
ME GHiV6

A K6binyai Bolg{r Onkormdnyzat
K6pvisel6-testiilete

2019. januir 2l-6n 14.00 6rai kezdettel

a K6rdsi Csoma Siindor K6bdnyai Kulturdlis Kctzpont, KOSZI
(1105 Bp. X., El6d utca 1.)

testiileti iil6st tart,
melyre ezriton meghivom.

Napirendi pontok:

l. Javaslat a K6binyai Bolgir Onkormilnyzat 2018. 6vi miikiid6si bev6telek
el6i16nyzatainak m6dositis6ra (sz6beli el6terjeszt6s)
El6ad6: Nagy Istv6n elncik

2. A Budapest F6v6ros x. keriilet K6b6nyai Onkormdnyzattal ktitiitt
egyiittmiikiid6si meg6llapod6s feliilvizsg6lata (sz6beli el6terjeszt6s)
El6ad6: Nagy Istv6n eln6k

3. A nemzeti, vagy etnikai nemzetis6g nyelv6n foly6 els6 6vodai beiratkoz6si
6vre nevel6si 6s els6 iskolai 6vfolyamra oktatdsi ig6ny felm6r6se (sz6beli
el6terjesztes)
El6ad6: Nagy Istviin eln6k

4. Javaslat a bolgdr kulturdlis 6riiks6g6nek 6pol6s6val kapcsolatos feladatok
ell6t6sa c6lj6b6l 2019. januir 26-6n megrendez6sre keriil6 Bolg6r
Kulturilis 6s lrodalmi Estre (sz6beli el6terjeszt6s)
El<iad6: Nagy Istv6n

Esetleges t6volmarad6s6t k6rem, a Polgiirmesteri Hivatal 4338-141-as telefonszdman jelezni
sziveskedj6k.

Budapest, 2019. januriLr 14.

Nagy Istv6ri
elndk



KoBANYAT BoLGAR ONroRuANvzar
rnpvrsBlo-rBsrUr,rrn

1102 Budapest, Szent Liszki t6r 29,

K6sziilt:

JEGYZ6T6NYV

a K6b6nyai Bolgrir Onkorminyzat 2019. janubr 2l-6n 14.00 6rai
kezdettel a K6rtisi Csoma S6ndor K6b6nyai Kultur6lis Kdzpont, KOSZI
(l105 Bp. X., El6d utca 1.) I emelet 10. sziim alatti nemzetisdgi irodriban
megtartott k6pvisel6-testiileti iil6sdn.

Jelen vannak: Nagy Istviin elncik
Szak6cs Ferencnd elnrikhelyettes
NackinaHrisztovaEliszaveta kdpvisel6

A K6b6nyai Polgirmesteri Hivatal r6sz6r6l tanfcskoz6si joggal:
dr. Szabados Ott6 jogtan6csos
J6g6n6 Szabados Henrietta civil 6s nemzetis6gi referens

Nagy Istvin, a K6b6nyai Bolgrir Onkormrinyzat elndke iidvc,zli a meglelenteket 6s a
rendes testiileti iil6st megnyitja. Meg6llapitja, hogy a testiileti iil6sen 3 f6 kdpvisel6
megielent, 6s a testiilet hatiirozatkdpes. Bejelenti, hogy ajegyz6k0nyv magyar nyelven
kdsziil. K6r mindenkit, hogy az iil6s jelenldti ivdt irj6k al6, amely a jegyz6k<inyviik,
amely kdzokiratnak min6stil melldkletdt klpezi az elkdszitett meghiv6val 6s az ir6sbeli
el<iterjesztdsekkel egyiitt. Javasolja, hogy a jegyz6kdnyv hitelesit6sdvel Szakiics
Ferencnd kdpvisel6t bizza meg a Kdpvisel6+estiilet. Kdri a szavazatok megt6teldt.

Elniik: A Kdpvisel6testUlet 3 f6vel hatdrozatkdpes.

l/2019. (I. 21.) K6b6nvai Boleir Onkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hat6rozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6brfuyai Bolgrir Onkormiinyzat Kdpvisel6-testiilete a jegyz6kdnyv hitelesitdsdvel
Szakdcs Ferencnd kdpviseldt megbizza.

Elniik: Bejelenti, hogy a jegyz6kdnlwet J6g6n6 Szabados Henrietta civil 6s nemzetisdgi
referens vezeti.

Elndk: Ismerteti a napirendi pontokat, majd k6ri a szavazatok megtdtel6t.



2

Elniik A K6pvisel6-testtilet 3 f6vel hat6rozatk6pes.

2/2019. (I. 21.) K6b6nvai Boleir Onkorm6nvzat K6pvisel6-testiitet6nek
hathrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Bolgrir 0nkormrinyzat K6pvisel6-testtlete a testiileti iil6s napirendjdt az

al6bbiak szerint fogadja el:

1. Javastat a K6b6nyai Bolgir Onkormfunyzat 2018. 6vi miiktid6si bev6telek
el6i16nyzatainak m6dosit6s6ra (sz6beli el6terjeszt6s)
El6ad6: Nagy Istv6n elniik

2. A Budapest F6v6ros X. keriilet K6b6nyai dnkorminyzattal kiitiitt
egyiittmiikiid6si meg6llapodis feliilvizsg6lata (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Nagy Istv6n elniik

3. A nemzeti, vagy etnikai nemzetis6g nyelv6n foly6 els6 6vodai beiratkoz6si
6vre nevel6si 6s els6 iskolai 6vfolyamra oktatisi ig6ny felm6r6se (sz6beli
el6terjesztds)
El6ad6: Nagy Istvrin eln6k

4. Javaslat a bolg6r kulturrllis iirtiks6g6nek 6pol6s6val kapcsolatos feladatok
ell6t6sa c6lj6b6l 2019. januir 26-6n megrendez6sre kerii16 Bolg6r
Kultur6lis 6s Irodalmi Estre (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Nagy Istv6n

1. napirendi pont tirgya: Javaslat a K6b6nyai Bolgrlr Onkorminyzat 2018. 6vi
mriikdd6si bev6telek el6irAnyzatinak m6dosit6s6ra (sz6beli el6terjeszt6s)

Elniik: T6jdkodatja a k6pvisel6ket arr6l, hogy a mriktiddsi bev6telek rovatra 455 Ft
drkezett, amely dsszeggel a kiaddsi ellirhnyzat emeldse szUks6ges. Ez u.tdn ismerteti a

m6dosit6si javaslatot 6s k6ri a k6pvisel6ket, hogy mondj6k el v6lemdnyiiket, egyet6rt6s
esetdn tegy6k meg szaY azataikat.

Szakdcs Ferencn6: Egyetdrt az eln<ik j avaslat6val.

Elndk A Kdpvisel6-testiilet 3 ftivel hat6rozatk6pes.

3/2019. 0. 21.) Kdbinyai Bole6r 6nkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hathrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

L K6brinyai Bolgdr Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testulete m6dositja a K6b6nyai Bolgar
Onkormrinyzat 2018. 6vi k<ilts6gvet6sdrril sz6l6 1212018. (II. 15.) hatdrozatbt ds a 2018.
dvi miik<iddsi bev6telek 455 Ft-ot az al6bbi rovatokrahelyezi'.

B 1 Miikt d6si bevdtelek, kritelez6 feladat
K3 Dologi kiad6sok, kotelez6 feladat

455 Ft
455 Fr
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2. Ezen hatirozatot 2018. december 3l-t6l kell alkalmazni. A K6pvisel6-testiilet felk6ri
az elndkdt a sziiks6ges intdzked6sek megtdteldre.
Hat6rido:
Felel6s:

azonnal
elndk

2. napirendi pont trirgya: A Budapest F6viros X. keriilet K6binyai
Onkorm6nyzattat kiitend6 egyiittm,iikiid6si megfllapod6s feliilvizsgtllata (sz6beli

el6terjeszt6s)

Elniik T6j 6koztatj a a kdpvisel6ket arr6l, hogy a nemzetisdgek jogair6l szol6 201 I . dvi
CLXXX. t<irv6ny (a tov6bbiakban: Njtv.) 80. $ (2) bekezddse alapjhn az

egyiittmriktid6si meg6llapod6s Vll. ZiLt6 rendelkez6sek 2. pontja 6rtelmdben a felek az

egyiittmiikOddsi megrillapod6st hat6rozott id6re, a nemzetisdgi dnkorm6nyzat
megbizat6srinak idejdre kdtik azzal, hogy az abban foglaltakat minden 6v janu6r 3.1-ig

feltilvizsg6ljrik 6s sziiksdg szerint egyeztetdssel m6dositj6k. A 312019.0. 17.) KOKT
hatirozat szerint a fenti feliilvizsg6lat megtdrtdnt 6s a Kdpvisel6-testiilet iigy dtinttitt,
hogy az egyiittmtikdd6si megiillapod6st v6ltozatlan tartalommal hat6lyban tartja. Erre

figyelemmel a 2312017. (II. 23.) KOKT hatrirozat alapltn megkdt6tt ds a 9/2018' (I.

25.) KOKT hatirozat alapjrin m6dositott egyiittmtikdddsi megdllapod6s maradt

hat6lyban, tov6bbi int6zked6s nem sz0ksdges. Kdri a kdpvisellkhozzitsz6lilsait, majd a

szav azatok me gtdtel 6t.

Nackina Hrisztova Eliszaveta: Egyetdrt az elndk javaslat6val.

Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. A K6brinyai Bolgrir 0nkormrinyzat K6pvisel6-testiilete a Budapest F6varos X.
keriilet K6bri.tryai Onkormtlnyzat es a K6brinyai Bolgrir Onkormfunyzal kdzdtt 2017.

6prilis l0-6n ldtrejOtt egyiittmiikdd6si meg6llapod6st villtozatlan tartalommal
helybenhagyja.

2. A K6pvisel6-testtilet felk6ri az eln<iktit a sziiks6ges int6zked6sek megl6tel6re.
Hatrlrid6: azonnal
Felel6s: elndk

hathrozata
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3, napirendi pont t6rgya: A nemzeti, vagy etnikai nemzetisGg nyelv6n foty6 els6
6vodai beiratkozisi 6vre nevel6si 6s els6 iskolai 6vfolyamra oktatdsi ig6ny
felm6r6se (sz6beli eldterjesztds)

J6gin6 Szabados Henrietta: Tijdkoztatja a Kdpvisel6-test[letet arr6l, hogy a
Nemzeti ktizneveldsr6l sz6l6 2011.6vi CXC. tdrveny 83. g (7) bekezddse alapj6n a

magyar nyelvi el6kdszitds, a nemzetis6g nyelvdn foly6 nevelds 6s oktat6s irrinti igdnyt
a telepiildsi dnkormiinyzat, az illami intdzmdnyfenntart6 kOzpont dvente kdteles
felmdmi az 6rintett els6 6vodai nevel6si dvre, els6 iskolai dvfolyamra beiratkozni
sz5nd6koz6k krirdben az 6rdekelt telep0l6si nemzetis6gi rinkorm6nyzat ds az orsziigos
nemzetisdgi dnkorm6nyzat bevon6s6val.

Elndk: Kdszdni atij€koztatilst. Elmondja, hogy k6b6nyai sziil6k rdszdr6l nem drkezett
ilyen igdny, ez6rt javasolja, hogy ne ig6nyelj6k az elsS 6vodai beiratkoz6si dvre a
nemzetisdgi nyelven foly6 nevel6st. A K6b6nyai Bolg6r dnkormiinyzat tov6bbra sem
tart igdny,t a keriiletben bolg6r anyanyelven foly6 neveldsre az els6 6vodai beiratkoz6si
dvre. K6ri a szavazatok megtdtel6t.

Szakics Ferencn6: Egyetdrt az elniik javaslat6val.

Eln0k: A Kdpvisel6-testiilet 3 ftivel hatiirozatk6pes.

hatfirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. K6brinyai Bolgrir Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete a Budapest X., keriilet6ben a
201912020. tandvben nem tart ig6nyt bolg6r anyanyelven foly6 neveldsre az els6
6vodai beiratko zhsi 6vre.

2. A Kdpvisel6-testiilet felkdri az elntikdt a sztiksdges int6zkeddsek megtdtel6re.
Hatririd6: azonnal
Felel6s: elniik

Elniik Tov6bb6 elmondja, hogy k6brinyai sziil6k rdsz6r6l nem drkezett ilyen igdny,
ezdrt javasolja, hogy ne ig6nyeljdk az els6 iskolai 6vfolyamra a nemzetisdgi nyelven
foly6 oktat6st. A K6b6nyai Bolgar Onkormhnyzat tovilbbra sem tart ig6nyt a
ker0letben bolgrir anyanyelven foly6 oktat6sra az els6 iskolai 6vfolyamra beiratkoz6k
esetdben.

Szak6cs Ferencn6: Egyet6rt az elndk javaslatdval.

Elniik A Kdpvisel6-testiilet 3 fiivel hatrirozatk6pes.



hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. K6b6nyai Bolgrir Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testUlete a Budapest X., keriiletdben a
201912020. tandvben nem tart igdnyt bolg6r anyanyelven foly6 oktatrisra az els6
iskolai 6vfolyamra beiratkoz6k eset6ben.

2. A Kdpvisel6-testtilet felk€ri az elnOkOt, hogy a ddntdsr6l a Kelet-Pesti Tankertileti
Kdzpont (1106 Budapest, Keresztriri it7-9.)igazgat6jdt ir6sban t6j6koztassa.
I Iatdrid6: azonnal
Felel6s: eln<ik

4. napirendi pont t6rgya: Javaslat a bolgir kultur6lis iiriiks6g6nek 6poldsdval
kapcsolatos feladatok elldtrisa c6ljib6l 2019. janudr 26-rin megrendez6sre keriil6
Bolgir Kulturilis 6s Irodalmi Estre (sz6beli el6terjesztds

Elndk T6jdkoztatja k6pvisel6ket, hogy a bolg{r kulturilis 6rtiks6g6nek 6pol6sivat
kapcsolatos feladatok ellitisa c6ljib6l 2019. januir 26-An 17.00 6rakor Bolgir
Kultur6lis 6s rrodalmi Estet rendeznek a Krirdsi csoma siindor K6b6nyai Kultur6lis
Kdzpont, KOSZ (1105 Bp. X., El6d utca 1.). A rendezvdny keretein beliil bemutatrisra
keri.il a Malko Teatro zen6s irodalmi el6ad6sa. Javasolja, hogy a
rendezvdnyszervezdsi ds dekorrici6s kdlts6geihez a 2019. 6vi ktilts6gvetdsben brutt6
70 000 Ft dsszeget biztositanak a feladatalapri t6mogat6sok terh6re. K6ri a besziimol6
elfogad6srit, majd a szavazatok megtdtel6t.

Szakics Ferencn6: Egyetdrt az elnrik javaslat6val.

Elndk A K6pvisel6-testiilet 3 fl6vel hatSrozatkdpes.

7/2019. (I. 21.) Kdbfnvai Boleir dnkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szav azattal)

l. K6brinyai Bolgrir Onkorm(nyzat Kdpvisel6-testiilete a bolgir kulturrilis
iiriiks6g6nek 6pol6s6val kapcsolatos feladatok ell6tfsa c6ljdb6l Nagy Istv6n eln6k
besz6mol6j6t a feladatalapri t6mogat6sr6l a 2019. janurir 26-6n a K6r6si Csoma
S6ndor K6b6nyai Kulturalis Kdzponr, KoSZI (1105 Bp. X., El6d utca l.)
megrendez6sre keriil6 Bolgir Kultur6lis 6s Irodalmi Estr6t elfogadja. Az est
rendezv6nyszervezdsi 6s dekor6ci6s kOltsdgeihez brutt6 70 000 Ft Osszeget biztosit a
2019.6vi k<iltsdgvetdsben a feladatalapri tiimogat6sban meghatarozott dologi kiad6sok
terhdre.
A feladatalapri t6mogat6s felhaszn6l6sa az ellirinyzottak es tervezettek szerint a
telepiilds nemzetisdgi dletdnek fellenditdsdt, szinesitdsdt szolgriltdk a megval6sult
ktizdss6gi programok, valamint nemzetisdgi hagyomriny -ds kultrira 6pol6s6nak
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6/2019. (I. 21.'t Kdbdnvai Bolef r dnkorm6nvzat K6pvisel6-restiilet6nek
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ktiszdnhet6en. A feladatalapri tiimogat6s felhaszn6l6sa sor6n a nemzetisdgi
0nkormifuryzat kiemelt figyelmet forditott az iflisitg nemzetis6gi dletbe val6
bevon6srira, a fiatal gener6ci6ban a nemzetisdgi hovatartoziis iit<irdkit6sdnek
mdlyitdsdre.
2. A K6pvisel6-testiilet felklri az elncikcit a sziiksdges int6zked6sek megt6tel6re.
Hat6rid6:
Felel6s:

azonnal
elnrik

Elniik: Megrillapitja, hogy tov6bbi javaslat vagy dszrevdtel a kdpvisel6k rdszdrril nem
drkezett. megkdszrini a jel aktiv r6szv6tel6t, ds a testiileti iildst 14.20 kor
bezdrja.

Jegyz6kdnyv-hiteles itti



JELENLETI iV

a K6b6nyai Bolg6r 6nkorminyzat
2019. januir 2l-6n 14,00 6rai kezdettel

megtartott testiileti iil6s6n

r./ Nagy rstvar':...... ill/. e2/ t *i*
2.1 SzakbcsFerencn6'....$.a!6L... ffi,1,11;
4./ Nackina Hrisztova Eliszaveta:. . . [l 0.*. [e" .. . P.,.l.f S"=a . . .

Meghivottak: 
/_

dr.SzabadosOtt6 jogtan6csot,........../.:......:'-..........).
^r/

J6grind Szabados Henrietta rer"r"rr,....tb{r?-l


