
MEGHiv6
A K6bdnyai Szerb dnkormdnvzar

Kdpviseld-testiilere

2019. szeptember 25_6n 9,00 6rai kezdettel

a Kordsi Csoma Sdndor Kdb6nyai Kulruftilis Kdzponr, KOSZI(l t0s Bp. x.. Et6d utca t.) r. emeter ro. sza. J"*i 
^.H.iire 

jirioau.,

testiileti iildst tart,
melyre eaiton meghivom.

Napiretrdi pontok:

' ,,iff':"3 [1i1,1l1',i;"',l,,fu:11'':il''.{:igs,iban r6v6 az 
'| 

db Appre
eldtedesads) rlrrdrr szema: 18IK20160037, leseleitezds6re tsib'eli

- El6ad6: Szab6 Bogddn Am6d2. Javaslst r Kdb{nyai Szerb tin
Mitri Astorszilrke 

"rruu" ,"o}3,"t-11""t.':Ii-99i{!'" l6vd az I db Apple iPad
el6rerjesztds) rwan sz'ma: 181K20160048 leselejtez6sdre tszobeli
El6add: Szab6 Bogddn Arp6d

Esetleges t6voimaradfu dt kdlem-
sziveskedjdk.

Budapest, 2019. szeptember 17.

a Polg6rmesteri Hivatal 433g_l4l_es telefonszimrin jelezni



KoBANYAI SZERB oNKoRMAN YZAT
xfpvrsuo-rnsriJLETE

I102 Budapest, Szent L6szld tdr 29.

JEGYz6KdNYv
K6szlilt: a K6b6nyai Szerb Onkormrinyzat 2019. szeptember 25-dn 9.00 6rai

kezdettel a K6rdsi Csoma Sdndor K6b6nyai Kultur6lis K6zpont, KOSZI
(1105 Bp. X., El6d utca l.) I emelet 10. szrim atatti nemzetisdgi irod6ban
megtartott kipvisel6-testiileti i.ilds€n.

Jelen vannak: Szab6 Bogdrin Arp6d
Dokic Sanja
Berecz Timea Zsuzsanna

elntik
elndkhelyettes
kdpviselti

A K6b6nyai Polg6rmesteri Hivatal r6sz6r6l tanricskoz6si joggal:
dr. Szabados Ott6 jogtandcsos
J6g6n6 Szabados Henrietta civil is nemzetisdgi referens

Szab6_ Bogddn Arp6d, a K6b6nyai Szerb Onkorm6nyzat elniike iidvdzli a
megielenteket ds a rendes testtileti iildst megnyitja. Meg6ilapitja, hogy a testiileti
iil6sen.3 ffi kdpvisel6 megjelent, ds a testulet trataroza-*epes. itejeiinti, trogy a
jegyzbkbrryv magyar nyelven kdszul. Kdr mindenkit, hogy az Utds.leientdti ivdt l;j6k
a16,. amely a jegyzokiinyviik, amely kdzokiratnak min6siil mellikletdt k€pezi az
elkdszitett meghiv6val ds az ir6sbeli el6tedesztdsekkel e$/iitt.

Jgyasolja, hory a jegyz6kdnyv hitetesitdsdvel Dokic Sanja kdpvisel6t bizza meg a
Kdpvisel6-testiilet. Kdri a szavazatok megtdteldt.

Elndk A Kdpvisel6-testtilet 3 ftvel hat6rozatkdpes.

ii-testtil

(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Szerb onkormiinyzat Kdpvisel6-testillete a legyz6k6tyv hitelesitdsdvel
Dokic Sanja kdpviseli5t megbizza.

Elndk Bejelenti, hogy a jeryz6kdnyvet J6gen6 Szabados Heffietta civil ds nemzetisdgi
referens vezeti.

Eltriik: Ismerteti a napirendi pontokat, majd k6ri a szavazatok megtdtelit.



Elndk: A Kdpvisel6-testiilet 3

2

ftivel hatiirozatkdpes.

(3 igen, egyhangri sz avazattal)

K6brlnyai Szerb- onkormiinyzat Kdpvisel6-testiilete a testiileti iilCs napiren jdt az
al6bbiak szerint fogadja el:

1. J€yaslat a K6binyai Szerb Onkormrinyzat tulajdonfban l6y6 az I db Apple
iPhone 55 mobiltelefon, lelt6ri sz6ma: 1g1K20160037, leselejtez6iire
(sz6beli el6ter; esztds)
El<iad6: Szab6 Bogd6n Arp6d

2. Jayaslat a K6bdnyai Szerb Onkorm{nyzat tulajdotrdban l6v6 az I db Apple
iPad Mini Astorsziirke eszkiiz, lelt6ri szdma: fblK20f60048 leselejtez6s6re
(sz6beli el6terjeszt6s)
Eload6: Szab6 Bogd6n Arprid

l napirendi pont t6rgya: Jayaslat a K6b6nyai Szerb Onkormdnyzat
tulajdonriban l6vb az I db Apple iphone 55 mobiltelefon, leltriri szrima:
181K20160037, teselejtez6s6re (sz6beli ekiterjesztds)

Eltriit:. Elmondja, hogy a K6brinyai Szerb Onkorm6nyzat tulajdon6ban ldv6 az I db
Apple iPhone 55 mobiltelefon, lelt6ri sz6ma: tSlKiol6O03i, alkatrdsz utrinp6tldsa
nem_bizlositott, nem javithat6. Az IT Support Kft (1101 Budapest, Hungriria krt. 5_7.)
munkat6rs6nak ir6sos szakvilemdnye szerintjavit6sa gazdasrigialan. Jav-asolja az I db
Apple iPhone 55 mobiltelefon, lelt6ri sz{ma: 1S1K20f60037, leselejtezdsdt. Kdri a
k6pvisel6ket, hogr j6rulj anak hozz6 a selejtezdsdhez. Kdri a szavazatok;egtdteldt.

Dokic Sarja: E$/etdrt az eln6kjavaslataval.

Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 ftivel hattuozatkdpes.

(3 igen, egyhangri sz ayazatta!)

1. K6b6nyai Szerb Onkorm6nyzat
tulajdon6ban l6vb az I db Apple
181K20160037, amely meghibasodott,
gazdasiqlzlarn' v 6IG leselej tezi.

Kdpvisel6{estiilete rlgy hatriroz, hogy a
iPhone 55 mobiltelefon, lelt6ri sz6ma:

alkatrdsz utanp6tliisa nem biztositotr, javitasa

2. A K6pvisel6-testiilet felkdri az elnOkor a szilksdges intdzk€ddsek megtdteldre.Hat6rid6: azonnal
Felel<is: elndk



3

2, napirendi potrt t6rgya: Javaslat a K6bdnyai Szerb dnkorminyzat
l*ljg-Ti_!T ]6y6 "z 

I db Appte ipad Mini Astorsziirke eszkiiz, teltiri sz6ma:
181K20160048, leselejtez6s6re (sz6beli el6terjesztds)

{tnO.t: .f]m-o1aj.a, 
trogy a K6bAnyai Szerb Onkorm6nyzat tulajdon6ban ldvri az I dbApple iPad Mini Astorsziirke eszkiiz, leltdri sz6ma: 1giK20160048, alkatrdsz

yj6np6tl6sa nem biztositott, nem javithat6. Az IT Support Kft (llo1 Budapest,
Hung6ria krt. 5-7.) munkatrirstinak ir6sos szat<,rjtemenye szerint javit6sa
gazdas{gtalan Javasolja az I db Apple ipad Mini Astorsziirke eszkitz, lelt6ri
:i|T",.111rc-0-1j9048 leselejrezesdt. K6ri a kdpvisekiket, hogy j6ruljanak hozz6 a
seleJrezesehez. Keri a szavazatok megldleldt.

Dokic Sarja: Egyetdrt az eln6k javaslatiival.

Elndk: A Kdpvisel6-testiilet 3 fdvel hattuozatkdpes.

7240!LlIX,-25,LE6Linyai Szerb dnkorm{nvzat K6pviset6-testiilet6nek
hat6rozata
(3 igen, eryhangri szavazattal)

]:,-5:,bflt"i, , 
S-^rb 

-OnkormAnyzat 
Kdpviset6_tesriilete tgy hat6roz, hogy a

yllq9iabr" levd az I db Appte ipad Mini Astorsziirke eszkirz, lett6ri sz6ma:
1E1K20160048, amely meghib6sodotr, alkatrdsz ut6np6tl6sa nem Uiitositott, ; avitasa
gazdas6gtalanne vflt- leselejtezi.

2. A Kdpvisel6-testiilet felkdri az elnitkdt a sziiksdges intdzkeddsek megtdteldre.Hatriridri: azonnal
Felekis: elniik

Elndk: Megiillapitja. hory tovribbi javaslat vagy dsaevdtel a kdpvisekik rdszdrril nem
erkezett. megkoszdni a jetenrdv6k aktiv rdszvdteldt, ds a testi.ileti iildst 9.15 6rakor
bezinla.

Jeglz6kdn),v-hitelesit6



JELENLf TI iV

a K6b6nyai Szerb Onkorminyzat
2019. szeptember 25-6n 9.00 6rai kezdettel

megtartott testiileti iil6s6n

1./ Szab6 Bogd6n Arpad: ....)

2./ Dokic Sanja: ..... fb.-.*...:f .-..............
/'\ I

3./ Berecz Timea Zsuzsanna: .. . .39.*+.l:Y:+-

Mcghiyottak:

dr. Szabados Ott6 j ogtan6csos:..4.

J6g6nC Szabados Henri"ttu."f"."n.,....Jy'.t{wl


