
Budapest Fovdros X kerulet K6bd.yar
Helyi Valasztisi Bizottseg

MEGHiV6

a K6banyai Nemzetis6gi onkormrinyzatok
K6pvisel6-testiileteinek alakul6 iil6s6re,

a K6bdnyai Polg6rmesteri Hivatal Atrium6ba
(1102 Budapest X,, SzentLisdo ftr 29.)

2019. okt6ber 28-an @6tf6n) 10.00 6r6ra.

Napirend el6tta HelyiVdlasztosi Bizottsdg eln(ikdnek a v1losztds eredminy'r1l sz6l6
ij4koztatijdra is az esk Utelt kajvetden a megbiz'levelek dtaddsdra keril sor.

Tervezett naDirend:
1. A telepiil6si nemzetis6gi dnkormenyzati k6pvisel6k eskttetele [eskiivev6: Dr.

Bogndr Ferenc, a HelyiVdlasztasi Bizottsiig elndke)

Szlinet

2./ lavaslat a teleptil6si nemzetis€gi dnkorminyzat elndk6nek megviilasztesdra
(s26beli el6terjesztes)

3./Javaslat a telepiildsi nemzetis6gi dnkorm6nyzat elndkhelyettes6nek
megvalasztesSra (s26beli el6terjeszt6s)

4./ Ddnt6s a k€pvisel6 igazolviinyok elk6szitdser6l (sz6beli el6rerjeszt6s)

5./ Javaslat vagyonnyilatkozat nyilventart6 6s ellen6rz6 szem6lyek kijeldl6s6re
(sz6beli el6terjeszt6s)

Megjelen6s€re felt6tleniil sz6mitok. Amennyiben az ril6sen nem tud r6szt venni,
k6rem, hogy annak oket legk6s6bb 2019. okt6ber 25-6n (p6ntekenl 12.00 6r6ig
sziveskedj6k jelezni a Humanszolgrltatesi F6osztily, Kdznevelesi 6s
Civilkapcsolati Osztely J6gene Szabados Henrietta nemzetis6gi referensdnek a
433-8141-es telefonszemon, vaS/ a JoganeHenrietta@kobanya.hu e-mail cimen.

Budapest, 2019. okt6ber 24.
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K6BANYAI RUSZIN 6NKoRMANYZAT
KEPvrsEL6-TESTULETE

1102 Budapest, Szent Liszl6 t6r 29.

JEGYZ6K6NYV

K6sziilt: a K6b6nyai Ruszin onkormiinyzat Kdpvisel6-testiilete 2019. okt6ber 28-
6n 10.00 6rai kezdettel a K6b6nyai PolgiiLrmesteri Hivalal (1102 Bp. X.,
Szent L6szl6 tdr 29.) ftildszint 20. szem alatti taniicskoz6 termdben
megtartott alakul6 iildsr6l.

Az alakul6 iilds elndki timkci6jAt a korelnitk, Zsigray Valentyina l6tja el.

A megviilasaott k€pviselok az alakul6 iilds keretdben a nemzetisegek jogair6l sz6l6
201L dvi CLXXIX. (a tov6bbiakban: Nek tv.) 100. g-a szerint eskiir tesznek.

Jelen vannak: Medveczky Katalin kdpvisel6
Szenyko Irina kdpviselci
Zsigray Valentyina kdpvisel<i

A K6brinyai Polg6rmesteri Hiyatal r6sz6r6l tanicskoz6si joggal:
dr. Szabados Ott6 kamarai jogtaniicsos
Kor6nyin6 Cs6sz Anna os,;|lyyezeto

Korelndk: Bejelenti, hogy a jegyz6kitnyvet Kor6nyind Cs6sz Anna vezeti magyar
nyelven.

Zsigray Valentyina, a K6brinyai Ruszin Onkormrinyzat koreln0ke iidvdzli a
megiel€nteket, ds az alakul6 Ul6s folytat6s6t megnyitja. Meg6tlapitja, hory a testUleti
iildsen 3 16 kdpvisel6 megielent, ds a testiilet hatdrozatkdpes.

Korelndk Javasolja, hogy a jegyz6kdnyv hitelesitdsdvel Zsigray Valentyina
kdpvisel6t bizza meg a Kdpvisel6-testiilet, egybeo megkerdezi, hogy ajeliilt elfogadja-
e ajeliildst. K6ri a szayazatok meg6:f,leL

Zsigray Valent5rina: V6llalom a megbizatiis.

Korelnirk: Kdri a szavazatok megtdteldt.

Korelniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 ftlvel hat6rozatkdpes.
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56/2019. (X. 28.) K6b6nyai Ruszin Onkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hat6rozata a iesyz6kiinwhitelesitd mesv6laszt6s616l
(3 igen, egyhangi s zay azattal)

A K6b6nyai Ruszin Onkormiinyzat Kdpviseld-testiilete [$/ diint, hogy jegyz6k6nyv
hitelesit6nek Zsigay Valentyina kdpvisel6t valasztja meg.

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

5712019. (X. 28.) K6bAnyai Ruszin Onkorminvzat K6oviselii-lestiilet6nek
hatarozata I napire[d elfoqadisir6l
(3 igen, egyhangri sz ayazattal)

K6brinyai Ruszin Onkormiinyzat Kdpvisel6-testiilete a testiileti iilds napirendjdt az
aldbbiak szerint fogadja el:

l. Javaslat a K6b6nyai Ruszin Onkormdnyzat eltriik6nek megv6laszt6s6ra
(sz6beli el6terjesztds)
El6te{eszto: korelndk

2. Javaslat a K6brinyai Ruszin OnkormCnyzat elniikhelyettes6nek
megvilasztisira (sz6beli eloterjesztds)
El6terieszto: etnirk

3. Diint6s a kdpvisel6 igazolvinyok elk6szit6s6r6l (sz6beli el6terjesztds)
El6terjeszt6: elndk

4. Javaslat vagyonnyilatkozat nyilvirtart6 6s elletr6rz6 szemElyek kijeliil6s6re
(sz6beli ekiterj esztds)
El6terjeszt6: elndk

5. Javaslat a Szervezeti 6s Miiktid6si Szab6lyzat, valamint az Egyiittmiikiid6si
Megdllapod6s feliilvizsg6lat6val kapcsolatos ill6sfoglalSsra (sz6beli
el6te esztds)
El6tedeszt6: eln6k

l. napirendi pont t6rgya: Jayaslat a K6binyai Ruszin onkorm6nlzat elndkdnek
megvrlasztisira (s26beli el6teiesztds)

Korelndk: Kdri a Kdpvisel6-testiilet tagjait, hogy tegyenek javaslatot a K6b6nyai
Ruszin Onkormrinyzat elndkenek szem€ly€re.

Korelniik: Javasolja Medveczky Katalin szemdlydt az elndki tisztsdg betdltdsdre.

Szenyko Irina: E$/etdrt az eln6k javaslat6val.

Korelniik: Megkdrdezi, hogy ajeldlt v6llalja-e megbizat6st ds k6d-e z6rt til€s tart6sAt.



Medveczky Katalini Viillalom a megbizat6st, nem kdrem ziirt iil€s taxtiisiit.

Korelniik: Kdri a szavazatok megtdteldt. Min6sitett tdbbsdgii szavaz6s kiivetkezik.

28.) Kit ai Ruszin Onkorminyzat K6Dyisel6-testiiletdnek
hatirozata a K6b6nyai Ruszin Onkormdnyzat elnitk6nek megvrlasztisi16l
(3 igen, eglhangf sz av azattal)

A K6b6nyai Ruszin Onkormiinyzat Kdpyisel6-testiilete fgy diint, hogy elndkdvd
Medveczky Katalitr kdpvisel6t yelasztja meg.

Korehlik Ezutin eladia a sz6t Medveczky Katalin elndk asszonynak, az alakul6
iil6s vezetdsdnek folytat6s6ra.

2. napirendi potrt t6r5ra; Javaslat a K6bdnyai Ruszin Onkorm6nyzat
elniikhelyettes6nek megv6lasztds6ra (sz6beli el6terjesztds)

Elndk: Kdri a Kdpvisel6-testiilet tagiait, ho$/ tegyenek javaslatot a K6b6nyai Ruszin
0nkorm6nyzat elniikhelyettes6nek szemdlydre.

Elniik: Javasolja Zsigay Valentyina szem€lydt az elniikhelyettesi tisztsdg betiiltds&e.

Szenyko Irina: Eryetdrt az elnokjavaslatiival.

Elndk; Megkdrdezi, hogy ajelolt v6llalja-e megbizatast ds kdri-e z6rt iilds tart6siit.

Zsigray Valetrtyina: V5llalom a megbizatest, nem kdrem zArt iil6s tar6s6t.

Elnbk: K€ri a szavazatok megtiteldt. Min6sitett tdbbsdgf szavazes kovetkezik.

n Onkormri el6-testiilet6nek
hatfrozata a

megYilaszt{si16l
(3 igen, egyhangf szavezatlal)

A K6b6nyai Ruszin onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete [g ditnt, hog/
elnOkhelyettesdvd Zsigray Valertyina kdpvisel6t v6lasztja.
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3. napirendi pont t6rgya: Diintds a k6pyisel6 igazolv6nyok elk6szit6s6r6l (sz6be1i

el6terjesztes)

Elniik: K6ri Koninyind Csosz Anna asszonyt, hogy a kdpviseloi igazolv6nyok
elkdszitdsdr6l nytjtson tiijdkoztatest a kdpvisekiknek.

Korinyin6 Cs6sz Anna: Kitszdni a sz6t. Saj6t nev6ben gratul6l a K6b6nyai Ruszin
onkorm6nyzat megalakukis6rtroz, sok sikert 6s j6 egdszsdget kivdr az elkdvetkezend6
5 dvre a testiilet munkr4jrihoz. TAjdkoztatja a Kdpvisel6-testiiletet, hogy a KSbanyai
Polgiirmesteri Hivatal minden telepiildsi nemzetisdgi onkormenyzati kdpvisel6 rdszdre
k6pvisel<ii igazolvrinyt kdszit, melyhez minden kdpvisekitril fdnykdpet kdmek. K6ri
ddnt6siiket, hogy a kdpvisel6i igazolviiny csak magyar feliratt legyen.

Elndk; Javasolom a K6pvisel6-testiiletnek, hogy az igazolvdny szdvege magyar
nyelven kdsziiljdn. Kdrem a szavazatok megtdteldt.

hatirozata a k6pvisel6i iEazolvinyokr6l
(3 igen, egrhangri sz aYazattal)

l. A Kiibrinyai Ruszin dnkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete fgy diint, hogy a kdpviselok
rdszdre a kdpviseloi igazolv6nyok magyar nyelven kdsziiljenek.

2. A Kepvisel6{estiilet felkdri az elniikdt a sziiksdges intdzkeddsek megtdteldre.
Hatiirid<i:
Felel<is:

azonnal
elndk

4. napirendi poDt t6rgya: Jayaslat a vagyonnyilatkozat nyilv6ntart6 6s ellen6rz6
szem6lyek kijeliil6s6re (szobeli eloterjesztds)

Kor6nyin6 Cs6sz Anna: T6jdkoztatja a kdpviseloket a Nek. tv. 103. $-a szerinti
vagyonnyilatkozattdteli kiitelezettsdgiikrSl:
,,(l) A nemzetisdgi iinkorm6nyzati kdpvisel<i a megv6laszt6sAt6l szimitott haminc
napon beliil, majd ezt kovetoen minden dv janu6r 31-ig a 2. melldklet sze nti
vag/onryilatkozatot koteles tenni. A kdpviselo saj6t vagyonnyilatkozat6hoz csatolni
koteles a vele kiizits haztartasban dl6 h6zast6rs6nak vagy 6lett6rs6nak, valamint
gyermekenek az e torvdny melldklete sze nti vagyonnyilatkozat6t.

(2) A vagyonnyilatkozat tdteldnek elmulasztesa esetdn - annak benyfjt6s6ig - a
kdpvisel<i nem gyakorolhatja kdpviseloi jogait, ds nem rdszesiilhet tiszteletdijban,
termdszetbeni juttat6sban, kdltsdgtdritdsben.

(3) A vagyonnyilatkozatot a szeryezeti 6s miikiiddsi szabiLlyzatbat erre kijelolt
bizottsiig, vagy legal6bb ket kdpviselo tartja nyilvrin 6s ellenrirzi. A kdpviselo
vagyonnyilatkozata - az eller,oru'shez szolgiiltatott azonosit6 adatok kivdteldvel -
nyilvrinos."
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Az rijraviilasztott kdpvisel6k esetdben szintdn be kell nyirjtani a vagyonnyilatkozatot,
hiriba adttik lejanurirban, ds kdvetkezo dv janu6rban szint€n le kell majd adni.

Elniik: Kdsziini Kor6nyin6 CsSsz Anna t5'jekozlatbji,t, majd ezt kajvet6en javasolja
Medveczky Katalin 6s Zsigray Valentyina kdpvisel6ket a vagyonnyilatkozat
nyilv6ntart6 ds ellen<irz6 szemdlyek kijeldldsdre. Kdri a szavazatok megtdtel6t.

6ll2019, (X. 28.) Kdb6nyai Ruszin Onkorm6nyzat K6pyis€16-testiilet6nek
hatirozata a vasyonnvilatkozat nvilv6ntart6 6s ellendrz6 szem6lvek kiieliil6s6r6l
(3 igen, egyhangi s zav azattal)

l. A K6b6nyai Ruszin onkormiinyzat Kdpvisel6-testiilete Medveczky Katalin
kdpviselot a vagyonnyilatkozat nyilvAntart6 ds ellenorz6 szem€lynek kijel6li.

2. A Kdpvisel6-testiilet felkdd az elndkiit a sziiksdges intdzkeddsek megt€teldre.
Hattuido:
Felel6s:

Hattuid6:
Felekis:

azonnal
clnOk

azonnal
elndk

6212019. (X. 28.) K6b6nvai Ruszin 6nkorm6nvzat K6nvisel6-testiilet6nek
hatirozata a vasvonnvilatkozat nyilvfntart6 6s ellen6rz6 szem6lyek kiieliil6s6r6l
(3 igen, egyhangf sz av azattal)

l. A K<ib6nyai Ruszin onkormiinyzat Kdpvisel6{estiilete Zsigray Valertyina
kdpvisel6t a vaglionnyilatkozat nyilv6ntart6 6s ellen6z6 szemdlynek kijel6li.

2. A Kdpvisel6-testiilet felkdri az elntikot a sziiks€ges intdzkeddsek megtdtel€re.

5. napirendi pont tirgya: Javaslat a Szervezeti 6s M[kiid6si Szabilyzat, valamint
az Egyiittmffkdddsi MegillapodAs feliilvizsg6latdval kapcsolatos 6ll6sfoglal6sra
(sz6beli el6terjesztds)

Kor6nyin6 Cs6sz Anna: T6jdkoztatja a kdpvisel6ket arr6t, hogy a Nek. tv. I13. S a)
pontjrira figyelemmel a K6brinyai Ruszin Onkorm6nyzatnak - jogszab6lyi keretek
kdz6tt - 6t nem ruhr2hat6 hat6skdrdben az alakul6 iildst kiivet6 hiirom h6napon beliil
feliil kell vizsg6lni a Szervezeti ds Miikddesi Szab|lyzatiq tovabba m6dositja azt a
sziiksdgessd valAst kdveto harminc napon beliil.

Taj6koztatja tovr4bb6, hogy a Nek. tv. 80. $ (2) bekezddsere figyelemmel a K6btu1yai
Ruszin onkormiiny zatnak az alakul6 iildst kdvet6 harminc napon belill feltil kell
vizsg6lnia a Budapest F6viiros X. keriilet Kobrinyai Onkormihyzattal k6t6tt
Egriittmrik6ddsi Meg6llapodrist.



Elniik: Kdszdni Koriinyind Csosz Anna tdjdkoztat6jet. Kdri a szavazatok megtfielfi.

63/2019. (X. 28.) K6binyai Ruszin 6nkorm6nyzat K6pviselti-testiilet6nek
hat6rozata a Szervezeti 6s Mfikiiddsi Szab6lyzat. yalamint az Esyiittmiikdd6si
Meg6llapod6s feliilvizss6lat6val kapcsolatos 6llisfoelal6s616l
(3 igen, egyhangf sz avazattal)

A Kob6nyai Ruszin Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete rigy diint, hogy
l. az alakul6 iildst kttvet6 3 h6napon beliil feliilvizsg6lja a Szervezeti ds Miiktiddsi

Szabiiyzat6t,
2. az alakti6 iil€st k6vet6 30 napon beliil felvizsgrilja a Budapest F(ivAros X. keriilet

K6brinyai onkormrinyzattal ktttdtt Egyiittmiikdddsi Megrillapodrist

Felel6s: Elniik
Hatririd6:

l. pont esetdben 2020. janu6r 28.
2. pont esetdben: 2019. november 27.

trlniik: Megrillapitja, hogy tov6bbi javaslat vagy dszrevdtel a kdpvisel6k rdszdrril nem
erkezett, megkdsziini ajelenl6v6k aktiv rdszvdtel€t, €s a testiileti iildst bezri{a.

K.m.f.

Katalin)
Jegyz6kitnyv-hitelesit6
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Elncik
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JELENLITI iV

A K6bdnyai Ruszin 6nkorm6nyzat megvilasztott k6pvisel6inek
2019. okt6ber 28-6n 10.00 6rai kezdettel

a Kaibdnyai Polgirmesteri Hivatal Atriumiban
(1102 Budapest, Szent Ldszl6 tdr 29.)
megtartott iinnep6lyes eskiit6te16rOl

A Helyi Vdlaszidsi Bizotts6g r6sz6r6l: . \.C
Dr.Bogn6rFerencelniik: =D-1...H.Y...-...:.::-)

A K6b6nyai 6nkormrinyzat 6s a Polgrrmesteri Hivatal k6pviselet6ben:

D. Kov6cs R6bert Artal polgiirmester

Dr. Szab6 Krisai6n jegyz<i

Hegediis K6roly aljegiz6

dr. Szabados Ott6 kamarai jogtan6csos .../...

J6g6ni Szabados Henrietta nemzetisdgi referens t\d""

A K6brinyai Ruszin Onkorminyzat k6pvisel6i:
Alulirottak egyben al6irisukkal igazoljik az eskiiokminy 6ty6tel6t:

K6binyai Ruszin Onkorminyzat

r./MedveczkyKatarinkcpviser6: J**tdb(a^p^'-'
2./ Szenyko Irina kdpviseki: U
3./zsigrayVarentyinak6pvisel ,, .'X/.f 
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