdse, t6mogat6sa



4

o Kapcsolatfelvetel Magyarorsz6gon 6lo 6s alkoto nemet kepzorntiveszekkel, 6s

azokkal kozosen ki6llit6sok szervez6se
. Magyarorsz6gon 616 n6met irok ds kolt6k felkutat6sa, irodaltni estek

megszervezdse
o Konyvbemutat6k szervezdse
o A KSb6nyai Szdchenyi .Istv6n Magyar- N6met K6t Tanit6si Nyelvti Altal6nos

Iskola (1108 Budapest, Ujhegyi sdt6ny 1-3.) ndmettagozata rdsz6re k6nyveket es

szeml6ltet6 eszkozoket v6s6116sa.

o A Felt6madott Krisztus Templorn (1101 Budapest, Kistorony park 1.) r6szere

szentrnisdk n6met nyelvti adventi mrivek megtartds6hoz gyerty6k 6s tdmj6nek

v6s6rl5sa.
o A K6b5nyai Bem J6zsef Altal6nos Iskola (1101 Budapest, Hung6ria krt. 5-7.)

. 
ndmet tagozata rdszdre kdnyveket , sz6tirak 6s szernl6ltet6 eszkozdket v6s6rl6sa.

Nemzetkiizi fesztivi lok
. Egdsz napos gyerrnek 6s feln6tt prograrnok t6rsszervezese
1. A keriileti nemetek tortenetdnek kutat6:sa

o A keruletben 616 n6rret szdrmazinri emberek felkutat6:sa egyiittmtikddve a tobbi

keruleti n6met Onkorrn6nyzattal 6s a nemet dokurnent6ci6s kozponttal (anyagok

archiv6l6sa, videofelvdtelek k6szit6se, interjrik k6szitdse, meglev6 archivum

digitaliz6l6sa)
o Tdrt6nelmi anyagok feldolgozisa
2. Folyamatos kapcsolattart6s 6s egyiittmrikodds a Magyarorsz6gon mrikodo n6met

nemzetis6 gi szew ezetekkel
. Orszitgos, Fov6rosi 6s rn6s telepUl6si, illetve keri.ileti n6met Onkorm6nyzatokkal
2018-ban konkr6t keriileti rendezv6nyek megtart6sa 6s megpilvfz6sa:

1. N6met kdpz6mtivdszeti ki6llit6s Gy6rben
2. Kdpzomtiveszetr ki6llit6sok K6b6ny6n a Kordsi Gal6ri6ban, a Szent Ldsz\o

Pleb6ni6n.
3. Filmvetites a N6met Klubban havi I alkalon"rmal (ndrnet fihnek magyar

szinkronnal vagy felirattal)
4. Nernzetis6gek Napja K6banyan
5. Adventi 6hitat kepz6mtiveszeti ki6llit6s

A K6b6nyai N6rnet Onkorm6nyzatot drint6 k6rd6sek eset6ben r6szvdtel a

Hum6nszolg6ltat6si Bizotts6g i.ildsein, valamint a Budapest F6v6ros X. kertilet
K6b6nyai OnkormSn y zat Kepvi sel 6-testill eti ti I dse i n.

2. A K6b6nyai N6met Onkorm6nyzat Kdpviselo-testtilete felkeri az elndkot a

szUks6ges int6zkeddsek megtdtelere.
Hat6rid6: azonnal
Felel6s: elndk
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2. napirendi pont t6rgya; Javaslat a K6brlnyai N6met Onkormrinyzat 2018. 6vi

kiilts6gvet6s6nek felosztisSra (ir6sbeli el6terj esztds)

Elniik: Tdjekoztatja a kdpvisel6ket, hogy a Magyarorszttg 2018. evi kozponti

k0ltsdgvet6s6rol sz6l6 2017. dvi C. torv6nyben fbglaltak szerint rnegallapitasra

keriiltek a tertileti es a telepiildsi nemzetisdgi onkonn6nyzatok 2018. 6vi mtikod6si

kolts6gvetdsi t6rnogat6sai. 2018. janudr 3 I -en a Magyar Allamkincst6rtol a

banksz6rnl6ra rnegdrkezett a 391 000 Ft Osszegti t6mogat6s l. r6szlete. Az l}nberi
Eroforr6sok Minisztdrium6t6l meg6rkezett a t6rnogat6i okirat, amely alapul szolgii a
t6mogat6s elsz6rnol6s6hoz. Kdri a kdpvisel6k velem6ny6t, rnajd a szavazatok

megt6tel6re.

J6grin6 Szabados Henrietta Titjekoztatja a kdpvisel6ket arr6l, hogy a 2018. 6vi

kdltsdgvetdsi hat6rozat tewezetet az Onkorm6nyzat elnokdnek 2018. februdr 15-eig

kell benyfjtania a K6pvisel6-testiiletnek. A hatdrozat vdgrehajt6sithoz sztiksdges

szemdlyi, szew ezeti, titr gy i 6s p6nziigyi felt6tel ek rendelke zdst e 61lnak.

Elniik: Kdszoni a tttjekoztatist, es szavazttsra teszi fel a napirendi pontot az fttsbeli
eloterj esztes alapj 6n.

Szab6 Margit M6ria: Egyet6rt az eln6k javaslatdval.

Elniik: A Kdpviselo-testUlet 3 f6vel hatdrozatkdpes.

10t20 15.) K6bfn ai N6rnet tK6 tiilct6nck
hatirozata a K6binyai nkorm6n zil 2018. 6 vet6se rril
(3 igen, egyhangri szavazattal)

A K6b6nyai N6met Onkorm6nyzat Kepvisel6-testtilete a nemzetis6gek jogairol sz6lo

2}ll.6vi CLXXIX. torv6ny 78.$ (3) bekezddse alapjin, figyelernrnel a jogalkot6srol

sz6l6 2010.6vi CXXX. torv6ny 23. $ (3) bekezd6s6re a kdvetkez6ket rendeli el:

1. A K6pvisel6-testiilet a K6b6nyai Nemet Onkorm6nyzat 2018. evi

c) kdlts6gvetesi 6s finanszirozdsi bev6teleinek f66sszeget982 000 Ft-ban,

b) koltsegvet6si 6s finanszirozhsikiadtrsainak f66sszeget 982 000 Ft-ban

6llapitja meg.
2. AKbbanyai Ndmet Onkorminyzat kdltsdgvetds6nek f6osszege a kovetkezo:

a) Kolts6gvetdsi bevetel6nek foosszege 782 000 Ft,

b) Kolts6gvet6si kiad6s6nak f66sszege 982 000 Ft,
b) Kdlts6gvet6si egyenlege -200 000 Ft,
d) a mik6d6si bev6telek 6s mtik6d6si kiad6sok egyenlege: -200 000 Ft,

e) afelhalmoz6si bev6telek 6s felhalmozdsi kiad6sok egyenlege: 0 Ft,

fl finanszirozitsi bevdtele: 200 000 Ft,
g) finanszirozirsi kiaddsa: 0 Ft,
h) finanszirozitsi egyenleg: 200 000 Ft.



6

3. A2018. 6vi kdlts6gvetds nem tartalmaz olyan fejleszt6si c6lt, amely rnegvalositdsfthoz

a Magyarorsz6g gazdastryi stabilit6s6r6l szol6 2011. 6vi CXCIV. torvdny (a

tov6bbiakban: Gst.) 3. $ (1) bekezddse szerinti ad6ss6got keletkezteto tigylet megkdtese

v6lik sztiksegess6.
4. A K6binyai N6met Onkorrn6:nyzatnak a Gst.3.$ (l) bekezddse szerinti adossdgot

keletkeztet6 i.igylete, tov6bbri dnkorrn6nyzati garanciavitllal6sb61 6s kezessegbol

kdtelezettsdge nem rill fenn.
5. A 2018.6vi kdltsegvet6s

a) kdlts6gvetdsi bev6teleinek 6s kiad6sainak, finanszirozitsi bevdteleinek es kiaddsainak

rdszletezdsdt, kOlts6gvet6si m6rleg6t az 1. rnell6klet,
b) eloiranyzat-felhaszn6l6si terv6t a 2. rnelleklet hatdrozza meg.

6. A K6b6nyai Nernet Onkorrndnyzat kozvetett tarnogat6s nern nyujt.
7. A K6b6nyai N6met Onkorm6nyzat kiaddsi eloirinyzatai kozott a rovaton beltil

6tcsoportosit6sra a Kobdnyai Ndrnet Onkorm6nyzat elnoke jogosult.

8.Ez ahatdrozat akozzetetel6t k6vet6 napon lep hat6lyba.

9. Ezt ahatdrozatot 201 8. janu6r 1-j6t6l kell alkahnazni.

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

3. napirendi pont tirgyaz Beszimol6 a K6binyai N6met Onkorm ilnyzat 2017. 6vi

mtikiid6si kiilts6gvet6si trlmogatis elszimol:is616l (szobeli el6terjeszt6s)

Elniik: Tilekoztatja a k6pvisel6ket arrol, hogy Gazdas6gi 6s Penziigyi Osztaly

munkat6rs6tol Bodn6rne Bori Katalin nernzetisegi onkorm6nyzati koordinatortol

megkaptrik az elszdmol6shoz szUks6ges dokumentumokat, amelyet koz6sen Jog6n6

Szabados Henrietta civil 6s nemzetisdgi referenssel ossze6llitottak es hataridore 2018.

janu6r 31-6n az Emberi Er6forr6s T6mogat6skezelohoz post6n feladt6k. Koszoni a

Bodn6rn6 Bori Katalinnak a munk6t a penzigyi besz6molo elk6szit6s6ben 6s Jogan6

Szabados Henrietta referensnek a szinvonalas, alapos rnunk6t a szakmai besz6rnolo

elk6szit6s6ben. K6ri a szav azatok megt6tel6t.

Bartha Lhszl6Istv6nn6: Egyet6rt az eln6k javaslat6val.

Elndk: A Kdpvisel6-testiilet 3 f6vel hat6rozatk6pes.

11/2018. OI. 15.) K6binvai N6met Onkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Nemet Onkorrn6nyzat Kdpviselo-testi.ilete lnguszne dr. Barab6s Rita elnok

besz6mol6j6t a 2017. 6vi miikiid6si kiilts6gvet6si tfmogatis elszSmoklsi16l
elfogadja.
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4. napirendi pont tirgya: Beszimol6 ^ 2016. 6vi feladatalapri kiilts6gvet6si
t6mogatfs elszdmol6si16l (szobeli eloterjeszt6s)

Elniik: Tftjekoztatja a k6pvisel6ket arr6l, hogy Gazdas6gi 6s P6nziigyi Fooszt6ly

munkat6rsrit6l, Bodn6rn6 Bori Katalin nemzetisdgi Onkorm6nyzati koordin6tort6l
megkapt6k az elszitmol6shoz sziiks6ges dokumentumokat, amelyet kdzosen J6g6n6

Szabados Henrietta civil 6s nemzetisdgi referenssel Ossze6llitottak, 6s hat6rid6re 2018.
janu6r 30-6n az Emberi ErSforr6s T6mogat6skezel6hdz post6n f'eladtak. Koszoni a

Bodn6rne Bori Katalinnak a rnunk6t a penzigyi besz6molo elkeszit6sdben ds Jogane

Szabados Henrietta referensnek a szinvonalas, alapos munkat a szakmai besz6molo

elkdszitds6ben. I(6ri a szavazatok megtetelit.

Bartha L6szl6Istvinn6: Egyetert az elndk javaslat6val.

Elniik: A K6pviselo-testtilet 3 f6vel hatSrozatk6pes.

1212018. (II. 15.) K6brinvai N6met Onkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek hat6rozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6brinyai Nemet Onkorrn6nyzat Kepvisel6-testtilete Inguszne dr. Barab6s Rita elnok

besz6mol6j6t a 2016. 6vi feladatalapri kiilts6gvet6si thmogatis elszimolisrlr6l
elfogadja.

Elniik: Meg6llapitja, hogy tov6bbi javaslat vagy dszrevdtel a kepviselok reszdrol netr-t

€rkezett, rnegk6sz6ni a jelenl6v6k aktiv reszvetel6l, es a testiileti iilest 11.25 orakor

bezilrja.

K.rn.f.

,.frr,t J...h{.4:.t. ....

J egyzokdnyv-hite I es ito



K6brinyai N6met 6nkorm{nyzat
Elniike

nl,/ . szdmlf eloterjesztes

El6terjeszt6s
K6pvisel6-testiilet r6sz6re

a K6bfnyai N6met Onkormrlnyzat20lS.6vi kiilts6gvet6s6r6l sz6l6 iinkorminyzati
hatir ozat m e galkotis rl 16l

I. Tartalmi iisszefoglal6

A Magyarorszitg 2018. 6vi kdzponti koltsdgvetds6rol szol6 2017.6vi C. torvdny, az
irllamhintart6sr6l sz6l6 2011. 6vi CXCV. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Aht.), az iilamhitztarttsrol
szol6 torv6ny v6grehajt6s5r6l sz6l6 36812011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a Magyarorsz6g
helyi dnkorminyzatair6l sz6l6 20ll.6vi CLXXXIX. torv6ny, a nemzetisdgek jogairol szol6
2011.6vi CLXXIX. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Njtv.) alapjan elk6szitdsre kertilt a Kob6nyai
N6met Onkorm6nyzat (a tovSbbiakban: Onkorminyzat) 2018. 6vi k6lts6gvet6s6r6l sz6l6
hatirozat tervezete (a tov6bbiakban: Tervezet). A Tervezet ossze6llit6s6n6l figyelembe vetelre
kertiltek az Emberi Eroforriis T6mogatriskezelo iital kozzetett, az Onkorm6nyzat mrikdd6si
kdltsdgeire biztositott t6mogatiisr6l sz6l6 T6mogat6i okiratban foglaltak.

Az eloterjesztes 2. mell6klete az Aht, el6iriis6nak betart6sa drdekdben az Onkorminyzat
bev6teli 6s kiad6si eloirdnyzatait tartalmazza merleeszertien, kiemelt elSfuinyzat szerinti
bont6sban a feladat jelleg6re tekintettel, valamint bemutatja a mtikdddsi 6s a felhalmoz6si
feladatok hi6ny6t 6s t<jbblet6t.

Az el6terjeszt6s 3. mell6klete az Onkormtttyzat eloirinyzat-felhaszn6l6si terv6t tartalmazza.

Az Onkormdnyzat 2Ol8.6vi mtikod6si t6mogat6s6nak dsszege megegyezik a 2017. evi
t6mogat6s 6sszeg6vel. A mrikdd6si kiad6sok tervez6s6ndl figyelembe v6telre keriiltek az
Onkorm6nyzat 2018. 6vi munkaterv6ben megfogalmazott feladatok 6s az ithizodo
kifizet6sek. A 2018 6prilis6ban foly6sit6sra keri.ilo feladatalapir t6mogat6s elsosorban a
nemzetisdgi programok fedezetdre szolg6l, igy azt az eredeti eloirinyzat meg nem
tartalmazza.

Finanszirozrlsi bev6telk6nt, a ,,maradv6ny igdnybevdtele" kriltsdgvet6si soron 200 000 Ft
elottnyzat keriilt tervezdsre a feladatok fedezet6nek folyamatos biztosit6sa drdekdben.

II. Hatrisvizsgrllat

A kdltsdgvetdsi hatirozatban megjeleno ellirinyzatok biztositani tudj6k a nemzetisegi
feladatok ell6t6s6t. Amennyiben az Onkorm6nyzat 2018. m6rcius l5-6ig nem rendelkezik
elfogadott kdlts6gvet6ssel, az 6llami t6mogat6s foly6sit6s6t a nemzetis6gpolitik6drt felelos
miniszter felftiggeszti az Njtv. 134. g-a alapjim.

III. A v6grehajtris felt6telei

A2018. dvi kdltsdgvetdsihatirozat tervezetdt az Onkormdnyzat elndk6nek 2018. februdr 15-
6ig kell benyrijtania a Kdpviselo-testiiletnek. A hatinozat vdgrehajt6s6hoz sziiksdges szemelyi,
szerv ezeti, tar gy i 6 s pdnziigyi felt6telek rendelkezd sre 6l lnak.



IV. Diint6si javaslat

A Kobrlnyai N6met Onkorm6nyzatKepviselo-testtilete az eloterjesztds 1. mell6klete szerint
megalkotja a K6b6nyai N6met Onkorm6nyzat20lS. 6vi k<iltsdgvet6s6rSl sz6l6 rinkorm6nyzati
hatdrozatot.

Budapest, 201 8. febru6r,,{$ "

pontb6l ellenjegyzem:

Dr. I Kriszti6n
jegyzb

ffiB ffi^*'Dz
Torvenyessegi



l. melldklet az ekiterjesztdshez

K6binyai N6met 6n korminyzat K6pvisel6-testii let6nek
...12018. (lt' 

^U 
hathrozata

a K6b6nyai N6met 6 n korm in y zat 2018. 6vi kiilts6gvet6s6r6l

A K6b6nyai Ndmet Onkorm6nyzat K6pvisel6testiilete a nemzetisdgek jogair6l sz6l6 201L dvi
CLXXIX. ttirv6ny 78. $ (3) bekezd6se alapjin, figyelemmel a jogalkot6sr6l sz6l6 2010. dvi CXXX.
tdrv6ny 23. $ (3) bekezd6s6re a kdvetkezoket rendeli el:

l. A Kdpvisel6testtilet a K6b6nyai N6met Onkorm6nyzat20lS. evi
a) kdlts6gvetdsi 6s finansz(rozrlsi bev6teleinek foosszegetgS2 000 Ft-ban,
D/ kriltsdgvet6si 6s ftnanszirozdsi kiad6sainak f6osszeget982 000 Ft-ban

6llapida meg.
2. A K6b6nyaiN6met Onkorm6nyzat kdltsdgvetds6nek fod,sszege a k<ivetkezo:

a) Kdlts6gvet6si bev6tel6nek fo<isszege:782 000 Ft,
6) Kriltsdgvetdsi kiad6s6nak fodsszege:982 000 Ft,
D) Kriltsdgvetdsi egyenlege: -200 000 Ft,
d) a miikdd6si bev6telek ds mrikoddsi kiad6sok egyenlege: -200 000 Ft,
e) afelhalmoz6si bevdtelek 6s felhalmozdsi kiad6sok egyenlege: 0 Ft,

fl finansziroz6si bev6tele: 200 000 Ft,
g)finansziroz6si kiad6sa: 0 Ft,
h) finansziroz6si egyenleg: 200 000 Ft.

3. A 2018. 6vi ktilts6gvet6s nem tartalmaz olyan fejleszt6si cdlt, amely megval6sititsithoz a
Magyarorszdg gazdasitgi stabilit6srir6l sz6l6 201 I . 6vi CXCIV. torv6ny (a tov6bbiakban: Gst.) 3. g

(l) bekezd6se szerinti ad6ss6got keletkeztet6 iigylet megkdt6se v6lik sziiksdgessd.
4. A Kob6nyaiNdmet 6nkorm6nyzatnak a Gst. 3. $ (l) bekezd6se szerinti ad6ss6got keletkezteto
iigylete, tov6bb6 onkorm6nyzati garanciav6llal6sb6l 6s kezessdgbSl k6telezettsdge nem 6ll fenn.
5. A 2018. 6vi kdltsdgvetds
a) ktilts6gvetdsi bev6teleinek 6s kiad6sainak, finansziroz6si bevdteleinek ds kiad6sainak
reszletezdsdt, kdlts6gvetdsi m6rleget az 7. melldklet,
b) eloirtnyzat-felhasznril6si terv6t a 2. mell6klethatbrozza meg.

6. A K6b6nyaiNdmet Onkormrlnyzatkdzvetett t6mogat6s nem nyfijt.
7. A K6b6nyai N6m.et Onkorm6nyzat kiad6si eloirinyzatai kozdtt a rovaton beliil 6tcsoportosft6sra
a K6b6nyai Ndmet 6nkorm6nyzat elnoke jogosult.
8. Ez ahatfirozat akozzeteteldt kdveto napon ldp hat6lyba.
9.Eztahatfuozatot 2018. janu6r 1-jdtol kell alkalmazni.
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JELENLTiIT iv

a K6bf nyai N6rnet 6nkorm6nyzat
2018. febru{r 15-6n I1.00 6rai kezdettel

megtartott rendes tcstiileti iil6s6n

2.1 Bartha Lhszlolstv6nn6: . . ...fu/.t*r,-'t/^ U:L,

3.t Szab6Margit M6ria: ......fu! Cm.yl-.

Meghivottak:

6.1 J6girneSzabados Henrietta referens: kfil. :.. .

1./ Inguszn6 dr. Barab6s Rita: . . . . ha*w*fiV*",*a.9Ll*

5./ dr. Szabados Otto jogas r, (..


