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A K6b6nyai Ukr6n Onkorminyzat

K6pvisel6-testiilete

2018. januir 23-6n 8.30 6rai kezdettel

a K6r6si Csoma S6ndor K6b6.nyai Kulturalis Kozpont, KOSZI
(1105 Bp.X., Elod utca 1.) I. emelet 10. szhm alatti nemzetisdgi irodaban

testiileti til6st tart,
melyre ezil"on meghivom.

Napirendi pontok:

1. Javaslat a K6brinyai Ukrin Onkormdnyzat 2017.6vi miikiid6si bev6telek
el6ir 6ny zat6 n a k m 6d os it6s 6 ra ( s:robe I i e l6terj eszt6s )
El6ado: Szabo Bogd6n Arp6d eln6l<

2. A Budapest F6v6ros X. keriilet K6brlnyai Onkormrinyzattal kiitiitt
egytittm ii kiid6si megr{llapodis m6dositisa (ir6sbeli eloterj eszt6s)

Eloado: Szab6 Bogdrin Arp6d eln6l<

3. A nemzeti, vagy etnikai nemzetis6g nyelv6n foly6 els6 6vodai beiratkoz6si
6vre nevel6si 6s els6 iskolai 6vfolyamra oktat6si ig6ny felm6r6se (szobeli
eloterjeszt6s)
El6ad6: Szab6 Bogd6n Arp6d elnolk

Esetleges t6volmarad6srit kdrem,
jelezni sziveskedjdk.

Budapest, 2018. januir 17.

a Polgii.rmesteri Hivatal 4338-141-es telefonsz6m6n
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1102 Budapest, iSzent Liszl6 ttr 29.

K6sziilt:

JEGYZ6XONYV

a K6b6nyai Ukr6n Onkorrnlinyzat2Ol8. janu6r 23-6n 8.30 6rai kezdettel
a KSrdsi Csoma S6ndor K6brinyai Kulturillis Kozpont, KOSZI (1105 Bp.
X., ElSd utca 1.) I emelet 1Ct. sz6rn alatti nernzetis6gi iroddban megtartott
k6pvisel6-testtileti iil6s6n.

Jelen vannak: Petrovszka Viktoria elnok
Risko Roman eln6khelyettes
Bern6th Ferenc kdpvisel6

A K6binyai Polgrirmesteri Hiv:rtal r6sz6rril t:r n:icskozf si j oggal :

dr. Eder G6bor jog6sz

Jogdne Szabados HerLrietta civil 6s nernzetisdgi referens

Petrovszka Vikt6ria, a K6b6nyai UkrSn Onkorm6nyzat elnoke tidvdzli a

megjelenteket 6s a rendes testi.ileti til6srt megnyitja. Meg6llapftja, hogy a testi.ileti
tildsen 3 f6 k6pvisel6 megjelent, 6s a testtilet hat6rozatkdpes. Bejelenti, hogy a

jegyz6kdnyv magyar nyelven kdsziil. K6r mindenkit, hogy az iilds jelenldti iv6t irj6k
alii, amely a jegyz6k6nyvtik, amely krSzokiratnak minostil rnelldklet6t kdpezi az

elk6szitett meghiv6val 6s az ir6sbeli el6terjesztesekkel egyiitt. Javasolja, hogy a

jegyzokdnyv hitelesit6s6vel Bern6th Ferenc k6pviselot bizza meg a Kepviselo-testtilet.
Kdri a szavazatok megt6telet.

Elniik: A Kdpviselo-testiilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

1/2018. (I. 23.) K6bdnvai Ukr{n Onkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangf szavazattal)

K6b6nyai UkrSn Onkorm6nyzat Kepvir;elo-testi.ilete a jegyzokcinyv hitelesitesdvel
Bern6th Ferenckepviselot megbizza.

Elniik: Bejelenti, hogy a jegyzlkdnyvet Jog6nd Szabados Henrietta civil 6s nernzetisegi
referens vezeti.

Elniik: Ismerteti a napirendi pontokat, maf d k6ri a szavazatok megtetelet.



Elndk: A K6pviselo-testi.ilet 3 fovel hat6rrczatkdpes.

2/2018. (I. 23.) K6b6nvai Ukrin 6nkormr{nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangfi szavazattal)

K6b6nyai Ukr6n Onkormanyzat Kepviselo-testtilete a testtileti Ules napirend.iet az
aldbbiak szerint fogadja el:

1. Javaslat ^ K6b6nyai Ukr6n Chkorminyzat 2017. 6vi egy6b miikiid6si
bev6telek el6irinyzat6nak m6dositis6ra (sz6beli eloterjesztds)
El6ad6: Petrovszka Vikt6ria eln6k

2. A Budapest F6v6ros X. keriilet K6binyai 6nkorm:inyzattal kiitiitt
egyiittm ti kiid6si meg6llapodis mridosit6sa (ir6sbeli el6terj eszt6s)
El6ad6: Petrovszka Vikt6ria eln6k

3. A nemzeti, vagy etnikai nemzetirs6g nyelv6n foly6 els6 6vodai beiratkozfsi
6vre nevel6si 6s els6 iskolai 6vfolyamra oktatrlsi ig6ny felm6r6se (sz6beli
el6terjesztds)
El5ad6: Petrovszka Viktoria eln6k

1. napirendi pont thrgya: Javaslat a lK6brlnyai Ukrrin 6nkormf nyzat 2017. 6vi
miikiid6si bev6telek elilirinyzatinak m(idositfsira (szobeli eloterjeszt6s)

Elniik: Tilekoztatja a kepviseloket arr6l, thogy a 2011.6vi rntikdddsi bev6telek 2 631 Ft
drkezett, amely Osszeggel a kiad6si ellirftnyzat emeldse szUksdges. Ez utf.r:r ismerteti a

m6dosit6si javaslatot 6s k6ri a k6pvisel6ket, hogy rnondj6k el v6lemdnytiket, egyet6rtes
esetdn tegy6k meg szavazataikat.

Bernith Ferenc: Egyet6rt az eln6k javaslat6val.

Elniik: A Kepvisel6-testi.ilet 3 f6vel hat6rozatkepes.

3/2018. (I. 23.) K6b6nvai Ukrin Onkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

l. K6b6nyai Ukr6n Onkorm6nyzat K6prrisel6-testtilete m6dositja a K6b6nyai Ukran
Onkorm6nyzat 2Ol7 . evi kdltsdgvet6s6r6l sz6l6 l0l20l7 . (II. 16.) hatdrozatdt es a 2011 .

6vi mrikdd6si bev6telek2 631 Ft-ot az alilltbi rovatra helyezi:

84 Mtikdddsi bev6telek, kdtelezo feladat 2 631Ft
K3 Dologi kiad6sok, k6telez6 feladat 2 631Ft
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2. Ezen hatdrozatot 2017. december 31-t6l kell alkalmazni. A K6pvisel6-testiilet felk6ri
az elndkdt a szi.iks6ges int6zked6sek meg1.6telere.

Hatdrid6:
Felel6s:

azonnal
elndk

2. napirendi pont thrgya; A Budapest F6v6ros X. keriilet K6brlnyai
Onkorm6nyzattal kiitittt egyiittmiikiid6si megrillapodis m6dosftrlsa (ir6sbeli
el6terjeszt6s)

Elniik: Tdjekoztatja a k6pvisel6ket arrol, hogy a nemzetis6gek jogairol szolo 201 L evi
CLXXIX. tcirv6ny (a tov6bbiakban: Njtv.) 80. $ (2) bekezddse alapj6n a rnegallapod6st
minden 6v janu6r 31. napj6ig feliil kell vizsg6lni. K6ri a kepvisellk hozzdszolilsait.
majd a szavazatok megtdteldt. K6ri a kr5pvisel6k hozzirszolisait, rnajd a szavazatok
megt6tel6t.

Bernrith Ferenc: Egyetdrt az Egyiittmtik6d6si meg6llapod6s tartalm6val, ds javasolia
elfogad6sra. Egyetdrt az elndk javaslat6val.

Elniik: K<iszdni ahozzitszol6st. K6ri a szavazatok megt6telet.

Elniik: A K6pvisel6-testtilet 3 f6vel hat6rozatkepes.

4/2018. (I. 23.) K6bSnvai Ukrin Onkorm{nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. A K6bdnyai Ukr6n Onkorm6nyzat Kepvisel6-testUlete a Budapest FSv6ros X.
keriilet K6b6nyai Onkorm6nyzat es a K.ob6nyai Ukr6n Onkorrn6nyzat kdzdtt 2017.
riprilis 10-6n ldtrejdtt egyiittmtikdd6si megSllapod6s m6dosit6s6t az 1. melleklet
szerinti tartalommal j 6v6hagyja.

2. A K6pvisel6-testtilete felhatalmazza az elndkdt az l. pont szerinti egytittmtik6ddsi
me giil I ap o dis al6ir is ir a.

Hat6rid6: azonnal
Felel6s: elndk

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

6vodai beiratkoz6si 6vre nevel6si 6si els6 iskolai 6vfolyamra oktatrlsi i96ny
felm6r6se (sz6beli eloterj eszt6s)

J6gin6 Szabados Henrietta: Ti$ekoz',tatja a Kdpviselo-testtiletet arr6l, hogy a

Nemzeti kdznevel6sr6l sz6l6 20ll.6vi ,CXC. torv6ny 83. $ (7) bekezdese alapj6n a
magyar nyelvi el6kdszitds, a nemzetisdg nyelv6n folyo nevelds ds oktat6s iranti ig6nyt
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a telepiil6si Onkormiinyzat, az 6llami intdzmenyfenntarto kozpont dvente kdteles
felmdrni az erintett els6 6vodai nevel6r;i 6vre, elso iskolai 6vfolyamra beiratkozni
szdndekoz6k k6rdben az erdekelt telepiildsi nemzetis6gi onkorrn6nyzat es az orszitgos
nemzetis6gi dnkorm iny zat bevoniisiival.

Elniik: Kdszoni att$ekoztat6st. Elmondjer, hogy kob6nyai sztil6k reszerbl nem drkezett
ilyen ig6ny, ez6rt javasolja, hogy ne ig6nyeljek az els6 ovodai beiratkozdsi dvre a

nemzetisdgi nyelven foly6 neveldst. A K.6b6nyai Ukr6n Onkormiinyzat tovirbbra sem
tart igdnyt a kertiletben ukr6n anyanyelvern foly6 neveldsre az elso 6vodai beiratkozdsi
6vre. K6ri a szavazatok megtdteldt.

Bernith Ferenc: Egyetdrt az elnok javaslat6val.

Elniik: A Kdpviselo-testtilet 3 fovel hat6rozatk6pes.

5/2018. (I. 23.) K6b6nvai Ukrin 6nkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatilrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. K6b6nyai Ukrdn Onkorm6nyzat Kdpviselo-testtilete a Budapest X., keriiletdben a

201812019. tandvben nem tart igdnyt ukr6n anyanyelven folyo nevel6sre az elso ovodai
beiratkozilsi 6vre.

2. AKepvisel6'testiilet felkdri az elndkdt a sziiksdges intdzked6sek megt6tel6re.
Hat6rid6:
Felelos:

azonnal
elndk

Elniik: Tov6bb6 elmondja, hogy k6ban1'ai sztilok reszerol nem drkezett ilyen igeny,
ezert javasolja, hogy ne igdnyeljek az elso iskolai 6vfolyamra a nemzetisegi nyelven
foly6 oktat6st. A Kobanyai Ukran OnkorrnSnyzattovihbra sem tart ig6nyt a kertiletben
ukriin anyanyelven foly6 oktat6sra az elsb iskolai dvfolyamra beiratkoz6k esetdben.

Risko Roman: Egyetdrt az elnok javaslatiival.

Elniik: A K6pviselo-testi.ilet 3 fovel hat6rozatkdpes.

6/2018. (I. 23.) K6binvai UkrSn 6nkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatfirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. K6brinyai Ukr6n Onkorm6nyzat K6przisel6-testUlete a Budapest X., keriileteben a

201812019. tanevben nem tart ig6nyt ukrlin anyanyelven foly6 oktat6sra az elso iskolai
dvfolyamra beiratkoz6k esetdben.
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2. A Kdpviseld-testiilet felkdri az elndkdt, hogy a ddntdsr6l a Kelet-Pesti Tankertileti
Kdzpont ( 1 106 Budapest, Keresztirri tlt 7 -9 .) igazgat6jirt ir6sban t6i dkoztassa.
Hat6rido:
Felel6s:

azonnal
elnok

Elniik: Meg6llapitja, hogy tov6bbi javaslat yagy eszrev6tel a kepviselok rdszerol nem
lrkezett, megkdszdni a jelenl6v6k aktiv r6szvdtel6t, es a testtileti til6st 8.40 kor
bezttrja.

K.m.l.

J egyz6konyv-hiteles ito
&^n/*ffi.=
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K6b6nyai UkrSn Onkorminyzat
Elniike

El6terjeszt6s
a K6pvisel6-testiilet r6sz6re

a Budapest F6viros X. keriilet K6brinyai Onkormfnyzattal a miikiid6si felt6telek
biztositdsri161 6s a gazdrilkodrisi feladatok ellftrisrir6l kiitiitt egyiittmiiktid6si

megrlllapod[{s m6dositrlstl 16I

I. Tartalmi iisszefoglal6

Budapest Fovdros X. keriilet Kob6nyai Onkorm6nyzatKepviselo-testi.ilete a Kob6nyai I.Jkr6n

Onkorm6nyzattal a mtik<id6si felt6telek biztosit6s6rol 6s a gazdiikodasi feladatok el16t6s6r6l
kotendo Egytittmrikciddsi Meg6llapod6sr6l sz6lo 2312017. (II. 23.) KOKT hatirozatdval
j6v6hagyla a Budapest Fov6ros X. keriilet Kob6nyai Onkorm6nyzat es a Kob6nyai Ukr6n
Onkorm6nyzat kozott a mtikdd6si feltdtelelk biztosit6sa es a gazditlkoddsi feladatok ell6t6sa
ttr gy 6ban kdtendo e gyiittmrikdd6si meg6llapod6st (a tov6bbiakban : Me g6llapod6s).

A nemzetis6gek jogairol sz6l6 20ll.6vi CLXXIX. tdrvdny (a tov6bbiakban: Njtv.) 80. $ (2)
bekezd6se alapj6n a megdllapod6st minden <!v janu6r 31 . napj6ig feliil kell vizsg6lni.

A nemzetisdgek jogair6l sz6l6 20ll.6vi CLXXIX. tdrvdny m6dosit6srol szol6 2017 . dvi CCl.
t6rveny m6dositotta az Njtv.-1., amely 2017. december 2l-6tol hat6lyos.
A m6dosit6s a teleptilesi onkorm6nyzalok ds a helyi nemzetisegi dnkonn6nyzatok
egyiittmtikoddsdben jelentkezo, az Allarni Sz6mvevoszek sz6mos jelentdsdben felt6rt
probl6m6k orvosl6sa 6rdek6ben tartalmaz rn6dosit6sokat, a helyi nemzetisdgi cinkorm6nyzat
szdkhely6n ingyenesen biztositand6 helyis6g havi haszn6lati oraszdminak kdtszeresdre,
harminck6t 6ritra val6 emel6s6vel, tov6t,bii az adatszolg6ltat6si 6s a bels6 ellenorzesi
feladatok nevesitds6vel.

Az inform6ci6s dnrendelkez6si jogr6l 6s a.z informdcioszabads6gr6l szol6 2011. 6vi CXll.
trirv6ny (a tov6bbiakban: Infotv.) 37. i)-a alapj6n a kozzetdtelre kotelezett szerv a

tevdkenys6gehez kapcsol6d6an az Infotv. l. melldklete szerinti 6ltal6nos kozzeteteh list6ban
me ghatitr ozott adatokat k6tel e s kozzdtenm.
A kdzzeteteli list6kon szerepl6 adatok kdz:zetetelehez sziiksdges kdzz6tdteli mintakr6l sz6l6
18/2005. (KI. 27.) IHM rendelet hatirozza meg a kozzeteteli list6k szerinti adatok
kozzetetelenek szerkezetere es az cisszeftiggo tdrgyukozzetett adatokat egybefoglal6 tartalmi
egysdgekre vonatkoz6 eloir6sokat.
Ennek alapj6n a tev6kenys6gre, mtikod6srr: vonatkoz6 adatok kdrdben a helyi nemzetisdgi
dnkorm6nyzatok eset6n az adott nemzetiseg nyelven is meg kell jeleniteni az onkent vallalt
feladatok felsorol6s6t 6s r6szletes leir6s6t.

A fentiekre tekintettel javasolom a Meg6llapod6s kisebb tartalmi m6dosit6s6t.
A Meg6llapod6sban kieg6szit6sre keriil a rneg6llapodds kialakit6s6t meghatitrozo szab6lyok
kdre, felsorol6sa.
A Meg6llapod6sban rogzit6sre kertil a likviditdsi terv k6szitdsdhez, valamint az Infotv.
szerinti kozzeteteli adatszolgitltat6s biztosit6s6hoz sziiks6ges elj6r6s a Meg6llapod6s IV.



fejezet (Kolts6gvetdsi inform6ci6szolglrltat6s) 3. pond6nak (Adatszolg6ltat6s) a
kiegdszit6sdvel.

II. Hat6svizsgfilat

A Meg6llapod6s m6dositiis6val az Onkormirnyzat ds a Kob6nyai Ukr6n Onkorm6nyzat eleget
te sz a j o gsz abillyi viiltoz6sb6 I eredo kdtelezettsd gdnek.

III. A v6grehajtds felt6telei

A Kob6nyai Ukr6n Onkorm6nyzat eln<ike a meg6llapod6s modosit6sdnak tervezetdt a
K6pvisel6-testiilet el6 terjeszti megvitatiisra.
A m6dositris tervezete ahatdrozati javaslat nrelldklet6t kepezi.

IV. Diint6si javaslat

A K6b6nyai Ukr6n Onkormdnyzat Kdpviselo-testtilete meghozza az eloterjeszt6s l.
mell6kletdben foglalt hatdrozatot.

Budapest, 201 8. janu6r ,.
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1. melldklet az ekiterjesztdshez

K6brlnyai Ukrr{n Onkornrrlnyzat K6pvisel6-testiilet6nek

...12018. (L 23.) hatirozata
a Budapest Fdvriros X. keriilet K6bfnyai Onkormfnyzattal a miikiid6si felt6telek

biztositrlsdr6l 6s a gazdflkodrlsi feladatok ell6t{srir6l kiitiitt egyiittmiikiid6si
megdllapodf s mridositf sf rril

l. A Kobanyai Ukr6n Onkormdnyzat K6pviselo-testiilete a Budapest F6v6ros X. kenilet
Kob6nyai Onkorm6nyzat es a Kobdnyai llkr6n Onkorm6nyzat kozdtt 2017. dprilis 10-dn
l6trejdtt egytittmtikdd6si meg6llapod6s mridosit6s6t az 1. mell6klet szerinti tartalommal
j6v5hagyja.
2. A K6pvisel6-testtilet felhatalmazza az elnrikdt az l. pont szerinti meg6llapodds aliirdsdra.
Hat6rido: iazonnal
Felel6s: ,:lndk



l. mc.lldklet a ..../2018. (1. 23.) KUO K-T hatdrozathoz

EGYUTTMUxonTST MEGALLAPoDAS MoDoSiTASA

amely egyrdszrSl a Budapest F6vdros X. keriilet K6brlnyai Onkormrinyzat (1102
Budapest X., Szent Ldszl6 tdr 29., Pill szdma:735737, adoszitma: 15735739-2-42)
k6pviselet6ben Kovr{cs R6bert polgfrmester (a tov6bbiakban: Onkormhnyzat),

m6sr6szrol a K6binyai Ukrin Onkormdnyzat (1102 Budapest X., Szent Ldszlo ter 29..
telephelye: 1105 Budapest X, Elod u. 1.) k6pviseletdben Petrovszka ViktrSria elniik (a
tov6bbiakban : Ukrr{n 6nko rmrin y zat), egy iitte sen : Felek

kdziitt jdtt l6tre a nemzetis6gek jogair6l sz(rl6 2011. evi CLXXIX. torvdny (a tov6bbiakban:
Njt.) 80. $ (2) bekezd6s6ben foglaltak alapj6n.

1. A Felek rogzitik, hogy kcizottiik Budapest Fov6ros X. keriilet Kob6nyai Onkorm6nyzat
K6pviselo-testtilete 2312017. (II. 23),t K0KT hatdrozata 6s a Kob6nyai Ukr6n
Onkorm6nyzat K6pviselo-testtilete l4/2Ct1l. (III. 16.) hatirozata alapjin Egyiittmtikciddsi
Meg6llapod6s jott l6tre a mrikdddsi felt5telek biztosit6s6r6l 6s a gazdtikoddsi feladatok
ellet6s616l.

2. A Felek az Egytittmtikdddsi Megrillapodiist kcizcis megegyezessel az al6bbiak szerint
m6dositj6k.

3. A Meg6llapod6s I. fejezet lAltal6nos rendelkez6sek) 2. ponda hely6be a kovetkezo
rendelkezes lep:

,,2. Ameg6.llapod6s

a) a nemzetis6gek jogair6l sz6l6 2011. dvi CLXXIX. torv6ny,
b) a Magyarorsz6g helyi onkorm6nyzatairol szol6 2011. 6vi CLXXXX. trirvdny,
c) az iilamhdztartilsrol sz6l6 2011. 6vi CIXCV. torv6ny (a tov6bbiakban: Aht.),
d) az informttci6s iinrendelkez6si jogr6l es az inform6cioszabads6gr6l sz6lo 2011. dvi

CXII. tdrv6ny,
az iilamhirztartisr6l sz6l6 tdrv6ny v6grehajt6s6rol sz6lo 36812011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a tov6bbiakban: Avr.),
az iilamhiutart6s sz6mviteldrol sz6l6 412013.0. 1 l.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban:
Ahsz.),
a korm6nyzati funkci6k 6llamhintartisi szakfeladatok 6s szakdgazatok oszt6lyoz6si
rendj6r6l sz6lo 6812013. (XII. 29.) NGM rendelet,
a nemzetis6gi c6l[ t6mogat6sok ig6n1'bevdtel6nek, felhaszn6l6s6nak 6s elsz6mol6s6nak
rdszletszab 6lyair6l szol6 38 l20l 6. (XII. I 6.) EMMI rendelet,
a Magyarorszdg gazdas6gi stabilit6s6r6l szolo 2011. evi CXCIV. tdrv6ny, az Orsz6gos
Statisztikai Adatgytijt6si Program adatgytijteseirol es adatatvdteleirol szolo 288I2OOL).
(XII. 15.) Korm. rendelet,

j) a kdlts6gvet6si szervek belso kont.rollrendszerdrol 6s belso ellenorz6sdrol sz616

37012011. (XII.3l.) Korm. rendelet 6s

k) akozzdteteli list6kon szerepelo adatok kozzetetelehez sziiksdgeskdzzet6teli mintAkr6l
sz6l6 1812005. (XIL 27 .) IHM rendele,t

e)

0

s)

h)

i)

1



fi gyelembev6tel6vel kdsztilt".

4. A Meg6llapod6s IV. fejezet (Kdlts6gvet6si inform6ci6szolg6ltat6s) 3. pontja
(Adatszolg6ltatds) kieg6sztil a kdvetkez6 3.4.6s 3.5. alponttal.

,,,3.4. A gazdasdgi szewezet havonta elk6sziti a nemzetisdgi dnkormdnyzat likvidit6si tervdt,
amely tafialmazza a v6rhat6 bev6teleket 6s kiad6sokat. A likvidit6si terv elkdszit6s6ben az
elndk kcizremtikiidik.
3.5. Az elndk a gazdasdgi szewezet rcszere biztosida a tevdkenys6gre, mukod6sre vonatkoz6
adatok kdrdben az onkdnt v6llalt feladatok felsorolis6t 6s r6szletes leir6s6t a nemzetisdg
nyelvdn is".

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

6. Az Egytittmrikdd6si Meg6llapod6s jelen m6dosit6ssal nem erintett rendelkezdsei
v iitozatlanul hat5lyban maradnak.

A Felek a meg6llapodrist egyi.ittesen eloh,ast6k, es azl k6zds 6rtelmezest kdvetoen mint
akaratukkal mindenben megegye zot aleifiAk.

Jelen meg6llapod6st Budapest Fov6ros X.. keri.ilet K6b6nyai Onkorm6nyzat Kepviselo-
testtilete a ...12018. (I. 25.) fOff haffrozattlal, a K6b6nyai Ukr6n Onkorm6nyzat
Kdpvisel6-testiilete a ...12018. (I. 23.) hatttrazatixal hagyta j6v6.

Budapest,2018. ,, 'o

Koviics R6bert Petrovszka Viktoria
polg6rmester elnok

Pdnziigyi ellenjegyzds:

Rappi Gabriella
foosztiiyvezeto

Szakmai 6s jogi ellenjegyz6s:

Dr. Szab6 Kriszti6n Dr. Eder G6bor
jegyzo jog6sz
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2018. .januir 23-in 8.30 6rai kezclcttcl

mcgtartott testiileti iilescn

1./ Petrovszka Vikt

2./ Risko Rom6n:

3./ Bern6th Ferenc: ....froo&.-6,,..-

Meghivottak:

dr. Eder Gdbor jog6sz:.... (J*LiV/...


