
Budapest Fovaros X kearlet Kdbdnyar
Helyl VdlasadJ Btzottsrg

Budapest, 2019. okt6ber 31.

MEGHIV6

a K6bSnyai N6met 0nkormeryzrt
K6pyisel6-testiilete mcgism6telt alakul6 iil6s6re,

a K6bdnyai polgarmesteri Hivatal
(1102 Budapest X., Szent Lesd6 161 29.)

faildszint 20 term6be
2019. [ovember 6-en (szerden) 14,00 6rdra.

Nopirend el6tt Cs oz eskitdtelt k(ivet,en o megbiz'leeelek Atoddsdro kertil sor.

Tervezett naltirend:
1./ Javaslat a K6brnyai N6met 0nkorminyzat elnOk6nek megvelasztesera

(sz6beli el6terieszt6s)

2./ lavaslat a K6benyai N6met onkormlnyzat elnaikhelyeftesCnek
megvllasztCsf ra (sz6beli el6terjeszt€s)

3./ Datnt6s a k6pvisel6 igazolvdnyok elk6szit6s6r6l (sz6beli el6terjeszt€s)

4,/ lavaslat varyonnllatkozat nyilv{ntart6 6s ellen6rz6 szemdlyek kiieldldsdre
(sz6beli el6terjeszr6s)

Megjelends6re feltdtlenril szdmltok Amennyiben a megism6telt iit6sen nem tud
r6szt venni, k6rem, ho$/ annak okrt legk6s6bb 2019. november 4-6n (h6rf6n)
12.00 6raig szlveskedi6k jelezni a HumlnszolgfltatCsi F6osztll, K6znevel€si 6s
Civilkapcsofati OsztAly l6EA,i,4 Szabados Henrietta nemzetis6gi referens6nek a
433-8141-es telefonszemon, va$/ a JoganeHenrietta@kobanya.hu e-mail clmen.
Tljdkoztatom, amennyiben az alakul6 iil6sre a v{laszt s napiat6l szrmltott 30
napon belul nem kerul megtartAsra, id6kdzi velasztast kellkitozni.
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KoBANYAI N6MET 6NKoRMANYZAT
KEPVISELO.TESTULETE

1102 Budapest, Szent Liszl6 t6r 29,

JEGYZ6KONYV

K6sziilt: a K6br4nyai N6met Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testulele 2019. november
6-6n 14.00 6rai kezdettel a K6btuyai Polg6rmesteri Hivatal (1102 Bp.
X., Szent L6szl6 t& 29.) ftildszint 20. sz6m alatti taniicskoz6 termdben
megtartott alakul6 iildsrol.

Az alakul6 ulds elntiki tunkci6j6t a korelntik, Ingusznd dr. Barabris Rita l6tja el.

A megv6lasztott k6pvisel6k az alakul6 iilds keret€ben a nemzetisdgek jogair6l sz6l6
2011. €vi CLXXIX. (a tovribbiakban: Nek tv.) 100. g-a szerint eskiit tesznek.

Jelen vannak: Ingusznd dr. Barabiis Rita k€pviseki
Nagy Ildik6 kdpvisel6
Nyitraind Molnrtu Gabriella Mrtu:ia kdpvisel6

A K6b6nyai Polg6rmesteri Hivatal r6sz6r6l tandcskoz6si joggal:
Hegediis K6roly: aljegyzS
K6lm6nnd Szab6 Judit os,'6lyvezetb
dr. Szabados Ott6 kamarai jogtanecsos
J6g6n6 Szabados Henrietta nemzetisdgi referens

Korelndk: Bejelenti, hogy a jegyz6kdnyvet J6g6nd Szabados Henrietta vezeti magyar
nyelven.

Ingusznd dr. Barab6s Rita, a K6banyai Ndmet onkorm6nyzat korelnaike iidvaizli a
megjelenteket, ds az alakul6 Ul6s folytat6s6t megnyitja. Meg6llapitja, hogy a tesriileti
ttldsen 3 fti kdpvisel6 megjelent, ds a testiilet hattuozatkdpes.

Korelniik: Javasolja, hogy a je$/z6kitnyv hitelesitdsdvel NaS/ Ildik6 kCpvisel6t bizza
meg a Kepviselb-testiilet, egyben megkdrdezi, hogy ajel6lt elfogadja-e a jel6l€st. K6
a szavazatok megtdteldt.

Nagy Ildik6: V6llalom a megbizat6s.

Korelnok: Kdri a szavazatok megtdteldt.

Korelniik A Kdpvisel6-testiilet 3 fovel hatfuozatkdpes.
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33/2019, (XI. 06.) K6b6nvai N6met Onkorm6nyzat K6pviselti-testiilet6nek
hatdrozata a ieqvz6kdnwhitelesit6 mesv6laszt6s{16l
(3 igen, egyhangri szavaz attal)

A Ktib6nyai Ndmet Onkormriayzat Kdpvisel6-testiilete rigy datnt, hogy jegyz6k6nyv
hitelesit6nek Nagy Ildik6 kdpvisel6t vdlasztja meg.

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

34/2019. (XI. 06.) K6b6nyai N6met OnkormAnvzat K6oviseld-testiilet6nek
hatdrozata a napiretrd elfoqad6sA16l
(3 igen, egyhangf sz av azatlal)

K6b6nyai Ndmet Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete a testUl€ti iil6s napirendj€t az
al6bbiak szerint fogadja el:

1. Javaslat a Kdb6nyai N6met Onkormdnyzat elniik6nek megv6lasztis6ra
(sz6beli eloterjesa€s)
Eloterjeszt<i: korelnOk

2. Javaslat a K6binyai N6met Onkorm6nyzat eltriikhelyettes6nek
megvrilasztis6ra (sz6beli el6terjesztds)
El6teieszt6: elndk

3. D0nt6s a k6pvisel6 igazolv6nyok elk6szit6s6rtil (sz6beli el6te{esztds)
El6terjeszt6: elnok

4. Javaslat vagyonnyilatkozat nyilvintart6 6s ellen6rz6 szem6lyek kijel0l6s6re
(sz6beli el6te{esztes)
El6terjeszt6: elnok

5. Javaslat a Szervezeti 6s Miik0d6si Szab{lyzat, valamint az Egyiittmtkiidesi
Meg6llapodds feliilvizsgilatival kapcsolatos 6ll6sfoglal6sra (sz6beli
eltiterjesads)
Eloterjeszt6: elnttk

1. napirendi pont tirgys: Javaslat a K6b6nyai N6mel Onkorm6ryzat elndk6nek
megv6laszt6sira (sz6beli el<iterjesztds)

Korelndk: Kdd a Kdpvisel6-testiilet tagiait, hogy tegyenek javaslatot a Krib6nyai
Ndmet onkormiinyzat elnOkdnek szemdlydre.

Nyitrain6 Moln6r Gabriella Miria: Javasolja Ingusznd dr, Barab6s Rita szemdlydt
az elniiki tisztseg betiiltdsdre.

Korelniik: Megkdrdezi, hogy ajel6lt vallalja-e megbizat $ es keri-e ztut Ulds tart6s6t.

Inguszn6 dr. Barab{s Rita: Vallalom a megbizatest, nem kerem ziirt Ules tart6sdt.
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Korelniik: Kdd a szavazatok megtdtel€t. Min6sitett tdbbsdgfi szavaz5s kovetkezik.

19. 06. nvai N6met
hatdrozata a K6binvai N6met dnkorminvzat elntik6nek mew6laszt6s6r6l
(3 igen, egyhangri sz avazattal)

A K6brimyai Ndmet 0nkorm6nyzat Kdpvisel6-test[lete igy diint, hogi eln6kdvd

Inguszn6 dr. Barab6s Rita k6pvisel6t v6lasztja meg.

Korelniik: Ezut6n 6tadja a sz6t Inguszne dr. Barabis Rita elndk asszonynak, az

alakulo iilds vezetdsenek fol) latdsiira.

2. napirendi pont thrgya: Javaslat a K6binyai N6met onkormanyzat
elniikhelyettes6nek megvilasztis6ra (sz6beli el6terjesztds)

Elnok: Kdri a K6pvisel6-testiilet tagiait, hogy tegyenek javaslatot a K6brinyai N6met

onkorm6nyzat elntikhelyettesdnek szemelyere.

Elniik: Javasolja Nyitrain6 Molnir Gabriella M6ria szemely€t az elnokhelyettesi

tiszts6g betiiltds&e.

Nagy Ildik6: Egyetdrt az elndkjavaslalival.

Elntik: Megkdrdezi, hogr ajeldlt vrillalja-e megbizatiist 6s kd -e z{rt iil€s tart6s6t'

Nyitrain6 Molnir Gabriella lVl6ria: V6llalom a megbizat6st, nem kdrem z6rt iil6s

tart6sat.

Elldk: Kdd a szavazatok megtdtet6t. Min6sitett tiibbsdgii szavaz6s kdvetkezik'

meqv6lasztisi16l
(3 igen, egyhangri szavazattal)

A K6b6nyai N€met Onkormanyzat Kdpvisel6-testillete fgy d6nt, ho$/

elntikhelyettesdvd Nyitraine Moln6r Gabriella M6ria kdpvisel6t YAlasztja'
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3. napirendi pont tir$/a: Dontds a k6pvisel6 igazolvitryok elk6szit6s6r6l (sz6beli
el6terjesztds)

Elniik; K€ri J6g6nd Szabados Henrietta asszonyt, hogy a kdpvisel6i igazolvrinyok
elkdszit6sdr6l nyfjtson t6jdkoztat6st a kdpvisel6hek.

J6g6n6 Szabados Henrietta: Koszoni a sz6t. Sajiit nevdben gratulal a Kobdnyai
Ndmet Ontorm6nyzat megalakul6siihoz, sok sikert ds j6 egdszsdget kiv6n az
elkovetkezendo 5 €yre a testiilet munkAjAhoz. Tajdkoztatja a Kdpviselotestiiletet, hogy
a K<ibrinyai Polg6rmesteri Hivatal minden telepiildsi nemzetisdgi onkormiinyzati
kdpvisel6 rdszdre kdpvisel<'i igazolv6nyt kdszit, melyhez minden kdpvisel6t6l
f€nykdpet kdmek. K&i ditntdsiiket, hogy a kdpviseloi igazolviiny csak magyar feliratri
legyen.

Elndk: Javasolom a Kdpviselo-testiiletnek, hog/ az igazolvirry szitvege magyar
nyelven kdsziiljdn. Kdrem a szavazatok megtdteldt.

3712019. (XL 06.) K6binvai N6met 6nkormrinvzat K6ovisel6-testiilet6nek
hat6rozata a k6pvisel6i iqazolyinyokr6l
(3 igen, egyhangf szavazattal)

l. A K<ibrinyai Ndmet Onkorm6Lnyzat Kdpvisel6{estiilete rigy ddnt, hogy a kdpvisekik
rdsz€re a kdpvisel6i igazolvi4nyok magyar nyelven k6sziiljenek.

2. A Kdpviselo-testiilet felkdri az elndkdt a sziiksdges intdzkeddsek megtdteldre.
HatArid6:
Felelos:

azonnal
elnrlk

4. napirendi pollt tir$/n: Javaslat a yagyonnyilatkozat nyilvriltart6 6s ellen6rzo
szem6lyek kijel0l6s6re (sz6beli el6terjesa6s)

J696tr6 Szabados Henrietta: Tiljekoztalja a kdpviseloket a Nek. ty. 103. $-a szerinti
vagyonnyilatkozattdteli kiitelezettsdgiikrSl :

,,(1) A nemzetisdgi 6nlormiinyzati kdpvisel<i a megv6lasr6s6t6l sz6mitott harminc
napon beliil, majd ezt kirvet6en minden dv janurir 3l-ig a 2. melldklet szerinti
vagyonnyilatkozatot kirteles tenni. A kdpviselo sajiit vagyonnyilatkozatAhoz csatolni
kiiteles a vele kdzds h6ztartAsban dl6 hiizastiirsiinak vagy dlett6rs6nak, valamint
g/ermekdnek az e torvdny melldklete szerinti vagyonnyilatkozatiit.

(2) A vagyonnyilatkozat teteldnek elmulasztAsa esetdn - annak benyrijt6s6ig - a
kdpviselo nem gyakorolhatja kdpvisel6i jogait, ds nem rdszesiilhet tiszteletdijban,
temdszetbeni juttat6sban, koltsdgtd tdsben.

(3) A vagyomyilatkozatot a szervezeti ds miikoddsi szabdlyzatbar, erre kijelitlt
bizottsdg, vagl legalibb kdt kdpvisel6 tartja nyilv6n ds ellencirzi. A kdpvisel<i
vagyonnyilatkozata - az elle irz'shez szolg6ltatott azonosit6 adatok kivdteldvel -
nyilv6nos."
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Az fjrav6lasztott kdpviselSk esetdben szintdn be kell nyrijtani a vagyonnyilatkozatot,
hi6ba adt6k lejanutuban, €s kdvetkez6 dvjanurirban szinten le kell majd adni.

Elniik: Kdsztini J6g6nd Szabados Henrietla t6jdkoztat6j6t, majd ezt kiiyetoen javasolja
Nyitraind Moltr6r Gabriella Miria ds Nagy Ildik6 kdpviseloket a vaglonnyilatkozat
nyilv6ntart6 6s ellen<irzci szemdlyek kijeliildsdre. Kdri a szavazatok megtdteldt.

38/2019. (XI. 06.) K6brinyai Ndmet 6nkormrinvzat K6ovisel6-testiilet6nek
hatirozata a vaqyonnyilatkozat nvilv6ntart6 €s ellen6126 szemdlyek kiiel0l6sd16l
(3 igen, egyhangri sz av azattal)

1. A K6banyai Ndmet Onkorm6nyzat Kepviselo-testiilete Nyitrain6 Moln{r
Gabriella M6ria k€pviselot a vagyonnyilatkozat nyilviintart6 ds ellentirz6 szemdlynek
kijeliili.

2. A Kdpvisel6{estiilet felkdri az elndkdt a sziiks€ges int6zkeddsek megtdteldre.
Hatrirido:
Felel6s:

Hatririd6:
Felekis:

azonnal
elntik

azonnal
elniik

39/2019. (XL 06.) K6b6nvai N6met Onkormrinvzat K6ovisel6-testiilet6nek
hatrirozata a vaeyonnvilatkozat nyilvintart6 6s ellen6rz6 szem6lyek kiieltil6s6r6l
(3 igen, egyhangri szavazattal)

l. A K5b6nyai N€met dnkormanyzat Kdpvisel6-testiilete Nagy Ildik6 kdpvisel6t a
vagyonnyilatkozat nyilvantart6 6s ellen6rz6 szemdlynek kijeloli.

2. A Kdpvisel6{estiilet felkdri az elniikiit a sziiksdges intezkeddsek megtdteldre.

5. napirendi pont t6rgya: Javaslat a Szervezeti 6s M(kiid6si Szabilyzat, valamint
az Egyiittmiikaid6si Megillapodis feliilyizsgilatdyal kapcsolatos 6llisfoglal6sra
(sz6beli el6terj esztds)

J6gdn6 Szabados Henrietta: Tiijdkoztatja a kdpviselciket arr6l, hoglr a Nek. tv. I13. $
a) pontjAra figyelemmel a KobAnyai Ndmet Onkormdnyzatnak - jogszab6lyi keretek
kitziitt - at nem ruh zhat6 hataskdrdben az alakul6 iildst kdveto htuom h6napon belill
feliil kell vizsgrilni a Szervezeti 6s Miikitddsi Szab|lyzatii, tovribb6 m6dositja azt a
sziiksdgessd v6lAst kdveto harminc napon beliil.

Tejekoztatja tov6bb6, hogy a Nek. tv. 80, $ (2) bekezddsdre figyelemmel a Kobrinyai
Ndmet onkorm6nyzattak az alakul6 iildst ktivet6 harminc napon beliil feliil kell
vizsgiilnia a Budapest F6v6ros X. keriilet Kdbiinyai onkormAnyzattal kottttt
Egyiittmiikdddsi Meg6llapod6st.
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Elnaik KOszOni J6g6n6 Szabados Henrietta tiijdkoztat6j6t. K6ri a sz.avazatok

megtdteldt.

hat6rozata a Szervezeti 6s Mffkdd6si SzabilYzat. valamint az Ewiittmflkiid6si
Mes6llapodis feliilvizsqilat{yal kapcsolatos 6ll6sfoqlalisi16l
(3 igen, egyhangri s zavazaltal)

A K6b6nyai Ndmet onkormri,nyzat K€pviselo-testiilete fgy ditnt, hogy

l. az alakul6 iildst kitvet6 3 honapon beliil feliilvizsg6lja a Szervezeti es Miik6ddsi
Szabilyzat6t,

2. az alakul6 iildst kiivet6 30 napon beliil felvizsg6lja a Budapest F6v6Lros X. kertilet
K<lbrinyai Onkormrinyzattal kdtdtt Egyiittmilkdddsi Meg6llapod6st

Felel6s: Elniik
Hat6rid6:

L pont eseldben:2020. lebrudr 5.

2. pont esetdben: 2019. december 5.

Elniik: Megrillapitja, hogy tov6bbi javas!*1?$\Tzrev6tel a kdpvisel6k rdsz6riil

drkezett, mJgktiiz6ni ajetenl€v6k aktiylrdq0liG]8bh a testiileti iilest bezi{a.
/ ^ ",i..

nel'n

,\l

7>G!/-aron\L-{.
iiil;;;; B;;tu;;;

Elnitk Jegy26kon)'v-hitelesito
(Nagv l1dik6)



JELENLETI iV

A K6b6nyai N6met Onkorm6nyzat megvilasztott k6pvisel6inek
2019. november 6-in 14.00 6rai kezdettel

a K6bdnyai Polgdrmesteri Hivatal Atriumiban
(1102 Budapest, Szent Ldszl6 tdr 29.)
megtartott iinnepdlyes eskiit6tel616l

dr. Szabados On6 kamarai jogtandcsos :--47:

A Polgdrmesteri Hivatal k6pviselet6ben:

Hegediis K6roly alj egyzti

1./ Ingusznd dr. Barabris Rita kdpvisel6:

2./ Nagy Ildik6 kdpvisel6:

3./ Nyitraind Molniir Gabriella M6ria kdpvisel6:

Krilm6nnd Szab6 Judit osaiilyvezet6: .....i.qJ

J6gdnd Szabados Hendetta nemzetisdgi referens

A K6binyai N6met Onkorm6nyzat k6pvisel6i:
Alulirottak egyben al{ir{sukkal igazoljrlk az eskiiokminy itv6tel6t:

K6brinyai N6met 6nkormiinvzat

'Err-.0.'rD*d'.


