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A K6br[nyai Roma Onkorminyzat
K6pvisel6-testiilete

2017. januir 9-6n (h6tf6n) 16.00 6rai kezdettel
a Nemzetisdgek 6s Civil SzervezetekHinitban

(1105 Bp. X., lhdszutca26.)

testiileti iil6st tart,
melyre ezfton meghivom.

Napirendi pontok:

1. Javaslat ^ Kdbinyai Roma Onkorminyzat 2016, 6vi kamatbev6telek
bev6telei, valamint egy6b miikiid6si bev6telek elilirinyzatainak
m6dosft6s6ra (sz6beli el6terj esztds)

El5ad6: Gergely K6rolyn6 elndk
2. A nemzeti, vagy etnikai nemzetis6g nyelv6n foly6 els6 6vodai beiratkozisi

6vre nevel6si 6s els6 iskolai 6vfolyamra oktatrlsi ig6ny felm6r6se (sz6beli

el6terjeszt6s)
El5ad6: Gergely Krirolyn6 elntik

Esetleges t6volmarad6s6t kdrem,
jelezni sziveskedj6k.

Budapest, 2017 .januSr 5.

a Polgarmesteri Hivatal 43 l-81 48-as telefbnszitm{n

lnOkffi



r6sANvAI RoMA dNxonnrANvzar
KEPvISETo-rnsrUlErE

1102 Budapest, Szent Liszl6 t6r 29.

JEGYZ6K6NYV

K6sziilt: a Kob6nyai Roma Onkormiinyzat 2017. janu6r 9-6n 16.00 6rai kezdettel

a Nemzetisdgek 6s Civil SzervezetekHdziban (1105 Bp. X., lhdszrt.26,)
foldszint 6. szdm alatti irod6ban megtartott kepvisel6-testtileti Ol6s6n.

Jelen vannak: Gergely K6rolyn6 eln6k
Halisz Dezso elndkhelyettes
Didi L6sz16 k6pvisel6

A K6binyai Polgirmesteri Hivatal rfiszflrfil tanicskozisi joggal:
dr. Eder G6bor jogilsz

J6gine Szabados Henrietta civil 6s nemzetis6gi referens

Gergely K6rolyn6, a K6b6nyai Roma Onkorm6nyzat elndke tidvdzli a megielenteket

6s a rendes testiileti iil6st megnyida. Meg6llapitja, hogy a testiileti iildsen 3 f6
k6pvisel6 megjelent, 6s a testiilet hatirozatkdpes. Bejelenti, hogy a jegyz6kdnyv

magyar nyelven k6sziil. K6r mindenkit, hogy az i.i16s jelenl6ti iv6t irj5k al6, amely a

jegyz6kdnyvUk, amely k6zokiratnak min6sUl mell6klet6t kdpezi az elkdszitett
meghiv6val €s az irbsbeli el6terjeszt6sekkel egyiitt. Javasolja, hogy a jegyzlkdnyv

hitelesitdsdvel Halisz Dezs6 k6pvisel6t bizza meg a K6pvisel6-testiilet. K6ri a

szav azatok m e gt6te I 6t.

Elniik: A KdpviselS-testiilet 3 fovel hat6rozatk6pes.

1/2017. 0. 9.) K6b6nvai Roma Onkorminvzat K6pviseld-testiilet6nek hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Roma Onkorm6nyzat KdpviselS-testtilete a jegyzokdnyv hitelesit6s6vel
Halilsz Dezs6 k6pvisel6t megbizza.

Elniik: Bejelenti, hogy a jegyz6kdnyvet J6g6nd Szabados Henrietta civil 6s nemzetis6gi
referens vezeti.

Elniik: Ismerteti a napirendi pontokat, majd kdri a szavazatok megt6tel6t.

Elniik: A K6pvisel6-testiilet 3 f6vel hat6rozatkepes.
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2/2017. (I. 9.) K6binvai Roma Onkorminyzat K6pvisel6-testiitet6nek hatfrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Roma Onkorm6nyzat Kepvisel6-testUlete a testtileti til6s napirendjdt az
akibbiak szerint fogadja el:

1. Javaslat ^ K6bfnyai Roma Onkormdnyzat 2016. 6vi kamatbev6telek
bev6telei, valamint egy6b miikiid6si bev6telek elfiirilnyzatainak
m6dosftris6ra (sz6beli el6terj eszt6s)
El6ad6: Gergely K6rolynd elnOk

2. A nemzeti, vagy etnikai nemzetis6g nyelv6n foly6 els6 6vodai beiratkozisi
6vre nevel6si 6s els6 iskolai 6vfolyamra oktatfsi ig6ny felm6r6se (sz6beli
el6terjeszt6s)
El6ad6: Gergely K6rolynd elndk

1. napirendi pont thrgya: Javaslat a K6binyai Roma Onkorminyzat 2016. 6vi
kamatbev6telek bev6telei, valamint egy6b miikiid6si bev6telek el6irr{nyzatainak
m6dosit6sira (sz6beli eloterj eszt6s)

Elniik: Ti$lkoztatja a kdpviselSket arr61, hogy a 09408219 egy6b kamatbev6telek
bevdtelei f6kdnyvre 42Ft, valamint az egyeb kiilonfdle mtikdd6si bevdtelek (0941,1199)
827 Ft flrkezett, amely tisszeggel a kiad6si ellirdnyzat emel6se sziiks6ges. Ez utin
ismerteti a m6dositiisi javaslatot 6s k6ri a k6pvisel6ket, hogy mondj6k el vdlem6nyUket,
egyet6rtds eset6n tegydk meg szavazataikat.

Didi Liszl6: Egyetdrt az elnok javaslat6val.

Elndk: A K6pvisel6-testiilet 3 f6vel hatitrozatkdpes.

3/2017. (I. 9.) K6brinvai Roma Onkormrinvzat K6pviset6-testiilet6nek hat6rozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

l. K6bSnyai Roma Onkorm6nyzatKepvisel6-testiilete m6dositja a K6b6nyai Roma
Onkorm6nyzat 2016. 6vi kdlts6gvet6sdr6l sz6l6 1512016. (II. 10.) hatirozatdt a 011140
kormiinyzati funkci6 k6don 6s a 2016. 6vi egy6b kamatbev6tel bevdteleit (09408219)
42 Ft-ot, valamint az egyeb kiildnfele mtikdd6si bevdtelek (09411199) 827 Ft-ot az
al6bbi fdkdnyvre helyezi:

09408219 Egydb kamatbevdtelek bev6telei
09411199 Egydb ktil6nf6le miikdddsi bev6telek
05337 12 Pdnztigyi, befekt. szolgiitatirsi dijak ellhinyzata

42

827

869

Hatarido:
Felelos:

azonnal
eln6k

2. Ezenhatfirozatot 2016. december 31-t6l kell alkalmazni. A Kdpvisel6-testiilet felk6ri
az elndkdt a szi.iksdges intdzked6sek megt6tel6re.
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2. napirendi pont thrgya: A nemzeti, vagy etnikai nemzetis6g nyelv6n foly6 els6

6vodai beiratkozrlsi 6vre nevel6si 6s els6 iskolai 6vfolyamra oktatfsi ig6ny
felm6r6se (sz6beli eloterj eszt6s)

J6grln6 Szabados Henrietta: Ti$ekoztatja a K6pvisel6-testliletet arr6l, hogy a

Nemzeti kdzneveldsrol s2616 20ll.6vi CXC. tdrv6ny 83. $ (7) bekezddse alapj6n a
magyar nyelvi el6kdszitds, a nemzetis6g nyelv6n foly6 nevel6s 6s oktat6s ir6nti ig6nyt
a telepiildsi onkorm6nyzat, az {ilami intezmenyfenntart6 kdzpont 6vente koteles

felm6rni az erintett elso 6vodai neveldsi 6vre, els6 iskolai 6vfolyamra beiratkozni
szindekozok k6r6ben az erdekelt telepiildsi nemzetis6gi dnkorm6nyzat es az orszilgos
nemzeti sdgi dnkorm 6ny zat bevon6s6val.

Elniik: K0szclni atdjekoztat6st. Elmondja, hogy k6b6nyai sziil6k reszerbl nem 6rkezett
ilyen ig6ny, ezdrt javasolja, hogy ne ig6nyeljek az els6 6vodai beiratkozitsi 6vre a
nemzetisdgi nyelven foly6 nevel6st. A K6b6nyai Roma Onkorm6nyzat tovihbra sem

tart ig6nyt a keriiletben roma anyanyelven foly6 neveldsre az els6 6vodai beiratkoz6si
6vre. Kdri a szavazatok megl6tel6t.

HalSsz Dezs6: Egyetdrt az eln<ik javaslat6val.

Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 f6vel hatirrozatk6pes.

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

1. K6b6nyai Roma Onkorm6nyzat Kepvisel6-testiilete a Budapest X., keriiletdben a

201712018. tan6vben nem tart ig6nyt roma anyanyelven foly6 neveldsre az elso 6vodai
beiratkozdsi 6vre.

2. A K6pviselo-testtilet felk6ri az elnok6t a sztiksdges int6zked6sek megt6tel6re.
Hat6rido:
Felel6s:

azonnal
elnOk

Elniik: Tovdbb6 elmondja, hogy kSb6nyai sziil6k reszerol nem drkezett ilyen ig6ny,
ezert javasolja, hogy ne igdnyeljek az els6 iskolai dvfolyamra a nemzetis6gi nyelven
foly6 oktat6st. A K6b6nyai Roma Onkorm6nyzattovihbra sem tart igdnyt a keri.iletben
roma anyanyelven foly6 oktat6sra az elso iskolai 6vfolyamra beiratkoz6k esetdben.

Didi L6szl6: Egyet6rt az elndk javaslat6val.

Elniik: A Kdpvisel6-testtilet 3 fovel hat6rozatk6pes.
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5/2017. fl. 9.) K6b6nvai Roma Onkormrlnvzat K6pvisel6-testiilet6nek hat6rozata
(3 igen, egyhangf szavazattal)

1. K6b6nyai Roma Onkorm6nyzat Kepvisel6-testiilete a Budapest X., keriilet6ben a

2Ol7l2}l8. tandvben nem tart ig6nyt roma anyanyelven foly6 oktat6sra az elso iskolai

dvfolyamra beiratkoz6k eset6ben.

2. A Kdpvisel6,testiilet felkdri az elnrikdt, hogy a dontdsrol a Klebelsberg
Int6zm6nyfenntart6 Kiizpont Budapest X. Tankeriilete (1102 Budapest, K6rosi

C s oma s 6triny 8 .) igazgat6j 6t ir6sb an til ekoztas s a.

Hat6rid6:
Felelos:

azonnal
elnok

Elniik: Meg6llapitja, hogy tov6bbijavaslat vagy 6szrev6tel a k6pviselok rdsz6rol nern

erkezett, megk6szoni a jelenl6v6k aktiv rdszv6tel6t, es a testtileti til6st 16.20 kor

K.m.f.

lsrh.l ffiCi/r (fr
Jegyz6kdnyv-hite I es it6

bezdrja.
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JELENLETI iV

a K6binyai Roma Onkorminyzat
2017. janurlr 9-6n 16.00 6rai kezdettel

megtartott testiileti iil6s6n

2.1 Hal6szDezs6: Ml.n.g..
3./ Didi Ldszt6: .1.rh. d*

l./ Gergely K6rolyn6: ft* fUrOlJ

4.t

Meghivottak:

l6gindszabados Henriettareferens: kt
rlq/ ^JJ

dr. Eder G6bor jogarr'......K....\nd---


