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A K6binyai Rom6n Onkormri nyzat

K6pvisel6-testiilete

2017. okt6ber ll-6n 9.00 6rai kezdettel

a Nemzetisdgek ds civil SzervezetekH,zaban
(1105 Bp. X., Ih6szutca26.)

testiileti iil6st tart,
melyre ezrtton meghfvom.

Napirendi pontok:

1' Javaslat a- K6brinyai RomSn onkormhnyzat 2017.6vi kiilts6gvet6s6nekm 6 d osftis fir a (szobeli el6terj esztds)
Eldad6: papp Zolt6neln6k

2' Javasrat a- K6b6nyai Rom6n onkormf nyzat 2017. 6vi bev6tereiel6ir hny za tai n a k m 6 d o s it6 s 6r a (szob er i er 6tlri esztds)El6ad6: papp Zolt6neln6k
3' Besz6mol'-u.f'l1}-t6lis hagyomrinyok 6rz6sec6lj6bril 2017.augusztus 6-6n
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1102 Budapest, Szent L6szl6 t6r 29.

JEGYZ6TONYV

a K,bdnyai Romii.n 
.on]<orminyzat 2012 okt6ber il-dn 9.00 6raikezdettel, a Nemzetisdgek er ci"iiirervezetek H6zihan(,05 Bp.X.,rhdsz u. 26.) ftldszint g. A. 

-szitm 
aratti i.oiauu, megtartottKcizme ghal I gatiisiin.

K6sziilt:

Jelen vannak: papp Zolthn
Fiile J6zsef
Papp Zoltfunne

1.) K
hatdrozata

eln0k
kdpviseld
elndkhelyettes

A KSb,nyai dnkorm 62V.zat^polg6rmesteri Hivatar a r6sz6r6r:
dr. Eder G6bor jogirsz
Jogdne Szabados Henrietta ,iiit e, nemzetisdgi referens

Papp zoltin' aK6bdnyai Rom6n onkormiinyzat elnoke tidvdzli a megjelenteket 6sa testtileti iildst megSvitj-a. Meg6llapitiu, t;g;"u't.rttir.ti iildsen i% tepviset<imegjelent, ds a testiilet 
-hatiiroiuttep.r -g.jEi.rtr,"1:gy 

a jegyz*kcinyv magyarnyelven kdsziir. Kdr mindenkit, no*, u, urd, jelen-ldti iv6t irjak ar6, amery ajegyz6kcinyviik, amely kcizokiratnak min6sur- ,ir"ilen.tet kepezi az elkdszitettmeghiv6val es az irrisbeli elOterjesztdsekkel egyU; 
--^'

Javasolja, hogy a jegyziSkcinyv hitelesitdsdvel Ftile J6zsef kdpvisel<it bizzameg aK6pvisel6-testiilet. f &i a rri"*iofmegtdtel6t.

Elniik: A Kdpvisel6-testtilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

let6nek
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6brinyai Romiin onkormiinyzatKepvrsel6-testtilete 
a jegyz6k6nyv hiteresitds6velFtile J6zsef kdpvisel6 t me gbiizu.

fil'*,re?:i#:;,X::1,,' jegvz6kcinvvet logdnd Szabados Henrietta civl ds

Elniik: Ismerteti a napirendi pontokat, majd kdri a szavazatokmegtdter6t.



Elniik: A Kdpviselo-testiilet 3 f6vel hatirozatkepes.

(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6brinyai Romdn on-korm6nyzatKepvisel6-testtilete a testiileti tilds napir endjet azal6bbiak szerint fogadja el:

l' Javaslat a K6brinyai Rom6n onkorm6nyzat 2017.6vi kiilts6gvet6s6nekm6dositds6ra (szobeli el6terjesztds) l
El6ad6: papp Zolt6neln6k

2' Javaslat a K6binyai Romfn onkormf nyzat 2017. 6vi bev6teleiel6ir iny zata in a k m ri d o s it{s ir a (szob el i el6terj e sztds )El6ad6 : papp Zoltdn elncik
3' Beszimol6 a kulturilis hagyominyok 6rz6sec6rj{b6l 20lT.augusztus 6-6n a Romin Kulturrilis 6s bportnap megszerv ez6s6r6l (sz6beliel6terjesztds

El5ad6: papp Zoltfun eln6k
4' Javaslat a kultur6lis hagyomSnyok 6rz6se c6ljr[b6l 2017.okt6ber 7-6n aRo m 6n Ha gyo m 6 ny 6rzi F esztivrll m egsze rvez6s 6re (sz6beli eloterj eszt6s)El6ad6: papp Zoltin eln6k

1' napirendi pont t6rgya: Javaslat a K6b6nyai Romdn onkormi nyzat 2017. 6vikiilts6gvet6s 6n ek m 6d osft,s 6r a (szob eri erote4 esztes)

Elniik: Tdjekoztatja a kdpvisel6ket, hogy a 2017. 6vi k6lts6gvet6s m6dosit6sasztiks6ges, mivel a Gazdas-irgi 6s Pdnziigyi-F6os zt6ly tfijlkoztatitJaszerint az egyesftikdnyvi sziimliikon nincs elegendri iioiranyril.'Ez ut6n ismerteti a reszletesm6dosit6 javaslatot ds k6ri a kdpvisel6ket, n"*, mondj6k el v6lem6nyiiket,egyetdrt6s eset6n tegydk meg szava zataikat.

Fiile J6zsef: Egyetdrt az elnOk javaslatiival.

Elniik: A K6pvisel6-testtilet 3 f6vel hatiirozatkdpes.

(3 igen, egyhangri szavazattal)

A 
.K6bdnyai Romiin onkormiinyzat Kdpviselo-testiilete aonkorm6nyzat 2017.. evi k6rts6gvetds6r6r iz6r6 r0r2017. (II.

akibbiak szerint m6dosftja:

Kribrinyai Romiin
15.) hatrirozatifi az

K1 Szem6lyi juttat6sok, kcitelez6 feladat -163 408 Fr



2' A K6pvisel6-testtilet felkdri az elndkcit a sziiks6ges intdzkeddsek megt6tel6re.Hat6rid6: azonnal

3

K2 Munk aad6kat terhell jdn*ldkok ds
szocidlis hozzi$furuliisi ad6, kcitelez6
feladat

K1 Szemdlyi juttatrisok, 6nk6nt villlalt
feladat

K2 Munkaad6kat terheld jdruldkok 6s
szoci6lis hozzdjdruliisi ad6, 6nk6nt
vdllalt feladat

K3 Dologi kiad6sok, 6nk6nt viilaltfeladat
K3 Dologi kiadiisok, k6telez6 feladat
K6 Beruhilzfusok,kdtelezd feladat

elnok

-44 253 Ft

56 469 Ft

30 695 Ft

t3 836 Ft
102 681 Ft

3 980 Ft

2' napirendi pont tirgya: Javaslat a K6b6nyai Rom6n 6nkorm:i nyzat 2017. 6vibev6telei el6ir iny zata inak mridositisfra (sz6f eli el6terj esztds)

Elniik: Tdjekoztada a k6pvisel6ket arr6l,hogy a 84 rova tra 4 l30Ft 6rkezett, amelyosszegekkel a kiad6si el6irrinyzat emelds. .iimeg" r.-p,rut6n ismerteti a m6dositiisijavaslatot 6s k6ri a kdpviseldiet, hogy mondjrik Jl vdlemdnytiket, egyetdrtds esetdntegydk meg szava zataikat.

Fiile Jrizsef: Egyet6rt az elnrik javaslatiival.

Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 fovel hat6rozatkdpes.

Felel6s:

(3 igen, egyhangri szavazattal)

A 
.K6brinyai Rom6n onkorm6nyzat K6pvisel6-testt,ete aonkormiinyzat 2017. 6vi k6rts6grrlte.6r6r iz6r6 ro/20r7. (rr.alribbiak szerint m6dosftja es a 1.0t7 . evi mtikdddsi bev6tert 4rovatra helyezi:

K6biinyai Romiin
15.) hatdrozatifi az
130 Ft-ot az alilbbi

84 Mtikctd6si bev6telek, k6telez6 feradat 4 r30 Ft

K3 Dologi kiaddsok, k6terez6 feladat 4 r30 Ft

2' AKdpvisel6-testiilet felkdri az elndkdt a sziiksdges int6zkeddsek megt6tel6re.Hatririd6: azonnal
F'elelos: elndk



3. napirendi pont tilrgya
2017. augusztus 6-iti a
(sz6beli el6terjeszt6s

4

Beszimo16 a kulturrilis
Romin Kultur6lis 6s

n Onkor

hagyomdnyok 6rz6se c6lj ri b6l
Sportnap megszerv ez6s6r6l

Elniik: Tdi,koztada a kdpvisel6ket an6l,hogy a kultur{lis hagyomrinyok 6rz6sec.eljrlb6l 2017 ' augusztus 
.6-im megszerve ztdi aRomin Kurtur7ii, or-spo.tnapotujpesten' ahol bemutattik u.orrin zeneikultririit, u tugyo,,iinyokat es a romiintiincot. K6ri a besziimor6 elfogadrisrii, majd u rruuurutok megt6ter6t.

Fiile Jr5zsef: Egyetdrt az eln6k javaslatiival.

EIniik: A Kdpviselo-testtilet 3 f6vel hatiirozatk6pes.

hatfirozata

hatirozata

Iet6nek
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Rom6n. d.:Iory inyzat Kdpvisel6-testtilete papp zortin eln6kbesziimol6j6t a kurtur,ris hagjom,nyok 6rz6se.cr;euor 2017.. augusztus 6_6n11'00 6rakor megrendezett Ro]mrin Kulturdrir o. spr.tnapr6l Ujpesten elfogadja.

4' napirendi pont thrgyaz Javaslat a kulturilis hagyomfnyok 6rz6sec6lj6b6l2017. oktriber 7-6n u nome, Hagyom a";6;;A Fesztivfr megszervez6s6re(sz6beli el6terj esztds)

Elniik: Tdiekoztatja a kdpvisel6ket arr6l,hogy a kulturilis hagyom6nyok ijrz.secjlj6b6l 2017' okt6ber 
.7-6n megszervezik a Roman Hagyom6 ny6rz6Fesztiv6rtUjpesten' ahol bemutatjdk u.ori,in zenei kultrirdt, a hagyomiinyokat es a romiint6ncot' A rendezvdry rend ezvenyszervezdsi es eioadoi tevdkenysdg kcilts6geirebrutt6 200 000 Ft keretosrr.g.fluuasol biztosftani a 2017. evi koitsegvetdsben

;:iHl?:?'ff:-[::",fi 
kiadasJk terh6re Kdri u u.,,amoro .rroguJ,r,,it, majd a

Fiile J6zseft Egyetdrt az eln6k javaslatiival.

Elniik: A Kepvisel6-testiilet 3 fovel hatiirozatkdpes.

(3 igen, egyhangti szavazattal)

1' K6b6nyai Rom6n 
-onkormiinyzat Kdpvisel6-testiilete papp Zolt;n eln6kbesz6mol6j6t a kurturrrlis rrugyoiranyok-6r26." .oryau 61 2017. oktriber 7_6n
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16'00 6rakor megrendez6'sre keriil6 Rom6n Hagyomi ny6rz6 Fesztiv6lt Ujpestenelfogadja' A rendezvdnyszerv ezesi 6s el<iad6i 
"tevdkenysdg 

dologi k6ltsdgeihezbrutt6 200 000 Ft keretdsszeget biztosit a 2017 .6vi kdltsdgvetdsben meghat;rozottdologi kiad6sok terhdre.

2' A Kdpvisel6-testiilet felk6ri az elndkdt a sziiksdges int6zkeddsek megtdteldre.Hatririd6: azonnal
Felekls: elndk

Elniik: Megiillapitja, hogy tov6bbi javaslat
lakossag reszerol nem 6rGzett, rnegkoszOni
tildst 9.20 orakor bezirja.

vagy 6szrev6tel a kdpviselok ds a
a jelenldv6k aktfv rdszvdteldt, 6s az

:$: f-;,a /,'u#
.legyz6konyv-h itel6s fto



JELENLETI iv

a K6binyai Rom6n Onkorminyzat
2017. okt6ber 11-6n 9.00 6rai kezdettel

megtartott testiileti iil6s6n

1./ Papp Zoltitn.

3.t P app zottanne:Q34. -+r. Lh!rr-* 
o

Meghivottak:

dr. Eder G6bor jogrisz: g{^K
Jogdne Szabados Henrietta referens:.. .tt*-


