
Budapest F6viiros X. kerulet K6b;nya
Helyi Vdlasztdsi Bizottseg

MEGHiV6

a K6benyai Nemzetis6gi 0nkormenyzatok
K6pvisel6-testiileteinek alakul6 iil6s6re,

a K6banyai Polgarmesteri Hivatal itrium6ba
(1102 Budapest X., Szent Laszl6 t6r 29.)

2019. okt6ber 28-en (h6tf6n) 10.00 6rrra.

Napirend el6tto HelyiVdlasztdsi Bizottsdg elnitk,nekq vdloszttis eredm'ny4r1l sz6l6
tdjikoztotdjdra is az eskitetelt kiivetden o megbizblevelek dtaddsdro kerijl sor.

Tefvezeft naoirend:
1. A telepril6si nemzetis6gi dnkormrnyzati k6pvisel6k eskiit6tele (eskiivev6: Dr.

Bogndr Ferenc, a HelyiVelaszt6si Bizottsiig elndke)

Szi.inet

2,/ lavaslat a telepiil6si nemzetis6gi dnkorm,nyzat elndk6nek megvflasztesera
(sz6beli el6terjeszt6sl

3./Javaslat a telepiil6si nemzetisdgi dnkormanyzat elndkhelyettesdnek
megvdlasztasrra (sz6beli el6terjeszt6s)

4./ Datntds a k6pvisel6 igazolvenyok elk6szit6s6r6l (sz6beli el6terjeszt6s)

5./ Javaslat va$/onnyilatkozat nyilventart6 6s ellen6rz6 szem6lyek kijeldl6s6re
(sz6beli el6terjeszt6s)

Megielenesdre felt6tleniil sz6mltok. Amennyiben az iil6sen nem tud r6szt venni,
k6rem, hoS/ annak ok6t legk6s6bb 2019. okt6ber 25-6n [p€ntekenJ 12.00 6r6ig
sziveskedjdk jelezni a Humanszolgeltatiisi F6osztaly, Kdznevel6si 6s
Civilkapcsolati Osztrly J6gan6 Szabados Henrietta nemzetis6gi referensdnek a
433-8141-es telefonsziimon, vagy a loganeHenrietta@kobanya.hu e-mail cimen.

Budapest, 2019. okt6ber 24.
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KOBANYAI LENGYEL ONKORMANYZAT
KEPVISELO.TESTiJLETE

1102 Budapest, Szent L6szl6 t6r 29.

JEGYZ6KONYV

K6sziilt: a Ktibr4nyai Lengyel 0nkorm6nyzat Kdpvisel6-testiitete 2019. okt6ber
28-6n 10.40 6rai kezdettel a K6b6nyai Polg6rmesteri Hivatal (1102 Bp.
X., Szent L6szl6 t6r 29.) Iiildszint 20. sziim alatti taniicskoz6 termdben
megtartott alaku16 iildsrril.

Az alakul6 tilds elndki funkci6jrit a korelniik, Divid M{ria latja et.

A megvelasztott kdpviset<ik az alakul6 iilds keretdben a nemzetisdgek jogair6l s2616
201 l. dvi CLXXIX. (a tovribbiakban: Nek tv.) 100. g-a szerint esktit tesznek.

Jelen vannak: D6vid M6ria kdpvisel6
Wygocki Richrirdnd kdpvisel6
Danka ZoltAn kdpvisel6

A K6b6nyai Polgirmesteri Hivatal r6sz6r6l tan6cskozisi joggal:
dr. Szabados Ott6 kamarai jogtaniicsos
J6giindSzabadosHenrietta nemzetisdgireferens

Korelndk: Bejelenti, hog5r a jegyz6kdnyvet J6giind Szabados Henrietta vezeti magyar
nyelven.

Ddvid Miria, a K<ibrinyai Lengrel Onkormrinyzat korelniike iidvdzli a megielenteket,
6s az alakul6 iil6s folytat6s6t megnyitja. Meg6llapitja, hogy a testiileti iildsen 3 f,5

kdpvisel6 megjelent, €s a testiilet hat6rozatkdpes.

Korelniik: Javasolja, hogli a jegzz6kdnyv hitelesit€sdvel Danka Zolt6n kdpvisel6t
bizza meg a Kdpvisel6-testiilet, egyben megkdrdezi, hogy a jeltilt elfogadja-e a
jeliildst. K6ri a szavazatok megtdteldt.

Danka Zoltrin: V6llalom a megbizat6st.

Korelniik: Kd a szavazatok megteteldt.

Korelniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 l6vel hatifuozatkdpes.
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95/2019. (X. 2E.) K6b6nyai Lensyel Onkormdnyzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatdrozata a iesyzokdnlry-hiteleslt6 IIlesy6laszt6s6r6l
(3 igen, eglu hangf szavazattal)

A Kribrinyai Lengyel Onkormiinyzat Kdpvisel6-testiilete 6gy ddnt, hogy jegyzok<inyv-

hitelesit6nek Darka Zolt6n kdpvisel6t viilasztja meg.

Korelniik: Ismerteti a napirendi pontokat, majd k6ri a szavaz atok megtdtel€t.

96/2019. (X. 28.) K6b6nvai Lenwel 6nkormAnvzat K6ovisel<i-testiilet6nek
hatirozata a napirend elfosadAsd16l
(3 igen, eglhangi sz avazatlal)

K6b6nyai Lenglel onkormiinyzat Kdpvisel6-testiilete a testiileti iilds napirendjdt az

aliibbiak szerint fogadja el:

l. Jayaslat a K6b6nyai Lengrel Onkorm6nyzat elniik6nek megv{lasztisira
(sz6beli elciterjesztds)
Eklterj eszt<i: koreln6k

2. Javaslat a K6b6nyai Lengyel Onkorminyzat elniikhelyettes6nek
megv6laszt6sdra (sz6beli ekiterjesads)
El6terjeszt6: elniik

3. Diint6s a k6pvisel6 igazolvitryok elk6szit6s6r6l (sz6beli eloterjesads)
El6terjeszt6: elndk

4. Javaslat varyonnyilatkozat-nyilv6ntart6 6s -ellendrz6 szem6lyek kijeliil6-
s6re (sz6beli el6terjesztes)
El6terjeszt6: elndk

5. Javaslat a Szeryezeti 6s Mtkiid6si Szab6lyzat, valamint az Egyiittmiikiid6si
Meg{llapodis feliilvizsgilatival kapcsolatos 6llisfoglakisra (sz6beli
ekiteriesads)
Eloterjeszto: elndk

l. napirendi pont t6rgya; Javaslat a K6brnyai Lengyet Onkorm6nyzat elniik6trek
megv6lasztris6ra (sz6beli el6terjesztds)

Korelniik: Kdri a Kdpviselci-testtlet tagjait, hogy tegyenek javaslatot a Ktibrinyai
Lengyel Onkonn6nyzat elndkdnek szemdlydre.

D6vid M6ria: Szivesen elv6llalja az elndki tisztsdget, mivel az eloz6 ciklusokban
kdpvisel6kdnt aktivan tevdkenykedett, fels6fokon besz6li a lengyel nyelvet, j6l ismeri
a leng/el kultrir6t. Wygocki Richr{rdnd ds Danka Zolt6n is m6r volt elndk az el6z6
ciklusokban. Vrillalja az elnaiki tisztsdggel jtu6 feladatok ell6t6s6t.

Korelniik: Javasolja Ddvid M6ria szem€lydt az elnitki tiszts6g betiiltdsdre.



Korelndk: Megkdrdezi, hory ajelttlt v6llata-e megbizatast ds kdri-e zirt titds tartasrit.

D6vid Miria: V6tlalom a megbizatrist, nem kdrem zArt tll€s tarttu6t.

Korelndk: Kiri a szavazatok megtdteldt. Min6sitett ttibbs6gii szavazi4s ktivetkezik.

9712019.
t{rozata a K6 i Len

nvai Lengyel Onkorm:invzat

(2 igen, I nem szavazattal)

A Kilbrinyai Lengyel Onkormiinyzat Kepvisel6-testiilete
D6vid M6ria kdpviselSt viilasztja meg.

at elniik6nek m lasztrisirdl

u8) ddnt, hogy elndkdvd

Korelndk: E^tAn atadja a sz6t Divid M6ria elniik asszonynak, az alakul6 iilds
vezetesdnek folytat6s6ra.

2. napirendi pont tirgya: Javaslat a K6bdnyai Lengyel Onkorm6nyzat
elniikhelyettes6nek megvrilasztdsdra (sz6beli elSterjesz6s)

Elniik: Kdri a K6pviselo-testi.ilet tagiait, hogy teg]i enek jayaslatot a KSbiinyai Lengyel
Onkormanyzat elndkhelyettesdnek szemdlydre.

Elntik Javasolja Wygocki Rich6rdtr6 szemdly6t az elndkhelyettesi tisztsdg
bettiltdsdre.

Elniik: Megkdrdezi, hogy ajeldlt v6llalja-e megbizat6st, 6s kdri-e z6rt iil6s tart6s6t.

Wygocki RichArdn6: Vallalom a megbizatest, nem k6rem z6rt iilds tartdset.

Elntik: Keri a szavazatok megtdteldt. Min6sitett tiibbsdgii szavaziis kovetkezik.

Datrka Zolt6n: Felaj6nlja magrit az elniikhelyettesi tisztsdg betiiltdsdre.

98/2019. iibdnvai Lensrel Otrkorrn
ta a Kribinvai clniikhe

meqv6laszt6si16l
(2 igen, I nem szavazattal)

A K6b6nyai Lengyel onkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete [Si datnt, hogy
elndkhelyettesevd Wygocki tuch6rdn6 kdpvisel6t valasztja.

Elniik: Kdri a szavazatokat Danka Zolt6n szemdlydre.

ek
ek



99/2019. . 28.) Kdb6nyai L
hatirozata a K6b6nyai Lenwel dnkorm{nyzat elntikhelyettes6nek
megYrlasztisA16l
(l igen, 2 nem szavazattal)

A K6brinyai Lengyel onkorm6nyzat Kdpviseki-testiilete rlgy ditnt, hogy
elnitkhelyettesdvd Danka Zolt6n kdpvisel<it nem vdlasztja meg.

3. napirendi pont tirgya: Dtintds a k6pvisel6 igazolvinyok elk6szit6s6r6l (sz6beli
el6te{esztds)

Elniik: Kdri J6giind Szabados Henrietta asszonyt, hogy a kdpvisel6i igazolv6nyok
elkeszitdsdr6l nyijtson t6jdkoztat6st a kdpvisel<iknek.

J6grin6 Szabados Henrietta: Kiisz6ni a sz6t. Saj6t nevdben gatulil a Kob6nyai
Lengyel Onkorm6nyzat megalakul6sdhoz, sok sikert 6s j6 egdszsdget kiviin az
elkovetkezendri 5 dvre a testiilet munk 6j^hoz. T jekoztatja a Kdpvisel6-testiiletet, hogy
a Kob6nyai Polgiirmesteri Hivatal minden telepiildsi nemzetisdgi ijnkormanyzati
k6pviselci rdszdre kdpvisel6i igazolv6nyt k6szit, melyhez minden kdpviselotol
fdnykdpet kdmek. Kdri ditnt€siiket, hogy a kdpvisel6i igazolviiny csak magyar felirati
legyen.

Elniik: Javasolom a Kdpviselo-testiiletnek, hogy az igazolv'ny szdvege magyar
nyelvel kdsziiljtin. Kdrem a szavazatok megtdteldt.

100/2019. (X. 2E.) K6bdnvai Leneyel Onkorminvzat K6pvisel6-testiiletdnek
hatirozata a k6Dvisel6i isazolvenyokr6l
(3 igen, egyhangrl szavazattal)

1. A K6brinyai Lengyel Onlormrinyzat Kdpvisel6-testiilete fgy d6nt, ho$/ a
kdpviseltik rdszdre a k6pvisel6i igazolvrinyok magyar nyelven kdsziiljenek.

2. A Kdpvisel6-testiilet felkdri az elnttkot a sziiksdges intdzkeddsek megtdteldre.
Haterid6:
Felekis:

azonnal
elntik

4
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4. napirendi pont tArgya: Jayaslat a vagJr'onnyilatkozat nyilvintart6 6s ellen6rz 6
szem6lyek kijeliil6s6re (sz6beli el6terjesztds)

J6g6n6 Szabados Henrietta: T6jdkoztatja a kdpvisel6ket a Nek. tv. 103. $-a szerinti
vagyonnyilatkozattdteli kOtelezettsdgiikrcl :

,,(l) A nemzetisdgi dnkormenyzati kdpviseki a megvrilasarisrit6l sziimitott harminc
napon beliil, majd ezt kovetoen minden dv janu6r 3l-ig a 2. melldklet szerinti
vagyonnyilatkozatot koteles tenni. A kdpvisel<i saj6t vagyonnyilatkozatiihoz csatolni
koteles a vele kdzds hdztartAsban dlo hrizastrirsriaak vagy dlett6rsiinak, valamint
Sr'emekdnek az e t6rvdny melldklete szerinti vag/onflyila&ozat6t.

(2) A vaglonnyilatkozat tdteldnek elmulaszt6sa esetdn - annak benytjtrisriig - a
kdpvisel<i nem gyakorolhatja kdpvisel<ii jogait, 6s nem rdszesiilhet tiszteletdijban,
termdszetbeni juttatiisban, kdlts€gt6ritdsben.

(3) A vagyonnyilatkozatot a szeryezeti ds miikitddsi szab'lyzatba\ erle kijelatlt
bizotts6g, vag/ legalibb kdt kdpvisel6 tartja nyilv6n es ellenorzi. A kdpvisel6
vagyoruryilatkozata M eller,iirzeshez szolgriltatott azonosit6 adatok kivdtelevel -
nyilv6nos."

Az ujrav6lasztott kdpvisekik esetdben szintdn be kell nyrijtani a vagyonnyilatkozatot.
hiaba adtAk lejanuiirban, ds kiivetkez6 dv janutuban szint6n le kell majd adni.

Elniik: Kitszttni J6grind Szabados Henrietta t6jdkoztat6jAt, majd ezt ktivetoen javasolja
D6vid M6ria ds Wygocki Richrirdnd kdpvisekiket a vagyonnyilatkozat-nyilvAntart6 ds

-ellenorzS szemdlyek kijeldldsdre. Kdri a szavazatok megtdteldt.

l0l/2019. (X. 28,) K6b6nyai Lenqvel 6nkormdnyzat K6ovisel6-testiilet6nek
hat6rozata a vawonnyilatkozat-nyilv6ntart6 6s -€lle[6126 szem6lyek kiieliil6s616l
(3 igen, egyhangf sz av az,'ttal)

1. A KSbaryai Lengyel onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete D6vid M6ria kdpviselot a
vagyonnyilatkozat-nyilvr4ntart6 ds -ellenorzri szemdlynek kijel6li.

2. A Kdpvisel6-testiilet felkdri az elndkdt a sztiks€ges intezkeddsek megtdteldre.
Hat6rido: azonnal
Felel6s: elndk

102/2019. (X. 2E.) K6b6nyai Leneyel Onkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata a vawonnyilatkozat-nyilvintart6 6s -ellen6rz6 szemdlvek kiieliil6s616l
(3 igen, egihangri szavazattal)

1. A Krib6nyai Lengyel Onkormrinyzat KdpviselS-testiilete Wygocki Richdrdn6
kdpvisel<it a vagyonnyilatkozat-nyilviintart6 ds -ellen6rzo szemdlynek kijeldli.

2. A Kdpviseld-testiilet felkdri az eln6k6t a sziiksdges intdzkeddsek megteteldre.
Hat6rid6: azorluj,al
Felel6s: elnitk
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5. napirendi pont tirgya: Javaslat a Szervezeti 6s Miiktid6si Szab{lyzat, valamirt
az Egyiittmiikiid6si Megdllapodis feliilvizsgdlataval kapcsolatos 6ll6sfoglal6sra
(sz6beli eloterjesztds)

J6gdnd Szabados Hetrrietta: T6jdkoztatja a kdpvisel6ket an6l, hogy a Nek. tv. I13. g

a) pontjAra figyelemmel a K6b6nyai Lengyel Onkorm6nyzatnak - jogszabiilyi keretek
kttzdtt - et nem ruh6zhat6 hat6sk<irdben az alakul6 iildst kdvet6 h6rom h6napon beliil
feliil kell vizsgrilni a Szervezeti ds Mriki,ddsi Szab6lyzat6t, toviibb6 m6dositja azt a
sztksdgessd vrilist k6vet6 harminc napon beliil.

TAjdkoztatja tovribbri, hogy a Nek. tv. 80. g (2) bekezddsdre figyelemmel a K6b6nyai
Lengyel Onkorm6nyzatnk az alakul6 iildst kdvetci harminc napon beliil feliil kell
vizsgrilnia a Budapest F6v6ros X. kerillet K6b6nyai Onkorm6n),zattal kittittt
Egyiittmiikiidesi Megrllapod6st.

Elndk: Kosziini J6giind Szabados Henrietta t6jdkoztat6jdt. Kdri a szavazatok
megtfielet.

103/2019. (X. 28.) K6bdnvai Lersyel Otrkormdrvzat K6pvisetd-testiilet6nek
hatirozata a Szervez€ti 6s Miikiid6si Szabilyzat. valamint az Esyiittmiikiid6si
Mesdllapodis feliilvizssilativat kaocsolatos 6llrsfoelal6si16l
(3 igen, egyhangf szavazattal)

A K6b6nyai Lengyel Onkormrinyzat Kdpvisel6-testUlete igy daint, hogy
l. az alakul6 iildst ktivet6 3 h6napon beliil feliilvizsgata a Szevezeti ds Miikdddsi

Sza'b lyzat l,
2. az alakd' iil€st kitvet6 30 napon beliil felvizsg6lja a Budapest F6vriros X. keriilet

K<ibrinyai onlormrinyzattal kittiitt Egyiittmiikdddsi Megrillapodrist.

Felel<is: Elntik
Hat6rid6:

l. pont eseteben 2020. janurir 28.
2. pont esetdben: 2019. november 27.

Elndk: Meg6llapitja, hogy tovebbi javaslat yagy dszrevdtel a kdpvisel6k rdszdrril nem
i a jelenldv<ik aktiv rdszvdteldt, ds a testiileti i.il6st bez6rja.

(Danka Zolt6n)
Jegyzokdnyv-hitelesit6

(D6vid M6ria)

drkezett,



JELENLETI IV

A K6binyai Lengyel 6nkorm{nyzat megyilssztott k6pyis€l6inek
2019. okt6ber 28-6n 10.00 6rai kezdettel

a K6binyai Polgdrmesteri Hivatal Atrium6ban
(1102 Budapest, Szent Liszl6 t6r 29.)
megtartott iinnep6lyes eskiit6tel6r6l

A Helyi Vilaszt:lsi Bizotts:lg r6sz6r6l: \ nz--\ 'L I \YJ
Dr. Bogn6r Ferenc elndk: -':..J.:.\..t ...11-rt:-

A K6b6nyai Onkormfnyzat 6s a Polgfrmesteri Hivatal k6pviseletGben:

D. Kov{4cs R6bert Antal polgiirmester

Dr. Szab6 Kriszti6n jegyz<i

Hegedfs K6roty atjegrz<i

dr. Szabados Ott6 kamarai jogtanAcsos

J6gtiad Szabados Henrietta nemzetisdgi referens

A K6b6nyai Lengyel Onkormrinyzat k6pvisel6i:
Alulirottak egyben akiirisukkal igazolj6k az eskiiokm6ny 6tv6tel6t:

K6 hin i Lcn cl Onko

1./ Danka Zoltin kdpvisel<i:

2./ D6Yid Mtuia kdpviselti:

3./ Wygocki Richrirdnd kdpviselo:


