
MEGnivo

A K6b6nyai Ruszin Onkorminyzat
K6pvisel6-testiilete

2018. janufr 23-in 16.00 6rai kezdettel

a Kdrdsi Csoma S6ndor K6b6nyai Kultur6lis K6zpont, KOSZI
(1105 Bp. X., El6d utca l.)

testiileti iil6st tart,
melyre ezuton meghivorn.

Napirendi pontok:

l. Javaslat a K6brlnyai Ruszin Onkormrinyzat 2017.6vi miikiid6si bev6telek
el6ir finy zatin a k m 6d osit6si ra ( sz6bel i e I 6ter j e sztes )
El6ad6: Medveczky Katalin eln6k

2. A Budapest F6v6ros X. keriilet K6b:inyai Onkorminyzattal ktittitt
egyiittm tikiid6si megillapod6s m 6dosit6sa (sz6beli el6terj esztds)
El6ado: Medveczky Katalin elndk

3. A nemzeti, vagy etnikai nemzetis6g nyelv6n foly6 els6 6vodai beiratkozf si

6vre nevel6si 6s els6 iskolai 6vfolyamra oktat:lsi ig6ny felm6r6se (szobeli
el6terjeszt6s)
El6ado: Medveczky Katalin elndk

Esetleges tiivolmarad6srit kdrem, a Polg6rmesteri
jelezni sziveskedj6k.

Budapest, 2018. janudr 17.

Hivatal 43 3 8- 14 I -es telefonszSman



r6eAxvAI Rusztx 6x xon n'l.tNYzn'r
KEPVIsEt-6-rnslUlnlo

1102 Budapest, Szent I-irszlti ttr 29'

JEGYZ6KONYV

K6sziilt: a K6b6nyai Ruszin Onkorm6nyzat 2018. .ianu6r 23-in 16 0i^:3i
kezdettel a K6r6si csoma S6ndor Kob6nyai Kultur6lis K6zpont, KOSZI

(1105 Bp. X., El6d utca 1.) I emelet 10. sz6m alatti nemzetisegi irod6ban

megtartott k6pvisel6-testiileti i'iles 6n'

Jelen vannak: Medveczky Katalin eln6k

Zsigray Valentyina elnOkhelyettes

Koperv6sz Eva k6Pviselo

A K6b6nyai Pol 96 rm:ffi:l 
H;1r.,, 

r 6szlr 6t ta n a cs\ffi o ggal :

J6g[ne Szabados Henrietta civil es nemzetis6gi referens

Medveczky Katallin, a K6b6nyai Ruszin onkorm6nyzat elnoke iidvozli a

megfelenteket es { rendes testtileii tilest rnegnyitja. Meg6llapitia, hogy a testtileti

i1l6sen 3 f6 k6pvisel6 megielent, es a testiilet hat6rozatkdpes. Beielenti, hogy a

jegyz6k6nyv magy@r nyelvil k6sziil. K6r mindenkit, hogy az iil6s jelenl6ti ivet irjak

al6, amely a ieg>4,zOa<inyvtik, amely kdzokiratnak minosiil mell6klet6t kepezi az

elk6szitett -.ghi"pral 6s az itisbili el6terjeszt6sekkel egytitt. Javasolja, hogy a

jegyz6konyv hltelepit6s6vel Koperv6sz Eva k6pvisel6tbizza meg a Kepvisel6-testi'ilet'

Keri a szav azalok rnegtetel6t.

Elniik: A Kdpvise!6-testtilet 3 f6vel hat6rozatk6pes'

hathrozata
(3 igen, egyhangf szavazattal)

K6b6nyai Ruszin onkorm6nyzat Kdpviselo-testi.ilete a jegyzokonyv hitelesitesevel

Koperv6sz Eva k6$vi sel6t megbizza.

Elndk: Bejelenti, hogy a jegyz6konyvet J6g6ne Szabados Henrietta civil es nernzetisdgi

referens vezeti.

Elndk: Ismerteti alnapirendi pontokat, majd keri a szavazatok megtetel6t'
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Elniik: A K6pviselo-testLilet 3 f-dvel hatarozartlicpes.

212018. (1. 23.\ Kribf nvai Ruszin Onkormrinyzat K6pvisel6-tcstiilct6nck
hatirozata
(3 igen, egyhangir szavazattal)

Kob6nyai Ruszin Onkorn"rdnyzat Kepviselo-tcstiilcte a testtileti tiles napircnd.iet az

al6bbiak szerint fbgadia el:

1" Javaslat a K6binyai Ruszin Onkonn:inyzat 2017.6vi miikiicl6si bev6telcl<

eloir|nyzatfnak m6d ositf si ra (szobeI i eI otcri esztes)

Illoado: Medl'eczk-v Katalin elndk
2. A Budapes{ Ftiv6ros X. keriilet K6brinyni ()nkorm:inyzattal kiitiitt

egyiittm ii kiidl6si m egillapod f s m 6dos itisa ( sz-(rbe l i e l 6tcr.i esztis )

Eloado: Medveczky Katalin elnok
A nemzeti, vagy etnikai nemzetis6g nyelv6n ttrly6 clsti rivodai beirntkoz:isi
6vre nevel6sii 6s els6 iskolai 6vfolyamra oktatisi ig6ny felm6r6se (szobcli

eloterjesztes)
El6ado: Medrreczky Katalin elnok

1. napirendi pont rgya: Javaslat a K6binyai Ruszin Onkormanyzat 2017. 6vi

miikiid6si bev6tel el6i rf nyzatf nak m 6cl os itris{ rzr ( s;robel i cl 6tcri esztcs )

EIniik: T6j6koztati a k6pvisel6ket arr61, hogy a 2017 . 6vi mrik6d6si bevetelek 12 Ft

erkezett, amely ,ggel a kiad6si ellirinyzat emeldse sziikseges. F.z uttn ismerteti a

6s keri a kepvisel6ket, hogy mondj6k el vdlemdnyi.iket, egyetdrtesm6dosit6si javasla

esetdn tegy6k meg s vazatalkat.

Zsigray Valenty : Egyetdrt az elndk javaslat6val.

Elniik: A Kepvisel testi.ilet 3 fdvel hat6rozatkepes.

hatirozata
(3 igen. egl,hang[r s

1. KSb6nyai Ruszirl Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testtilete m6dositja a K6b6nyai Ruszin

Onkorm6nyzat20l?. 6vi kdlts6gvet6serol szolo 1012017. (lI. 16.) hatarozatirt es a2011.

evi mtik6desi bev6tSlek 12 Ft-ot az al6bbi rovatra helyezi:

84 Miikoddsi bev6telek, kotelezo feladat

K3 Dologi kiaddsok, kotelezo feladat

12Ltt
12 Ft

2
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2. Ezen hatirozatot 2017 . december 31-t6l kell alkalmazni. A Kepvisel6-testtilet felkeri

az elndkdt a sztikseges intezked6sek megtdtel6re.
Hatarido:
Felelos:

azonnal
elnok

2. napirendi pont tirgyaz A Budapest F6v6ros X. kertilet K6b6nyai
Onkorminyzattal kiittitt egyiittmiikiid6si megillapodrls m6dosit6sa (ir6sbeli

el6terjeszt6s)

Elndk: Tdjlkoztada a k6pvisel6ket arr6l, hogy a nemzetisdgek jogair6l szolo 201 1 . 6vi

CLXXX. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Njtv.) 80. $ (2) bekezddse alapjdn a meg5llapoddst

minden 6v janu6r 31. napj6ig feltil kell vizsg6lni. K6ri a k6pvisel6khozzitsz6lisatt,
majd a szavazatok megt6tel6t. K6ri a k6pviselokhozzitszollsait, majd a szavazatok

megtdtel6t.

Kopervisz Eva: Egyetert az Egytittrntikdddsi rneg6llapod6s tartahn6val, ds javasolia

elfogad6sra. Egyetert az eln6k javaslat6val.

Elniik: Kdsz$ni a hozzisz6l6st. Kdri a szav azatok rnegtetel6t.

Etniik: A K6pviselo-testtilet 3 f6vel hat6rozatk6pes.

4/2018. (I. 23.) K6b6nvai Ruszin Onkorminvzat K6pviset6-testiilet6nek

hatirozata
(3 igen. egyhangri szavazattal)

1. A K6binyai Ru]szin Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete a Budapest FSv6ros X'
kertilet K6b6nyai Qnkorm6nyzat es a Kob6nyai Ruszin Onkormiinyzat kdzdtt 2017.

6prilis 10-6n ldtrejpn egyuttmtikoddsi meg6llapod6s modosit6s6t az l. melldklet

szerinti tartalommal .iovahagyja.

2. A K6pviselo-testiilete felhatalmazza az elnokot az 1. pont szerinti egytittrnukddesi

megiil lapod6s al6ir6s6ra.
Hatdrido: azonnal
Felel6s: elnok

3. napirendi pont thrgya A nemzeti, vagy etnikai nemzetis6g nyelv6n foly6 els6

6vodai beiratkozisi 6vre nevel6si 6s els6 iskolai 6vfolyamra oktatrisi ig6ny

felm6r6se (szobeli el6terj eszt6s)

J6gin6 Szabados Henrietta: Tirjekoztatja a Kdpviselo-testiiletet arr6l, hogy a

Nemzeti k6znevel{srSl sz6lo 20ll.6vi CXC. torvdny 83.$ (7) bekezdese alapi6n a

magyar nyelvi elokBszites, a nemzetis6g nyelv6n fbly6 nevel6s 6s oktat6s iranti igenyt
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a telepiil6si dnkorrlrinyzat, az iilami intezm6nyfenntarto k6zpont 6vente koteles

felmdrni az erintett els6 6vodai nevel6si 6vre, els6 iskolai evfolyamra beiratkozni

szdndekoz6k k6r6ben az erdekelt telepiildsi nemzetisdgi Onkorrn6nyzat es az orsz{'gos

nemzetisdgi onkorm finy zat bevon5s6val.

Elniik: Kdszdni atilekoztat6st. Elmondja, hogy k6b6nyai sziilok reszerolnern 6rkezett

ilyen igdny, ezdrtjflvasolja, hogy ne ig6nyeliek az els6 6vodai beiratkozttsi dvre a

nemzetisdgi nyelver! foly6 nevel6st. A Kob6nyai Ruszin 0nkorrn6nyzat tovitbbra sem

tart ig6nyt a kertilethen ruszin anyanyelven foly6 nevel6sre az elso ovodai beiratkoz6si

6vre. Kdri a szavazalok megt6tel6t.

Koperv6s z flv az Egyet6rt az elndk j avas lat6val.

Elniik: A K6pviselo-testtilet 3 f6vel hatdrozatk6pes.

5/2018. 0. 23.) K6b6nvai Ruszin Onkorm6nvzat K6nvisel6-testtitet64ek

hatirozata
(3 igen, egyhangri slavazattal)

1. Kob6nyai Ruszirl Onkorm6nyzatKepvisel6-testtilete a Budapest X., kertileteben a

201812019. tanevb$n nem tart ig6nyt ruszin anyanyelven folyo nevelesre az elso

6vodai b eir atkozits i pvre.

2. A K6pvisel6-testtilet felk6ri az elnOkdt a sziiksdges int6zked6sek megtetelere.

Hat6rid6:
Felel6s:

azonnal
elndk

Elndk: Tovribb6 e$nondja, hogy k6b6nyai sziilSk reszerll nem 6rkezett ilyen igdny,

ezert javasolja, tog[ ne ig6nyeljek az els6 iskolai dvfolyamra a lemzetis6gi nyelven

foly6 oktatiist. A K6b6nyai Ruszin Onkorm6nyzat tov6bbra sem tatt igenyt a

kertletben ruszin a{ryanyelven foly6 oktat6sra az elsb iskolai 6vfolyamra beiratkozok

esetdben.

Kopervis z ilv a:f Jv.tert az elndk j avaslat6val.

Elniik: A K6pvisel$-testtilet 3 fovel hat6rozatk6pes.

6t2018. K6binyai nkormf n seki-tcstii

hathrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1 . K6b6nyai Ruszin Onkorm6n y zat Kepvisel6-testiilete
201812019. tan6vben nem tart ig6nyt ruszin anyanyelven
6vfolyamra beiratkoz6k esetdben.

a Budapest X., keriiletdben a

foly6 oktat6sra az elso iskolai



2. A K6pviselo-tes
K6zpont (1106 Bud st, Keresztfri rit 7 -9.) igazgatoiitt irasban t6j6koztassa'

Hat6rido:
Felelos:

al

5

let felkdri az eln6kot, hogy a d0nt6sr6l a Kelet-Pesti Tankertileti

hogy tov6bbi javaslat vagy 6szrev6tel a k6pviselok r6szerol nem

-+.-i.qlenlevok aktiv r6szvdteldt, 6s a testiileti tildst 16.20 kor

K.m.f-.

Elniik: Megallapiti
lrkezett, megk
bezitrja.

os
.' ,41 <

o .\f
-{a"6{ ff?

sfqqn'+x €*
.lc91z(ilionr r -ltite lcsit(i
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Kdbinyai Ruszin On[orminyzat
Elniike

EI6terjeszt6s
a K6pvisel6-testtilet r6sz6re

a Budapest F6vritros X. keriilet K6bdnyai Onkormfnyzattal a miikiid6si felt6telek
biztosftfsrlr6l6s a gazdflkodfsi feladatok elkitfsir6l kiitiitt egytttmfiktid6si

m egillapodris mridositrls ri rril

I. Tartalmi dsszefoglal6

Budapest Fov6ros X. kertilet Kob6nyai Onkorm6nyzatKepvrselo-testtilete a Kob6nyai Ruszin
Onkorm6nyzattal a mtikdd6si felt6telek biztosft6s6rol 6s a gazdalkodasi feladatok e116t6s6r6l
ktitend6 Egytittmrikdddsi Megrillapodrisr6l sz6l6 2312017. (II. 23.) KOKT hattrozattwal
j6vahagyta a Budapest Fov6ros X. keriilet Kobdnyai Onkorm6nyzat es a Kob6nyai Ruszin
Onkorm6nyzatkozott a mrikdd6si feltdtelek biztosit6sa es a gazditlkod6si feladatok ell6t6sa
tdrgy{"bankdtend6 egyiittmtikoddsi meg6llapod6st (a tov6bbiakban: Meg6llapod6s).

A nemzetis6gek jogairol sz6l6 20ll.6vi CLXXIX. torveny (atovdbbiakban: Njtv.) 80. $ (2)
bekezdese alapj6n a megSllapod6st minden 6v janu6r 31 . napi6ig feliil kell vizsg6lni.

A nemzetis6gek jogair6l sz6lo 20ll.6vi CLXXIX. trirveny m6dosit6srol sz6l6 2017. evi CCt.
tdrvdny m6dosftotta az Njtv.-t., amely 2017 . december 21-etc/r hat6lyos.
A m6dosit6s a telepiildsi dnkorm6nyzatok 6s a helyi nemzetisdgi onkorm6nyzatok
egyiittmrikod6sdben jelentkez6, az Allami Sz6mvevosz6k sz6mos jelent6seben felt6rt
probl6m6k orvosliisa 6rdek6ben tartalmaz m6dosit6sokat, a helyi nemzetisdgi onkorm6nyzat
szdkhely6n ingyenesen biztositand6 helyis6g havi haszn6lati 6raszilmitnak kdtszeresdre,
harminck6t 6r6ra val6 emel6sdvel, tovilbb6 az adatszolg6ltat6si 6s a belso ellenorz6si
feladatok nevesit6sdvel.

Az inform6ci6s dnrendelkezdsi jogr6l es az informdci6szabads6grol sz6l6 20ll.6vi CXII.
t<irvdny (a tov6bbiakban: Infotv.) 37. $-a alapj6n a kozzetetelre kotelezett szerv a

tevdkenys6gehez kapcsol6d6an az Infotv. 1. melldklete szerinti 6ltal6nos kozzeteteli list6ban
me ghatin ozott adatokat kdte les kdzzetenni.
Akdzzeteteli list6kon szerepl6 adatok kozzetetelehez szi.iks6geskozzetdteli mint6kr6l sz6l6
18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet hatitrozza meg a kdzzeteteli list6k szerinti adatok
kozzetetelenek szerkezetere 6s az dsszeftiggo trirgyir kozzetett adatokat egybefoglal6 tartalmi
egys6gekre vonatkoz6 el6ir6sokat.
Ennek alapjdn a tev6kenys6gre, mrikdddsre vonatkoz6 adatok kcir6ben a helyi nemzetisegi
onkorm6nyzatok esetdn az adott nemzetis6g nyelvdn is meg kell jeleniteni az dnk6nt v6llalt
feladatok felsorol6s6t 6s r6szletes leir6s6t.

A fentiekre tekintettel javasolom a Meg6llapod6s kisebb tartalmi m6dosit6s6t.
A Meg6llapodiisban kiegdszit6sre kertil a meg6llapod6s kialakitds6t meghatttrozb szab6lyok
kdre, felsorol6sa.
A Meg6llapodrisban r6gzit6sre kertil a likvidit6si terv kdszitdsehez, valamint az Infotv.
szerinti kdzzeteteli adatszolgdltatbs biztosit6s6hoz sztiksdges elj6r6s a Meg6llapod6s IV.



fejezet (Kolts6gvet6si inform6cioszolg6ltat6s) 3. pontj6nak (Adatszolg6ltat6s)

kiegdszit6s6vel.

II. Hatisvizsgilat

A Meg6llapod6s modosit6s6val az 0nkormdnyzat es a Kob6nyai Ruszin Onkorm6nyzat eleget

tesz a jogszab6lyi v6ltoz6sb6l eredo kdtelezettsegenek.

III. A v6grehajt6s felt6telei

A Kdbanyai Ruszin Onkorm6nyzat elndke a meg6llapod6s m6dosit6s6nak tervezetdt a

Kdpviselo-testtilet el6 terjeszti megvitat6sra.
A m6dosit6s tervezete ahatirozati javaslat mell6kletet kepezi.

IV. Diint6si javaslat

A Kob6nyai Ruszin Onkorm6nyzat K6pviselo-testtlete meghozza az eloterjeszt6s l.

mell6klet6ben fo glalt hatfir ozatot.

Budapest, 2018. janu6r ,, AY"

r-ffi%



nyai l{uszin C)nkorm{n-vzat K6pvi

.".12018" (1. 23.) ltatirrozat:t
a Budapest F X. keriilet K6brinyai 0n kormrin t'zattir

biztositfsi16l n gazd ri I ko d ri s i fe la d nt o h c I I :i tir s ri r ti I kti
megf llapodris m 6dosit:isir 16l

l. A Kob6nyai Onkorm6nyzat Kepviselo-testtilete a

Kob6nvai O 6s a Kob6nyai Ruszin Onkorm6nYzat
meg6llapod6s m6dositdsdt az 1. mel

jov6hagyja.
2. A K6pvise
Hat6rido:
Felelos:

l6trejott

felhatalmazza az elndkdt az l. pont szerinti
azonnal
elnok

lldklet az elciteri e szti

iilet6nek

a m ii hiid6si t'clt6telcli
cgrviittrnii kiid6si

Fov6ros X.
2017. 6prilis

szerinti tarlalo

me96llapod6s al6ir6s6

ke
rl



l. melldklet a ..../2018. 0. 23.) KRO K-T hatdrozathoz

EGYTJTTMfXOONST MEGALLAPODAS MODOSITASA

amely egyr6szrol a Budapest F6vrlros X. keriilet K6binyai Onkormrinyzat (1102

Budapest X., Szent Ldszl6 t6r 29., PIR szitma: 135737, adoszitma: 15735739-2'42)

k6pviselet6ben Kovics Rribert polgfrmester (a tov6bbiakban: Onkormrinyzat),

m6srdszrol a K6binyai Ruszin Onkormfnyzat (1102 Budapest X., Szent Liszlo ter 29.,

telephelye: 1105 Budapest X, El6d u. 1.) kepviseletdben Medveczky Katalin elniik (a

tov6bbiakban: Ruszin Onko rm6n y zat), e gyiittesen : Felek

k6zott jdtt l6tre a nemzetis6gek jogairol sz6l6 20Ll.6vi CLXXIX. tdrvdny (a tov6bbiakban:

Njt.) 80. $ (2) bekezd6sdben foglaltak alapj6n.

1. A Felek r<igzitik, hogy krizdttiik Budapest Fov6ros X. keri.ilet Kob6nyai Onkorm6nyzat

K6pviselo-testiilete 2312017. (II. 23.) KOKT hattrozata ds a Kob6nyai Ruszin

flrrkorm6nyzat Kepvisel6-testiilete l4l2Ol1.0II. 10.) hatdrozata alapjdn Egytittmrikdddsi

Meg6llapod6s jott l6tre a mrikdd6si felt6telek biztosit6sdr6l 6s a gazdiikodttsi feladatok

ell6t6s6r6l.

2. A Felek az Egytittmrik<jd6si Megdllapod6st kdzos megegyezdssel az al6bbiak szerint

modositj6k.

3. A Meg6llapod6s I. fejezet (Altal6nos rendelkez6sek) 2. pontja hely6be a kovetkezo

rendelkez6s l6p:

,,2. Amegitllapod6s

a) a nemzetis6gek jogair6l sz6l6 20ll.6vi CLXXIX. tdrv6ny,

b) a Magyarorsz6g helyi dnkorm6nyzatairol sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. torv6ny,

c) az flllamhaztartSsr6l sz6l6 2011. 6vi CXCV. torv6ny (a tov6bbiakban: Aht'),
d) az informftci6s onrendelkez6si jogr6l es az inform6ci6szabads6grol sz6l6 2011. dvi

CXIL torv6ny,
e) az iilamh6ztart6sr6l s2616 torv6ny v6grehajt6s6r6l sz6l6 368/2011.

rendelet (a tov6bbiakban: Avr.),

0 az illlamhitztafiils sz6mvitel6rol sz6l6 412013. (1. 1 1.) Korm. rendelet

(XII. 31.) Korm.

(a tov6bbiakban:

Ahsz.),
g) a kormiinyzati funkci6k 6llamhdztartisi szakfeladatok 6s szaklgazatok oszt6lyoz6si

rendj6rol sz6l6 6812013. (XIL 29.) NGM rendelet,
h) a nemzetis6gi celir t6mogat6sok ig6nybevdtelenek, felhaszn6l6s6nak ds elsz6mol6s6nak

rdszletszab6lyairol szol6 3812016. (XIL l6.) EMMI rendelet,

i) aMagyarorszhggazdas6gi stabilit6s6rol sz6l62011.6vi CXCIV. torv6ny, azOtszitgos

Statisztikai Adatgyrijt6si Program adatgytijtdseirol 6s adatdtvdteleirol sz6lo 28812009.

(XIL 15.) Korm. rendelet,
j) a koltsdgvet6si szervek belso kontrollrendszer6rol 6s belso ellenorz6serol sz6l6

37012011. (XII.31.) Korm. rendelet 6s

k) akozzeteteli list6kon szerepelo adatok kozzetetelehez sziiks6geskdzzet6teli mint6kr6l

sz6l6 1812005. (XII.27 .) IHM rendelet



figyelembev6tel6vel

4. A Meg6l
(Adatszol96ltat6s)

,,3.4. A gazdasiryr

amely tartalnlazza a
elnok kozremtikodik
3,5. Az elnok a

adatok kcir6ben az

nyelv6n is".

5. A Felek rogzitik,

6. Az Egyiittmuk
v6ltozatlanul hat6

A Felek a meg6ll
akaratukkal minden

Jelen meg6llapod
testiilete a...1201
K6pviselo-testtilete

Budapest, 2018. ,,

Kov6cs Ro
pol96

P6nziigyi ellenje

Rappi Gabriella
fooszt6lyvezeto

Szakmai 6s jogi el

Dr. Szab6 Kri
jegyzo

IV. fejezet (Kolts6gvetdsi inform6cioszolg6ltat6s) 3' pontja

likviditdsi tervet,

v6rhat6 bev6teleket 6s kiad6sokat. A likviditasi terv elkdszitdseben az

kieg6sztil a kovetkez o 3 .4.6s 3.5. alponttal'

xvezet havonta elk6sziti a nemzetis6gi onkormhnyzat

t szervezet
6nt villalt

. reszere biztosida a tev6kenys6gre, mtikoddsre vonatkoz6

feladatok felsorol6s6t 6s rdszletes leir6s6t a nemzetis6g

yban

a jelen m6dosit6s azallirds napj6n lep hat6lyba'

Meg6llapod6s jelen m6dosit6ssal nem erintett rendelkezesei

maradnak.

egyiittesen elolvast6k, es azt kozos ertelmezdst kovetoen mint

megegyezot aliirtik.
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Budapest F6v6ros X. kertilet K6b6nyai onkorm6nyzat Kepviselo-

(I. iS.l KoKT hatirozatitval, a Kobdnyai Ruszin Onkorm6nyzat

. . . I 20 I 8 . (1. 23 .) hatir ozatitval hagyta j ov5'
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