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A KObinyai Letrgyel Otrkorm{tryzat
K6pYisel6-testiilete

2020. janu6r 7-6n 10.00 6rai kezdettel

a K6b6nyai PolgriLrmesteri Hivatal (l t02 Bp. X., Szent L6szl6 t& 29.)
ftttdszint 20. szim alatti tan6cskoz6 termdben

tesaiileii lil6st tart,
melyre eaiton meghivom.

Napirendi pontok:

2.

3.

1. A K6bdnyai Lengyel Onkorm inyzat 2019. 6vi miikiid6si bevdteleinek
felhaszn6l6sa (sz6beli eloterjesztds)
EI6ad6: D6vid MAria elndk
Javaslat a K6binyai Lengyel Oukorm{\yzat 2llg. 6vi kiilts6gvet6senek
m6dosit6sira (sz6beli el6te{esztds)
El6ad6: Drivid Mriria elndk
A nemzeti, vagy etnikai nemzetis6g nyelv6n folyti els6 6vodai beiratkoz{si
6vre vonatkoz6 nevel6si, illetve az els6 iskolai 6vfolyamra vonatkoz6 oktat6si
ig6ny felm6r6se (sz6be1i eloterjesa6s)
Eliiad6: D6vid Mriria elndk

Esetleges tivolrnarad.{s6t kdrem,
jelezni sziveskedj dk.

Budapest, 2020. janu6r 2.

a Polgiirmesteri Hivatal 4338-141-es telefonsz6m6n

\, elriok



K6BANYAI LENGYEL oNKoRMANYZAT
KTPvISELo.TESTiiLETE

1102 Budapest, Szent L6szl6 t6r 29.

JEGYZ6KONYV

K6sziilt; a K<ibrinyai Lengyel onkormrinyzat Kepvisel6-testiiletdnek 2020. januAr
7-6n 10.00 6rai kezdettel a K6b6nyai Polg6rmesteri Hivatal (1102 Bp.
X., Szent L6szl6 tdr 29.) Itildszint 20. sz6m alatti taniicskoz6 termdben
megtartott til6sdr6l.

Jelen vannak: Ddvid M6ria elnok
Wygocki Richrirdnd elnokhelyettes

Igazoltan tevol: Danka Zolt6n kdpviseto

A K6bAnyai Polgirmesteri Hivatal r6sz6r6l tan6cskozisi joggal:
dr. Szabados Ott6 kamarai j ogtan6csos
J6g6ndSzabadosHenrietta nemzetisdgireferens

Divid Miria, a Kdb6nyai Lengyel Onkorm6Lnyzat elnitke i.idvitzli a me&jelenteket, es

az iildst megnyitja. Meg6llapitja, hogy a testiileti iildsen 2 lo k€pviselo meg,elent, igy a

testiilet hatfu ozatkdpes.

Elniik Bejelenti, hogy a jegyz6kdnyvet J6g6nd Szabados Henrietta nemzetisdgi
referens vezeti magyar nyelven.

Eln6k Javasotja, hogy a jeryz6kdnyv hitelesitdsdvel Wygocki Richdrdnd
elnokhelyettest bizza meg a Kdpvisel6-t€slulet, egyben megkdrdezi, hogy a jelolt
elfogadja-e ajeldlist. KCd a szavaz atok megldteldt.

Wygocki Rich6rdn6: V{4llalja a megbizat6st.

Elniik A Kipvisel6-testiilet 2 f,ovel hatr4rozatkdpes.

1/2020. fl. 07.) A Kdb6nyai Lenqyel Orkorminyzat K6pvisel6-testiiletdnek
hatirozata a ieq\rzdkdnyv-hitelesitd mewilasztds{r6l
(2 igen, egyhangu sz avazattal)

A K6btinyai Lengrel onkormtinyzat Kdpviseld-testiilete rigy dont, hogy jegyz6kiinyv-
hitelesit6nek Wygocki Rich6rdnd elndkhelyettest viilasztja meg.

Eln6k Ismerteti a napirendi pontokat, m ajd keri a szayazatok megtdteldt.
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2/2020. (I. 07,) A Kobirvai L€nsyel OnkorminYzat K6Dviseld-testiilet€nek
hatirozata a napirend elfosad6s6r6l
(2 igen, eg/hangf szavazattal)

A Kcib6nyai Lengyel onkorm6nyzat Kdpviselo-testiilete a testiileti iilds napirendjdt az

alibbiak szerint fogadja el:

l. A K6b6nyai Lengyel Onkormrinyzat 2019' 6vi miikiid6si bev6teleinek
felhaszn6l6sa (sz6beli el6te{esztds)
El6ad6: D6vid M6ria elniik

2. Javaslat a K6b6nyai Lengyel Onkorrnd nyzat 2019. 6vi kiilts6gvet6s6nek
m6dosit6s6ra (sz6beli el6terjesads)
Eload6: D6vid M6ria elnok

3. A nemzeti, vagy etnikai nemzetis6g tryelv6l foly6 els6 6vodai beiratkoz6si
6vre vonatkoz6 n€vel6si, illetve az els6 iskolai evfolyamra vonatkoz6 oktat{si
ig6ny felm6r6se (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Drivid M6Lria elniik

1. napirendi pont t6rgya: Javaslat a Ktibrinyai Lengyel Onkorm6nyzat 2019' 6vi
miikiid6si bev6telei el6i16nyzatrinak m6dosit{s{ra (sz6beli eltiterjesztds)

Elndk: T6jdkoztatja a kdpvisel6ket arrol, hogy a miikdddsi bevdtelek rovatba 382 Ft
drkezeft, amely dsszeggel a kiadrisi elciiriinyzat emeldse sziiksdges. Ezutan ismerteti a

m6dosit6si javaslatot, 6s kdri az elniikhelyettest, hogy mondja el vdlemdnydt, egyetdnds

esetdn tegr'e meg szavazat6t.

Wygocki Richirdn6: Egyetdrt az elndkjavaslat6val.

Elniik: Kdri a szavazatok megtdtelet.

3/2020. (I. 07.) A K6binvai I,lenwel Onkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatfrozata a K6b6nyai Lensyel Onkorm6trvzat 2019.6vi miiktid6si bev6teleinek
felhasznil6si16l
(2 igen, egrhangf szavazattal)

l. A K<ib6nyai Lengyel Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete m6dositja a Ktib6nyai
Lengyel onkormr{Lnyzat 2019. evi kdltsdgvetdsdrol sz6l6 13/2019. (ll. 15.) hatarozat6t

6s a 2019.6vi miikdddsi bevdtelek rovatban szerepl6 382 Ft-ot az aliibbi rovatba

helyezi:
84 Miikttddsi bevdtelek, ktitelez6 feladat 382 Ft

K3 Dologi kiad6sok, k6telez6 feladat 382 Ft

2. Ezen hatlrozatot 2019. december 3l-t6l kell alkalmazni A Kdpvisel6-testiilet
felk&i az elndkdt a sziiksdges intezkedesek megtetelere.
Hatri,rid<i: azonnal
Felel6s: elndk



2. napirendi pont t6rgya: Javaslat a K6brnyai Lengyel Onkorm6nyzat 2019. 6vi
kolts6gvet6s6nek m6dositis6ra (sz6beli el6terjesztds)

Elnok: T6jdkoztatja az elndkhelyettest arrol, hogy a Bethlen G6bor Alapkezelo Zrt-t6l a

NEMZ-KUL-19-0650 k6ddal ellatott pelyAzatra kapott 600 000 Ft tiimogat6sb6l a

tanulmiinyi kir6ndul6sb6l fel nem haszniilt 190 000 Ft dsszeget javasolja visszautalni a

BGA Ztl-hez. Ezutiin ismerteti a m6dosit6si javaslatot, ds kdri az elndkhelyettest, hogy

mondja el vdlemdnydt, egyetdrtds esetdn tegye meg szavazat{t.

Wygocki RichSrdn6: Egyet€rt az elnok javaslat6val.

Eltriik: Kdri a szavazatok me$dleldt.

4/2020, (I. 07.) A K6binvai Leneyel Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilet6nek
hat6rozata a Kdbiryai Lengyel Onkorminvzat 2019. 6vi kdlts6qvet6s6nek
m6dosit6s616l
(2 igen, egyhangri sz av azatlal)

l. A K6b6nyai Lengyel onkorm6nyzat Kdpyisel6-testiilete m6dositja a K6bAnyai
Lengyel onkormiinyzat 2019. dvi kitltsdgvetdsdrtil sz6lo 13/2019. (II. 15.) hatarozatat,

6s a 190 000 Ft-ot az al6bbi rovatba helyezi:

B]

K3

MUk0ddsi cdhi t6mogatiisok iillamh6ztart6son
belii116l

Dologi kiad6sok, k6telez6 feladat

-190 000 Ft

-190 000 Ft

2- Ezer, het roz.ztol 2019. december 31-tril kell alkalmazni. A Kdpviselo-testiilet
felkdri az elntikiit a sziiksdges intdzkeddsek megtdteldrc.
Hatfuid6: azonnal
Felel6s: elndk

3. napirendi pont tirgya: A nemzeti vagJr' etnikai nemzetis6g nyelv6n foly6 els6

6vodai beiratkoz6si 6vre vonatkozti nevel6si, illetve az els6 iskolai 6vfolyamra
yotratkoz6 oktat6si ig6ny felm6r6se (sz6beli eltiterjesztds)

J6g6n6 Szabados Henrietta: Tlijdkoztatja a Kdpvisel6-testiiletet an6l, hogy a

Nemzeti kozneveldsr6l sz6lo 2011.6vi CXC. titrvdny 83. $ (7) bekezdese alapjrin a

magyar nyelvi elokdszites, a nemzetis6g nyelvdn foly6 nevelds ds oktatiis ininti igenyt
a telepiildsi iinkormilnyzat, az Allalr:,i intdzmdnyfenntarto kiizpont dvente koteles

felmdmi az drintett elso 6vodai neveldsi dvre, els6 iskolai dvfolyamra beiratkozni
sz6nddkoz6k kdrdben az 6rdekelt telepiildsi nemzetis€gi iinkormenyzat 6s az orszdgos

nemzetisdgi iinkorm6nyzat bevonrisrival.

Ehiik: Kdsziini a t6jdkoztat6st. Elmondja, hogy k6b6nyai sziil6k rdszdr6l nem drkezett
ilyen igdny, ezdrt javasolja, hogy ne igdnyeljdk az elso 6vodai beiratkoz6si dvre a
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nemzetis€gi nyelven foly6 nevel€st. A K6b6nyai Lengyel Onkormiinyzat tov6bbra sem
tart igdnyt a keriiletben lengyel anyanyelven foly6 neveldsre az elso 6vodai
beiratkoz6si dvre. K6ri a szavaz atok megtdteldt.

Wygocki Rich6rdn6. Egyetdrt az elndk javaslal6val.

Elniik: Kdri a szavazatok megtdrelet.

5/2020. (I. 07.) A K6b6nvai Lensvel 6nkormdnvzat K6pviselti-testiilet6nek
hat6rozata a nemzeti. vaey etnikai nemzetisds nyely6n foly6 els6 6vodai
beiratkozrisi 6yre neveldsi 6s elsd iskolai 6vfolyamra oktatisi is6ry felm6r6s6re
(sz6beti ekiterjesads)
(2 igen, egyhangri sz avazattal)

1. A K6b6nyai Lengrel Onkormrinyzat K€pviselti-testiilete a Budapest X., keriiletdben
a 202012021. tandvben nem tart igdnyt lengyel anyanyelven foly6 neveldsre az elso
6vodai beiratkozrisi dvre.

2. A Kdpvisel6-testUlet felkdri az elndkiit a sziiksdges intdzkeddsek megtdteldre.
Hatririd6;
Felel6s:

azonnal
elndk

Eln6k Elmondja toy6bb4 hogy k6brinyai sziil6k rdszdr6l nem 6rkezett ilyen ig6ny,
ezdrt javasolja, hogy ne ig6nyeljdk az els6 iskolai dvfolyamra a nemzetisdgi nyelyen
foly6 oktalist. A K6b6nyai Lenryel onlorm5nyzat tovdbbra sem tart igdnyt a
keriiletben lengyel anyanyelven foly6 oktatiisra az els6 iskolai dvfolyamra beiratkoz6k
esetdben.

Wygocki Richirdn6: Egletdrt az elnitk javaslataval.

Eltrdk Kdd a szayazatok megtdteldt.

6t2020. AK6 6nkorrninvzat -tesl illetinek
hat6rozata a nemzeti. yasy etrikai tremzetisos tryelv6n foly6 els6 6vodai
beiratkozisi 6vre nevel6si 6s els6 iskolai dvfolyamra oktatisi is6ny felm6r6s6re
(sz6beli el6tedesztds)
(2 igen, egyhangri szayazafial)

L A K<ibrinyai Lengyel Onkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete a Budapest X., keriiletdben
a 2020/2021. tandvben nem tart igdnyt lengyel anyanyelven foly6 oktatasm az elso
iskolai dvfolyamra beiratkoz6k esetdben.

2. A Kdpvisel6-testi.ilet felkdri az elndktir, hogy a ddntdsr6l a Kelet-pesti Tankeriileti
Kozpont ( I 106 Budapest, Kereszturi [t 7 -9.) igazgat6jit irisban t6jdkoztassa.
Hat6rid6: azonnal
Felel6s: eln6k



Eln0k: Meg6llapid4 hogy tov6bbi javaslat vagy dszevdtel a k€pviselok rdszdrol nem

(D5vid M6ria)
Elniik Jegyz6kdnyv-hitelesito

Jegyz6kiinywezet6

drkezett, megkdszoni ajelenldvok aktiv rdszvdteldt, 6s a testiileti iildst bezrirja.

6':"JJIt:;,;,.3.!-rf;;t*-,'1



JELENLTTI iV

a K6binyai Lengyel 6nkorminyzat
2020.janu6r 7-6n 10.00 6rai kezdettel

megtartott testiileti iil6s6n

l.i Drivid Mriria

2./ Wygocki Richrirdnd

3./ Danka Zoltrin

Meghivottak:

dr. Szabados Ono kamarai .logtanricsos:.../-.. r).

J6g6nd Szabados Henriena referens:. . . ..$S-


