
Budapest Foviiros X keru et Kobenvat
Helyi Velasztrst Bizottsdg

Budapest, 2019. okt6ber 24.

MECHiV6

a K6brnyai Nemzetis6gi onkormdnyzatok
K6pvisel6-testiileteinek alakul6 iil6s6re,

a K6b6nyai polg6rmesteri Hivatal /itriumeba
(1102 BudapestX., S zent Llszl6 t6t 29.)

2019. okt6ber 28.6n (h6tf6n) 10.00 6rdra.

Nopiend el6tt o HelyiVdlqsztdsi Bizottsdg eln,kdnek a vdlasz\ls eredmdnydr6l sz6l6
aijekoztat,jdro ds oz eskititelt k6vet6en q megbiz'levelek dtoddsdra kei l sor.

Tervezett napirend:
1. A telepiil6si nemzetis6gi 6nkormanyzati k6pvisel6k eskr.it6tele feskiivev6: Dr.

Bognrr Ferenc, a Helyi Vflasztrsi Bizottseg eln6ke)

Sziinet

2./ lavaslat a telepiil6si nemzetis€gi dnkormin)zat elnrik6nek megv6lasztesrra
(sz6beli el6terjeszt6s)

3./|avaslat a telepiil6si nemzetis6gi dnkormrnyzat elndkhelvettesdnek
megvdlasztrsdra Isz6beli el6terjeszt6s)

4./ Ddnt6s a k6pvisel6 igazolvdnyok elk6szit6s6r6l (sz6beli el6terjeszt6sJ

5./ Javaslat va$/onnyilatkozat nyilv6ntart6 6s ellen6rz6 szemdlyek kijeldl6s6re
(sz6beli el6terjeszt6s)

Megjelends6re feltdtleniil szamitok. Amennyiben az iil6sen nem tud r6szt venni,
k6rem, ho$r annak okrt legkds6bb 2019. okt6ber 25-6n (pentekenl 72.00 6t6ig
sziveskedjek jelezni a Humrnszolgdltatisi F6osztiily, K<iznevel6si 6s
Civjlkapcsolati Osztiily J6gen6 Szabados Henrietta ne-reiis6gi referens6nek a
433-8141-es telefonszdmon, va$, a JoganeHenrietta@kobanya.hu e-mail cimen.
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KoBANYAI BoLGAR oNKoRMANYZAT
KtPvrsELo-TEsT0LETE

I102 Budapest, Szent L6szl6 t6r 29.

JEGYZ6K6NYv

K6sziilt: a K6b6nyai Bolgrir onkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete 2019. okr6ber 28-
6n 10.00 6rai kezdettel a KSbrinyai Polg6rmesteri Hivatal (l102 Bp. X.,
Szent Ldszl6 ter 29.) fttldszint 20. szdm alatti taniicskoz6 termdben
megtartqtt alakul6 ill6sr6l.

Az alakul6 iilds elndki funkci6j6t a koreln6k, Szakrics Ferencnd Litja el.

A megviilasztott kdpviselcik az alakul6 iil6s keret€ben a nemzetisdgek jogair6l sz6l6
201 1. 6vi CLXXIX. (a tov6bbiakban: Nek tv.) 100. g-a szerint eski tesznek.

Jelen yannak: Nagy Istvdn kdpvisel6
NackinaHrisztovaEliszaveta kdpviselS
Szakrics Ferencnd kdpvisel<i

A K6brinyai Polgirmesteri Hivatal r6sz616l tanicskozisi joggal:
dr. Szabados Ott6
Kardosnd Terebes Timea

kamarai jogtan6csos
bizottsAgi jegyzok6nywezeto

Korelndk: Bejelenti, hogy a jegyz6kdnyvet Kardosnd Terebes Timea vezeti magyar
nyelven.

Szakdcs Ferencr6, a K<ibrinyai Bolg6r onkormrinyzat korelndke
megjelenteket, 6s az alakul6 iilds folytatrisat megnyitja. Meg6llapitja, hogy
iildsen 3 fd kdpvisel6 megielent, ds a testiilet hatituozatkepes.

[dviizli a

a testiileti

Korelndk: Javasolj4 hogy a jegyz6kdnyv hitelesitdsdvel Szakdcs Ferencnd kdpvisel6t
bizza meg a Kdpvisel6-testiilet, eryben megkdrdezi, hogy a jeltilt elfogadja-e a
jeliildst. Kdri a szavazztok megldreldt.

Szakics Ferencnd: Viillalom a megbizat6s.

KorelDok: Kd a szavazatok megtdteldt.

Korelniik A Kdpvisel6-testiilet 3 liivel hatifuozatkdpes.
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7U2019. (X. 2E.) K6binvai Bolg6r dnkorm6nlzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata a iesvz6k6nlyhitelesito mesvilasztdsd16l
(3 igen, eglu hangri szavazatlal)

A K6b6nyai Bolgrir 0nkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete fgy ddnt, hogy jegyz6k6nyv
hitelesit<inek Szakdcs Ferencnd kdpvisel6t v6lasztja meg.

Korelniik: Ismerteti a napirendi pontokat, majd kdri a szavazatok megtdteldt.

7212019. (X. 28.) K6b6nyai Bols{r Opkormdnvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata a napirend elfosadasi16l
(3 igen, egyhangri szavazattal)

Kribrinyai Bolgrir Onkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete a testiileti iil6s napirendjdt az
al6bbiak szerint fogadja el;

l. Javaslat a K6b6nyai Bolgrir Onkorminyzat elndk6nek megyilaszt6sira
(sz6beti el6terjesztds)
El<iterjeszto: korelniik

2, Javaslat a K6b6nyai Bolgdr onkorminyzat elniikhelyettes6nek
megvilaszt6sdra (s26beli el6terjesztds)
ElSterjeszt6: elnok

3. Dt trtds a k6pvisel6 igazolv6nyok elk6szit6s6r6l (sz6beli el6tedesztds)
El6terjeszto: eln6k

4. Javaslat vagronnyilatkozat nyilv6ntart6 6s elle[6r26 szem6lyek kijetiil6s6re
(sz6beli el6tedesztds)
El6terjeszt6: elnok

5. Javaslat a Szervezeti 6s Miikiiddsi Szabillzat, valamint az Egyiittmiikod6si
Megillapodis feliilyizsgilatdval kapcsolatos 6lldsfoglakisra (sz6beli
el6te{esztds)
El6rerjesa6: elnOk

1. napirendi pont t6rgya: Javaslat a Kdb6nyai Bolg6r OnkormAnyzat elniik6nek
megyilasztisara (szobeli el6terjeszds)

Korelniik Kdri a Kdpviselo-testiilet tagiait, hogy tegyenek javaslatot a K6brinyai
Bolgrir Onkormdnyzat elniikdnek szemdlydre.

Korelnaik: Javasolja Nagy Istyin szemdlydt az elnttki tisztsdg betitlt6s6re.

Nackioa Hrisztova Eliszaveta: Egyetdrt az elndk javaslat6val.

Korelniik Megkdrdezi, hogy ajel6lt v6llalja-e megbizati{st ds kdri-e zirt iilds tart6s6t.

Nagy Istv6n: V6llalom a megbizat6st, nem kdrem z6rt tll€s tart6s6t.



Korelniik:
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Kiri a szavazatok megtdteldt. Min6sitett tdbbsdgii szavaziis kdvetkezik.

al r Onkormrin tiiletdnek
a Ktibrin iik6nck mesvilaszt:is{r6lr

(3 igen, egyhangri sz ayazattal)

A K6b6nyai Bolgrir onkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete USr d6nt, hogy elndk€vd Nagy
Istvin kdpvisel6t viilasztja meg.

Korelndk Ezutilt atad:a a sz6t Nagy Istv6n elntik [mak, az alakul6 ulds vezetds6nek
folytatrisAra.

2. napirendi pont tdrgya: Javaslat a K6binyai Bolg6r onkormrinyzat
eltr6khelyettes6nek megvilaszt6sira (sz6beli el6terjesztds)

Elniik: K6ri a Kdpvisel6-testiilet tagiait, hogy tegyenek javaslatot a K6b6nyai Bolg6r
Onkorm6nyzat elndkhelyettesdnek szemdlydre.

Elniik: Javasolja Szak6cs Ferencnd szemdly6t az elniikhelyettesi tisztsdg bet6ltds6re.

Nackira Hrisztova Eliszaveta: Egyetdrt az elndkjavaslat6val.

Elndk; Megkdrdezi, hogy ajel6lt v6llalja-e megbizatiist ds kdrie z6rt tlds tart6sat.

Szakics Ferencn6: Viillalom a megbizatdst, nem kdrem z6rt iil6s tart6sAt.

Elniik: Kdri a szavazatok megtdteldt. Min6sitett tdbbsdgii szavaziis kdvetkezik.

7412019. (X. 28.) K6b6nvai Bolqir Onkormdnvzat K6pvisel6-testiitet6nek
hat{rozata a K6binvai Bole6r Opkorm6nyzat eltrokhelyettes6rek
mewilasztdsi16l
(3 igen, egyhangf sz ayazatlal)

A K(ibr{Lnyai Bolg6r Onlormr4Lnyzat Kdpvisel<i-testiilete fgy d6nt, hogy
elndkhelyettesdvd Szakics Ferencnd kdpvisel6t viilasztja.
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3. napirendi potrt tirgya: Diint6s a k6pvisel6 igazolviuyok elk6szit6s6r6l (sz6beli
el6tedesztds)

Elntik: Kdri Kardosn6 Terebes Timea asszonyt, hogy a kdpvisel<ii igazolviinyok
elkdszitdsdrol nyrijtson t6jdkoztatrist a kdpvisel6knek.

Kardosn6 Terebes Timea: Kiiszdni a sz6t. Sajiit nevdben gratulal a K6b6nyai Bolg6r
6nkorm6nyzat megalakulis6hoz, sok sikert dsl6 egdszsdget kiviin az elkiivetkezendo
5 dvre a testulet munkrijrihoz. T6jdkoztatja a Kdpvisel6-testUletet, hogy a K6b6nyai
Polg6rmesteri Hiyatal minden telepiildsi nemzetisdgi dnkormiinyzati kdpvisel6 rdszdre
kdpvisel6i igazolvinyt kdszit, melyhez minden kdpvisel6t6l fdnykdpet kdmek. K6ri
dontesiiket, ho$/ a kdpvisekii igazolvriny csak magyar feliratl le$/en.

Elndk: Javasolom a K€pvisel6-testiiletnek, hog/ az igazolvlny szovege magyar
nyelven k6szilljdn. Kerem a szavazatok megtdteldt.

7512019. (X. 28.) K6brinvai Bols6r Onkorm6nvzat K6ovisel6-testiitet6nek
hatirozata a k6pvisel6i isazolvdnyokr6l
(3 igen, egrhangri sz ayazatlal)

l. A Ktib6nyai BolgrtLr Onkormrinyzat Kdpviselo-restiilete fgy diint, hogy a kdpviselok
rdsz6re a kdpvisel<ii igazolv6nyok magyar nyelven kdsziiljenek.

2. A Kdpvisel6-testUlet felkdri az elndkitt a sziikseges intizkeddsek megtdteldre.
Haterid6:
Felel<is:

azonnal
elnitk

4. napirendi po[t 6rgya: Jayaslat a yagyonnyilatkozat nyilvdntart6 6s ellen6rz6
szem6lyek kijeliil6s6re (sz6beli el6lerjesztds)

Kardostr6 Terebes Timea: TAjdkoztatja a kepviseloket a Nek. tv. 103. $-a szerinti
va$/onnyilatkozattdteli kdtelezettsdgiik6l :

,,(l) A nemzetisigi iinkorm6nyzati kdpvisel<i a megv6laszt6s6t6l sz6mitott harminc
napon beltil, majd ezt k0vet6en minden 6v janudr 3l-ig a 2. melldklet szednti
vagyonnyilatkozalot kirteles tenni. A kdpviseki saj6t vagli onnyilatkozatahoz csatolni
kiiteles a vele kdzds hriztart6sban dl6 hr2asters6nak vagy dletters6nak, valamint
g/ermekdnek az e torvdny melldklete szerinti vagyonnyilatkozatiit.

(2) A vagyonnyilatkozat tdteldnek elmulaszt6sa esetdn - annak benyfjt6sriig a
kdpvisel6 nem gyakorolhatja kdpvisel<ii jogait, es nem rdszesiilhet tisaeletdijban,
temdszetbeni juttatAsban, kdltsegtddt6sben.

(3) A vagyonnyilatkozatot a szevezeti ds miikiid6si szab|lyzatban erre kijel6lt
bizottsrig, vagy legalebb kdt kdpvisel6 lartja nyilvrin ds ellen6rzi. A kdpvisel<i
va$/onnyilatkozata - az ellen6rzdshez szolgiiltatott azonosit6 adatok kivdteldvel
nyilv6nos."
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Az tjravelasztott k6pvisel<1k esetdben szintdn be kell nyrijtani a vagyonnyilatkozatot,
hi6ba adt6k lejanurirban, ds kdvetkezri dvjanuiirban szintdn le kell majd adni.

Elniik: Kiisztini Kardosne Terebes Timea tAjdkoztat6j6t, majd ezt kdvetoen javasolja
Na$/ IstvAn es Szakiics Ferencnd kdpvisel6ket a vagyonnyilatkozat nyilviinta(6 ds
ellen<irz6 szemdlyek kijeliildsdre. Kdri a szavazatok megtdtel€t.

7612019. (X. 28.) K6binvai Boledr Onkormdnvzat K6nviseld-test let6nek
hatdrozata a vagyonnvilatkozat nvilv6ntart6 6s ellen6rz6 szem6lvek kiielail6s6r6l
(3 igen, egyhangri szavzat|al)

1. A K<ibrinyai Bolg6r onkormrinyzat Kdpviselo-testiilete Nagy Istv{n kdpvisel6t a
vagyonnyilatkozat nyilvAntart6 ds ellenorz6 szemdlynek kijeldli.

2. A Kdpvisel6+estiilet felkdri az elnttktit a sziiksdges intdzkeddsek megtdteldre.
Hatiirid6:
Felel<is;

HataLrido:

Felelos:

azonnal
elniik

azonnal
elni)k

7712019. (X. 28.) K6brinyai Bolprir Onkorminyzat K6ovisel6-testiilet6nek
hatdrozata a vasyoonvilatkozat nyilvrntart6 6s ellendrzd szem6lvek kiieltil6sdrtil
(3 igen, egyhangf szavazattal)

l. A Ktlbrinyai Bolgrir onkormtinyzat Kepvisel6-testiilete Szak6cs Ferencn6
kdpvisel6t a varyonnyilatkozat nyilv6ntart6 ds ellen<irzd szemdlynek kijeliili.

2. A Kdpvisel6-testiilet felkdri az elniikiit a sziiksdges intdzkeddsek megtdteldre.

5. napirendi potrt tirrya: Javaslat a Szervezeti 6s Miiktid6si Szabdlyzat, valamitrt
az Egyiittmiikiiddsi Meg6uapodds feliilvizsg6latdyal kapcsolatos 6lldsfoglalisra
(sz6beli el6terjesztds)

Kardosn6 Terebes Timea: T6jdkoztatja a kdpviseloket arr6l, hogy a Nek. tv. I 13. $ a)
pontjrira figyelemmel a Krib6nyai Bolgrir Onkormrinyzatnak - jogszabAlyi keretek
kdzdtt - 6t nem ruh6zhat6 hateskitrdben az alakul6 iildst kOveto hiirom h6napon beliil
feliil kell vizsg6lni a Szeryezeti ds Miikdddsi Sza;biLlyzatitt, toy6bb6 m6dositja azt a
sziiksdgessd v6l6st k6veto harminc napon beliil.

T6jdkoztata tovAbb6, hogy a Nek. tv. 80. g (2) bekezddsdre figrelemmel a K<ibrinyai
Bolgrir onkorm6nyzattak az alakul6 iildst ktivet<i harminc napon beliil feliil kell
vizsg6lnia a Budapest Fov6ros X. keriilet Kobrinyai onkorm6nyzattal k6t6tt
Egyiittmiiktiddsi Megtillapodrist.
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Elnok: Kiisziini Kardosnd Terebes Timea tAjdkoztat6j6t. Kd a szavazatok megtdteldt.

78/2019. (X. 28,) K6b6nvai Bolsir Onkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata a Szervezeti 6s Miikdddsi Szabdlvzat, yalamint az Eqviittmffktid6si
Mesdllapodis felillvizss6latrival kaocsolatos ill{sfoslal6si16l
(3 igen, egyhangf szavazattal)

A Krib6nyai Bolgrir Onkormrfuryzat Kdpvisel6-testiilete rigy dOnt, hogy
l. az alakul6 iildst kdvet6 3 hOnapon beliil feliilvizsgrilja a Szervezeti ds Miik<jdesi

SzabAIyzatit,
2. az alakul6.iildst kdvetci 30 napon beliil felvizsg6lja a Budapest Fov6ros X. keriilet

K6b6nyai Onkorm6nyzattal kiitiitt Egyi.ittmiik6ddsi Megrillapod6st

Felel6s: Elniik
Hat6rid6:

L pont eseleben 2020. janudr 28.
2. pont esetdben:2019. november 27.

Elntik: Megrillapitja, hogy rovebbi javaslat vagy dsaev€tel a kdpviselok rdszdr6l nem
drkezett, megkosziini ajelenl6v6k aktiv rdszvdteldt, 6s a testiileti iildst bez6rja.

(Szakiics Ferencnd)
Je$/z6kiinyv-hitelesit6



JELENLfTI iV

A K6brinyai Bolg6r Onkorm6nyzat megy6lasztott k6pviseloinek
2019. okt6ber 28-6n 10.00 6rai kezdettel

a K6b6ryai Polg6rmesteri Hivatal Atrium6ban
(1102 Budapest, Szent Liszl6 t6r 29.)
megtartott iinnep6lyes eskiit6tel6r6l

A Helyi Vilasztisi Bizotts6g resz6r6l: ^ a,--) 
^ 

t'f
Dr. Bogniir Ferenc elndk: ' .f):. :):.4-k...:::-:-

A Kdb6nyai Onkorminyzat 6s a Polg6rmesteri Hivatal k6pyiselet6ben:

D. Kov6cs R6bert Antal polgirmester

Dr. Szab6 Krisairin jegizti . 
ii..

Hegediis Kdroly aljegyzo JFfCt
-.--) \

dr. Szabados ott6 kamara i jograndcsos . ..:.....r;".:.'.:-::>..........
"'- nl t I

J6grind Szabados Henrietta nemzerisdgi relerens ....1fv..hryY2,............." lu

A Kdb6tryai Bolg6r Onkorminyzat k6pvisel6i:
Alulirottak egyben a16irrisukkal igazolj6k az eskiiokminy 6tv6tel6t:

Kiibin!ai llolgir Onkorrndnyzat

ruot4.lt- abe---
1./ Nackina Itisztova Eliszaveta kdpvisel6:

2./ Nagy Istv6n kepvisel6:

3./ Szakrics Ferencnd:


