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A K6b6nyai Roma Onkormdnyzat
K6pvise:16-testti lete

2018. janudr 23-5n 11.00 6rai kezdettel
a Kordsi Csoma Sindor Kobrinyai Kultur6lis Kozpont, KOSZI

(1105 Bp. X., Elod utca 1.)

testiileti iil6st tart,
melyre ezirton meghivom.

Naoirendi pontok:

1. Javaslat a K6brlnyai Roma Onkormr{nyzat 2017. 6vi miikiid6si bev6telek
elfiirinyzatrinak m6dositdsr{ra (sz6t,eli el6terj esztds)
Eload6: Gergely K6rolynd elncik

2. A Budapest F6viros X. keriilet Kdtrr{nyai Onkormfnyzattal kiittttt egyiittmtikiid6si
megillapodfs m6dositdsa (ir6sbeli eloterjesztds)
El6ado: Gergely K6rolyn6 elnok

3. A nemzeti, vagy etnikai nemzetis6:g nyelv6n folyri els6 6vodai beiratkoz6si 6vre
nevel6si 6s elsd iskolai 6vfolyamra oktatfsi ig6ny felm6r6se (szobeli eloterjesztds)
Eload6: Gergely K6rolyn6 elndk

Esetleges t6volmarad6s6t kdrem, a Polg6rmesteri Hivatal
sziveskedj6k.

Budapest, 2018. januir 17 .

433 8 - 1, 4 l-es telefbn szdmtm j elezni
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I102 Rudapcsto Szent Lirszlti t6r 29.

JEGYZOKONYV

K6sziilt: a KSb6nyai Rorna Onkormdnyzat 2018. ianuar 23-6n I 1.30 6rai kezdettel
a K6rrlsi Csoma S6ndor K6b6nyai Kultur6lis Kdzpont, t<OSZt (1105 Bp.
X., El6d utca 1.) I emelet 10. sz6m alatti nemzetis6gi irod6ban rnegtartott
k6pvisel6-testtileti iil6s6n.

Jelen vannak: Gergely K6rolyn6
Halilsz Dezs6
Didi t,6szlo

elndk
elnokhelyettes
k6pvisel6

A Ktibinyai Polgirrnesteri I Iivatnl r6sz:6rtil tanicskozrisi .joggal :

dr. Eder Gabor jogasz

Jogine Szabados Henrietta civil 6s nemzetisdgi referens

Gergely Kirolyn6, a K6b6nyai Roma Onkorm6nyzat elndke iidvdzli a megielenteket
6s a rendes testiileti iil6st megnyitja. Meg6llapitja, hogy a testiileti til6sen 3 fo
kdpvisel6 megjelent, 6s a testtlet hatitrozatk6pes. Bejelenti, hogy a jegyz6k6nyv
magyar nyelven kdsztil. Kdr mindenkit, hogy az til6s jelenleti iv6t irjik al6, arnely a

jegyz6konyvUk, amely kOzokiratnak minostil rnellekletdt k6pezi az elkeszitett
meghiv6val 6s az irdsbeli el6terjeszt6sekkel egytitt. Javasolja, hogy a jegyzokdnyv
hitelesit6sdvel Halilsz Dezso k6pvisel6t bizza meg a Kepviselo-testUlet. Keri a

szav azatok m e gtete I dt.

Elniik: A K6pvisel6-testiilet 3 fovel hat6rozatkepes.

1/2018. (I. 23.) K6b6nvai Roma Onkorrndnyzat K6pvisel6-testiilet6nek hatirozata
(3 igen, egyhangf szavazattal)

K6b6nyai Roma Onkorm6nyzat Kepviselo-testiilete a jegyzokonyv hitelesitesdvel
Halisz Dezs6 k6pvisel6t megbizza.

Elniik: Bejelenti, hogy a jegyz6konyvet .l6gdne Szabados Henrietta civil 6s nemzetisdgi
referens vezet|

Elniik: Ismerteti a napirendi pontokat, majd kdri a szavazatok megt6tel6t.
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EIniik: A Kdpvisel6-testtilet 3 fovel hat6rozatk6pes.

2/2018. (I. 23.) K6binvai Roma Onkorrninvzat K6pvisel6-testiilet6nek hatrirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Roma Onkorrn6nyzat Kepviselo-testtilete a testtileti iil6s napirendiet az

al6bbiak szerint fogadja el:

l. Javaslat a K6binyai Roma Onkormdnyzat 2017.6vi miikiid6si bev6telek
el6ir6nyzatinak m6dositisfra (szobeli el6terjesztds)
Eloado: Gergely K6rolynd elnok

2. A Budapest F6viros X. keriilet K6brlnyai Onkorm:lnyzattal kiitiitt
egyiittm ii kiid6si meg6llapodis m6dosftSsa (ir6sbeli elSterj esztds)

El6ad6: Gergely K6rolyn6 elndk
3. A nemzeti, vagy etnikai nemzetis6g nyelv6n foly6 els6 6vodai beiratkoz6si

6vre nevel6si 6s els6 iskolai 6vfblyamra oktat6si ig6ny felm6r6se (szobeli
el6terjeszt6s)
El6ad6: Gergely K6rolyn6 elnok

1. napirendi pont tirgya: Javaslat a K6binyai Roma Onkornrinyzat 2017. 6vi
miikiid6si bev6telek elfiirhnyzatinak m6dositds{ra (sz6beli eloterieszt6s)

Elniik: Ti$ekoztatja a k6pviseloket arr6l, hogy a mtik6d6si bevdtelek I 974 Ft drkezett,

amely dsszeggel a kiad6si eloirhnyzat emel6se sztiksdges. Ez ut6n ismerteti a

m6dosit6si javaslatot 6s k6ri a k6pvisel6k:et, hogy mondi6k el v6lemdnyiiket, egyet6rtes

esetdn tegy6k meg szavazataikat.

Hal6sz Dezs6: Egyet6rt az elndk javaslatdval.

Elntik: A K6pviselo-testiilet 3 f6vel hatdrozatkdpes.

n kormanyzal K6pviscl6-testiile
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. K6b6nyai Roma Onkorm6nyzat Kepviselo-testtilete modositja a K6b6nyai Roma

Onkorm6nyzat 2017 . dvi kdlts6gvet6sdr6t szol6 l0l20l7 . (Il. 14.) hatirozatitt es a 2011 .

6vi miikdddsi bev6telek | 974Ft-ot az alirbbi rovatra helyezi:
B4

K3
Mtikdddsi bevdtelek, kdtelez6 feladat

Dologi kiad6sok, kdt,:lez6 feladat

azonnal
elnok

I 974 Ft
| 974Ft

2. Ezen hatirozatot 2017 . december 31-t6l kell alkahnazni. A Kdpviselo-testi.ilet felkeri
az eln6k6t a szi.iks6ges int6zked6sek megt6tel6re.
Hat5rid6:
Felel6s:
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?: napirendi pont tirgyaz A Budapest Fdviros X. keriilet K6binyai
Onkormfnyzattal kiitiitt egyiittmiiktid6si megrillapod6s m6dositisa (irasbeli
el6terjeszt6s)

Elniik: Tdjekoztatja a kdpvisel6ket arr6l, hogy a nemzetis6gek jogair6l szol6 2011. evi
CLXXX. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Njtv.) 80. $ (2) bekezddse alapjin a rnegdllapod6st
minden 6v janu6r 31. napj6ig feltil kell vizsgalni. K6ri a kdpviselokhozzitszolixart,
majd a szavazatok megtdtel6t.

Didi L6szl6: Egyet6rt az EgyUttmrik0d6si meg6llapodas tartahn6val, ds javasolia
elfogad6sra. Egyetdrt az elndk javaslat6val.

Elniik: Kdszdni ahozzitsz6l6st. K6ri a szewazatok megt6tel6t.

Elniik: A Kdpviselo-testiilet 3 fovel hat6rozatkepes.

4/2018. (I. 23.) K6binvai Roma Onkornnrinvzat K6pvisel6-testiitet6nek hatfrozata
(3 igen, egyhangti szavazattal)

1. A K6bdnyai Roma Onkormiinyzat l(epviselo-testtilete a Budapest Fov6ros X.
kertilet K6b6nyai Onkormdnyzat es a K6b6nyai Rorna Onkorm6nyzat kdzott 2017.
6prilis 10-6n ldtrejdtt egytittmtikdddsi meg6llapod6s m6dosit6s6t az 1. rnelleklet
szerinti tartalommal j ovrihagyj a.

2. A Kepviselo-testi.ilete felhatalmazza a:r elnokot az l. pont szerinti egyiittmtikodesi
me 96l I ap o di.s al6ir 6s ir a.

Hat6rido: azonnal
Felel6s: elndk

3. napirendi pont tirgya: A nemzeti, vagy etnikai nemzetis6g nyelv6n foly6 els6
6vodai beiratkoz6si 6vre nevel6si 6s els6 iskolai 6vfolyamra oktatisi ig6ny
felm6r6se (sz6beli eloterj eszt6s)

J6g:{n6 Szabados Henrietta: Tdjekoztatja a Kdpvisel6-testi.iletet arrol, hogy a

Nemzeti kdznevel6sr6l sz6l6 20lI.6vi CXC. torv6ny 83. $ (7) bekezd6se alapj6n a
magyar nyelvi elokdszit6s, a nemzetis6g nyelven foly6 nevel6s es oktatiis ir6nti igdnyt
a telepiil6si 6nkorm6nyzat, az 6llarni int6zmdnyfenntarto kdzpont dvente kdteles
felmdrni az erintett els6 6vodai neveldsi evre, els6 iskolai 6vfolyamra beiratkozni
szdndekoz6k koreben az drdekelt teleptil6si nemzetisegi onkormanyzat es az orsz6gos
nemzetisdgi dnkorm 6ny zat bevoniis6val.

Elniik: Kdsz<ini atifiekoztat6st. Elmondja, hogy k6b6nyai sztil6k rcszerol nem drkezett
ilyen ig6ny, ezdrt javasolja, hogy ne igdnyeljek az elso 6vodai beiratkoz6si 6vre a
nemzetisdgi nyelven foly6 nevel6st. A K6b6nyai Rorna Onkorm6nyzat tovitbbra sem
tart ig6nyt a keriiletben roma anyanyelven foly6 neveldsre az elso 6vodai beiratkozdsi
6vre. K6ri a szavazatok megtdteldt.
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Didi Lfszl6. Egyet6rt az elndk javaslat6val.

Elndk: A Kdpviselo-testi.ilet 3 fovel hat6rozatk6pes.

5/2018. (I. 23.) K6binvai Roma Onkormfnvzat K6pvisel6-testiilet6nek hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. K6b6nyai Roma Onkorrn6nyzatKept'iselo-testiilete a Budapest X., keriiletdben a

201812019. tandvben nem tart ig6nyt roma anyanyelven foly6 nevelesre az elso ovodai
beiratkoz6si dvre.

2. A K6pvisel6-testiilet felk6ri az eln6k6t a sztikseges intdzked6sek rnegtdtel6re.
Hat6rid6:
Felel6s:

Hat6rido:
Felelos:

Elniik: Tov6bb6 elmondja, hogy k6b6nyai sztil6k reszerbl nem erkezett ilyen igeny,
ezert javasolja, hogy ne ig6nyeljek az els6 iskolai dvfolyarnra a nemzetis6gi nyelven
foly6 oktat6st. A Kobrinyai Roma Onkorrn6nyzattovitbbra sem tart ig6nyt a keriiletben
roma anyanyelven foly6 oktatiisra az els6 iskolai 6vfolyamra beiratkoz6k eseteben.

Didi Liszl6: Egyet6rt az elndk javaslat6val.

Elniik: A Kdpviselo-testtilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

6/2018. (I.23.) K6binvai Roma Onkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. Kob6nyai Roma Onkorm6nyzatKepviselo-testiilete a Budapest X., keri.ileteben a

201812019. tan6vben nem tart ig6nyt roma anyanyelven folyo oktatasra az elso iskolai
dvfolyamra beiratkoz6k eset6ben.

2. A Kdpviselo-testiilet felk6ri az elnokot, hogy a dont6sr6l a Kelet-Pesti Tankertileti
Krizpont ( 1 106 Budapest, Keresztfri ft 7 -9 .) igazgat6jat ir6sban t6j 6koztassa.

azonnal
elnok

azonnal
elndk

;4
N

\ ptn\ ElnffFiTs/ I Jegyz6konyv-hitelesito

erkezett, megkoszgni-aftlenl6vok aktiv rdszvdtel6t, 6s a testtileti til6st 11.50 kor
bezirja. ,;l*o'o' ortX
Elniik: Meg6llapitja, hogy tovrlbbi javaslat yagy eszrev6tel a kepvisel6k rdszdrol nern

$ -**^* -+,
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K6binyai Roma Onkormf nyzat
Elniike

El6terjeszt6s
a K6pvisel6-testiilet r 6sz6r e

a Budapest F6vr{ros X. keriilet K6bdnyai Onkorm6nyzattal a miikiid6si felt6telek
biztositisir6l 6s a gazdiikodfsi feladatok elkitrisfr6l kiitiitt egyiittmtikiid6si

megrillapod6s m 6dos itds 616l

I. Tartalmi iisszefoglak6

Budapest Fov6ros X. keriilet Kob6nyai Onkormdnyzat Kdpviselo-testiilete a Kob6nyai Roma
0nkorm6nyzattal a mrikdddsi feltdtelek biztosit6s6r6l ds a gazdiikodttsi feladatok ellAtasar6l
kotendo Egyiittmrikdd6si Meg6llapod6sr6l sz6l6 2312017. (II. 23.) KOKT hattuozatitval
j6v6hagyta a Budapest Fov6ros X. kertilet Kob6nyai Onkorm6nyzat es a K6b6nyai Roma
0nkorm6nyzat kozott a mtikod6si fett6telek biztosit6sa es a gazdttlkod6si feladatok ell6tasa
tttrgyfhan kotendo egytittmtikdddsi meg6llapod6st (a tov6bbiakban: Meg6llapod6s).

A nemzetis6gek jogair6l sz6l6 2011.6vi CI-XXIX. torvdny (atov6bbiakban: Njtv.) 80. $ (2)
bekezd6se alapjirn a meg6llapod6st minden dv janu6r 31. napj6ig feliil kell vizsg6lni.

A nemzetisdgek jogair6l szol6 2011.6vi CLXXIX. torvdny m6dositdsr6l sz6lo 2017 . dvi CCI.
tdrv6ny m6dositotta az Njtv.-t., amely 2017. december 2l-6tol hat6lyos.
A m6dosit6s a telepiil6si dnkorm6nyzatok 6s a helyi nemzetisdgi onkorm6nyzatok
egyi.ittmrikdd6s6ben jelentkezS, az Allami Sz6mvevoszdk sz6mos jelentdseben felt6rt
probl6m6k orvosl6sa 6rdek6ben tartalmaz m6dositdsokat, a helyi nemzetis6gi <inkorm6nyzat
sz6khely6n ingyenesen biztositand6 helyis6g havi haszn6lati oraszdmdnak kdtszeresdre,
harminck6t 6r6ra val6 emeldsdvel, tov6bb6 az adatszolg6ltat6si 6s a belso ellen6rzdsi
feladatok nevesit6s6vel.

Az inform6ci6s dnrendelkez6si jogr6l 6s az inform6ci6szabads6gr6l szSlo 2011. 6vi CXII.
t6rv6ny (a tov6bbiakban: Infotv.) 37. $-a alapjdn a kozzetetelre kotelezett szerv a

tevdkenysdgehez kapcsol6doan az Infotv. 1. melleklete szerinti 6ltal6nos kdzzeteteli listaban
meghatiirozott adatokat kdteles kozzetenni.
A kozzeteteli list6kon szereplo adatok kdzzetetelehez sziiksdges kozzdteteli mint6kr6l sz616

1812005. (XII. 27.) IHM rendelet hatttrozza meg a kdzzeteteli list6k szerinti adatok
kozzetetelenek szerkezetere 6s az cisszeftiggo titrgyikozzetett adatokat egybeloglal6 tartalmi
egys6gekre vonatkoz6 eloir6sokat.
Ennek alapj6n a tev6kenys6gre, mrikdd6sre vonatkoz6 adatok kordben a helyi nemzetisdgi
<inkorm6nyzatok eset6n az adott nemzetis6g nyelvdn is meg kell jeleniteni az onkent v6llalt
feladatok felsorol6s6t 6s r6szletes leir5s6t.

A fentiekre tekintettel javasolom a Meg6llapod6s kisebb tartalmi m6dosit6s6t.
A Meg6llapod6sban kieg6szft6sre kertil a meg6llapod6s kialakit6s6t meghatdrozo szab6lyok
kdre, felsoroliisa.
A Meg6llapodilsban rdgzit6sre kertil a likvidit6si terv k6szft6sdhez, valamint az Infotv.
szerinti kdzzeteteli adatszolgitltat6s biztosit6s6hoz sziiksdges elj6r6s a Meg6llapod6s IV.



fejezet (Kcilts6gvet6si inform6ci6szolg:iltat6s) 3. pontj6nak (Adatszolg6ltat6s) a
kieg6szit6s6vel.

II. Hatisvizsgiiat

A Megrlllapod6s m6dosit6s6val az Onkormimyzat 6s a K6brinyai Roma Onkorm6nyzat eleget
tesz a jogszabdlyi vSltozdsb6l eredo k<itelezettsdg6nek.

III. A v6grehajtfs felt6telei

A Kobdnyai Roma Onkorm6nyzat elniike a meg6llapod6s m6dosft6s6nak
K6pviselo-testi.ilet eld terj eszti me gvitat6sra.
A m6dosit6s tervezete ahatdrozati javaslat mell6kletet kdpezi.

tervezelet a

IV. Diint6si javaslat

A K6banyai Roma Onkorm6nyzat K6pviselo-testiilete meghozza az
mell6klet6ben foglalt hattrozatot.

Budapest, 2018. ianu6r,, 4?'

eloterjesztds l.
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I. melldklet az ekiterjeszt,lshez

K6bf n--vai Rom a On ho rnr:i ny'zat K6pv ise|ri-tcst ii Iet6neh

...12018. (I. 23.) hatirrozatir
a Budapest F6v:iros X. keri.ilet K6b:inyai Onl<ormiin.vzattal a miil<ticl6si fclt6telek

biztositf s{161 6s a gazd{lkod{si fcladatok clkit{s:i16l kiitiitt egf iittmiikiid6si
megr{llapodrls m6dositdsd16l

l. A Kobenyai Roma Onkorm6nyzat Kepviselo-testtilete a Budapest
Kob6nyai Onkorm6nyzat es a Kob6nyai Roma Onkorm6nyzat kozott
l6trejdtt egyiittmrikdd6si meg6llapodris m6dosit6s6t az l. mell6klet
jov6hagyja.
2. A K6pviselo-testiilet felhatalmazza az elndkot az l. pont szerinti me 96ll apod 6s al6ir 6sir a.

Fov6ros X. keriilet
2017 . 6prilis 1O-dn

szerinti tartalommal

Hat6rido:
Felelos:

azonnal
elnok



l. melldktet a ..../2018. (1. 23.) KRO K-T hotdrozathoz

EGYUTTMUTOUTSI MEGALLAPODAS MODOSITASA

amely egyr6szrol il Budapest F6vrlros X. kertilet K6brlnyai Onkormdnyzat (1102
Budapest X., Szent Liszl6 ter 29., PIR szdma'.735737, adoszdma: 15735739-2-42)
k6pviselet6ben Kovics R6bert polgirmester (a tov6bbiakban: Onkor minyzat),

m6sr6szr6l a K6br[nyai Roma Onkorminyzat (1102 Budapest X., Szent Ldszlo ter 29.,
telephelye:1105 Budapest X, Elod u. 1.) kepviselet6ben Gergely Kr{rolyn6 elniik (a

tov6bbiakban : Ro m a Onkormf n yzat), egytittesen: Felek

kdzdtt jdtt l6tre a nemzetis6gek jogairol sz6l6 2011. dvi CLXXIX. t6rvdny (a tov6bbiakban:
Njt.) 80. $ (2) bekezd6s6ben foglaltak alapj6n.

1. A Felek rogzitik, hogy kcizotttik Budapest Fov6ros X. kertilet Kob6nyai Onkorminyzat
K6pviselo-testiilete 2312017. (II. 23) fOff haffrozata 6s a Kob6nyai Roma
Onkorm6nyzat Kdpviselo-testi.ilete 1512017. (IIL 13.) hat6rozata alapjitn Egytittmukcrd6si
Meg6llapod6s jdtt l6tre a mukdddsi feltdtelek biztositSs6r6l 6s a gazdiikoddsi feladatok
ell6t6s6r6l.

2. A Felek az Egyiittmrik<jd6si Meg6llapod6st kdzos megegyezessel az al6bbiak szerint
m6dositj6k.

3. A Meg6llapod6s I. fejezet (Altal6nos rendelkezdsek) 2. pontja helyebe a kdvetkezo
rendelkez6s l6p:

,,2. Amegirllapodds

a) a nemzetisdgek jogair6l sz6l6 20Il.6vi CLXXIX. torvdny,
b) a Magyarorszrig helyi onkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. tdrv6ny,

c) az d.llamhirztart/sr6l sz6l5 2011. 6vi CXCV. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Atrt.;,
d) az inform6ci6s rinrendelkez6si jogr6l es az inform6ci6szabads6gr6l sz6l6 2011. 6vi

CXII. t<irv6ny,
e) az iilamhirztartdsrol sz6l6 tdrv6ny v6grehajt6s6r6l szol6 368/2011. (XII. 31.) Korm.

rendelet (a tov6bbiakban: Avr.),
0 azallamhaztartds sz6mvitel6rol sz6l6 412013. (1. 11.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban:

Ahsz.),
g) a korm6nyzati funkci6k dllamhiztartisi szakfeladatok es szakhgazatok osztdlyoz6si

rendjdrol sz6l6 6812013. (XII. 29.) NGM rendelet,
h) a nemzetis6gi c6hi t6mogat6sok ig6nybev6tel6nek, felhaszn6l6s6nak 6s elsz6mol6s6nak

r6szletszab6lyair6l sz6lo 3812016. (XII. 16.) EMMI rendelet,
i) a Magyarorszdg gazdas6gi stabilit5s6r6l sz6l6 2011. 6vi CXCIV. torv6ny, az Orszdgos

Statisztikai Adatgyrijtdsi Program adatgyrijtdseirol 6s adat6tv6teleirol szolo 28812009.
(XII. 15.) Korm. rendelet,

j) a kOlts6gvet6si szervek belso kontrollrendszerdr6l 6s bels6 ellen6rz6sdrol s2616

370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 6s

k) akozzeteteli list6kon szerepelo adatok kdzzetetelehez sziiks6geskozzeteteli mint6kr6l

sz6l6 1 812005. (XII. 27 .) IHM rendelet
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fi gyelembev6tel6vel kdsztlt".

4. A Meg6llapod6s IV. fejezet (Koltsdgvet6si inform5cioszolg6ltat6s) 3. ponda
(Adatszolg6ltat6s) kiegdsziil a kovetkezS 3.4.6s 3.5. alponttal.

,,3.4. A gazdasdgi szewezet havonta elkdsziti a nemzetisdgi rinkormdnyzat likvidit6si terdt,
amely tartalmazza a vdrhat6 bev6teleket 6s kiad6sokat. A likvidit6si terv elkdszitdsdben az

elnok kdzremtikodik.
3.5. Az elnok a gazdasdgi szervezet reszere biztositja a tevdkenysdgre, mukdddsre vonatkoz6
adatok kdrdben az onkdnt v6llalt feladatok felsorol6s6t 6s r6szletes leir6s6t a nemzetiseg

nyelvdn is".

5. A Felek rdgzitik, hogy a jelen m6dosit6s az aliliris napj6n l6p hat6lyba.

6. Az Egyiittmtikdd6si Meg6llapod6s jelen m6dosit6ssal nem erintett rendelkez6sei
v iitozatlanul hat6lyban maradnak.

A Felek a megdllapod6st egyiittesen elolvastdk, es azt kdzds 6rtelmez6st kdvetoen mint
akaratukkal mindenben me ge gye zot alairtak.

Jelen meg6llapod6st Budapest Fov6ros X. keriilet Kob6nyai Onkorm6nyzat Kepviselo-
testtilete a ...12018. (I. 25.) KOKT hatirozatiwal, a Kob6nyai Roma Onkorm6nyzat
K6pvisel6-testtilete a . . . I 20 I 8. (1. 23 .) hatfur ozatdval hagyta j 6v6.

Budapest,2018. ,, "

Koviics R6bert Gergely K6rolyne
polg6rmester elndk

Pdnziigyi ellenj egyz6s :

Rappi Gabriella
foosztillyvezeto

Szakmai 6s jogi ellenjegyzds:

Dr. Szab6 Kriszti6n Dr. Eder G6bor
jegyzi| jogdsz
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