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A Kaib6nyai Gdriig 6nkormrinyzal
K6pvisel6-testiilete

2020. janudr 7-6n 14.00 6rai kezdettel

a K6b6nyai Polgrirmesteri Hivatal ( 1102 Bp. X., Szent L6szl6 ter 29.)
ftitdszint 20. szrim alatti taniicskoz6 termdben

testiileti iil6st tart,
melyre eztiton meghivom.

Napirendi pontok:

l. A K6binyai Gdrdg Onkorm nyzat 2019. 6vi miikiid6si bev6teleinek
felhasznilisa (sz6beli el6te{eszt€s)
El6ad6: Kollatosz Jorgosz elndk

2. Javaslat a K6binyai Gtiriig Onkormdnyzat 2019. 6vi kiilts6gvet6s6nek
m6dositdsAra (sz6beli eldte{esztds)
E16ad6: Kolldtosz Jorgosz eln6k

3. A nemz€ti, vagy etnikai nemzetis6g nyelv6n foly6 els6 6vodai beiratkozisi
6vre vonatkoz6 nevel6si, ill€tve az els6 iskolai dyfolyamra vonatkoz6 oktatisi
i96try f€lm6r6se (sz6beli el6terjesa6s)
El6ad6: Kolletosz Jorgosz elndk

4. Javaslat a gdrdg kulturilis 6rdks6g ripokisrival kapcsolatos feladatok elldtrsa
c6lj6b6l 2020. febru6r 7-6n a K6bdnyai Polg6rmesteri Hiyatal (1102
Budapest, Szent L6szl6 t6r 29.) Atrium6ban megrendez6sre keriil6 a
,,K6b6nyai gdrdgiik" cimfi kiinyw bemutat6 rendezv6nyre (sz6beli
el6teriesztds)
EI6ad6: Koll6tosz Jorgosz elniik

Esetleges tavolmarades6t
jelezni sziveskedjdk.

Budapest, 2020. janutu 2.

kdrem, a Polg6rmesteri Hivatal 4338-1 4 1 -es telefonszaman
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1102 Budapest, Szent Liszl6 t6r 29.

JEGYZ6KONYV

K6sziilt: a K6brinyai G6rOg Onkorm6nyzat Kdpvisel6-Iesttilete 2020. janfir 7_6n
14.00 6rai kezdettel a K6brinyai polg6rmested Hivatal (1102 Bp. X.,
Szent L6szl6 t& 29.) ftildszint 20. sziim alatti tan6cskoz6 termdben
megtartott iildsrdl.

Jelen vannak: Koll6tosz Jorgosz
Bajkai Vasziliki
Dr. Klicasz Szpirosz
Koszoru- Keszi Kyryaki
Ziridisz Jr4nos

ehdk
elntikhelyettes
kdpvisel<i
kdpvisel6
kdpvisel6

A K6b6nyai Polgirmesteri Hivatal r6sz6r6l tan6cskoz6si joggal:
dr. Szabados Ott6 kamarai jogtaniicsos
J6g6ndSzabadosHenrietta nemzetisdgireferens

Elndk: Bejelenti, hogy a jegyz6kttnyvet J6grind Szabados Henrietta nemzetisdgi
referens vezeti magyar nyelven.

Kolldtosz-Jorgosz, a K6bfuyai Gdritg onkorm6nyzat elniike iidviizli a mcgielenteket
ds a. testtlleti Ul6st megnyitja. Meg6llapitja, hogfi a tesriileri iildsen 5 I6l6pvisel<i
megielent, ds a testiilet hatArozatkdpes.

Elniik: Javasolj4 hogy a jegyz6k6nyv hitelesitdsdvel Bajkai Vasziliki k6pvisel6t

l? ^:g 
a Kdpvisel6-testiilet, egyben megkdrdezi, hogy a jeldit elfogadja-e a

jeloldst. Kdd a szavazatok megtdteldt.

Bajkai Vasziliki: V6llalom a megbizatiist.

Elniik: A Kdpvisel6-tesriilet 5 ffivel hat6rozatkdpes.

A Krib6nyai G6r0g 6nkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete fgy d6nt, hogy jegyz6kiinyv-
hitelesit6nek Bajkai Vaszitiki kdpvisel6t viilasztja meg.

fuitrirozata a ie -hitelesit6 me
(5 igen, egyhargri szavazattal)



Elniik: Ismerteti a napirendi pontokat, majd kdri a szavazatok megtdtel6t.

2/2020. (I. 7.) K6b6nvai Giir0s Onkorm6nvzat K6pviselii-testtiletdnek
hat{rozata a napirend elfosadisir6l
(5 igen, egyhangrl szavazattal)

K6b6nyai Gdriig onkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete a testiileti iiles napirendjdt az
al6bbiak szerint fogadja el:

1. A K6b6nyai G0riig Onkorm Anyzat 2019. 6vi miikitd6si bev6teleinek
felhaszn6l6sa (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Koltritosz Jorgosz eln6k

2. Jayaslat a K6b6nyai Giiriig Onkorm6nyzat 2019. 6vi kiilts6gvet6s6nek
m6dosit6s6ra (sz6beli ekiterjesads)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz eln6k

3. A nemzeti, vagr etnikai nemzetisdg nyelv6n foly6 elsd 6vodai beiratkozisi
6vre votratkoz6 nevel6si, illetve az els6 iskolai 6vfolyamra vonatkoz6
oktatisi ig6try felm6r6se (sz6beli ekiterjesztds)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elndk

4. Javaslat a giirtig kultur6lis iirtiks6g 6pol6sival kapcsolatos feladatok
eUitrisa c6ljdb6l 2020. febru6r 7-6n a K6binyai PolgArmesteri Hivatal
(1102 Budapest, Szent Liszld t6r 29.) Atriumdbatr megrendezdsre keriil6 a
,,K6binyai gtiriigiik" cim( kiin).v bemutat6 rendezv6nyre (sz6beli
el6te{esztds)
E1oad6: Koll6tosz Jorgosz elndk

1. uapirendi pont tirgya: Jayaslat a K6binyai Gdriig Onkormrinyzat 2}lg. 6yi
mfl k0d6si bev6telei el6i16nyzat6nak mridosit6sdra (sz6beli el6terjesztds)

Eln6k T6jdkoztatja a kdpyisel6ket arr6l, hogy a miikdddsi bev6telek rovarba 3 426 Ft
&kezett, amely iisszeggel a kiadSsi el6ininyzat emeldse sziiksdges. Ezuten ismerteti a
m6dositiisi javaslatot, ds kdri a kipvisel6ket, hogy mondj6k el v6lemdnydt, egr'etdrtds
esetdn tegye meg szavazatat.

dr. Klicasz Szpirosz Egyetdrt az elnttk j avaslat6val.

Elndk: Kdri a szavazatok megtdtelet.
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(4 ige4 eghang,ir szavazattal)

I t Y!toV"i Cdrdg OnkormALnyzat Kdpviselo-testiilele m6dositja a Kclbrinyai
Giirdg Onkormdnyzat 2019. evi kiiltsdgvetdsdr6l sz6l6 t4/2019. (IL i5.) hatArozat6r
ds a2019. dvi miikoddsi bevdtelek rovatban szerepl6 3 426 Ft-ot az al6bbi rovatba
helyezi:

3 426 Ft

3 426 Ft

2. Ezer. hatArozatot 2019. december 3l-t6l kell alkalmazni. A Kdpvisel6_testiilet
felk&i az elnttkiit a sziiks6ges intdzkeddsek megtdteldre.
Hat6ridti: azonnal
Felekis: elndk

2.-napirendi pont tirgya: Jayaslat a K6b6nyai Giiriig Onkormdnyzat 2019. 6vi
k6lts6gvet6s6nek m6dositis6ra (s26beli el6te{esztds)

Elndk: Trijdkoztatja a kdpvisel6kel, hogy a 2019. 6vi kdlts6gvetds m6dosit6sa
sztiksdges, mivel a GazdasSgi ds pdnztigyi Flosztily titjekoztatiisa szerint az egyes
fbkdnyvi sz6ml6kon nincs elegend6 eliiitilrryzat. 

'Ez 
utrin ismerteti a rdszletes

i4tcsoportositdsi javaslatot ds kdri a kdpvisel6ket, hogr mondjrik el vdlem6nyiiket,
egyetertds esetdn legy ek meg szayazataikat.

Koszoru- Keszi Kyryaki: Egfiet6rt az elndk javaslat6val.

ElDdk: Kdri a szavazatok megtdteldt.

84 M[k6ddsi bevdrelek, k6telez6 feladat

K3 Dologi kiad6sok, kdtelez6 feladat

7.) A1t202 brnvai
rozala a

felhaszndl6sri16l

K2 Mmkaad6kat terhel6 jriruldkok ds szoci6lis
hozz6j6rul6si ad6, k0telez6 feladat

K3 Dologi kiad6sok, kdtelez' feladat

t 2019. kiiddsi b einek
:at
ct1

(4 igen, egihangri szavazattal)

I A \6!6nyai cdr6g Onkormalnyzat Kdpvisel6-testiilete m6dosirja a K6b6nyai
Ctirdg Onkorm6nyzat 2019. dvi k6lts6gvetdsdr6l sz6l6 t4/2019. (II. i5.) hattuozat[t
ds a 6 734 Fl-or az aldbbi rovatba helyezi:

-6 734 bt

6134Ft
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2. Ezen hatiLrozatol 2019. december 31-t<il kell alkalmazni. A Kdpviselo-testiilet
felktui az elnokot a szuksdges intezkeddsek megtdtel&e.
Hatdridti:
Felel6s:

azonnal
elndk

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

6vodai beiratkozAsi 6vre vonatkoz6 neyel6si, illetYe az els6 iskolai €vfolyamra
vonatkoz6 oktat6si ig6ny felm6r6se (sz6beli el6terjesztds)

J6g{n6 Szabados Henri€tta: T jekozlalja a Kdpviscl6-testiiletet arr6l, hogy a
Nemzeti kdzneveldsrol sz6l6 2011. dvi CXC. tirrvdny 83. $ (7) bekezd6se alapj6n a

magyar nyelvi et6kdszitds, a nemzetis€g nyelvdn foly6 nevel6s ds oktads iriinti
ig6nyt a telepiildsi Onkorm6nyzat, az illarni intdzmdnyfenntart6 kiizpont €vente

kdteles felmdmi az ddntett elso 6vodai nevel6si dwe, els6 iskolai €vfolyamra
beiratkomi sz6nddkoz6k kdrdben az drdekelt telepiildsi nemzetisdgi dnkormanyzat ds

az orszegos nemzetis6gi tinkormiinyzat bevon6s6val.

Elniik Kiisztini a tajdkodatAst. Elmondja, hogy ktibrinyai sziiltik r6sz6rol nem

erkezett ilyen igdny, ezdrt javasolja, hogy ne igdnyeljdk az els6 6vodai beiratkoziisi
drre a nemzetisdgi nyelven foly6 nevel6st. A Kobrinyai Giirdg Onkormiinyzat
tov6bbm sem tart ig6nyt a keriiletben gtidg anyanyelven foly6 nevel€sre az elsci

6vodai beiratkoz6si d\,Te. K€ri a szavazatok megtdtel6t.

Bajkri Vasziliki: Egyetdrt az elnatk javaslataval.

Eltriik: Keri a szavazatok megtdteldt.

5/2020. (l. 7.) A K6b6nvai Giirtis OnkorminYzat K6pYisel6-testiilet6nek
hatirozata a remzeti. vagy etnikai nemzetis6g nvelv6n folv6 els6 6vodai
beiratkozisi 6yre treyel6si 6s els6 iskolai 6vfolYamra oktat6si ig6nv felm6r6s6re
(sz6beli el6terjesztds)
(5 igen, egyhangri sz av azatltal)

l. A K6b6nyai Gorog onkormdnyzat Kdpvisel6-testiilete a Budapest X., keriiletdben
a 2020/2021. tandvben nem tart igdnyt gdrt g anyanyelven foly6 neveldsre az elsti
6vodai beiratkoz6si dvre.

2. A Kdpvisel6-testiilet felkdd az elnokot a sziiksdges int€zkeddsek megtdtelere.
Hat6rid6: azonnal
Felel6s: elndk

Elndk: Elmondja tov6bb6, hogy k6brinyai sziil6k rdsz6rril nem drkezett ilyen ig6ny,

ezdrt javasolja, hogy ne igdnyeljdk az els6 iskolai dvfolyamra a nemzetisdgi nyelven

foly6 oktatr4st. A K6brinyai Gdriig Onkormrinyzal tov bbta sem tart igdnyt a
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kerUletben gdriig anyanyelven foly6 oktatrisra az els6 iskolai dvfolyamra beiratkoz6k
esetdben.

Bajkai Vasziliki: Egyetdrt az elniik javaslat6val.

Elndk; Kdri a szavazatok megtetelet.

6/2020. (I. 07.) A K6b6nvai Giir0s Onkormdnyzat Kdpviseld-testiilet6nek
hatirozsta a tremzeti. vagv etnikai nemzetis6s nyelydn foly6 els6 6vodai
beiratkozdsi 6yre nevel6si 6s els6 iskolai 6yfolyamra oktatisi is6ny felm6rds6re
(sz6be1i el6terjesztds)
(5 igen, egyhangf szavazattal)

l. A Ktibrinyai Giirdg onkorm6nyzat Kdpviset6-testUlete a Budapest X., keriiletdben
a 2020/2021. tandvben nem tart igdnyt giirtig anyanyelven foly6 oktatiisra az elso
iskolai dvfolyamra beiratkoz6k esetdben.

2. A Kdpvisel6-testiilet fetkdri az elndkdt, hogy a diintdsr6l a Kelet-Pesti Tankeriileti
Ki,zpont ( I 106 Budapest, Keresztriri [t 7 -9.) igazgat'j t ktrsban ti4jdkoztassa.
Hatirid<i: azonnal
Felel<is: elnitk

4. napirendi port t6rgya; Jayaslat a giiriig kulturilis iiriiks6g ipolisrival
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6ljib6l 2020. febru6r 7-6n a K6brinyai
Polgirmesteri Hivatal (1102 Budapest, Szent L6szl6 t6r 29.) Atriumdban
megrendez6sre keriil6 Vinczc X6nia: A ,,K6b{nyai giiriigiik" cimii kdtryv
bemutat6 rendezydnyre (sz6beli el6terjeszt6s)

Elndk: T6jdkoztatja a Kdpvisel6-testiiletet, hogy a giiriig kulturr{lis iiriiks6g
6pol6s6val kapcsolatos feladatok ellit6sa celjnb6l 2020. febru6r 7-6n 17.00-20.00
6fitig a K6b6nyai Polgdrmesteri Hivatal (1102 Budapest, Szent L6szl6 tdr 29.)
AtriumSban megrendezik a Vincze Xdnia: ,,A K6b6nyai gtirttgdk" cimii kilnyv
bemutat6 rendezv6uyt. S rendezvdnyt D. Koviics R6bert Antal, K6banya
Polgiirmestere nyitja meg. A rendezveny moderdtora Patko Agnes fjsiigir6. A
kultur6lis mi.isorban felldp Galbenisz Tomasz 6s Kollatosz Fotisz szinmLivdsz, a

Kaiatid6& k6rusa, a K6b6nyai Giirdg N6i K6rus ds a k6brinyai gdr6g tanul6k.
Javasolja, hogy a kertik! Vincze X6nia: a ,,K6bdnyai giiriigiik" cimfi kdnyv
bemutat6 rendezvdnyszervezdsi, meghiv6, nyomda, miisorszolgeltatesi, miivdszeti
tevdkenysdg ds dekor6ci6s kiiltsdgeihez brutt6 350 000 Ft dsszeggel jirdjanakhozzil
A rendezvdnyt kdvet6en fogadAsra keriil sor. K6ri a kdpviseloket, hogy vegyenek
rdszt az iinnepsdgen.

Bajkai Vasziliki 6s Ziridisz J6nos: Egyetdrt az elndk javaslat6val rdszt vesznek a

rendezvdnyen.
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Elndk: K6ri a szavazatok megtdteldt.

7/2020. (I. 7.) A K6binyai Giiriie Onkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata a silroe kulturilis iiriiksds 6pol6s6val kapcsolatos feladatok ellit6sa
c6li6b6l 2020. februir 7-6n mesrendez6sre keriil6 Vincze X6nia: a..K6b{nvai
giirOsiik" cimii kiinw bemutat6 rendezv6nvre
(5 igen, egyhangri szavazaial)

1. A K6brinyai G&iig Onkorm6nyzat Kdpviselo-testiilete elfogadja Koll6tosz Jorgosz
elndk javaslat6t a feladatalapri t6mogat6sr6l, valamint a giiriig kultur{lis iiritks6g
{pol6s6val kapcsolatos feladatok ellftfsa c6lj6b6l 2020. februrir 7-6n 17.00-20.00
6rdig a K6b6nyai Polg6rmesteri Hivatal (1102 Budapest, Szent Ldszl6 t& 29.)
Atrium6ban megrendez6sre keriilo Vincze X6nia: a ,,K6b5nyai giiriigiik" cimii
kiin)'v bemutat6 rendezvdnyre. A kdnyvbemutat6 rendezvdny rendezvdnyszervezdsi,
meghiv6, nyomda, miisorszolg6ltatasi, el6ad6miivdszeti dij, miivdszeti tevdkenysdg,
dologi ds dekor6ci6s koltsdgeihez brntt6 350 000 Ft keretdsszeget biztosit a 2020.
dvi kiilts6gvetdsben meghatifuozott dologi kiad6sok terh6re.
A feladatalaprl tiimogat6s felhaszn6lisa az eloititr,yzotlak ds tervezeftek szednt a
telepiil€s nemzetisdgi dletenek fellenditdsdt, szinesitds6t szolgrilja a megval6sult
kdzdssdgi programok, valamint a nemzetisdgi hagyom6ny -6s kulttra ripokis6nak
ktiszdnhet6en. A feladatalapri tiimogatAs felhaszniiliisa soriin a nemzetisdgi
itnkormanyzat kiemelt figyelmet forditott az ilis6g nemzetisegi dletbe val6
bevonds6ra, a fiatal generiici6ban a nemzetisdgi hovatartozas iitdrdkitdsdnek
elm6lyitdsere.

2. A Kdpviseki-testiilct felkdri az elnirkt t a sziiks€ges int6zkeddsek megt€teldre.
Hat6rid6:
Felel6s:

azofila,l
etnok

Elniik: Megritlapitja, hogy tovdbbi javaslat vagy dszrev6tel a k6pviselcik rdsz6r6l
nem drkezett, megkoszoni ajelenldv6k aldiv rdszvdteldt, ds a testUleti Uldst bez6rja.

Jegyz6kdnyv-hitelesito

firy(J6grin6 Siabados Henrietta)
Jegyz6k6nya.\,,ezet6



JELE N LETI iV

a K6binysi Giirirg 6nkormrinyzat
2020. janu6r 7-6n 14.00 6rai kezdettel

megtartott testiileti iil6s6n

2./Bajkai vasziriki: 6^u t/"il{
3./ dr. Klicdsz Szpiro rr, .......' {..//}ffi
4./ Koszoru-Keszi Kyryaki:.....

5./ Ziridisz J6nos; ....2;.h.-.4,
Mcghivottak:

dr. Szabados On6 kamarai jogtandcsos:..1......

J6gdnd Szabados He-i"tt , r"f"r"rr.......@-
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