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A K6b6nyai Roma Onkormrlnyzat
K6pvisel6-testiilete

2018. febru6r 15-6n 15.30 6rai kezdettel
a K6rdsi Csoma S6ndor K6b6nyai Kultur6lis K6zpont, KOSZI

(1 105 Bp. X., Elod utca 1.)

testiileti iil6st tart,
melyre ezutorr rleghivom.

Napirendi pontok:

l. Javaslat ^ K6binyai Roma Onkormrinyzat 2018. 6vi munkaterv6nek
elfogadisrira (sz6beli el6terj eszt6s)
El6ado: Gergely K6rolyn6 eln6k 

..
Javaslat a K6b6nyai Roma Onkormfnyzat 2018. 6vi kiilts6gvet6s6nek
felosztisira (ir6sbeli el6teqjeszt6s)
Eload6: Gergely K6rolynd eln6k
Javaslat BKK b6rlet term6szetbeni juttatisk6nt tiirt6n6 megillapitdsra
(szobeli el6terj eszt6s)
El6ado: Gergely K6rolyn6 elnok
BeszSmol6 a 2017. 6vi miikiid6si kiilts6gvetdsi timogatds elszimok{sri16l
(sz6beli el6terj esztes)
El6ado: Gergely K6rolyn6 elndk
Besz6mol6 a2016.6vi feladatalapri kiilts6gvet6si t6mogatis elszimol6sr{16l
(sz6bel i el6terj eszt6s)

El6ado: Gergely K6rolyn6 eln6k
6. Javaslat Egytittmiikiid6si megSllapod6s megkiit6s6re a K6brinyai

fOfnnf Kft.-vel (szobeli eloterjeszt6s)
El6ad6: Gergely K6rolyn6 eln6k

Esetleges t6volmaradisitt k6rem, a Polgiirmesteri Hivatal 4338-l4l-es telefonszirmdn
jelezni sziveskedj6k. ,6":*"::%
Budapest, 2018. febru6r 9.
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a K6bSnyai Roma Onkorm6nyzat 2018. febru6r 15-6n 15.30 oral
kezdettel a Korosi Csoma Sdndor K6b6nyai Kultur6lis Kdzpont, KOSZI
( 1 105 Bp. X., El6d utca 1 .) I emelet 10. sz6m alatti nemzetis6gi irod6ban
megtartott kdpvisel6-testiileti tilds6n.

Gergely K6rolyn6
Halilsz Dezs6
Didi L6szlo

elnOk
elnokhelyettes
k6pviselo

A Kribinyai Polgf rntesteri fIivataI r6sz6rol tanicskozfsi .joggnI:
dr. Szabados Otto .f ogasz
J6g6n6 Szabados Henrietta civil 6s nemzetisdgi referens

Gergely Kirolyn6, a Kob6nyai Roma Onkorm6nyzat elndke iidv6zli a megjelenteket
6s a rendes testtileti til6st megnyida. Meg6llapitja, hogy a testUleti iildsen 3 f6
k6pvisel6 megjelent, 6s a testtilet hatirozatkdpes. T6j6koztatja a kdpvisel6ket arr6l,
hogy Galyas Istv6n kdpvisel6i megbizatits6nak megszrindse 2016. jrinius 3-6n joger6re
emelkedett, igy az 6 helyejelenleg betdltetlen, mivel a sorban k6vetkezo jelolt Pozsir
Tam6s meg nem nyilatkozatott a kdpvisel6i megbizat6sr6l. Bejelenti, hogy a
jegyz6kdnyv magyar nyelven k6sziil. K6r rnindenkit, hogy az tiles jelenleti ivdt irj6k
al6, amely a jegyzlkonyviik, amely kozokiratnak rninosUl melldkletet kdpezi az
elk6szitett rneghiv6v al es az ir6sbel i el6terj e szt6sekkel egyi.itt.

Tdjdkoztatja a Kdpvisel6-testiilet arrol, hogy a vagyonnyilatkozat-teteli
kdtelezettsdgdnek minden k6pvisel6 hat6rid6ben eleget tett.

Javasolja, hogy a jegyzokdnyv hitelesit6sdvel Hal6sz Dezs6 kdpvisel6t bizza meg a

Kdpvi se l6-testii I et. K6ri a szav azatok me gt6t e I 6t.

Elniik: A Kdpvisel6-testtilet 3 f6vel hat6rozatk6pes.

7/2018. (II. 15.) K6b6nvai Roma 6nkormr[nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hathrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Roma Onkorrniinyzat Kepviselo-testtilete a jegyz6kdnyv hitelesit6sdvel
Halilsz Dezs6 kdpvisel6t megbizza.
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Elniik: Bejelenti, hogy a jegyzlklnyvet J6gtme Szabados Henrietta civil 6s nemzetisdgi
referens vezeti.

Elntik: Ismerteti a napirendi pontokat, majd k6ri a szavazatok megt6tel6t.

Elniik: A K6pvisel6-testtilet 3 f6vel hat6rozatk6pes.

8/2018. (II. 15.) K6b6nvai Roma Onkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Roma Onkorm6nyzat Kepvisel6-testtilete a testtileti til6s napirendjet az
al6bbiak szerint fogadja el:

l. Javaslat a K6binyai Roma Onkormrinyzat 2018. 6vi munkaterv6nek
elfogad6sira (sz6beli el6terj eszt6s)
El6ad6: Gergely Kiirolyne elndk

2. Javaslat a K6b6nyai Roma Onkormrlnyzat 2018. 6vi k6lts6gvet6s6nek
feloszt6sdra (irrisbeli el6terj esztds)
El5ad6: Gergely K6rolynd elnok

3. Javaslat BKK b6rlet term6szetbeni juttatrisk6nt tiirt6n6 meg6llapit6sra
(sz6beli el6terj esztds)
Eload6: Gergely Krirolynd elndk

4. Beszdmol6 a 2017. 6vi miikiid6si kiilts6gvet6si t6mogatis elszimol6s6r6l
(sz6beli el6terj eszt6s)
El6ado: Gergely K6rolyn6 elndk

5. Beszimol6 a 2016,6vi feladatalaprfi kiilts6gvet6si timogat6s elszimol6s6r6l
(sz6beli el6terj esztds)
Eload6: Gergely K6rolyn6 elndk

6. Javaslat Egyiittmtikiid6si megrillapodis megkiit6s6re a K6bdnyai
X6Xnnf Kft.-vel (sz6beli el6terj eszt6s)
El6ad6: Gergely Krirolynd eln6k

1. napirendi pont tirgya: Javaslat a K6binyai Roma Onkormrlnyzat 2018. 6vi
m unkaterv6nek elfogadisrira (sz6beli el6terj eszt6s)

Elniik: Tdjekoztada a Kdpviselo-testtiletet, hogy a nemzetisegek jogair6l szol6 2011.
6vi CLXXIX. t6rvdny (a tov6bbiakban: Njtv.) 89 $-a alapjan ds az SZMSZ szerint
szUksdg szerint, de 6vente legal6bb ndgy testtileti tildst 6s egy k6zmeghallgat6st tart.
Ismerteti az dssze6llitott munkaterv javaslatot 6s kdri a vdlem6nyeket, illetve
egyetdrtds esetdn a munkaterv elfogadiis6t.

Didi Liszl6: Egyet6rt az elndk javaslat6val.

Elniik: A K6pvisel6-testiilet 3 f6vel hatiirozatkdpes.
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9/2018. (II. 15.) K6b6nvai Roma 6nkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hat6rozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. K6b6nyai Roma Onkorm6nyzat Kepvisel6-testiilete a 2018. 6vi munkatervdt az
akibbiak szerint fogadja el:
2018. januir
Egyiittmiikdd6si meg6llapod6s feltilvizsg6lata a Budapest F6v6ros X. keriilet
K6b6nyai Onkorm6nyzattal. A nemzeti vagy etnikai nemzetisdg nyelv6n folyo elso
6vodai beiratkozitsi 6vre neveldsi 6s els6 iskolai 6vfolyamra oktat6si ig6ny felmdr6se.
Vagyonnyilatkozatok lead6sa.
2018. februir
A K6brinyai Roma Onkorrn6nyzat 2018. 6vi munkatervdnek 6s a 2018. 6vi
k6ltsdgvetds6nek elfogad6sa. Szovjetunioba hurcolt magyar politikai rabok es
kdnyszermunk6sok eml6k6re emlekt6bla megkoszorizdsa koz6sen a t6bbi kclb6nyai
nemzetis6gi Onkorrn iny zattal.
2018. m6rcius
Bekapcsol6d6s a droghasznillat megsztintet6sdt celzo rnunk6kba, kapcsolatfelvetel az
ezzel foglalkoz6 szervezetekkel. R6szv6tel a Budapest Fov6ros X. keriilet Kob6nyai
Onkorm6nyzat m6rcius 15-ei Nemzeti tinnep alkahn6b6l szervezend6 iinnepi
rendezvdnyen 6s koszorizirson a Kdztemet6ben. Aktu6lis feladatok, illetve pdlyinatok
elk6szit6se. Tanulmiinyi kir6ndul6s megszervezdse a F6v6rosi Nagycirkuszba a
hiltr6nyos helyzetii kSbrinyai csaliidok 6s gyerekek rdszdre. Egytittrniikod6si
megrlllapod6sok megkdtdse a KSkerttel ds a Budapest X. keriileti
Rend6rkap it6nys6ggal.
20l8.6prilis
Hagyom6nylrzb roma kdzmtives klub szervezdse. Aktu6lis feladatok vagy ezek
elokdszit6se: k6b6nyai romatelepek l6togat6sa, kapcsolat kialakitasa az itt dl6
csal6dokkal, szoci6lis munk6sok bevon6sa a B6rka Kobanyai Szoci6lis es
Gyermekj6l6ti Kdzpont segitsdgdvel. A rnegldv6 egyUttrntikdd6si szerzod6seik
megvizsgiiliisa, hatdkonys6ga 6s sikerei. KSb6nyai pdlyinat bead6sa. FOld Nap.i6nak
megszervez6se.
2018. m6jus
Besz6mol6 a K6b6nyai Roma Onkorrniinyzat 2017. dvi k6ltsdgvetds6nek
vdgrehajt6s6r6l 6s a 2017. 6vi munkatervi tevdkenysdgrol. Ddnt6s a feladatalapri
t6mogat5s felosztiis6r6l. Javaslat a K6b6nyai Roma Onkorm6nyzat 2017. 6vi
p€nzmaradv6ny6nak feloszt6siira. Egydb rendezvdnyek, programok: Any6k Napja
megszervez6se. Hagyom6ny&zo Roma Gyermeknap K6b6nyrin. A megl6v6
egyUttmtikdd6si szerz6ddseik megvizsg6l6sa, hatdkonysdga 6s sikerei. III. K6b6nyai
Balk6n Est, f6z6verseny. Halmaj6lis, flSzoverseny. A Sz6chdnyi Istv6n Magyar-N6rnet
K6t Tanit6si Nyelvii Iskol6ban Lakatos Ren6ta ernldkere megrendezesre kertilo
Kertileti Roma Kultur6lis Verseny megszervezdse, t6mogat6sa.
2018. jrinius
Egy6b programok: krirnyezetvddelmi napok programok szeryezese a kertileti
int6zmdnyekkel. Drogprevenci6s ds 6letm6dsegito elSad6ssorozatok kultur6lis
mtisorral egybekotve. Szent Ldszlo Napok rendezvdnysorozaton val6 rdszvetel,
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koszorfzds a Szent L6szl6-szoborn6l. Tanulm6nyi kir6ndul6s megszervez6se a

h6triinyos helyzetti kob6nyai csal6dok 6s gyerekek rdsz6re. Rorna Gasztronomiai
Bemutat6. 2. Labdanig6 Torna Nemzetis6gi Gasztron6rniai Kultur6lis Nap
K6b6ny6n.
2018. augusztus
R6szvdtel a 2018. augusztus 20-in megrendezdsre keriil6 Szent Istvdn-napi
i.inneps6gen.
2018. szeptember
Az eddig vegzett programok, tirgyalitsok eredmdnyeinek dsszegzdse, a tapasztalatok
alapj6n ezek tov6bbfejleszt6se. Eddig vegzett munk6k, eredmdnyeinek cisszegzdse,
tov6bbfejlesztdse. Tanulmiinyi kir6ndul6s megszervez6se a h6triinyos helyzetti
gyerekek 6s csaliidok rdszere. XI. KSb6nyai Rendvddelmi Nap Kob6ny6n,
foz6verseny. Roma Nap rendezyeny K6b6ny6n.
2018. okt6ber
Az Aradi v6rtanrik tisztelet6re megrendezdsre keriil6 iinnepi megeml6kezdsen val6
rdszvdtel a Riikoskeresztriri rij kdztemet6 1848-as sirhelyekndl (Budapest, X., Kozma
utca 8-10.). Az 1956-os forradalon'r 6s szabads6gharc 62. evforduloja alkalm6bol
megrendezdsre keriil6 iinnepsdg ds koszoruzits az Eles saroknal. Roma
Kdpz6mrivdszeti ki6llit6s K6b6ny6n.
2018. november
,,M6rtirjaink eml6ke 6rdk" koszorriz6si tinneps6gen vettek reszt a Kisfogh6z
Emldkhelyn6l. Koszorfziis a Szovjetuni6ba hurcolt magyar politikai rabok ds
k6nyszermunk6sok emldkdre k6sziilt eml6kt6bl6n6l.
2018. december
A K6b6nyai Roma Onkorm6n y zat Kdzmeghallgatrisa. Hagyo miny 6rzo Roma Mikul6s
Unnepsdg megszervez6se. R6szv6tel a nemzetisdgek hagyomiinyorzo kar6csonyi
tinneps6gdn (roma i.innepi hagyom6nyok bemutat6sSval) a K6rdsi Csoma S6ndor
K6b6nyai Kulturiili s K6zpontban. Nemzeti s 6 gek Napj rinak megiinnepldse.
Folvamatos feladatok a kitiizdtt feladatok megval6sit6sa 6rdekdben piiydzatok
k6szft6se, rendszeres kapcsolattartiis az Orsz6gos ds a F6v6rosi Roma
Onkormdnyzattal, R6szv6tel a budapesti kertileti es vid6ki rorla dnkormdnyzatok
kiemelt rendezvdnyein. Fogado6ra hetente az iroditban a keriileti roma lakoss5g
rdszdre.
2018-ban konkr6t keriileti rendezv6nvek mestart6sa 6s mesp6ly6z6sa:

o Roma Anyrik Napja 6s Hagyomdnyorzo Roma Gyerrneknap
o A Sz6chdnyi Istv6n Magyar-Ndmet K6t Tanit6si Nyelvri Iskol6ban Lakatos

Ren6ta eml6k6re megrendezdsre kerUl6 Keriileti Roma Kultur6lis Verseny
megszervez6se, t6mo gatdsa.

o 2. Labdartg6 Torna -Nemzetis6gi Gasztron6miai Kultur6lis Nap K6b6nyin.
o Roma zenei 6s gasztron6miai bemutat6
o Fdld Napja 6s Roma Kultur6lis Nap megszervezdse
o Roma Hagyom6nybrzl Kultur6lis Est K6b6ny5n
o Roma Kdpz6miivdszeti ki6llitris Kobiiny6n.
. Hagyominy6rzo Roma Mikul6s tinnepsdg
o Tanulmrinyi kir6ndul6s ahdtrinyos helyzetti gyerekek ds csaladok rdszere
o Kar6csonyi i.innepsdg. Nernzetis6gek Napja megszervezese
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A K6b6nyai Roma Onkorm6nyzatot drint6 kdrd6sek esetdben rdszvdtel a

Hum6nszolgrlltat6si Bizotts6g iil6sein, valarnint a Budapest F6v6ros X. kertilet
K6b6nyai Onkorm6n y zat K€pviselo-testtilet i.il6sein.
2. AK6b6nyai Roma Onkormdnyzat Kdpvisel6-testiilete felkdri az eln0k0t a szi.iksdges
intdzkeddsek megt6tel6re.
Hatririd6:
Felelosl

azonnal
elndk

2. napirendi pont tirgyu Javaslat a K6binyai Roma Onkormrinyzat 2018. 6vi
kdlts6gvet6s6nek felosztis6 ra (irrisbeli el6terj eszt6s)

Elndk: Tilekoztatja a k6pvisel6ket, hogy a Magyarorszdg 2018. 6vi kozponti
kolts6gvet6sdr6l sz6l6 2016. 6vi XC. tdrv6nyben foglaltak szerint meg6llapitSsra
keriiltek a tertileti ds a telepiil6si nemzetisdgi Onkormiinyzatok 2018. dvi mtikddesi
kdlts6gvet6si tilmogatSsai. 201 8. janu6r 3 1-6n a Magyar Allamkincst6rt6l a
banksz6ml6ra meg6rkezett a 391 000 Ft dsszegri t6rnogat6s 1. r6szlete. Az Emberi
EroforrSsok Miniszt6rium6t6l megerkezett a t6mogat6i okirat, amely alapul szolgSl a

t6mogat6s elsz6mol6s6hoz. K6ri a k6pviselSk v6lerndnydt, majd a szavazatok
megt6tel6re.

J6gin6 Szabados Henrietta: Ti$ekoztatja a kdpvisel6ket arrol, hogy a 2018. dvi
kdltsdgvet6si hatiirozat tewezetet az Onkorm6nyzat eln6kdnek 2018. febru6r 15-6ig
kell benyrijtania a K6pvisel6-testiiletnek. A hattrozat v6grehajt6s6hoz sziiks6ges
szem6lyi, szewezeti, tingyi 6s pdnzi.igyi feltdtelek rendelkez6sre 6llnak.

Elntik: Kdszcini a tiljekoztat6st, €s szavazdsra teszi fel a napirendi pontot az irdsbeli
el6terjesztds alapj6n.

Didi Liszl6: Egyetdrt az elnok javaslat6val.

Elntik: A Kdpvisel6-testtilet 3 fovel hat6rozatkdpes.

15.) Kribin ai llom:r Onkornrirn
at{roz:rta a Kribrinvai li.ont vet6s6rril

(3 igen, egyhangri szavazattal)

A Kob6nyai Roma Onkorm6nyzat Kepvisel6-testUlete a nerrzetisdgek jogair6l sz6lo
20lI.6vi CLXXIX. t6rvdny 78.$ (3) bekezd6se alapjin, figyelemrnel a jogalkot6srol
sz6l6 2010. 6vi CXXX. t6rv6ny 23. $ (3) bekezd6s6re a kovetkezoket rendeli el:

1 . A Kdpvisel6-testiilet a K6b6nyai Roma Onkorrr inyzat 2018. 6vi
a/ koltsdgvet6si 6s finanszirozdsi bevdteleinek foossze g€t 832 000 Ft-ban,
b/ k6lts6gvetdsi 6s finanszirozdsikiaditsainak f66sszeg6t 832 000 Ft-ban

6llapida meg.



6

a) Kdltsdgvetdsi bevdtel6nek f66sszeg e: 7 82 000 Ft,
b) K0lts6gvetdsi kiadrisrinak f66sszege:832 000 Ft,
b/ Kdltsdgvetdsi egyenlege: -50 000 Ft,
d) amikdd6si bevdtelek es miik6d6si kiadasok egyenlege: -50 000 Ft,
e) afelhalmoziisi bev6telek 6s felhalmozitsi kiad6sok egyenlege: 0 Ft,

fl fnanszirozirsi bevdtele: 50 000 Ft,
g) finanszirozitsi kiad6sa: 0 Ft,
h) frnanszirozitsi egyenleg: 50 000 Ft.

3. A 2018. 6vi kdltsdgvetds nerr tartalmaz olyan fejlesztdsi celt, amely
megval6sititsithoz a Magyarorszitg gazdasdgi stabilit6sarol szolo 2011. 6vi CXCIV.
t6rvdny (a tov6bbiakban: Gst.) 3.$ (1) bekezddse szerinti ad6ss6got keletkezteto
tigylet megkdtdse v6lik szUks6gessd.
4. A K6b6nyai Roma Onkormdnyzatnal< a Gst.3. $ (1) bekezd6se szerinti adoss6got
keletkeztet6 i.igylete, tov6bb6 dnkorm6nyzati garanciavitllal6sb6l 6s kezessdgb6l
kotelezetts6ge nem 6ll fenn.
5. A 2018. dvi k6ltsdgvetds
a) kdlts6gvetdsi bev6teleinek 6s kiad6sainak, finansziroz6si bev6teleinek 6s
kiadiisainak reszletezdsdt, kdlts6gvetdsi mdrlegdt az I . melldklet,
b) ellirdnyzat-felhaszn6l6si tervdt a 2. melleklethatdrozza meg.

6. A K6b6nyai Roma Onkormhnyzatkozvetett t6mogat6s nern nyrijt.
7. A Kobinyai Roma Onkorm6nyzat kiaddsi el6ir6nyzatai kdz6tt a rovaton beltil
6tcsoportosit6sra a K6brinyai Rorna Onkorm6nyzat eln6ke jogosult.
8.Ez ahatdrozat akdzzetetel6t kdveto napon ldp hat6lyba.
9.Ezt ahatirozatot20I8. janu6r 1-j6tol kell alkahnazni.

A Kob6nyai Roma Onkorm6nyzat Kepviselo-testtilete felkdri az elnokot a sztiksdges
int6zked6sek megt6tel6re.
I{at6rido:
Felelos:

azonnal
elnok

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

3. napirendi pont thrgya: Javaslat BKK b6rlet term6szetbeni juttat6sk6nt tiirt6n6
megrillapftisra (sz6beli el6terj esztds)

Elniik: Javasolja a K6pviselo-testtiletnek, hogy term6szetbeni juttat6sk6nt 2018. .ianu6r
1 napjSt6l - 2018. december 31. napjriig a K6b6nyai Roma Onkorm6nyzat Kepviselo-
testiiletdnek tagiai reszdre havonta BKK utazdsi bdrletet 6llapitson treg legfeljebb
10 500 Ftlh6 dsszeghat6rig. A szitmla teljesitoje a Kob6nyai Roma Onkorm6nyzat,
kifizet6se iitutal6s form6i6ban, szdmla ellendben, ut6lagos elsz6mol6ssal t6rt6nik.
Forr6sa a 2018. 6vi mtik6d6si kolts6gvet6si tiimogat6s. Kdri a kdpvisel6k vdlern6nydt,
maj d a szav azatok megt6tel6t.
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Didi Liszl6: Egyet6rt az elnok javaslat6val.

Elniik: A Kdpviselo-testUlet 3 fovel hat6rozatk6pes.

l112018. (II. 15.) K6bdnyai Roma 6nkormrinvzat K6pviseld-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. A K6b6nyai Roma Onkorminyzat Kdpvisel6-testUlete rigy ddnt, hogy elfogadja az
eln6k javaslat6t es 2018. janu6r 1 napj6t6l - 2018. december 31. napj6ig a K6b6nyai
Roma Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testi.iletdnek tagai rdszere havonta BKK utaztsi
bdrletet illlapit meg legfeljebb 10 500 Fyh6 Osszeghat6rig. Forriisa a 2018. 6vi
mrikdddsi kdlts6gvetdsi tiimogat6s, fedezete 2018. 6vi kiad6s dologi kiad6sok 6s
j 6rul6kok elliritny zata.

2. AKbbfunyai Roma OnkormdnyzatKdpvisel6-testiilete felkdri az elnokdt a szUksdges
intdzkeddsek megt6tel6re.
Hatarid6:
Felel6s:

azonnal
elnok

Hozzitszolils
Halisz Dezs6 elniikhelyettes kijelenti, hogy a 1212018. (II. 15.) K6b:inyai Roma
Onkorminyzat hatfrozat{ban foglalt havi BKK bdrlet termdszetbeni juttat6st nem
kiv6nja ig6nybe venni, arr6l lemond. (lemond6 nyilatkozat a 3. napirendi ponthoz
tartozljegyz6kdnyv I . melldklete)

4. napirendi pont tirgyat Beszfmol6 a2017.6vi mtikdd6si kdlts6gvet6si t6mogat6s
elsz6mol6sS16l (sz6beli el6terjesztds)

Elniik: Tt$ekoztatja a kepvisel6ket arr6l, hogy Gazdas6gi 6s P6nztigyi F6oszt6ly
munkat6rs5tol, Bodn6rn6 Bori Katalin nemzetis6gi Onkorm6nyzati koordin6tortol
megkaptrik az elszdmol6shoz szi.iksdges dokurnentumokat, amelyet k6z6sen Jog6nd
Szabados Henrietta civil 6s nemzetisdgi referenssel ossze6llitottak, ds hat6ridore 2018.
januiir 31-6n az Emberi Er6forr6s T6mogat6skezelohoz post6n feladt6k. K6szoni a

Bodn6rn6 Bori Katalinnak a munk6t a penzigyi besz6mol6 elkdszit6s6ben 6s .I6g6n6
Szabados Henrietta referensnek a szinvonalas, alapos rnunk6t a szakmai besz6molo
elkeszit6s6ben. Kdri a szav azatok me gt6te16t.

Hal6sz Dezs6: Egyet6rt az eln6k javaslatdval.

Elniik: A K6pviselo-testiilet 3 f6vel hatfuozatk6pes.



13/2018. flr. 1s. K6bf nvai tiilct6nck
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Roma Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete Gergely K6rolynd elndk
besz6mol6j6t a 2017. 6vi miikiid6si kiilts6gvet6si tflmogatits elszimolfs{r6l
elfogadja.

5. napirendi pont thrgyaz Beszimol6 a 2016. 6vi feladatalapri kiilts6gvet6si
timogat6s elszimolis616l (szobeli el6terjesztds)

Elniik: Tdjekoztatja a kdpvisel6ket arr6l, hogy Gazdasdgi ds Pdnztigyi Fooszt6ly
munkat6rs6t6l, Bodn6rn6 Bori Katalin nemzetisdgi dnkorm6nyzati koordin6tortol
megkapt6k az elszitmol6shoz sztiksdges dokurnentumokat, arnelyet k6zosen Jog6nd
Szabados Henrietta civil 6s nemzetis6gi referenssel ossze6llitottak, 6s hat6rid6re 2018.
janu6r 30-6n az Emberi Er6fon6s T6mogat6skezel6hdz postiin feladt6k. Koszdni a

Bodn6rn6 Bori Katalinnak a munk6t a penzigyi besziimol6 elk6szitds6ben ds J6g6nd
Szabados Henrietta referensnek a szinvonalas, alapos munk6t a szakmai besz6mol6
elkdszit6s6ben. K6ri a szav azatok megtdtel6t.

Halisz Dezs6: Egyetdrt az elndk javaslat6val.

Elniik: A Kdpviselo-testtilet 3 f6vel hat6rozatk6pes.

14l2018. (II. 15.) K6b6nyai Roma Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilet6nek
hathrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6brinyai Roma Onkorrniinyzat Kdpvisel6-testtilete Gergely K6rolyne elnok
beszilmol6jrit a 2016. 6vi feladatalapri kiilts6gvet6si titmogatirs elszdmoklsrir6l
elfogadja.

6. napirendi,pont t6rgya: Javaslat Egyiittmiikiid6si megillapod:ls megkiit6s6re a

K6b6nyai KOKERT Kft-vel (szobeli el6terjesztds)

Elniik: Tilekoztatja a k6pviseloket arr6l, hogy 2017. december 31-6n lej6rt az
gyUttmrik6d6si rneg6llapodris. Nagy j6 kapcsolatot apolnak a K6kert Kft-vel. Az
egytittmtikodds tertiletei kiterjednek a roma szitrmazisi lakosok foglalkoztatdsdra,
k6pz6s6re, a felmeriilo 5ltal6nos 6s eseti probl6m6k egyeztet6sdre, ajavit6si lehetos6gek
feltitrdsdra, kiilOnosen a k6zfoglalkoztatds tertiletdn, a kultur6lis rendezv6nyek
egyeztet6se 6s a k6rnyezetvddelmi tirgy{t akciok egyeztetesdre. Javasolja, hogy fogadj6k
el az Egyiittmtikdddsi megiillapod6st, rnivel m6r tobbszor egyezkedtek. Az
Egyi.ittmtikod6si meg6llapod6s megkdt6se kdltsdgvet6si fomiist nem igdnyel. Kdri a

szav azatok m e gt6t e I dt.
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Hal6sz Dezs6: Egyetdrt az elndk javaslatSval.

Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 f6vel hatdrozatk6pes.

15/2018. (II. 15.) K6brinvai Roma 6nkorminvzat K6pvisel6-testtilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1.,,A Kob6nyai Roma Onkorm6nyzat Kepvisel6-testiilete a Budapest X. kertilet
KOKERT K6b6nyai Keriiletgondoz6si 6s Telepiildstizemeltetdsi Non-profit
K6zhasznri Korl6tolt Felel6ss6gti Tiirsas6ggal (1107 Budapest, Basa utca 1.) k6tendo
Egytittmtikdd6si rneg6llapod6st elfogadj a.

2. A Kdpvisel6-testiilet felkdri az elndk6t azEgyittmtikddesi meg6llapodas alairas6ra es

a sztiksdges int6zkeddsek megteteldre.
Hat6rid6:
Felel6s:

azonnal
elnOk

Elniik: Meg6llapftja, hogy tovribbi javaslat vagy dszrev6tel a kdpvisel6k resz6r6l nem
lrkezett, megkosz6ni a jelenl6v6k aktiv r6szvdtelet, 6s a testtleti iildst 15.50 kor
bezitrja.

K.m.f.

tln@
Jegyzokonyv-hiteles ito

c



K6brinyai Roma 6nkormr{nyzat
Elniike

l- szfmieloterjeszt6s

El6terjeszt6s
K6pvisel6-testiilet r6sz6re

a K6binyai Roma Onkormfnyzat20lS.6vi kiilts6gvet6s6r6l sz6l6 iinkormr{nyzati
hatir ozat m e galkotf s 6 16 I

I. Tartalmi iisszefoglal6

A Magyarorszitg 2018. 6vi kiizponti k6lts6gvet6s6rol szol6 2017.6vi C. tdrv6ny, az
ttllamhdztart6sr6l sz6l6 2011. 6vi CXCV. torvdny (a tov6bbiakban: Aht.), az tilamhitztartir;rol
sz6l6 tdrvdny vdgrehajt6s6r6l sz6l6 36812011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a Magyarorszdg
helyi dnkormitnyzatair6l sz6l6 20ll.6vi CLXXXIX. tdrv6ny, anemzetisdgek jogair6l sz6l6
20ll.6vi CLXXIX. torvdny (a tov6bbiakban: Njtv.) alapj6n elkdszit6sre kertilt a K6b6nyai
Roma Onkorm6nyzat (a tov6bbiakban: Onkormtnyzatj 2018. 6vi kolts6gvet6s6rol sz6l6
hatitrozat tervezete (a tov6bbiakban: Tervezet). A Tervezet 6ssze5llit6s6n6l figyelembe vdtelre
keriiltek az Emberi ErSforr6s T6mogat6skezel6 trltal kozzetett, az Onkorm6nyzat miik6d6si
kriltsdgeire biztositott t5mogat6sr6l sz6l6 T6mogat6i okiratban foglaltak.

Az eloterjeszt€s 2. melldklete az Aht. elofr6s6nak betart6sa 6rdek6ben az Onkormimyzat
bevdteli 6s kiad6si eloirdnyzatait tartalmazza merlegszenien, kiemelt eloirdnyzat szerinti
bontiisban a feladat jelleg6re tekintettel, valamint bemutatja a mrikod6si es a felhalmoz6si
feladatok hi6ny6t 6s tcibblet6t.

Az el6terjeszt6s 3. mell6klete az Onkorminyzat eloirdnyzat-felhaszn6l6si tervdt tartalmazza.

Az Onkormimyzat 2018. 6vi mrik<jd6si t6mogat6srinak iisszege megegyezik a 2017. evi
t6mogatris 6sszeg6vel. A mtik<iddsi kiad6sok tervez6sdn6l figyelembe vdtelre keriiltek az
Onkormiinyzat 2018. 6vi munkaterv6ben megfogalmazott feladatok ds az ithtn6d6
kifizet6sek. A 2018 riprilis6ban foly6sit6sra keriil6 feladatalapri t6mogat6s elsosorban a
nemzetis6gi programok fedezetdre szolg6l, igy azt az eredeti eloirinyzat mdg nem
tartalmazza.

Finanszirozrisi bev6telk6nt, a ,,maradvdny ig6nybev6tele" kiilts6gvetdsi soron 50 000 Ft
eloirinyzat kenilt tervezdsre a feladatok fedezetenek folyamatos biztosit6sa drdekeben.

II. Hatisvizsgflat

A kdltsdgvet6si hat6rozatban megjelen6 eloirinyzatok biztositani tudj6k a nemzetisdgi
feladatok ell6t6s6t. Amennyiben az Onkorm6nyzat 2018. mdrcius l5-6ig nem rendelkezik
elfogadott kdlts6gvet6ssel, az 6llami t6mogat6s foly6sit6s6t a nemzetisdgpolitik6drt felelos
miniszter felftiggeszti az Njtv. 134. g-a alapjan.

III. A v6grehajtds felt6telei

A 2018. 6vi kolts6gvetdsi hatiirozat teruezetet az Onkorminyzat elndk6nek 2018. febru6r 15-
6ig kell benyrijtania a K6pviselo-testiiletnek. A hatirozatvdgrehajtiis6hoz sziiks6ges szem6lyi,
szew ezeti, tdr gyi 6 s pdnziigyi felt6te lek rendelkezd sre 6l lnak.



IV. Ddnt6si javaslat

A K6b6nyai Roma Onkorm6nyzat Kepvisel6-testtil ete M eloterjeszt6s 1. mell6klete szerint
megalkoda aKobinyai Roma Onkormrinyzat2018. 6vi kiilts6gvetds6rol szol6 dnkorm6nyzati
hatitrozatot.

Budapest, 2018. februiir,,A5 "

mpontb6l ellenj egyzem:

lk",$Y



l. melldklet az elSterjesztdshez

K6br[nyai Roma Onkormrinyzat K6pvisel6-testiilet6nek
... 12018. tL' /t5l hatlrozata

a K6b6 nyai Roma O n korm rln y zat 2018. 6vi kiilts6gvet6s6rri I

A Kobdnyai Roma Onkormrinyzat Kdpvisel6testiilete a nemzetisdgek jogair6l szolo 201 l. dvi
CLXXIX. tdrv6ny 78. $ (3) bekezd6se alapjin, figyelemmel a jogalkot6sr6l sz616 2010. 6vi CXXX.
tdrvdny 23. $ (3) bekezd6s6re a k6,vetkez6ket rendeli el:

l. A Kdpvisel6-testiilet a Kob6nyai Roma Onkormrinyzat2018. evi
a) kdltsdgvet6si ds frnansziroz6si bev6teleinek f6<isszeget832 000 Ft-ban,
b) ktiltsdgvet6si ds frnansziroz6si kiad6sainak fodsszegetS32 000 Ft-ban

6llapitja meg.
2. A K6b6nyai Roma onkorm6nyzat kdltsdgvetds6nek foosszege a kovetkezo:

a) Krilts6gvetdsi bev6teldnek fodsszege:782 000 Ft,
6/ Kdltsdgvet6si kiad6s6nak f66sszege: 832 000 Ft,
6) Kdltsdgvetdsi egyenlege: -50 000 Ft,
d) a mtikdddsi bevdtelek 6s miikdddsi kiad6sok egyenlege: -50 000 Ft,
e) afelhalmoz6si bev6telek 6s felhalmozirsi kiadiisok egyenlege: 0 Ft,

fl finanszfroz6sibevdtele: 50 000 Ft,
g) finansziroz6si kiad6sa: 0 Ft,
h) finansziroz6si egyenleg: 50 000 Ft.

3. A 2018. dvi kdlts6gvet6s nem tartalmaz olyan fejleszt6si cdlt, amely megval6s(tdstrhoz a
Magyarorszdggazdasdgi stabilit6s6r6l sz6l6 2011.6vi CXCIV. tdrvdny (a tov6bbiakban: Gst.) 3. $
(l) bekezddse szerinti ad6ss6got keletkeztet6 i.igylet megkdtdse v6lik sziiks6gessd.
4. A K6b6nyai Roma Onkorm6nyzatnak a Gst. 3. $ (l) bekezd6se szerinti ad6ss6got keletkezteto
iigylete, tov6bb6 <inkorm5nyzati garanciav6llal6sb6l ds kezess6gb6l kdtelezettsdge nem 6ll fenn.
5. A 2018. dvi kdltsdgvet6s
a) koltsdgvet6si bevdteleinek ds kiad6sainak, finansziroz6si bevdteleinek 6s kiad6sainak
rdszletezds6t, kdlts6gvet6si mdrleget az l. melldklet,
b) eloirdnyzat-felhaszn6l6si tervdt a 2. mell6klethatdrozza meg.

6. A Kob6nyai Roma Onkorm6nyzatkozvetett t6mogat6s nem nyrijt.
7. A K6b6nyai Roma Onkorm6nyzatkiaddsi eloirinyzatai kdzdtt a rovaton beltil 6tcsoportosit6sra
a K6brlnyai Roma Onkormrinyzat elndke jogosult.
8. Ez ahatirozat akdzzdtdtel6t kcivet6 napon l6p hat6lyba.
9. Ezt ahatirozatot 2018. januiir I -jdtol kell alkalmazni.
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Nyilathozat

To "r/Tq oZ

T'isztelt K6b:inyai l{oma Onkormrinyzat!

Alulirott, Halisz Dezso a Kobdnyai Roma Onkorm6nyzat kdpviseloje a 1212018. (ll
K6Lrrinyai Roma Onkormrlnyzat hatirozatfban fbglaltakra hivatkozva nyilatkozom.
a 2018. 6vre nem kiv6nom

Budapest, 201 8. febru6r 1 5.

venni a havi BKK utazdsi koltsegtdritest, a hat6

Tisztelettel:

fu!,9
eln6khelyettes

ban
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MpcAnePoDAs

amely egyft.szr6l

a fdfeRT KdbSnyai Keriiletgondnoks6gi 6s Teleptil6si.izemeltet6si Non-profit
Kdzhasznir Korlitolt Felel6ss6gii Thrsashg (1,1,,07 Budapest, Basa utca 1.) k6pr.iseleteben
el16r6 Hancz Sindor iigywezet5 (a tov6bbiakban ,,KOKER'I Kft."),

misr6szr5l

a K6b6nyai Roma Onkorm6nyzat (sz6khelye: 1,1,02 Budapest, Szent L6,szlo t6.r 29.)

k6pviselet6ben eli6r6 Gergely I(6rolyn6 elnok (a tov6rbbiakban: ,,Roma Onkotminyzat",
egyiittesen: ,,SzerzddS FelelC') kozott iott l6tre az alibbi felt6telekkel a megjelolt helyen 6s

napon:

Szerz6d6 Felek egyez6en rcgzirjk, hogy a Budapest F6v6ros X. keriilet roma nemzetis6gri,
illetve szdrmazisfllakosai 6lethelyzet6nek, 6lewitellnek javitS,s6ban mindketten 6rdekeltek,
abban kozos c6ljaik 6s feladataik vannak. I(ozos c6ljaik el6r6se 6s feladataik ell6t6sa

6rdek6ben egyiitt kiv6nnak mfikodni.

A KOKERT I(ft. alapit6ja 6s tulajdonosa a Budapest F6v6ros X. keriilet I(6bdnyai
Onkorm6nyz^t (^ tov6bbiakban: ,,6nkormilnyzat"). A K6KERT I(ft. alapito okirata,
az Onkormdnyzattal kotott kozhasznris6gi 6s feladat-ell6tisi szerz6d6se alapj6n egyr6szt
az Onkorm6nyzat tulajdon6ban l6v6 zoldfehiletri kozteniletek gondoz6ja, m6.xdszt az

Onkorm6nyzat kozfoglalkoztat6ja. A Budapest F6vdros I(orm6nyhivatala Munkaiigyi
I(ozpont a szociitsan rossz helyzetben 16v6, a nyilt munkaer6 piacon elhelyezkedni nem
tud6 munkan6lkiiliek sor6b6l kozvetiti ki a kozfogl^lkozt^tott^kat a I(OKERT I(ft-hez. A
kozfoglalkozt^tottakjelent5s hdnyadaroma nemzetis6gii, illetve sz6.rmaz6,si. A KOKERT
I(ft. a helyi integr6lt kozfoglalkoztatl.s sor6n, 

^ 
tom^ nemzetis6gi 6rt6keket 6s 6rdekeket

tiszteletben t^ttya torekszik 
^ 

rom^ nemzetis6gri, illewe sz6rmaz6si kozfoglalkoztatott 6s

6lland6 dolgoz6i, valamint integr6lt munkakozoss6gei kompetenciiri6nak fejleszt6s6re,
hat6konys6guk, eredm6nyess6giik, 6rt6kteremt6siik 6s es6lyeik novel6s6re az egy|ru 6s

kozoss6gi 6rv6nyesiil6siik 6s elfogadotts6guk 6rdek6ben.

A Roma Onkorm6nyzat a nemzetis6gek jogair6l sz6lo 201.1. 6vi CLX-\IX. torv6ny
(,,Nitr.") 2. $-6nak 1. a) pontja 6rtelm6ben kozremiikodik a nemzetis6gi koziigyek
ell6.t6sdban. E feladatok r6sz6t k6pezi a nemzetis6gi kozszolgdltatis. A Nemzeus6gi
Onkotm6nyzat ezen alapfeladatai keret6ben a rendelkez6.s4.re il\o ncmzeus6gi
ismeretekkel 6s egy6b er6forr6sokkal t.{mogatja a helyi integrdlt kozfoglalkoztatds
Iebonyolit6s6t a 2. pofltban megfogalmazott c6lok el6r6se 6rdek6ben.

Az egytttmrikod6s teniletei kiilonosen:

1.

2.

J.

4.

I(ozos p|lyizatt lehet6s6gek fek6r6,sa, kiemelten a

6letvitel iavitdsa teriilet6n,
a felmeriil6 6kal6nos 6s eseti probl6m6k egyeztet6se,
felt6r6sa, kiemelten a kozfoglalkoztatds 6s az 6letvitel
kornyezew6delmi tilrgyu akci6k egyeztet6se,
kultut6lis rendezv6nyek egyeztet6se.

foglalkoztatds, a k6pz6s 6.s az

a megold6s i, lavitdsi lehet6s6gek
teriilet6n,



5. Szerz6d6 Felek a jelen meg6llapod6st az al6r5,s6t6l 2018. december 31. napiilrg,hat6,rczott
id6re, kotik.

6. Szeru6dd Felek jogosultak a jelen Meg6llapod6st kozos ir6sbeli meg6llapod6sukkal
m6dositani, illetve megsziintetni.

7. Szerz6d6 Felek a Megillapod6sban foglaltak hat6kony v6grehajt6sa 6rdek6ben kiielolik
kapcsolattart6ikat:

A K6KERT t{ft r6.sz6r6l:
N6v: Garam szegl L6,szl6 mriszaki y ezet6
Ertesit6si cim: 1107 Budapest, Basa utca 1.

Telefonsz6m: *36 20 4001901
E-mail cim: garamszegi.laszlo@kokertkft. hu

A Roma Onkorm6n yzat ft.sz6r6l:
N6v: Gergely l(irolyn6
Ertesit6si cim: 1 102 Budapest, Szent Ldszl6 t6r 29.

Telefonsz6m: *36 30 393 3852
E -mail cim: gergely erzsi67 @gmail.corn

8. A jelen Meg6llapodisban nem szab6lyozott k6rd6sekben a Polg6ri Torv6nykonyvrol
sz6l62013.6vi V. tdrv6ny, valamint a nemzetis6gek jogair6l sz6l6 2011.6vi CLX,\IX.
torv6ny vonatkoz6 rendelkez6s ei az :.r6nyad6k.

Alulirottak, a jelen Meg6llapod6st elolvastuk, tartalmdt egyrittesen 6rtelmeztiik, s azt, mint
akaratunkkal mindenben megegyez6 jognyilatkozatot, helybenhagyo hatilllyal irtuk ald.

KOKERT K6b6nyai Non-profit I(ozhasznri I(ft. I{6b5,nyaiRoma Onkorm6nyzat
Hancz S6ndot iigyvezet6 Gergely I(6rolyn6 elnok

Budapesten,201,8. febru6r hav6nak ,,, , ..". napiS,n
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megt:rrtott test ii leti iilesen

3./ Didi Ldszt6: .7-;,. k . Aif

4.1

Meghivottak:

. Szabados Ott6.iog6s z:.(.......

J6g6nd Szabados Henrietta referens: 
f\e

l./ Gergely Karolynd: ....

2.1 HalilszDezso: ....'l


