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A Kdbdnyai N6met Onkormdnyzat
K6pvisel6-testiilete

2019. febru6r 15-6n 11.00 6rai kezdettel

a K6rtisi Csoma Srindor K6brinyai Kulturrilis Ktizpontban, KOSZI
(1105 Bp. X., El6d utca l.)

testiileti iil6st tart,
melyre ezfton meghivom.

Napirendi pontok:

l. Javaslat a K6binyai N6met dnkorminyzat 2019. 6vi munkaterv6nek
elfogadds6ra (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Ingusznd dr. Barab6s Rita elncik

2. Javaslat a K6b6nyai N6met onkorminyzat 2019. 6vi ktilts6gvet6s6nek
felosztis6ra (ir6sbeli el6terjeszt6s)
El6ad6: Ingusmd dr. Barab6s Rita eln6k

3. Besz6mol6 a K6b{nyai N6met onkorminyzat 20rg. Evi miikiid6si
kiilts6gvet6si t6mogatis elsz6mol6sri16l (sz6beli il<iterjeszt6s)
El6ad6: Inguszn6 dr. Barab6s futa eln6k

4. Budapest F6viros Korm6nyhivatara Korminymegbizottjrinak
tiirv6nyess6gi 6szrev6tele (sz6beli el6terjeszt6s)
El6ad6: Inguszn6 dr. Barab6s Rita elnrik

5. Javaslat a n6met anyanyelv meg6rz6se 6s 6tiir6kit6se, nyelvi iiriiks6g
Treg6rz6se, 6pol6sa c6ljr6b6l meg6ilapodis megkiit6s6re a K6L6nyai N6met
onkorm6nyzat n6met nyelvoktat6s vezet6s6re (sz6beri el6terjesztds)
El6ad6: Ingusznd dr. Barabds Rita elncik

6. Beszfmol6 a n6met kurturdlis 0rtiks6g6nek 6porAsdvar kapcsoratos
feladatok ell6t6sa c6lj6b6l K6b6nyai Fekete Istv6n Altaldnos tstola 1trOs
Budapest, Harmat utca 196-198.) n6met tagozata r6sz6re irodaszerek
vdslrl6srlr6l (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Inguszn6 dr. Barab6s Rita elntik

Esetleges t6volmarad6s6t k6rem, a polg6rmesteri Hivatal 433-g141-es telefonszdmiin
jelezni szfveskedjdk.

Budapest, 2019. febru6r 8.

Barabiis Rita s.k.
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K6sziilt: a K6brinyai Ndmet Onkorminyzat 2019. februrir l5-dn 11.00 6rai
kezdettel a K6rdsi Csoma Siindor K6brlnyai Kultur6lis K6zpont, KOSZI
(1105 Bp. X., El6d utca 1.) I emelet 10. sz6m alatti nemzetisdgi irodriban
megtartott kdpvisel6-testiileti iil6sdn.

Jelen vannak: Ingusznd dr. Barab6s Rita
Szab6 Margit M6ria
Bartha L6szl6 Istv6nnd

elnrik
kdpvisel6
kdpvisel6

A K6b6nyai Polgdrmesteri Hivatal r6sz6rbl tanricskozisi joggal:
dr. Szabados Ott6 jogtan6csos
J6grin6 Szabados Henrietta civil ds nemzetis6gi referens

Inguszn6 dr. Barab6s Rita, a K6brinyai Ndmet onkorm6nyzat elntike iidvrizli a
megielenteket ds a rendes testiileti iilest megnyitja. Meg6llapitja, hogy a testiileti
iildsen 3 fb kdpvisel6 megjelent, 6s a testiilet hatrirozatkdpes. Bejelenti, hogy a
jegyz6kiinyv magyar nyelven k6sziil. Kdr mindenkit, hogy az iilds jelenldti ivdt irl6k
al6, amely a jegyz6kdnyv[k, amely ktizokiratnak min6siil melldklet6t k€pezi az
elk6sziteff meghiv6val 6s az ir6sbeli el6terjesztdsekkel egyiitt.

Bejelenti, hogy a kdpvisel6k eleget tettek vagyonnyilatkozatt6teli kdtelezettsdgiiknek
6s vagyonnyilatkozatokat hatririd6ben 2019. janurir 3 I -dig leadt6k.

Javasolja, hogy a jegyzlkonyv hitelesft6s6vel Szab6 Margit M6ria kdpvisel6t bizza
meg a Kdpvisel6-testi.ilet. KEri a szavazatok megtdtel6t.

Elndk A K6pvisel6-testiilet 3 fbvel hatrirozatk6pes.

7/2019. (II. 15.) K6bdnvai N6met onkorminvzat Kdpvisel6-testiilet6nek
hathrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai N6met OnkormriLnyzat K6pvisel6-testiilete a jegyz6kiinyv hitelesitdsdvel
Szab6 Margit Mriria kdpvisel6t megbizza.

Elniik Bejelenti, hogy a jegyz6kdnywet J6grind szabados Henrietta civil ds
nemzetis6gi referens vezeti.

Szent L{szl6 t6r 29.
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Eln0k: Ismerteti a napirendi pontokat, majd k6ri a szavazatok megtdteldt.

Elniik A K6pvisel6-testiilet 3 f6vel hatArozatk6pes.

(3 igen, egyhang0 szavazattal)

K6b6nyai N6met onkormrinyzat Kdpvisel6testtilete a testiileti i.ilds napirendjdt az
akibbiak szerint fogadja el:

1. Javaslat a K6bdnyai N6met 6nkor mfunyzat 2019. 6vi munkaterv6nek
elfogadisdra (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Inguszn6 dr. Barabris Rita elnrik
Javaslat a K6b6nyai N6met Onkor milnyzat 2019, 6vi kiilts6gvet6s6nek
feloszt6sdra (irrisbeli el6terjesa6s)
El6ad6: Ingusznd dr. Barab6s Rita elndk
Beszimol6 a K6b6nyai N6met onkorminyzat 20rg. 6vi miikiid6si
ktiltsdgvet6si t6mogat6s elsz6mol{s616l (sz6beli Ll6terjesztds)
El6ad6: Ingusmd dr. Barab6s Rita elnrik
Budapest F6v6ros Korminyhivatala Korminymegbizottj:lnak
tdrv6nyess6gi 6szrev6tele (sz6beli eloterjesztds)
El6ad6: Ingusznd dr. Barabiis futa elnrik
Javaslat a n6met anyanyelv meg6rz6se 6s 6t6rtikit6se, nyelvi iiriiks6g
meg6rz6se, 6pol6sa c6lj6b6r megillapod6s megkiit6s6re a Kdlrinyai N6mei
O.nkorm6nyzat n6met nyelvoktat6s vezet6s6re lsz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Ingusznd dr. Barab6s Rita elncik
Beszdmol6 a nSmet kultur6ris iiriiks6g6nek 6por6s6var kapcsoratos
feladatok ell6t6sa c6lj6b6t K6b6nyai Fekete Istvin Attatinos rsrota lrrosBudapest, Harmat utca 196-198.) n6met tagozzta r6sz6re irodaszerek
v6sirl6sir6l (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Ingusznd dr. Barab6s Rita elncik

l. napirendi pont t6rrya: Javaslat a K6b6nyai N6met onkormilnyzat 2019. 6vi
munkaterv6nek elfogad6s6ra (sz6beli el6terjeszds)

TT"Ir-19_9I"ztatja a Kdpvisel6+est0letet, hogy a nemzetis6gek jogair6l sz6r6 20rr.
6vi.cLXXIX. t0rv6ny (a tov6bbiakban: Njtv.l-89 g-a alapj6i 6s ai sZMSz szerint
sziiks6g szerint, de dvente legal6bb n6gy testiileti tiidst 6s-igy kdzmeghallgatasi tart.
Ismerteti az dssze6llitott munkaterv javaslatot 6s kdri -a 

v6lem6"nyekEt, lll"tr"
egyetdrtds eset6n a munkaterv elfogadris6t.

Szab6 Margit M 6riaz Egyetlrt az elnrik javaslat6val.

Elniik A Kdpvisel6-testi.ilet 3 f6vel hatrirozatk6pes.

3.

4.

5.



hatfrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

l. K6b6nyai N6met Onkormrinyzat K6pvisel6-testiilete a 2079.6vi munkatervdt az
al6bbiak szerint fogadja el:
2019. januir
Egyiittmrik0d6si meg6llapod6s feliilvizsgrilata Budapest F6vriros X. kerUlet K6b6nyai
Onkorm6nyzattal. A nemzeti vagy etnikai nemzetisdg nyelvdn foly6 els6 6vodai
beiratkoz6si 6vre nevel€si 6s els6 iskolai dvfolyamra oktat6si ig6ny felmdrdse.
Vagyonnyilatkozatok lead6sa. Ingyenes ndmet nyelvoktat6s 2 csoportban a K6rrisi
Kultur6lis Kdzpontban.
2019. febru6r
A K6brlnyai N6met Onkormdnyzat 2019. dvi munkatervdnek 6s a 2019. evi
ktilts6gvetdsdnek elfogad6sa. Ndmet vers 6s pr6zamond6 verseny a K6b6nyai Fekete
Istv6n 6ltal6nos Iskol6ban, t6mogat6s nyrijtrlsa.
2019. mfrcius
Rdszv6tel a Budapest F6vriros X. keriilet K6b6nyai Onkormiinyzat miircius [ 5-ei
Nemzeti iinnep alkalm6b6l szervezend6 iinnepi rendezvdnyen ds koszorriz6son a
Kdztemet6ben. Aktu6lis feladatok, illetve pdlydzatok elkdszit6se. 2019. m6rcius 6-iin
17.00 6rakor Krausz Margit ki6llitris6nak megnyit6ja a F6vrlrosi Szab6 Ervin
Ktinyvtrirban a K6bdnyai Ndmet Onkorm6nyzat k6zds rendezvdny.
2019. iprilis
Ddnt6s a feladatalapri tiimogat6s feloszt6s6r6l. K6brinyai pilylzat benyrijt6sa. 2019.
6prilis 28-rfur 16.00 6rakor a Pl6brinia Galdri6ban Illdsyn6 Nasziidos llona tizzomfinc
miiv6sz,,Hdlgyek dics6retd" cimii ki6llit6srinak megnyit6ja.
2019. mijus
Besziimol6 a K6brinyai Ndmet Onkormrinyzat 2018. 6vi kdltsdgvetdsdnek
vdgrehajt6s6r6l. Javaslat a K6brinyai Ndmet Onkorm6nyzat 2018. dvi
p6nzmaradv6ny6nak feloszt6s6ra. IV. K6b6nyai Balk6n Est K6b6ny6n.
2019. jrinius
Szent Lriszl6 Napok rendezvdnysorozaton val6 r6szv6tel, koszor0ziis a Szent L6szl6
szobom6l.
2019. augusztus
R6szvdtel a 2019. augusztus 20-rin megrendezdsre keriil6 Szent Istviin-napi
ii,nneps69en.
2019. okt6ber
Az Aradi v6rtanrik tisztelet6re megrendezdsre kertl6 iinnepi megemldkezdsen val6
rdszv6tel a Rrikoskeresztriri 0j kdztemet6 1848-as sirhelyekn6l (Budapest, X., Kozma
utca 8-10.). Az 1956-os forradalom ds szabads6gh arc 62. 6vfordul6ja alkalm6b6l
megrendez6sre ker0l6 iinnepsdg ds koszoruz6s a K6rdsi sdtrlnyon. Aktu6lis feladatok,
illetve EMET pdlyi::atok elk€szitdse, bead6sa. 6sz szinei cimri ndmet nyelvii
rendezvdny a K6brinyai Sz6ch6nyi Istvdn Altalanos Iskol6ban, t6mogat6sa.
2019. november
,,M6rtirjaink eml6ke <irdk" koszoruz6si iinnepsdgen vettek r6szt a Kisfogh6z
Eml6khelyn6l. Koszoniziis a Szovjetuni6ba hurcolt magyar politikai rabok ds



\dnlszermynk6sok emldkdre kdsziilt eml6kt6bl6n6l. Ndmetfttldi kirrilynd szerepe
Arp6d hdz kiilpolitik6j6ban, ekiad6s tartdsa a K6b6nyai Szent Lriszl6 ptibanian.
2019. december
A Kcibrirryai Ndmet onkorminyzat Klzmeghallgat6sa. Nemzetisdgek Napjdnak
ryegtinnepldse. Adventi rihitat k6pz6miiv6szeii uautas. A K6b6nyal Bem l6zsef
Altal6nos Iskola n6met tagozatrinak trimogat6sa kdnywek 6s sz6tiirak vis6rl6sa.

Ig--lve+etos feladatok: A kitiizinr feladatok megval6sit6sa 6rdek6ben pillyirzatok
k6szitdse. Hagy ominy 6rz6 iinnepek ds kultur6lis estek megszervezdse,
r A keriileti ndmetek anyanyelvi k6pz6s6nek megszervez6se
o A n6metek hitdleti tevdkenys6gdnek szervezdse
o Kultur6lis egyiittmiik0dds a K6b6nyai Szent L6szl6 pldbrini6val, ki6llitrisok

szervezdse, tiimogat6sa
r Kapcsolatfelv6tel Magyarorsz6gon dl6 6s alkot6 n6met kdpz6miivdszekkel, 6s

azokkal kdz0sen ki6llit6sok szervezdse
. Magyarorsziigon dl6 n6met irok ds kdlt6k felkutatdsa, irodalmi estek

megszervez6se
o K0nyvbemutat6kszervezdse
o A K6bfnyai Szdchenyi.Istvrin Magyar- Ndmet K6t Tanit6si Nyelvii Altalinos

Iskola (1108 Budapest, Ujhegyi sdtriLny l-3.) n6met tagozata rdszdie kdnyveket 6s
szeml6ltet6 eszkOzdket v6sr{rl6sa.

o A Felt6madott Krisztus Templom (l l0l Budapest, Kistorony park l.) r6sz6re
szentmis6k n6met nyelvfl adventi miivek megtart6siihoz gyertyrik ds t6mj6nek
vris6116sa.

o A K6b6nyai Bem J6zsef Altalinos Iskola (1101 Budapest, HungiiLria krt. 5-7.)
nemettagozata r€sz6re kdnyveket, sz6tarak ds szeml6ltet6 eszk<izdkJt v6s6rliisa.

Nemzetkiizi fesztivilok
o Egdsz napos gyermek 6s feln6tt programok tiirsszervezdse
o A ker0leti ndmetek tiirt6net6nek kutat6sa
r A keriiletben dl6 n6met szirmazfusi emberek felkutat6sa egyi-ittmtikddve a t6bbi

keriileti n6met <inkorm inyzattal ds a n6met dokument6ci6J kdzponttal (anyagok
archiv6lisa, videofelv6telek kdszitdse, interjrik kdszitdse, meglev<i u..hiru*
digitalizfil'sa)

r Tdrtdnelmi anyagok feldolgoz6sa
o Folyamatos kapcsolattart6s 6s egyiittmiikridds a Magyarorsz6gon mrik6d6

n6met nemzetis6gii szervezetekkel
o orsz6gos, F6varosi 6s m6s telepiildsi, illetve keriileti ndmet dnkorm6nyzatokkal

Ingyenes ndmet nyelvoktat6s a K6rdsi Kulturelis Kcizpontban
Krausz Margit ki6llit6sri.nak megnyit6ja a F6v6rosi Szab6 Ervin
K0nptrirban K6briny6n
K6pz6mtivdszeti kidllitrisok K6b6ny6n a pl6b6nia Galdririban, a szentLiszl6
Pl6b6ni6n.
Illdsynd Nasz6dos llona tiizzomilnc miiv6sz ,,Hrilgyek dicsdretd,, cimii
ki6llit6s6nak megnyit6j a.

3.

4.



5

3. Filmvetitds a N6met Klubban havi 1 alkalommal (n6met filmek magyar
szinkronnal vagy felirattal)
4. Nemzetis6gek Napja K6b6ny6n
5. 5. Adventi dhitat kdpz<imiivdszeti kirillit6s a pldbrinia Galdridban, a Szent

L6szl6 Pl6b6nirln.
A K6bdnyai Ndmet Onkormrinyzatot 6rint6 k6rddsek esetdben r6szvdtel a
Hum6nszolgriltatrisi Bizotts6g iildsein, valamint a Budapest F6vriros X. keriilet
K6brinyai Onkorm6nyzat K6pvisel6+estiileti 0l6sein.

2. A K6b6nyai Ndmet Onkormiinyzat Kdpvisel6-testiilete felkdri az elndkdt a
sdlks6ges intdzkeddsek megt6tel6re.
Hat6ridci: azonnal
Felel6s: eln6k

2..rrapirendi pont tdrgya: Javaslat a K6bdnyai N6met 6nkorminyzat 2019. 6vi
kiilts6gvet6s6nek feloszt6s6ra (ir6sbeli el6terj;ztds)

Elniik r6j6koztatja a k6pv-isel6ket arr6l, hogy a Magyarorszilg 2019. dvi krizponti
k0lts6gvet6s6r6l sz6l6 2018. dvi L. td,rv6ny, az 6llanhiatart6ir6l sz6l6 2011. 6vi
cXCV. tdrvdny, az iilamh6ztart6sr6l sz6l6 t6rv6ny v6grehajt6srir6l sz6l6 36812011.
QKII:31.) Korm. rendelet, a Magyarorsz6g helyi onkormrinyzatair6r sz6l6 20[. dviclxx)(x. tiirveny, a nemzetisdgek jogair6l iz6r6 20rr. dvi GLXXIX. rrirvdny (a
tov6bbiakban: Njtv.) alapj6n elkdszitdsre keriilt a K6brfuryai N6met dnkormdnyzat
2019. 6vi ktilts6gvetds6r6l sz6l6 hatirozat tervezete. A Tervezet 6sszerillit6san6l
figyelembevdtelre keriiltek a Bethlen G6bor Alapke zel6 Zrt. 6ltal k6zz6ter, .az

onkormrinyzat miik6d6si k6lts6geire biztositott t6mogat6sr6l sz6l6 T6mogat6i
okiratban foglaltak. 2019. janu6r 3l-dn a Magyar A[amkincst6rt6l a banksziimlira
megdrkezett az 520 000 Ft Osszegii t6mogit6s r. r6szlete. K6ri a kdpvisel6k
vdlem6ny6t, majd a szavazatok megt6teldre.

J6g6n6 szabados Henrietta: Tfujlkoztatja a k6pvisel6ket an6l, hogy a 2019. dvi
kdltsdgvet6si hatirozat tervezetlt az Onkorm6nyiat elntikdnek 2019.-i'ebru6r lS-dig
kell benyujtania a Kdpvisel6-testtiletnek. A iatdrozat v6grehajt6s6hoz szi.iks6ges
szemdlyi, szervezeti, tirgyi 6s plnzigyi felt6telek rendelkez6sie 6llnak.

Elniik: Kdsz<ini a tijdkozrathst, 6s szavazilsra teszi fel a napirendi pontot az ir6sbeli
el6terjeszt6s alapj rin.

Szab6 Margit M6ria: Egyetdrt az eln6k javaslat6val.

Elniik A Kdpvisel6-testiilet 3 f6vel hatrirozatkdpes.



(3 igen, egyhangri szavazattal)

A K6brinyai N6met Onkorm6nyzat K6pvisel<i-testi.ilete a nemzetisdgek jogair6l sz6l6
20ll.6vi cI-xXIx. tdrvdny 78. $ (3) bekezddse alapj6n, figyelemmel a jogalkotrisr6l
sz6l6 2010. dvi cXXX. t0rv6ny 23. $ (3) bekezd6s6re a k<ivetkez6ket rendeli el:

1. A Kdpviselri-testiilet a K6b6nyai Ndmet Onkormfunyzat2019.6vi
a) kriltsdgvetdsi ds finansziroz6si bevdteleinek f60sszeg6t I 520 000 Ft-ban,
D) kdltsdgvetdsi 6s finansziroz6si kiad6sainak f6tisszegdt I 520 000 Ft-ban

6llapitja meg.
2. A K6brinyai N6met dnkormrinyzat kdltsdgvet6sdnek f6dsszege a k6vetkez6:

a) Kdlts6gvetdsi bevdteldnek f66sszege: I 040 000 Ft,
6) Krilts6gvet6si kiad6srinak f66sszege: I 520 000 Ft,
6/ Ktiltsdgvetdsi egyenlege: -480 000 Ft,
d) a miikdddsi bev6telek 6s miikdddsi kiad6sok egyenlege: -480 000 Ft,
e) a felhalmozirsi bevdtelek 6s felhalmoz6si kiadrisok egyenlege: 0 Ft,
fl fnansztrozitsi bevdtele: 480 000 Ft,
g) finansziroziisi kiad6sa: 0 Ft,
h) ftnanszirozitsi egyenleg: 480 000 Ft.

3. A 2019. 6vi kdlts6gvetds nem tartalmaz olyan fejlesztdsi cdlt, amely
megval6sitiisrihoz a Magyarorszdg gazdasagi stabilit6s6r6l sz6l6 2011. dvi GXCN.
ttirvdny (a tov6bbiakban: Gst.) 3. g (1) bekezddse szerinti ad6ss6got keletkeztet6
iigylet megk0t6se v6lik sziiksdgess6.
4. A K6briuryai N6met Onkormrinyzatnak a Gst.
keletkeztet6 tigylete, tov6bbri <inkormiinyzati
kdtelezettsdge nem 6ll fenn.
5. A 2019. dvi kdltsdgvetds
a) kriltsdgvetdsi bev6teleinek 6s kiaddsainak, finansziroziisi bev6teleinek 6s
kiad6sainak r6szletezds€t, kdltsdgvetdsi mdrlegdt az l. melldklet,
b) eli5irdnyzat-felhaszn6l6si tervdt a2. mell6klet hatirozza meg.

6. A K6brlnyai N6met Onkormdnyzatklaetettt6mogat6s nem nyrijt.
7. A K6brfuyai N6met Onkormrinyzat kiadrisi elSirinyzatai koiott a rovaton beliil
6tcsoportositiisra a K6brinyai Ndmet Onkorm6nyzat elnrike jogosult.
8. Ez ahatdrozat akiizzdtitel5t k6vet6 napon l6p hatLtyba.
9. Ezt a hatitrozatot 20 19. januAr l-jltblkell alkalmazni.

(A hatdrozat melldkletei a jegzdkdnyv 1 . melldkletdt kepezik.)

3' napirendi pont tirgya: Besz6mol6 a K6b6nyai N6met 6nkormfunyzat 201g. 6vi
mffkiid6si kiilts6gvet6si t6mogat6s elsz6mol6s616l (sz6beli el6terjeszt6s)

Eln0k r6j6ko^atja a kdpvisel6ket arr6l, hogy Gazdasilgi 6s pdnziigyi oszt6ly
munkatrirs6t6l Bodnrirnd Bori Katalin nemzetis6gi rinkorm6nyzati koordin6tort6l
megkaptiik az elszdmol6shoz sziiksdges dokumentumokat, amelyet kcizrisen J6grind

3. $ (1) bekezd6se szerinti ad6ss6got
garanciav6llaldsb6l ds kezessdgb6l

6
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Szabados Henrietta civil ds nemzetisdgi referenssel ossze6llitottak ds hatririd6re 2019.janurir 31-dn az Emberi Er6fornis Trimogat6skezel6hriz postrin feladt6k. Kriszdni a
Bodnrlrn6 Bori Katalinnak a munk6t a pdnz,ngyi besz6moi6 elkdszitdsdben J, logare
szabados Henrietta referensnek a szinvonalai, alapos munk6t a szakmai besz6mol6
elkdszit6s6ben. K€ri a szavazatok megt6tel6t.

Bartha L6szl6 Isfv6nn6: Egyet6rt az eln6kjavaslatiival.

Elniik A Kdpvisel6-testtilet 3 f6vel hatiirozatkdpes.

(3 igen, egyhangri szav azattal)

K6bdnyai Ndmet onkormiinyzat Kdpvisel6{esti.ilete Ingusznd dr. Barab6s Rita elnrik
be-szrimol6jdt a 2018. 6vi mfikiid6si kiirts6gvet6si t6mogat6s erszdmor6s6r6r
elfogadja.

!._ napirendi pont .lirgyaz Budapest F6v6ros Kormrinyhivatala
Korminymegbizottj6nak tiirv6nyess6gi 6szrev6tele (sz6beli er6terjeszt6s)

IPg! Ilt k"ztatia a k6pvisel6ket arr6l, hogy a Budapest F<iv6ros Kormiinyhivatala
BP/1010/00134-l/2019 sz6mri,20t8. janufuri-ai,20r8. riprilis 27-ei,20t8.ma1us:r-
ei' 2018. augusztus 31.,2018. december l2-ei 6s 20rg. decimber lg. napj6n."giu.tott
rendes.nyilt_testtileti iil6sjegyz6ktinyveinek a Budapest F6v6ros Korm6nyhivaial6hoz
hatririd6n.tul t6rtdn6 megkiilddse trirgy6ban. A 2018-. jau6r 23-ai,20rg. hprilis 27-ei,
2018. m6jus 3l-ei,2018. augusztus 3l.,2olg. decemLer l2-ei ds 201g. december l8-
iin megtartott til6s6r6l k6sztilt jegyz6kdnyvek elektronikus riton kesedelemmel keriiltek
megkiild6sre a Nemzeti Jogszabillytfur (a tovdbbiakban: NJT) r6szek6nt kialakitott z6rt
informatikai rendszeren keresztiil a tudapest Frivrlros Korm6nyhivata l6hoz, amreryet

t -NJT 
Tdrv6nyessdgi Feltigyelet ir6sbeli kapcsolattarr6s rendszere igazort. Az

elk6sziiltjegyz6kdnywet az iildst k6vet6 15 nupon b.liil meg kell kiildeni i nuoup"r,
loyaros Kormrinyhivatalihoz, valamint fel kell td,lteni L NJT-re. Javasolja a
Kdpvisel6-testiiletnek, hogy a jiiv6ben ttirekedjenek az elkdsziilt .;.gyrot6ny, rs
napon beliil t<rrtdn6 bek[lddsdre Budapest F6vrirbs Korm6nyhivatahhii, valaiint az
NJT-re val6 felt6lt6sr6l. K6ri a szavazitok megtdteldt.

Bartha L{szl6 Istvinn6: Egyet6rt az eln6k javaslat6val, ds elfogad6sra javasorja.

Elndk A Kdpvisel6-testiilet 3 fbvel hatrirozatkdpes.



(3 igen, egyhangri szavazattal)

l. K6b6nyai N6met Onkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete elfogadja a Budapest Friv6ros
Korm6nyhivatala BP/I010/00134-ll20l9 sziant, 2019. januiir 29-dn kelt
tdrvdnyessdgi felhiv6s6t a K6brinyai N6met Onkorminyzat 2018. januir 23-ai,20lg.
fiprilis27-ei,2018. m6jus 3l-ei,2018. augusztus 31.,2018. december l2-ei ds 2018.
december 18. napj6n megtartott rendes nyilt testiileti iilds jegyz6kdnyveinek a Nemzeti
Jogszab6lyrir r6szekdnt kialakitott z6rt informatikai rendszeren keresztiil, valamint a
Budapest F6vriros Kormrinyhivatalihoz hatririd6n tul t6rt6n6 bekiild6sdnil. A
Kdpvisel6-testiilet a j0v6ben int6zkedik az elk6sziilt jegyz6k6nyv a hat6rid6ben
tdrtdn6 bekiild6sdr6l Budapest F6v6ros Korm6nyhivatal6hoz, valamint a Nemzeti
Jogszab[lstir rdszekdnt kialakitott zirt informatikai rendszeren keresztiil.

2. A Kdpvisel6-testiilet felk6ri az eln<ik0t, hogy a hatilrozatr6l 6rtesitse a Budapest
F6vriros Kormrinyhivataldt.
Hatdrido: azonnal
Felel6s: eln6k

5. napirendi pont t6rgya: Javaslat a n6met anyanyelv meg6rz6se 6s ritiiriikit6se,
nyelvi iiriiksdg meg6rz6se, 6pol6sa c6tj6b6l megillapod6s megktit6s6re a
K6b{nyai N6met Onkorminyzat n6met nyelvoktatfi vezet6s6re (sz6beli
eldterj eszt6s)

Etndk Orrimmel tfujdkonatja a k6pvisel6ket an6l, hogy folytat6dik a n6met
nyelvoktatds kdt csoportban a K6r<isi csoma srindor K6brinyai Kulturiilis Kdzpontban
(1105 Budapest, Szent Litszll ter 7 -14.). Javasolja a Kdpvisel6-testi.iletnek, hogy a
n6met anyanyelv meg6rz6se 6s 6ttir0kit6se, nyelvi 6rtiks6g meg6rz6se, dpol6sa
c6lj6b6l a hagyomilny6rz6 ndmet nyelvoktat6s vezetdsdvel 2019. janurir ljeftl - 2019.
junius 30-6ig Jobbigy-Par6czi Ildik6 Zsuzsanna (1121 Budapest, Csoma utca
3.IIl3.) nyelvtanrirn6t, egydni villlalkoz6tbizzik meg ds kOssenek vele megrlllapod6st.
A nyelvoktat6 dijazfistua 10 000 FV 6ra dijazls mellett 80 000 Ft/h6 dsszegetjavasol
biztositani sz6mla ellen6ben a 2019. dvi k6lts6gvet6sben meghatrirozott dologi
kiad6sok terh6re. K€ri a szavazatok megt6teldt.

Bartha Liszl6 Istv6nn6: Egyet6rt az elnrik javaslat6val, tov6bbra is fontosnak tartja
az ingyenes n6met nyelvoktat6s mtikrid6s6t mindaddig, amig az dnkormrinyzatuk
anyagi forr6st tud 16 biztositani.

Eln0k A K6pvisel6-test0let 3 fbvel hat6rozatkdpes.



(3 igen, egyhangt szavazattal)

1. K6brinyai N6met Onkorm6nyzat K6pviseki-testiilete [gy dont, hogy a n6met
anyanyelv meg6rz6se 6s 6t0rdkit6se, nyelvi 6riiks6g meg6rz6se, 6pol6sa c6lj6b6l
Jobb6gy-Par6czi lldik6 Zsuzsanna ((1121 Budapest, cioma utca 3.IIl3.) egydni
viillalkoz6val megrillapod6st kOt 2019. janurir 1-j6t6l - 2019. jrinius 30-6ig a
hagyom6ny6rz6 ndmet nyelvoktat6s vezet6sdre 80 000 Ft/h6 dsizegben, szdmla
ellendben a rendelkezds6re 6116 2019. 6vi k6lts6gvet6sben meghatiirozott dologi
kiad6sok terh6re.

2. A Kdpvisel6-testiilet felkdri az elnokdt a sziiks6ges int6zkeddsek megtdtel6re.
Hat6rid6: azonnal
Felel6s: elndk

6. napirendi pont tirgya: Beszdmol6 a n6met kultur6lis iir6ks6g6nek 6pol6s6val
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj6b6l K6b6nyai Fekete Istvrin Altal6nos Iskola
(1108 Budapest, Harmat utca 196-198.) n6met tagozata r6sz6re irodaszerek
vis6rl6s616l (sz6beli el6tedeszt6s)

Eln0k raj{koztatja kdpvisel6ket arr6l, hogy n6met kulturilis iiriiks6g6nek
6pol6sival kapcsolatos fetadatok elldtisa c6lj6b6l a hagyomrinyokhoz hiven ibben
az 6vben is a keriiletben miikdd6 K6brlnyai Fekete Istvrin Altalinos Iskola n6met
tagozata (1108 Budapest, Harmat utca 196-198.) r6sz6re irodaszereket v6s6rolnak.
Javasolja, hogy brutt6 50 000 Ft dsszeget biztositsanak a n6met tagozat rlszere
irodaszerek beszerzds6re a 2019. dvi ktilts6gvetdsben meghatiirozott dologi kiad6sok
terh6re. Kdri a beszrimol6 elfogad6st 6s a szavazatok megt6tel6t.

Szab6 Margit Mriria: Egyetdrt az eln6k javaslatiival.

Elndk: A K6pvisel6-testiilet 3 lSvel hatiirozatk6pes.

(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6brinyai N6met Onkormrinyzat K6pvisel6-testiilete Ingusznd dr. Barab6s Rita elnrik
besz6mol6j6t a kultur6lis iir6ks6g6nek 6polis6val kapcsolatos feladatok ell6t6sa
c6ljdb6l a feladatatapri t6mogatdsr6l a K6b6nyai f,'eliete Istv6n Altat6nos Iskola
(1108 Budapest, Harmat utca 196-198.) ndmet tagozata r6szdre irodaszerek
v6srirl6srir6l elfogadj a.



K6brinyai N6met Onkormdnvzat
Elniike t, . szirni eliterjesads

El6terjeszt6s
a K6pvisel6_testiilet 16sz6re

a K6brinyai N6met 6nkorm inyiat 2019. ovi tortsogvetos616r sz616 iinkorm6nyzati
hat6r ozat megalkot6s616l

I. Tartalmi iisszefoglal6

A Magyarorsz6g 2019. 6yi.k91ryi!i k<iltsdgvetdsdr<il sz6l6 2018. 6vi L. t6weny, az6llamhriztart6sr6l sz6l6 2011;..ri 9]9y, td*dy i;,Ii|bir6un, d;, ;an"r".iiau.tarrorsz6l6 tdrvdny vdgrehaitasar6l szor6 3681201r.'firi:i.; ro.r. rendelet, a Magyarcrszitghelyi <inkormrinyzatair6l sz6l6 2011. dvi clxxix. tiorueny, a nemzetisdgek jogair6l sz6l62011' 6vi clxxx' t6rvdnv (a. tov,bbiakbarx Nt;J aiapj,in erkesziter.. [..tiiii rluanyuiN6met onkormio,vzat (a tovabbiakban: o;";d"y;; 2019. €vi k6lts6gvet6s6r6r sz6l6hataroz.at tervezete (a tov6bbiaktun, r.*.r"il.-a-;;;;tdsszeiillitris6n6l figyelembe v6terrekeriiltek a Bethlen G6bor Alapkezerit zrt. aiti-'rorret"tt,; iil;;i;"1'ritoae.ikdlts.geire biztositott tiimogatrisrol sz6l6 T6m";;A Ciiir"U_ foglaltak.

Az el6te{eszt6s 2. mell6klete az Aht. el<iirasrinak betartrisa 6rdek6ben az Onkormrinyzatbev6teli 6s kiad6si el6ifliny zatait tarta_rmir" .e.r"g.^.ti"n, kiemert el6irirnyzat szerinti
lg".tb?,. a. feladat jelreg6ie tekintettel, ,ur"-int u"irtatja a mrikdddsi ds a ferhalmozrisifeladatok hirlnyrit ds tdbbletdt.

Az el6te{esa6s 3' melldklete az Onkormrinyzat el<iiriinyzat-felhaszniil6si teryet tartalmazza.

Az onkormriny zat 2019. 6vi miir<6d6si trimogatiisrinak dsszege a 201g. dvhez k6pestminimrilis emelkeddst mutat. A mrik6d6si kiaddkl;;;6s6ndl figyelembe vdtelre keriiltekaz-OnkormriLnyzat 2019. e1 .rrg"9-ef*-;;;;;"1,"-"tt feladatok 6s az 6thtz6d6kifizet6sek.. A 2019 iprilisriban foly6sit6sra t"ruio- ?li"a"t"rapri tarnogar6s els6sorban a

ffi;ltj_ll 
programok fedezet6re szolgii, igy azt az eredeti el6iriinyzat m6g nem

Finansziroz6si bevdtelkdnt, a 
^,,maradviiny 

ig6nybevdtele,, kdltsdgvetdsi soron 4g0 000 Ftel6i.inyzat keriilt tervezdsre a feladatok feier-.teriJ r"iy"-"tos biztosit6sa drdek6ben.

II. Hatrisvizsgdlat

A kdltsdgvet6si hatiirozatban megjelenri el6ir6nyzatok biztositani tudjrik a nemzetisdgifeladatok ellit6s6t. Amennviben. - o*o..arvr;-;0i;. marcius 15-6ig nem rendelkezikelfogadott^k.ltsdgvetdssel, '* 
?)ryi td-d;a; f;iy;riia.ar 

" nemzetisdgpolitik,.rt felel<isminisaer felftiggesZi az Njtv. 134. g_a alapj"rin.

III. A v6grehajt6s felt6telei

A r019. 6vi k6lts6gvet6si hatfuozat tewezet€t az o*orminyzat erndk6nek 2019. februrir 15-6ig kell benyrijtania a K6pvisel6+estiiletnek. e rr",,i."r", ,egrehajtrrsiihoz sziiks6ges szem6lyi,szervezeti, trirgyi ds pdnziigyi feltdtelek rendelkez6sre iillnak.



IV. Diint6si javaslat

A K6brlnyai N6met Onkormanyzat Kdpvisel6-testiilete az el6terjesztds 1. mell6klete szerint

ffgl]Ylt a K6brinvai Ndmet onkormain vzat 2019. dvi kolts6gvei6s6r6l sz6r6 ontormanyzatr
natalozatot.

Budapest, rOrr. *O.r*,f(.

T6rv6nyess6gi szempontb6l ellenjegyzem:

{^
Dr. Szab6 fr[ai,a,
:'sv'o 1*i'*-l-{

€ffi

2



l. mel16klet az el6terjesztishez

K6brlnyai N6met Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilet6nek
...12019. (... ...) hatr{rozata

a K6binyai N6met 6nkorm lnyzat 2019.6vi kiilts6gvet6s616l

A K6b6nyai N6met Onkormrfuyzat K6pvisel6+estiilete a nemzetis6gek jogair6l sz6l6 201l. 6vi
cLXXIX. ttirvdny 78. g (3) bekezd6se alapjrin, figyelemmel ajogalko[sr6i ,ioto zoto. eri cxxx.
tdrv6ny 23. g (3) bekezdds6re a kdvetkez6ket rendeli el:

I . A Kdpvisel6-testiilet a K6b6nyai N6met dnkorm inyzat 2019. €vi
a/ kdltsdgvetdsi ds finansziroz6si bev6teleinek ftidsszegdt I 520 000 Frban,
6) kiiltsdgvet6si 6s finansziroz6si kiadiisainak f<idsszegit I 520 000 Frban

6llapitja meg.
2. A K6brinyai Ndmet Onkorm6nyzat kdltsdgvetds6nek f66sszege a k6vetkez6:

a/ Kdltsdgvetdsi bevdteldnek f6tisszege: I 040 000 Ft,
6) Kdltsdgvetdsi kiad6s6nak f66sszege: I 520 000 Ft.
6) Kdltsdgvetdsi egyenlege: -480 000 Ft,
d) a miikdddsi bevdtelek ds mLikdddsi kiad6sok egyenlege: -4g0 000 Ft,
e) a felhalmoz{si bev6telek 6s felhalmozasi kiadriiok egyenlege: 0 Ft,
) finanszirozdsi bevdtele: 480 000 Ft,
g) finanszirozAsi kiad6sa: 0 Ft,
h) finanszirozlsi egyenleg: 480 000 Ft.

3.-A 2019.6vi k6ltsdgvetds nem tartalmaz olyan fejleszt6si cdlt, amely megval6sit6sahoz a
Magyarorszag gazdasrigi stabilit6s6r6l sz6l6 201 i. 6vi ixclv. ttirv6ny (a tov6bbiatctan: Cst.;:. g
(l) bekezd6se szerinti ad6ss6got keletkeaet<i iigylet megk6t6se v6lik iztiksdgessd.
4' A K6b6nyai N6met 0nkorm6nyzatnak a Gst. 3. $ (lfbekezd6se szerinti ai6ss6got keletkezet6
iigylete, tov6bbi dnkorm6nyzati garanciavdllakisb6l 6s kezessdgb6l kotelezettsdgJnem rill ienn.
5. A 2019.6vi kdltsdgvetds
a/ ktilts6gvet6si bev6teleinek 6s kiad6sainak, finansziroz6si bevdteleinek ds kiadrisainak
r6szletezdsdt, kiilts6gvet6si mdrleg6t az l. mell6klet,
b) elfirinyzat-felhasznril6si tervdt a 2. melldklet haterozza meg.

6. A K6b6nyai Ndmet Onkormrin yzat ki:zvetett t6mogat6st nem nyrijt.
7' A K6b6nyai Ndm-et dnkorm6nyzal kiadrisi eloirirnlzaai kdzdtt a iovaton beliil ritcsoportositdsra
a K6b6nyai N6met 6nkorm6nyzat eln6ke jogosult.
8. Ez ahatirozat a kdzz6tdteldt kdvet6 napo; l6p hat6lyba.
9. Ed ahatirozatot 2019. janu6r l-j6t6l kell alkalmazni.
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Elndk Meg6llapitja, hogy tov6bbijavaslat vagy 6szrev6tel a k6pvisel6k r6szdr6l nem
drkezett, megkdszrini ajelenldv6k aktiv rdszvdteldt, ds a testUleti iildst 11.25 6rakor
bezirja.

Jegyz6krinyv-hiteles it6



JELENLETI iV

a Kdb6nyai N6met Onkorm6nyzat
2019. febru6r 15-6n-6n 11.00 6rai kezdettel

megtartott rendes testiileti iil6s6n

1./ Ingusznd dr. Barab6s Rita:... L1-eugi.Yc.^^l,i.f),J,.,

2.t BarthaL3szl6 Istv6nnd:.... fufu* tJ^L;

Meghivottak:

5./ dr. Szabados Ott6 jogtan6csos:Z

,,1-

6.1 l 6ganlszabados Henrietta refererr, .....|fl\+Ol


