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A K6biryai N6met Onkorm6nYzat
K6PYisel6-testiilete

2020. januir 7-6n 15.30 6rai kezdettel

a K6b6nyai Polg6rmesteri Hivatal
(l102 Bp. X.. Szent Ldszlo ter 29 )

fiitdszint 20. sz6m alatti taniicskoz6 termdben

testiileti iil6st tart,
melyre eaiton meghivom.

2.

t. A K6binyai N6met 6nkorm6tyzat 2019' 6vi miikiid6si tlev6teleinek

felhaszn6l6sa (sz6beti eloterjesztds)

El6ad6: lngusznd dr. Barab6s Rita elniik
J.""ri"a i K6b6nyai N6met dnkorminyzal 2Ol9' 6vi kiilts6gvet6s6nek

m6dosit6srira (sz6beli el6terjesztds)

El6ad6: Ingusznd dr. Barab6s Rita elndk

:. .t nemzeti Yagy etnik i nemzetiseg [yelY6n foly6 els6 6vodai beiratkozisi

6vre vonat.koz6- neveldsi, illetve az eis6 iskolai 6vfotyamra vonatkoz6 oktatisi

ig6ny felm6r6se (sz6beli eloterjesztds)

El6ad6: Ingusmd dr. Barab6s Rita elndk

Napirendi pontok:

Esetleges t6volmarad6s6t kdrem, a
jelezni sziveskedj 6k.

Budapest, 2020. janu6r 2.

Polgiirmesteri Hiv -8 I 4 1 -es telefonsziim6lt

. BambAs Rita s.k.
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KoBANYAI Nf MET 6NKORMANYZAT
KfPVISEL6.TESTULETE

I102 Budapest, Szent L,iszl6 t6r 29'

JEGYZ6KONYV

K6sziilt: a K6brinyai Ndmet 0nkorm6nyzat KePvisel6-testiiletdnek 2020' iaru r 7'

dn 15.30 6rai kezdettel a K6b6nyai Polg6rmesteri Hivatal (1102 Bp X''

Szent Lii6zl6 t& 29.) fitldszint 20 szriLni alatti tan6cskoz6 termeben

megtartott iilesdrol.

Jelen vannak: Ingusznd dr. Barab6s Rita elniik

NiitraindMolnrirGabriellaMdria elnokhelyettes

NagY Ildik6 kdpvisel6

A K6b6nyai Polgirmesteri Hivatal r6sz6r6l tanfcskoztisi joggal:

dr. Szabados Ott6 kamarai jogtaniicsos

J6g6neszabadosHenrietta nemzetisdgireferens

Inguszn6 dr' Barab{s Rita, a Kiib6nyai N6mer 0n1<orm6Lnyzat..;l19ke iidvdzli a

;A;;"il lt ", iirett megnvitja. Meg6llapitja, hogv a testiileti iildsen 3 fd
kdpvisel6 megietent, igli a testutet hatrtuozatkdpes'

Elndk: Bejetenti, hory a jeryz6kiinyvet J6g6nd Szabados Henrietta nemzetisdgi

referens vezeti magyar nYelven.

Etniik Javasolja, hogy a jegyziikdnyv hitelesitd#vel Nary lldiko, elniikhelyettest

;;;-^;g ^ 
{epriJo-t".tiliet, egyten megkerdezi' hogy a jeli'lt elfosadja-e a

jeliildst. Kdd a szavazatok megtdtelet.

Nagy Itdik6: Vallalja a megbizat6st.

Elniik: A Kdpviselo-testiilet 3 fdvel hat6'rozatkdpes'

A KttbriLnyai Ndmet Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete fry diint, hogy jegyzokdnyv-

hitelesit6,nek Nagy lldik6 elnokhelyettest valasztja meg

Elndk; Ismerteti a napirendi pontokat, majd kdri a szavazatok megtdtel€t'

hat6rozata a i9 -hitelesit6 me

(3 igen, egyhangri szavazattal)



hatirozata a naDirend elfosadis6r6l
(3 igen, egyhangti sz aY azaltal)

A Ktib6nyai N6met onkorm6nyzat Kdpvisel6-testulete a testiileti iil6s napirendjdt az

al6bbiak szerint fogadja el:

l. A K6binyti N6met Onkorm{nyzat 2019' 6vi mffkdd6si bev6teleinek

felhaszr616sa (sz6beli el6terjesztds)

Et6ad6: Inguszn€ dr' Barab6s Rita elnok

Z. Javasfat 
"a fOUanyai N6met Onkorm6nyzat 2Ol9' 6vi ktilts6gvet6s6rek

m6dosit6s6ra (sz6beli el6terjesztes)

El6ad6: Ingusznd dr. BarabAs Rita eln6k

3. ,l ne-reti vagy etnikai tremzetis6g nyelv6n foly6 ets6 6vodai beiratkozfsi

6vre vonatkoz6 nevel6si, illetve az eis6 iskolai 6vfolyamra vonatkoz6 oktat6si

ig6ny felm6r6se (sz6beli el6terjesa€s)

El6ad6: Inguszn6 dr. Barab6s Rita elntik

1. napirendi Potrt t6rgya: Javaslat a K6b6nyai N€met 6n-korm6nyzat 2Ol9' 6vi

IniiXoOori U"n6t"t"l el6ii6nyzat6nak m6dosit6sira (sz6beli el6terjesztds)

Elnitk: T6jdkoztatja a kdpviseltiket an6l, hogy a miikdddsi bevdtelek rovatba l Ft

;ri.-;, "i;.ry 
o;zegget a kiadrisi eloi nyzit emeldse sziiks6ges.' Ezut6n ismerteti a

.oa"riilJ-:^,iri""t,zi k6ri az elnokhelyeitest, hogy mondja el v6lem6ny6t, egyetdrt6s

oseten teryc meg szavazat6t.

Nyitrsin6 Molnir Gabriella Miria: Egyet€rt az elndk javaslataval '

Eludk: Kdri a szavazatok megtdteldt.

felhaszn616s616l
(3 igen, eryhangri szavazattal)

1. A K6brluryai Ndmet Onkorm6nyzat KdpYisel(i-testiilete- m6d-ositja a K6b6nyai Ndmet

O*r.-a.yr"t 2019. dvi kdltsdgvetesei6l sz6l6 10/2019' (II l5') haterozat6t es a

itiis-. ,ri;iiLoaeti bevdtetek rov-atban szercpl1 | Ft-ot az al6bbi rovatba helyezi:

B4 Miikoddsi bevdtelek, k6telez6 feladat I Ft

0'7. Kiib6nvai N 6n an
mu
K6 testiilet6nek

ai N6met 20t9. einek

K3 Dotogi kiadrisok, kdtelez6 feladat 1Fr

2.Ezelhatirozatot20lg.decembq3l-t6lkeltalkalmami.AK6pvisel6-testiilet
felkdri az elndkiit a sziiksdges intdzkeddsek megtdtelere'

HataLridor

Felel<is:

azonnal
elniik
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2. napirendi pont t6rgya: JaY&slat a K6b6nyai N6met Onkorm6nyzat 2019' 6vi

kiitts6gvet6s6;ek m6dositis6ra (sz6beli el6terjesztds)

Elndk: T6jdkoztatja a kepviseloket, hogy a 2019 dvi kolts6gvetes modositiisa sziiksdges'

.i""f " 6-O".aii es fenzugyi Fito'sadty r6jdkoaatdsa szeri,nt. az egyes f6kdnyvi

;;;iG; ;i.". -elegenclo 
eloli6'nyz ai' Ei in ismerteti a rdszletes iitcsoportositasi

ffii""let tJ.i" teivisel6ket, hogy mondjrik el vdlemdnyiiket' egyet6rtes esetdn tegvek

me9 szav azataikat-

Nyitrain6 Moln6r Gabriella MAria: Egyet6rt az elnok javaslateval'

Elniik: Kdri a szavazatok megldteldt.

m6dositisir6l
(3 igen, egyhangU szavaz attal)

1. A K6bri.nyai Ndmet Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testulete m6dositja a K6b6nyai Ndmet

OJ;{ri; 2019. 6vi ktiltsdgvet6sdr6l sz6l6 l0l20l9 (II 15 ) hatrirozarit' ds a

128 2'.-0 Ft-or az al6bbi rovatba helyezi:

07.
let6ne

K6 iN nek

K3 Dotogi kiad6sok, kdtelezo feladat

K6 Beruh6z6sok, kdtelezb feladat

2.EZelhatLroTltot20lg.december3l.t6lkellalkalmazni.AKdpvisel6.testiilet
felkeri az elnokiit a sziikseges int6zked6sek megtdteldre'

-128 210 Ft

128 270 Ft

Hat6rid6:
Felel6s:

azonnal
elntik

3. uapirendi pont t6rgya: A nemzeti vagy ettrikai nemzetis6g -nfelv6n 
foly6 elsti

OrJ"i U"i."txor6si ivre vonatkoz6 nevel6si, illetve az els6 iskolai 6yfolyamra

vonatkoz6 oktatisi ig6ny felm6r6se (sz6beli el6terjesads)

J6g6n6 Szabarlos Henrietta: T6jdkoztatja a K€Pvisel6-testiiletet arr6l' hogy a

N"'.r"ti torn"r"tesr6l sz6l6 2011. 6vi CiC ttirv6ny 83 $ (7) bekezddse alapj6n a

magyar nyelvi el6kdszit6s, a nemzetis€g nyelvdn foly6 nevelds 6s oktatiis ira'nti igenyt

;E;tfii onkorm,inyzat, az llwnl intdzmdnyfenntart6 kiizpont evente ktiteles

i"rieii - drintett els6 6vodai neveldsi dvre, els6 iskolai dvfolyamra beimtkozni

.rrinoetorol to.eu"n az drdekelt telepiildsi nemzetisdgi 6nkormenyzat €s az orsz6gos

nemzetisegi tinkormanyzat bevon6s6val'

Elndk; Kdszdni a t6jdkoztatr4st. Elmondja, hogy kdbiinyai sziiltik reszerol nem drkezett

ify.t lgew, 
"re" 

javasolja, hogy ne igenydek az elso ovodai beiratkoz6si 6vre a
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nemzetisdgi nyelven foly6 nevel6st. A Kttbaryai N6met OnkormdLnyzat tov6bbra sem

turt igenyiu t 
".tlt.tben 

n6met anyanyelven foiyo neveldsre az els<i 6vodai beiratkozdsi

dl,re. Kdri a szavazatok megteteldt.

Nagy Ildik6. Egyet6rt az elndk javaslalival

Elndk: Kdri a szavazatok me$dteldt.

N6met nkormin nck

en els6 (rvodai
nem
re

nem
i 6vfolvamra okta tiisi fclm6r6s6re

(sz6beli el6tedesztes)
(3 igen, egyhangti szavazattal)

l. A K6b6nyai Ndmet Onkormanyzat Kdpvisel6-tostiilete a Budapest x 
' 
keriiletdben a

inio)iozi't^e"u.n n€m tart igenyt nemet anyanyelven foly6 nevel6sre az els6

6vodai beiratkoz6si 6vre

2. A K€pvisel6'testiitet felkdri az etnitktit a sziiksdges intdzkedesek megtdteldre'

Hat6rid6:
Felel6s:

azonnal
elncik

Etn6k Etmondja tov6bbd, hogy k6brinyai sziil6k reszer6l nem drkezett ilyen ig€ny'

;;l;r;;;liffit ". igerviiier. az elso iskotai dvfolvamra a nemzetisegi nvelven

i"rri' 
"lt"tati 

i-rou,"vui Ndmet 6nkorm6nyzat toviibbra sem tart igdnyt a

;;irld;;;;;J ;r-y"iven rotvo oktatiisra az ets6 iskolai dvfolvamra beiratkoz6k

eseteben.

NaSr Ildik6: Egyetdrt az elndkjavaslatiival'

Eln6k: Kdri a szavazatok megldtelet'

(sz6beli el6teiesztds)
(3 igen, egyhangir szavazattat)

l. A K6b6nyai Ndmet Onkorm6nyzat K6pvisel6-testulete a Budapest X'' keriiletdben a

znioiolL' t^e"a"tt nem tart igenyt nemet anyanyelven foly6 oktat6sra az els6

iskolai dvfolyamra beiratkoz6k esetdben'

2- A KeDvisel6-testiilet felkdri az elnitkdt, hogy a diintdsr6l a Kelet-Pesti Tankeriileti

ft"poni tf f OO suaapest. Kereszt[ri [t 7'9 ) igazgat6j6t ir6sban tiijdkoztassa'

Hatarid6:
Felel6s:

azonnal
elnatk



Elnok: Meg6llapitja, hogy tov6bbi javaslat vagy dszrevetel a kdpviseltik rdszdr6l nem

drkezett, megkiiszdni ajetenldv<ik aktiv r6szvdtel6t, 6s a testiileti iildst bez64a'

Jegyzokiinyv-hitelesit6

Je$rz6kiinywezeto

)

K.m.I



JE LENL 6TI iV

a Kiibinyai N6met OnkorminYzat

2020. janu6r 7-6n 15.30 6rai kezdettel

megtartott rendes testiileti iil6s6r

l./ Ingusznd dr. Baratas nita:....81J3*/4'

2./ Nyitraind Molnr4,r Gabriella M6ria:.... llf'&'a'04?'$*"

3./ Nagy lldik6: ....

Meghivottak:

5./ dr. Szabados Ott6 kamarai jogan6csos: 'Z '

6./ J6gr4nd Szabados Henrietta referens: f*--


