
Budapest F6vdros X. kerulet K6bdnyai
Helyi Valaszt5si Bizottseg

MEGHiV6

a K6b6nyai Szerb Onkormanyzat
K6pvisel6-testiilete megismdtelt alaku16 iil6s6re,

a K6b6nyai Polgdrmesteri Hivatal
[1102 Budapest X., S zent LAszl6 t6r 29.)

fiildszint 20 term6be
2019. november 6-en (szerd6n) 8.00 6rara.

Napirend eldtt ds az eskiifttelt kdvetden a megblzdlevelek dtaddsdra keriil sor,

Tervezett napirendl
1./ Javaslat a K6brnyai Szerb dnkorminyzat elniik6nek megviilasztiisara (sz6beli

el6terjeszt6s)

2.1 layaslat a K6bdnyai Szerb Onkorm6nyzat elnatkhelyettesenek
megvelasztdsira (sz6beli el6terjesztesJ

3./ Ddnt6s a k6pvisel6 igazolviinyok elk6szit6s6r6l (sz6beli el6terjesztes)

4./ lavaslal va$ronnllatkozat nyilventart6 6s ellend126 szem€lyek kijeldl6s6re
(sz6beli el6terjeszt6s)

Megjelen6s6re felt6tleniil szamitok. Amennyiben a megism6telt iil€sen nem tud
r6szt venni, k6rem, hogy annak okrt legk6s6bb 2019. november 4-6n (h6tf6n)
12.00 6reig sziveskedj6k jelezni a Humiinszolgdltatdsi F6osztiily, Kdznevel6si 6s
Civilkapcsolati Osztely,6gin6 Szabados Henrietta nemzetis6gi referens6nek a

433-8141-es telefonszdmon, vagr a loganeHenrietta@kobanya.hu e-mail cimen.
Tajdkoztatom, amennyiben az alakul6 iil6sre a vSlasztds napjdt6l szdmftott 30
napon behil nem keriil megtartrsra, id6kdzi vdlasztdst kell kitfizni.

Budapest, 2019. okt6ber 31.

- 3-<.LY--
Dr. Bognar Ferenc

a HVB elndke
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K6BANYAI SZERB oNKoRMANYZAT
KtPvrsELO-TEST0LETE

1102 Budapest, Szent L6szl6 t6r 29.

JEGYZ6KONYV

K6sziilt: a K6b6nyai Szerb Onkormrinyzat K6pvisel6-testtilete 2019. november 6-
5n 8.00 6rai kezdettel a K6brtLnyai PolgriLrrnesteri Hivatal (1102 Bp. X.,
Szent Laszl6 tdr 29.) ftildszint 20. szirn alatti. tan6cskoz6 termdben
megtartott alakul6 til6sr6l.

Az alakul6 iilds elndki funkci6jrit a korelndk, Dokic Sanja l6tja el.

A megv6lasztott kdpviseltik az alakul6 iiles keretdben a nemzetisdgek jogair6l sz6l6
2011. dvi CLXXIX. (a tovribbiakban: Nek tv.) 100. $-a szednt eskiit tesznek.

Jelen vannak: Dokic Sanja kdpvisel6
Szab6 Biljana Addl k€pvisel6
Szab6 Bogdiin Aip6d kdpvisel6

A K6b6nyai Polg6rmesteri Hivatal r6sz6rdl tanicskozasi joggal:
Hegediis K6roly: aljegyzb
dr. Szabados Ott6 kamarai jogtanecsos
J6g6ndSzabadosHenrietta nemzetisegireferens

Korelndk: Bejelenti, hory a jegyzokonyvet J6gAnd Szabados Henrietta vezeti magyar
nyelven.

Dokic Sanja, a K6b6nyai Szerb onkorm6nyzat korelnOke iidvozli a megjelenteket, ds

az alakul6 iil6s folytat6s6t megnyitja. Meg6llapitja, hogy a testiileti iildsen 3 fti
kdpvisel6 megjelent, ds a testiilet hattuozatkdpes.

Korelndk: Javasolja, hogy a jegyz<ikiinyv hitelesitds6vel Szab6 Biljana Addl
kdpvisel<it bizza meg a Kdpvisel6-testiilet, egyben megkdrdezi, hogy ajeldlt elfogadja-
e ajeltildst. Kdd a szavazatok megtdtelet.

Szab6 Biljana Ad6l: VAllalom a megbizat6s.

Korelntik: Kdri a szavazatok megteteldt.

Korelniik: A Kdpvisel6-testUlet 3 Ibvel hat6rozatkdpes.



13/2019.
hatirozsta a ieEvz6kiinwhitelesitd mesv6laszt6s6r6l
(3 igen, egyhangri sz aYazatlal)

A Kribrinyai Szerb Onkorm6nyzat Kdpviselo-testiilete fgy dttnt, hogy jegyz6kdnyv
hitelesit6nek Szab6 Biljana Addl k6pvisel6t v6lasztja meg.

Korelniik: Ismerteti a napirendi pontokat, majd k6ri a szavazatok megtdteldt.

hat6rozata a naoirend elfoead6s6r6l
(3 igen, egyhangi szavazattal)

K6b6nyai Szerb Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete a testiileti Ules napirendjdt az

atribbiak szerint fogadja el:

l. Javaslat a K6b6nyai Szerb Onkorm6nyzat eltriik6nek megvilaszt6sira
(sz6beli eloterjesztds)
Eloterjeszt6: koreln6k
Javaslat a K6binyai Szerb Onkorminyzat elndkhetyettes6nek
megvilasztisira (sz6beli eloterjesztds)
El6terjeszt6: elnok
Ddnt6s a k6pvisel6 igazolv6nyok elk6szit6s6r6l (sz6beli eltiteiesztds)
Eloterieszt6: elnitk
Javaslat vagyonryilatkozat nyilyintart6 6s ellen6rz6 szemdlyek kijeliil6s6re
(sz6beli el6terjesztds)
El6te{eszto: elniik
Jayaslat a Szervezeti 6s Miiktiddsi Szab6lyzat, valamint az Egyiittmiikiid6si
Megillapodis felilyizsg6lat6val kapcsolatos {ll6sfoglal6sra (sz6beli
eloteriesads)
El6tedeszt6: elniik

2.

3.

1.

5.

1. napirendi pont tirgya: Javaslat a K6binyai Szerb Onkorminyzat ehdk6nek
megvilasztis6ra (sz6beli eloterjesaes)

Korelniik Kdri a Kdpviselo-testiilet tagjait, hogy tegyenek javaslatot a Kob6nyai
Szerb Onkorm6nyzat elndkdnek szemdlydre.

Korelniik: Javasolja Szab6 Bogdrin Arp6d szem6lydt az elnitki tisztsdg betdltdsdre.

Korelniik: Megkdrdezi, hogy a jelitlt v6llalja-e megbizat6st 6s kd -e z6rt iil6s tartiis6t.

Szab6 Bogdin Arp6d: V6llalom a megbizatrist, nem kdrem zert iil6s tartiisAt.
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Korelndk: Kdri a szayazatok megtdteldt. Min6sitett tiibbsdgii szavaziis kdvetkezik.

t K6nvi
hat, t clniik6neL m
(3 igen, egyhangri szavazattal)

A K<ib6nyai Szerb Onkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete ugy ditnt, hogy elndkdvd Szab6
Bogdin Arp6d kdpviselot v6lasztja meg.

Korelniik: Ezut6n 6tadja a sz6t Szab6 Bogd6n Arp6d elniik rlmak, az alakul6 iilds
vezetesdnek folytatiisiira.

2. napirendi pont t6rgya: Jayaslat a K6b6nyai Szerb Onkormrlnyzat
elniikhelyettes6nek megv{lasztisAra (sz6beli el6terjesztds)

Elniik: Kdri a Kdpvisel6-testitlet tagjait, hogy tegyenek javaslatot a K<ib6nyai Szerb
Onkorm6nyzat eln0khelyenesdnek szemdlydre.

Elniik: Javasolja Dokic Sanja szemdlydt az elnoklelyettesi tisztseg betOltesdre.

Elniik: Megkdrdezi, hogy ajelitlt vallalja-e megbizat6sr es kdri-e zdrt Ul6s tartds6r.

Dokic Sanja: Vrillalom a megbizatiist, nem kdrem z6rt Ulds tart6s6t.

Elniik: Kdri a szavazatok megtdteldt. Min6sitett titbbsdgii szayaz6s kdvetkezik.

Szcrb Onkormin\zat KdD\isel6-tcstiilel6nek
hatdrozata a K6b{n}ai Szerb Onkorminyzal clnijkhelyettcsdnek
mesvilasztdsi16l
(3 igen, egrhangf szavazanal)

A Krib6nyai Szerb onkormiinyzat Kdpvisel6-teslulete rigy d6nt, hory
elniikhelyettesdvd Dokic Sanja kdpvisel6t v6laszrja.
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3. napirendi pont tdrrya: Diint6s a k6pvisel6 igazolvdnyok elk6szit6s6r6l (sz6beli
el6tedesztes)

Elniik: Kdri J6grin6 Szabados Henrietta asszonyt, hogy a kdpvisel6i igazolviinyok
elkdszit6sdrol nyrijtson t6jdkoztatdst a kdpviseloknek.

J696tr6 Szabsdos Henrietta: Kdsziini a sz6t. Saj6t nevdben gratulil a Krib6nyai Szerb
Onkorm6nyzat megalakul6s6hoz, sok sikert ds j6 egdszsdget kiviin az elkitvetkezend6
5 dvre a testiilet munkiij6hoz. Trijdkoztatja a Kdpvisel6-testiiletet, hogy a K6bAnyai
Polgarmesteri Hivatal minden telepiildsi nemzetisdgi Onkorm6nyzati kdpvisel6 rdszdre
kdpviseloi igazoly r,yt kdszit, melyhez minden kdpvisel6t6l fdnykepet kdmek. Kdri
ddntdsiiket, hogy a k€pvisel<ii igazolv6ny csak ma$/ar tblirat[ legf/en.

Elnd,k; Javasolom a Kdpvisel6-testUletnek, hogr az tgazolv'ny szOvege magyar
nyelven kdsziiljdn. Kdrem a szavazatok megtdteldt.

7712019. (XL 06.) K6binvai Szerb Onkorm6nvzat K6pviselii-testiilet6nek
hatrirozata a k6nvisel6i igazolv6nvok16l
(3 igen, egrhangt szavazattal)

l. A Ktlbrinyai Szerb Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete rigy ddnt, hogy a kdpvisel<ik
rdszdre a kdpviseloi igazolv6nyok magyar nyelven kdsziiljenek.

2. A Kdpvisel6-testiilet felkdri az elndkiit a sziiksdges intdzked€sek megtdteldre.
HatArid6:
Felel<is:

azonnal
elnatk

4. napirendi potrt tirgya: Jayaslat a vagyonnyilatkozat nyilyintart6 6s ellen6rz6
szem6lyek kijeliil6s6re (sz6beli el6terjeszt 6s)

J6g6n6 Szabados Henrietta: Tejdkoztatja a kdpvisekiket a Nek. tv. 103. g-a szerinti
vagyonnyilatkozattdteli kittelezettsdgiikr6l :

,,(1) A nemzetisdgi 6nkormiinyzati kdpvisel6 a megv6laszt6siit6l sz6mitott harminc
napon beliil, majd ezt kdvetoen minden dv janurir 3l-ig a 2. melldklet szerinti
vagyonnyilatkozatot kdteles tenni. A kdpvisel6 sajiit vagyonnyilatkozatehoz csatolni
kdteles a vele kiiziis hiiztartasban 6l<i hiizastiirsiinak yagy dlett6rsiinak. yalamint
gyermekdnek az e tdrvdny melldklete szerinti vagyonnyilatkozatrit.

(2) A vagyonnyilatkozat tdtelenek elmulaszt6sa esetdn - annak benyrijt6sriig - a
kdpviselo nem gyakorolhatja k6pvisekii jogait. ds nem reszesiilher tisztetetai.lUan,
termdszetbeni juttat6sban, kitltsdgt€ritesben.

(3) A vagyonnyilatkozatot a szeryezeti ds mrikiiddsi szab'lyzatban erre kijelolt
bizotts6g, vagy legalabb kdt kdpvisel6 tartja nyilv6n ds ellen<irzi. A kdpviselo
vagyonnyilatkozata - az ellen<irzdshez szolg6ltatott azonosit6 adatok kivdteldvel
nyilviinos."
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Az fjraviilasztott kdpvisel6k eseteben szintdn be kell nyrijtani a vagyonnyilatkozatot,
hiriba adt6k le janu6rban, ds kdvetkez6 dvjanu6rban szint6n le kell majd adni.

Elniik: Kitszoni J6giind Szabados Henrietta t6jdkoztat6jAt, majd ezt kdvet6en javasolja
Dokic Sanja ds Szab6 Biljana Adel kdpviseloket a vagyonnyilatkozat nyilviintart6 ds

ellen6rzo szemdlyek kijel0l6sdre. Keri a szavazatok megtdteldt.

78/2019. (XI. 06.) K6b6nyai Szerb Onkormrinvzat K6oviseLS-testiilet6nek
hat6rozata a yagyonnyilatkozat nyily{trtart6 6s ellendrz6 szem6lyek kiieldl6s6r6l
(3 igen, egyhangi szaYazattal)

1. A K6brinyai Szerb dnkormiinyzat Kepvisel6-testiilete Dokic Sarja kdpviselot a
vagyonnyilatkozat nyilv6ntart6 6s ellen6rzci szemdlynek kijeliili.

2. A Kdpvisel6-testiilet felkdri az elnitkdt a sziiksdges irtdzkeddsek megtdteldre.
HatArid6:
Felekis:

Hat6rid6:
Felel<is:

azonnal
elniik

azonnal
elniik

7912019. (XI. 06.) K6b6nvai Szerb dnkormrinvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hat6rozata a vaEyonnyilatkozat nvilv6ntartd 6s ellend126 szemdlyek kiiel0l6s616l
(3 igen, egyhangri sz a\azatlal)

l. A K6bdnyai Szerb onkorm6nyzat Kdpviselo-testtilete Szab6 Biljana Ad6l
kdpviselot a vagyonnyilatkozat nyilviintart6 ds ellenorz6 szemdlynek kijeldli.

2. A Kdpviselo-testiilet felkdri az elniik6t a szi.iksdges intdzkeddsek megtdteldre.

5. napirendi pont t6rgya: Javaslat a Szervezeti 6s Miikiid6si Szabilyzat, valamint
az Egyiittmiiktid6si Megrillapodris feliilvizsg6latival kapcsolatos rill6sfoglalisra
(sz6beli el<iterjesztds)

J6gin6 Szabados Henrietta: Trij6koztatja a kdpvisel6ket an6l, hogy a Nek. tv. 113. S

a) pontjrira figyelemmel a K6b6nyai Szerb dnkormdnyzatnak - jogszab6lyi keretek
kdzdtt - et nem ruhiizhat6 hat6skitreben az alakul6 iildst kdveto hrirom h6napon beliil
feliil kell vizsgr4lni a Szervezeti ds Miikoddsi Szabalyzat t, tov6bbii m6dositja azt a
sziiksdgessd v616st kiivet6 harminc napon beliil.

T6jdkoztatja tov6bb6, hogy a Nek. tv. 80. $ (2) bekezddsdre figyelemmel a K6bdnyai
Szerb Onkormrinyzatnak az alakul6 iildst k6vet6 harminc napon beliil feliil kell
vizsgdlnia a Budapest Fov6ros X. kerillet Ktibdnyai Onkormiinyzattal kittittt
Egyi.ittmiikdddsi Meg6llapodrist.
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Elndk: Kiiszdni J6g6nd Szabados Henrietta tejdkoztat6jrit. Kdri a szavazatok
megtdtel6t.

80/2019. (XI. 06.) K6b6nvai Szerb Onkorminvzat K6ovisel6-testiilet6nek
hat{rozata a Szervezeti 6s Mffkdddsi Szab{lyzat. vatamint az Eqviittmtktid6si
Mes6llapodis feliilyizse6latival kapcsolatos 6ll6sfoslales616l
(3 igen, egyhangf szavazattal)

A K6b6nyai Szerb Onkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete ugy ditnt, hogy
l. az alakul6 iildst k0vet6 3 h6napon beliil feliilvizsgrilja a Szervezeti ds Miikdddsi

Szab'lyzatit,
2. az alakts,l6 iildst kdvet6 30 napon beliil felvizsg6lja a Budapest F6yiiros X. keriilet

K<ibrinyai onkormrinyzattal kiitittt EgyiittmiikOddsi Megallapod6st

Felel6s: Elnok
Hat6rid6:

L pont esetdben: 2020. februdr 5.
2, pont eset€ben: 2019. december 5.

Elndk: Meg6llapitja, hogy tov6bbi javaslat vagy eszrevdtel a kdpvisel6k r€szdrol nem
drkezett, megkdsziini ajelenldv6k aktiv rdszveteldt, es a testiileti i.ildst beziia.

.b.<-pr.:%
(Szab6 Biljana Atldl)

Jegyzok0nyv-hitelesit6

46r"'tda\
l :elr '? \

"/JP,E ?w)



JELENLETI iV

A Kdb6nyai Szerb 6nkormdnyzat megy6lasztott k6pyisel6itrek
2019. november 6-6n 8.00 6rai kezdettel

a K6binyai Polgirm€steri Hivatal Atrium6ban
(1102 Budapest, Szent Liszl6 t6r 29.)
megtartott iitrtrep6lyes eskiit6tel616l

dr. Szabados On6 kamarai jogtandcsos ,: a2.2:
Krilm6nnd Szab6 Judit osa6lyvezet<i: .1Q*;:.-:. h+.}fi..

Jogiind Szabados Henietta remzetisdgi referens tt

A Polg6rmesteri Hivatal k6pviselet6ben:

Hegediis K6roly aljegyzo

3./ Szab6 Bogdrin Arprid kdpviselS:

tt
$/]^t-

A K6binyai Szerb 6nkormrnyzat k6pvisel6i:
Alulirottak egyben al6irAsukkal igazoljdk az eskiiokmAny 6tv6tel6t:

1./ Dokic Sanja kdpvisel6:

2./ Szab6 Biljana Addl kdpvisel6:

I--r--s- c !--

=-,-Cr--l-""""" ""z "

K6bf nvai Szerb Onkorminvzat

/


