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A K6brinyai Lengyel 6nkormdnyzat
K6pvise16-testiilete

2020. februir l4-6tr 10,00 6rai kezdettel
a Krib6nyai Polgrirmesteri Hivatal

( 1102 Bp. X., Szent Ldszl6 tdr 29.)
fiildszint 20. sziim alatti taniicskoz6 termdben

testiileti iil6st tart,
melyre eziton meghivom.

Napirendi pontok:

T6j6koztat6 a vagyonnyilatkozatok lead6sir6l 6s a kiiztartoz6smentes
adatb6zisba val6 bejelentkez6s16l (sz6beli eloterjesztds)
El6ad6: D6vid Mriria elndk
Javaslat kdzigazgat6si szerz6d6s megkdt6s6re a Budapest F6vAros X. keriilet
K6brinyai Onkorm6nyzattal (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: D6vid Mriria elnOk
Jayaslat a K6b6nyai Lengyel dnkormriryzat 2020. 6vi munkatery6nek
elfogad6sira (sz6beli eloterjesztds)
El6ad6: D6vid Mriria elndk
Javaslat a K6brinyai Lengyel Onkormaryzal 2020. 6vi kiilts6gvet6s6nek
feloszt6s6ra (iriisbeli eloteriesztds)
El<iad6: Drivid M6ria elniik
Besz6mol6 a lengyel kultur6lis iiriiks6g 6pol6sival kapcsolatos feladatok
ell6t6sa c6ljib6l a Magyarorszdgi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert
Egyesiilete sz6khely6n: a Lengyel H6zban (1105 Ohegy u. 11.) 2020.
februfr 5-6n a Senior Klub tagiai iltal tartott farsangi batyub6lon val6
r6szv6lel16l (sz6beli el6terj esztds)
Beszimoli a kulturilis iiraiks6g 6pol6s6val kapcsolatos feladatok elLitisa
c6lj6b6l a K6b6nyai Giir0g Onkorminyztt iltal 2020. febru6r 7 -6.n, 17.00
6rako.r a K6bdnyai Polgrirmesteri Hivatal (1102 Budapest, Szent L6szl6 t6r
29.) Atriumiban megrerdezett kiin,rybemutat6r val6 r6szv6telrtil - Vincze
X6nia: ,,K6b6nyai giiriigiik" c. kiin)ry6nek bemutat6ja (sz6beli el6terjesztds)
El<iad6: D6vid Mriria eln<ik
Javaslat a keriileti civil szeryezetekkel val6 egyiittmiikdd6s c6ljrib6l
egyiittmiiktid6si meg:illapod6s megkdt6s6re a Havasi Gyop6r Szoci6lis,
Eg6szs6giigyi, Kulturrlis, Segit6 Alapitvrinnyal (1105 Budapest, 86nya utca
31.) (sz6beli el6terjesztds)
Eload6: D6vid Mriria elniik

l.

3.

5.

6.

7.

2.

1.



8. Javaslat a lengyel kultrira meg6rz6se, 6tirriikit6se 6s ripo16sa c6lj6b6l
egyiittmiikiid6si meg6llapod6s megkiit6sire a Magyarorszdgi Lengyel
Katolikusok Szent Adalbert Egyesiilettel (1103 Budapest, Ohegy urca 11.)
(sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Devid M6ria eln6k
Javaslat a K6b6nyai Lengyel Onkorm{nyzat Szervezeti ds Miikiid6si
Szabrilyzat m6dositrisrira (sz6beli el6terjesztds)
EI6ad6: D6vid M6ria elniik

9.

Esetleges t6volmaradds6t kdrem,
jelezni sziveskedjdk.

Budapest, 2020. februrir I l.

a Polgiirmesteri Hivatal 4338-141-es telefonsziimiin

M6ria s.k.
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K6BANYAI LENGYEL ONKoRMANYZAT
KtPVISEL6-TESTULETE

1102 Budapest, Szefi Les 6 t6r 29.

JEGYZ6KONYV

K6sziilt: a K6banyai Lengyel dnkormtinyzat K6pvisel6-testiiletdnek 2020. februir
l4-6n 10.00 6rai kezdenel a K6b6nyai Polgarmesteri Hivatal (l102 Bp.
X., Szent L6szl6 t& 29.) fttldszint 20. szam alatti taniicskoz6 termdben
megtartott iil6sdr6l.

Jelen yannak: D6vid M6ria elndk
Wygocki Richtirdn6 elndkhelyettes

Igazoltatr tdvol: Datkazoltin kdpvisel6

A K6b6nyai Polgirmesteri Hiyatal r6sz6r6l tanicskozisi joggal:
dr. Szabados Ott6 kamarai jogtan6csos
J6g6ndSzabadosHenrietta nemzetisdgireferens

D6vid M6ria, a K6bdnyai Lengyel 0nkormriLnyzat elntike Udvrizli a megielenteket, ds

az dst megnyitja. Meg6llapitja, hogy a testiileti tildsen 2 lo k6pviselo meglelent, igy a

testillet hatiirozatkipes.

Elntik Bejelenti, hogy a jegyzclkdnyvet J6g6nd Szabados Heffietta nemzetisdgi
referens vezeti maSlar nyelven.

Elndk: Javasolja, hory a jegyz<ikonyv hitelesitdsdyel Wygocki Richdrdnd
elntikhelyettest bizza meg a Kdpvisel6-testulet, egyben megkdrdezi, hogy a jelitlt
elfogadja-e ajeldldst. Kdri a szavazatok megtdteldl.

Wygocki Richirdn6: Vallalja a megbizat6st.

Elndk A K€pviseki-testiilet 2 ftivel hatrtuozatkdpes.

7/2020. flL 14.) A Kobinvai Lensyel Onkorm6nyzat K6pyisel6-testiilet6nek
hatirozata a iewzokdnw-hit€lesit6 mesv6lasztisd16l
(2 igen, eg5rhangf szavazattal)

A K6brinyai Lengyel Onkormrinyzat Kdpvisel6-testtlete rigy diint, hogy jegyzokonyv-
hitelesit6nek Wygocki Richr4rdnd elntikhelyettest velasztja meg.

Elniik: Ismerteti a napirendi pontokat, majd kdri a szavazatok megtdteldt.
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8/2020. (IL 14.) A K6b6nvai Lensvel Onkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hat6rozata a napirend elfoqad6sA16l
(2 igen, egyhangf sz ayazattal)

A K<ibrinyai Lengyel onkorm6nyzat Kdpviselotestiilete a testiileti iilds napirendjdt az
al6bbiak szerint fogadja el:

l. T6j6koztat6 a vag!r'onnyilatkozatok lead6s6r6l 6s a kiiztartoz{smentes
adatb6zisba yal6 b€jelentkezes16l (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Drivid Mrlria elniik

2. Jayaslat kiizigazgat si szerz6d6s megkdt6s6re a Budapest F6vfros X. kertlet
K6binyai Onkorminyzattal (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Drivid Mriria elniik

3. Javaslat a K6b6nyai Lengyel onkormdtryzat 2020. 6vi munkaterv6nek
elfogad6sira (sz6beli el6tedesztds)
El6ad6: D6vid Mriria elndk

4. Javaslat a K6binyai Lengyel onkormdryzat 2O2O.6vi ktiltsdgvet6s6nek
felosztrisrira (irdsbeli el6te{esztds)
Ekiad6: Drivid M6ria elndk

5. Besz{mol6 a lengyel kultur6lis tiriiks6g 6pol6s6val kapcsolatos feladatok
ell6tdsa c6ljrib6l a Magyarorszigi Letrgyel Katolikusok Szent Adalbert
Egyesiilete sz6khely6n: a Lengyel H{zban (1105 6tregy u. ll.) 2020.
februir 5-6n a Senior KIub tagiai 6ltal tartott farsangi batyubilon val6
16szv6tel16l (sz6beli el6terjeszt€s)

6. Besz6mol6 a kultur6lis iirtiks6g 6pol6s6val kapcsolatos feladatok ellitisa
c6lj6b6l a K6b6nyai Gdrog Onkormrinyzat 6ltal 2020. febru6r 1-6n, l7.00
6rako.r a K6bdnyai Polg6rmesteri Hivatal (1102 Budapest, Szent L6szl6 t6r
29.) Atriumdban megrendezett kOnyvbemutat6n yal6 r6szv6telr6l - Vincze
X6nia: ,,K6b6tryai gdrdgdk" c. ktinyv6nek bemutat6ja (sz6beli eloterjesztds)
El6ad6; D6vid Mr{Lria elniik

7. Javaslat a keriileti ciyil szervezetekkel yal6 egyiittmiikiid6s c6ljnb6l
egyiittmiikdddsi megillapodis megkiit6s6re a Havasi Gyop6r Szoci6lis,
Eg6szs6giigyi, Kultur6lis, Segit6 Alapitvdntryal (1105 Budapest, 86nya utca
31.) (sz6beli el6terjesztds)
Eload6: D6vid M6ria elndk

8. Javaslat a lengyel kultfra meg6rz6se, itiirtikit6se 6s 6poldsa c6lj6b6l
egyiittmiikiid6si megillapodris megkiit6s6re a Magyarorsz6gi Lengyel
Katolikusok Szent Adalbert Egyesiilettel (1103 Budapest, 6hegy utca 11,)
(sz6beli el6terjesztds)
El<iad6: Drivid Mriria elndk

9. Javaslat a K6b6nyai Lengyel Onkormdnyzat Szervezeti 6s Miikiid6si
Szab6lyzat m6dosit6sira (sz6beli eltiterjeszt6s)
El6ad6: Drivid Mriria elniik
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1. napirendi pont tdrgya: T6j6koztat6 a vagyonnyilatkozatok leadis6r6l 6s a
kiiztartozismentes adatbizisba val6 bejelentkez6srdl (sz6beli el6terjesa6s)

Elnitk: T6jdkoztatja a k6pvisel6ket an6l, hogy Drivid M6ria elndk, Wygocki tuch6rdnd
elnokhelyettes ds Danla Zoltan kdpvisel6 elegel lettek kOtelezettsdgiiknek, hatdrid6ben
leadtr{k a vagyonnyilatkozatukal, ds bejelentkeaek a kdztartozismentes adatbiizisba.
Kdd a t6jdkozat6 elfogad6sSt.

Wygocki Rich6rdn6: Egyetdrt az elnok javaslat6val.

Elniik: Kdri a szavazatok megtdteldt.

9/2020. (II. 14.) K6b{nyai Lensyel Onkorm6nvzat K6oviselti-testiilet6nek
hat6rozate s yasyonryilatkozatok lead6siyal kapcsolatos tii6koztat6r6l 6s a
kdztartoz6smentes adatb6zisba ya16 beieletrtkez6s16l (sz6beli el6terjesztds)
(2 igen, egyhangri sz ayazattal)

A Ktlbrimyai Lengyel Onkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete elfogadja D6vid M6ria elndk
t6jdkoztat6j6t DAvid M6ria elniik, Wygocki Richrirdnd elndkhelyettes ds Danka Zolt6n
kipvisel<i vagyonnyilatkozat6nak hat5ridciben tdrtdn6 lead6sar6l ds a ktiztartoz6s-
mentes adatbAzisba val6 bejetentkezdsr6l.

2. napirendi potrt t6rgya: Javaslat kdzigazgatisi szerziid6s megkdt6sdre a Budapest
F6viros X. keriilet K6brinyai onkorminyzattal (sz6beli el6terjesztds)

Eltrtik: Tdjekoztatja a k6pvisel6ket arr61, hogy a nemzetisdgek jogair6l sz6l6 201l. 6vi
CLXXIX. tiirv6ny (a tov6bbiakban: Njtv.) 80. g (2) bekezd6se alapjiin a szerz6ddst
minden dv janu6r 31. napj6ig feliil kell vizsg6lni. Kdri a kdpvisel6k hozz6sz6l6sait,
majd a szavazatok megtdteldt. 2020. janutu 1-jdt6l megveltozott az egyuttmiikdddsi
meg6llapodiis neve k 6zi gazgatAsi szer zo ddsr e.

Wygocki Richirdn6: Eryetdrt a kdzlgazgat si szerz6dds tartalmiival, ds javasolja
elfogad6sra. E$/etdrt az elniik javaslat6val.

Eltrtik: Kdri a szavazatok megtdtelet.

10/2020. (II. 14.) A K6b6nvai Leneyel dnkorm6nvzat K6oviselii-testiilet6nek
rozata a kiiz udaDest Friviros X. keriilet

K6bSnyai OIlkormrnyzattal
(2 igen, eglhangt szavazattal)

1. A K6brinyai Lengrel onkorm6nyzat Kdpvisel6-testUlete a Budapest F6viiros X.
keflilet K6bAnyai onkormdnyzat ds a K6brinyai Lengyel onkormr4nyzat kiizattt 2018.

lartar 23-in ldtrejdtt kiizigazgatisi szerzoddst az l. melldklet szerinti tartalommal
j6v6hagija.
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2. A Kdpyisel6-testtilete felhatalmazza az elnokot az l. pont szerinti eS/0ttmiikdd6si
meg6llapod6s al6ir6stua.
Hat6rid6: azonnal
Felel6s: eln0k

3. napirendi pont t6r$/a: Javaslat a Kdb6nyai Lengyel Onkorm6nyzat 2020. 6vi
mutrkaterv6nek elfogad6sira (sz6beli el6terjesztds)

Elndk T6jdkoztatja a Kepvisel6-testiiletet, hory a nemzetisdgek jogair6l sz6l6 201 1.

dvi CLXXX. tdrvCny (a tov6bbiakban: Njtv.) 89 g-a alapj6n ds az SZMSZ szeilrlt
sziiksdg szerint, de dvente legalibb ndgy testiileti iildst ds egy kdzmeghallgat6st tart.
Ismerteti az ossze6llitott munkaterv-jayaslatot ds kdri a vdlemdnyeket, illetve
e$/et6rt€s esetdn a munkatew elfogad6s6t.

Wygocki Richirdn6: Egyetdrt az elndk javaslataval.

Elniik Kdri a szavazatok megtdteldt.

tt/2020. /It.
hatirozata a K6b6nvai l,en

I Onkormri t K6DYiseld-testiilet6nekI
020. 6r'i munkatcrr'6nck

elfosadAsi16l
(2 igen, egrhangf sz ayazattal)

1. K6b6nyai Lenryel onkormrinyzat Kdpvisel6-testulete a 2020. dvi munkatervdt az
al6bbiak szerint fogadja el:

2020. januir
Egyiittmiikatddsi meg6llapod6s feliilvizsg6lata a Budapest Fovaros X. keriilet
K6b6nyai Onkorm6ny zaftaL A rremzeti vagl etnikai nemzetisdg nyelvdn foly6 els6
6vodai beiratkozisi ivre neveldsi ds elsci iskolai dvfolyamra oktat6si igdny felmdrdse.
Vagyonnyilatkozatok lead6sa.

2020. februir
A K6btinyai Lengyel Onkormrinyzat 2020. dvi munkatervdnek ds a 2020. dvi
kaltsdgvetds€nek elfogad6sa. Tan6cskoz6son val6 rdszvdtel az Orsziigos Lengyel
Onkormrinyzatn6l (februrir 4.). A Lengyel Perszon6lis Pldbrinirin a Szent Kinga k6rus
pr6b6inak lemogatiisa. Rdszvdtel a Farsangi Gyermekendezvdnyen, kapcsol6dva a
Magrarorsz6gi Len$/el Katolikusok Szent Adalbert Egyesiiletdnek 6s t6bb keriileti
lens/el nemzetisigi dnkorm6Lnyzat rendezvdnyeihez. A Senior Klub farsangi
batyub6ljtfua (febr. 5.) kultunilis miisor 0ssze6llit6sa, vezetdse. Ostatki - Farsangfarka
c. farsangi jelmezb6l (febr. 24.) - szervezds, miisoros program irsszeAllitrisa, fa$angi
szokesok, ,,szinpadi" jelenetek rendezdse a Lengyel Hrzban. Rdszvdtel a ,,K6b6nyai
g6rdg6k" cimii kdnyvbemutat6n a K6b6nyai Polg6rmesteri Hivatal Atrium6ban
(febru6r 7.).
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2020. mrircius
Rdszvdtel ds koszoruz6s a Budapest F6v6ros X. keriilet Ktib6nyai Onkorm6nyzatnak a
m6rcius l5-i nemzeti iinnep alkalm6b6l szervezend6 iinnepi rendezvdnydn 6s
koszoniz6srin a R6koskereszturi [j kitztemet6ben. Aktuiilis feladatok, illetve
pdlyiaatok elkdszitdse. N6napi rendezvdny kultunilis miisor6nak megszervezese
kirzitsen a Familiada Szinj6tsz6 Kor vezet6jdvel, Weronika Jaworska n6vdrrel, illetve a
Magyarorsz6gi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Eryes[letdvel, a Lengyel Hdzban,
szerepl6kdnt va[6 rdszvdtel a kultur6lis miisorban. M6rcius l4-6n a Lengyel
Nyelvoktato Nemzetisdgi Iskola tanul6ival koszoruz6s a Bem-szobomiil
(megemldkezds a m6rciusi iqaka ds a 1848/49-es szabads6gharcra). Mfucius 20-dn a
Leng/el-Maryar Bar6ts6g Napja alkalmrib6l a Mag/arorsziigi Lengyel Katolikusok
Eg/es$lete 6s a K6b6nyai Lengrel Onkormdnyzat szervezdsdben a Kcirdsi Kultur6lis
Kdzpontban ki6tlitAsmegnyit6: ,,Polacy na Kribrinyi - Lengyelek K6b6ny6n".
Feleletvelaszt6s kvizj6tdk dsszeAtlit6sa a kirillitris anyagrival kapcsolatosan.

2020. iprilis
Ddntds a feladatalapf ttimogat6s felosztAsAr6l. Kobdrryai pilyizat benyfjtrisa. Lengyel
hfsvit megszervezdse K<ibrinyin, toj6sfestds a Lengyel Hrizban, lengyel h(rsvdti
hagyom6nyok: pl. toj6stdrds. Htsvdt alkalmab6l szereplds a Familiada Szinjiitsz6 K6r
tagjaival, a Weronika Jaworska novdr 6ltal rendezesdben bemutat6sra keriilo
szindarabban, a Lengyel Hdzban.

2020. mAjus
Javaslat a K6b6nyai Lengyel OnkormAnyzat 2019. evi pdnzmaradvriLny6nak
feloszt6situa. Lengyet Atkotrn6ny tinnepe (m6jus 3.) alkalmrib6l tinnepi miisor
szervezdse. Rdszvilel a Mindenkori Segit6 SzUz M6ria Lengyel Perszonrilis
Plib6niatemplom iinnepi bricsrij6n. Rdszvdtel az V. K6b6nyai Balkiin Esten a
Mdlyt6n6l. Maj6lis K6briny6n, f6z<iverseny. 4. Labdarig6 Toma - Nemzetisdgi
Gasztron6miai Nap K6b6nyrin. Lengyel HaSiom6ny6rz<i Gyermeknap megszervezdse
K6b6ny6n.

2020. jtinius
Szent L6szl6 Napok rendezvdnysorozaton val6 rdszvdtel (Nemzetis€gi Kultur6lis Est),
koszoruz6s a Szent LAszl6 szobom6l. A l1 k6b6nyai nemzetisdg kdpzomtivdszeinek
ki6llitisa a K6riisi Kultur6lis Kozpont ki6llit6termdben, gasztron6miai bemutat6
kisdretdben. Rdszvdtet a Magyarorsz6gi Lengyels6g Napja rendezvdnyen, s ennek
keretdben a 2020. €vi Szent L6szl6- ds a Magyarorsziigi lengyelekdrt- dij iinnepi
6tad6sdn. Emtdkt6bla-avat6s a Magyaro$ziigi Lengyel Katolikusok ds Kobrinyai
Lengyel Onkormfuryzat szervezdsdben a Conti Kripolnrinril, a hajdan ott imedkoz6
lengyelek emldkdre. (Lengyel templom mdg nem ldvdn, a K6briny6n dolgoz6 lengyel
id6nymunk6sok 1907-t6l 1930-ig ide j6rtak vasAmaponkdnt misdre).

2020. jrilius
Derenki bicsira 3 napos emldkrura szervezdse.
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2020. augusztus
Rdszvdtel a 2020. augusztus 20-6n megrendezdsre kedil6 Szent Istvrin-napi
tinnepsdgen.

2020. szeptember
)CII. K6b6nyai Rendvddelmi Napon rdszvdtel, fbzoverseny.5 napos tanulmanyi
kir6ndul6s megszervez6se (Wroclaw-Poznaf-Gniezno) a gniezn6i fiiegyhrizmegle
alapitis6nak 1020. dvfordul6ia alkalmrib6l.

2020, okt6ber
Lensiel Keresztdny Kultur6lis Napok K6b6ny6n. Rdszvdtel az Aradi vdrtanrik
tiszteletdre megrendezdsre keriil6 iinnepi megemldkezdsen a RAkoskereszttri [j
k6ztemet6 1848-as sirhelyeindl (Budapest, X., Kozma utca 8-10.). Az 1956-os
forradalom ds szabads6gharc 64. dvfordul6ja alkalm6b6l megrendezdsre kedjlo
iinnepsdg ds koszoruz6s az Eles sarokniil. Aktu6lis feladatok, illetve Bethlen G6bor
Alapkezelb Zrt-hez p6tyazatok elkdszitdse, beadiisa.

2020. november
Rdszvdtel a ,,lr46rtirjaink emldke iirdk" koszoruz6si tinnepsdgen a Kisfoghriz
Emldkhelyndl. Koszoniziis a Szoyjetuni6ba hurcolt magrar politikai rabok 6s
kdryszermunkiisok eml6k6re kdszult em16kt6bl6n6l. Unnepi miisor iissze6llit6sa a
Lengiel Fiiggetlens6g Napja alkalm6b6l a krib6nyai Lengyel HAzban tartand6
rendezvdnyre.

2020. december
A K6briLnyai Lengyel onkormr4.nyzat Kiizmeghallgat6sa. Dec. l2-et ftszyetel a
Nemzetisigek Hagyom6ny6rz<i Kardcsonyi Unnepsdgen (lengyel iinnepi
hagyomdnyok bemutat6s6val) a K6riisi Csoma S6ndor Kobrinyai Kulturrilis
Kozpontban, a Nemzetisdgek Napj6nak megiinnepl6se keret6ben. Mikuliis-iinnepsdg
lenryel gyermekek rdszdre. Hag/om6nyos Civil Kar6csonyi Unneps6g megrendez6se
a K6rdsi Csoma S6ndor K6brinyai Kuttur6lis Kdzpontban (K052I) a K6btiny6n d16,

lenryel sz6rmazesq egyedUl6ll6 nyugdijasok rdszdre. Kar6csonyi iinnepsdg, ostyatiirds
a Lengyel Hiizban. Szdpkoniak kar6csonyi iinnepsdge a Lengyel Hrizban.

Folyamatos feladatok: A kitiizdtt feladatok megval6sit6sa drdekdben pllyiaatok
kdszitdse. Aktiv kapcsolattart6s az Orszligos, a F6vfuosi, a budapesti keriileti, valamint
a viddki lengyel nemzetis6gi dnkormanyzatoktal. Rdszvdtel a lengyel
t6rsOnkormiinyzatok kiemelt rendezv6nyein. A K<iriisi Csoma S6ndor Kribdnyai
Kuttur6lis Kdzpontban ldv6 irod6ban a nemzetisdgi ktinyv6llom6ny brivitdse.
. Kapcsolatfelvdtel Magyarorsz6gon dl6 ds alkot6 lengyel kdpz6miivdszekkel, ds

veliik kiizdsen ki6llitasok szervezdse
o Magyarorsz6gon dl6 lengyel ir6k ds kdlt6k felkutatiisa, irodalmi estek

megszervezdse
o Kdnyvbemutatok szervezdse Krib6nydLn
o Nyugdijas klub tAmogatiisa
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Nemzetkiizi fesztivilok
. Egdsz napos gyermek ds lelndtt progamok t6rsszervezdse
o Lenglr'€l Gaszffon6miai Nap bemutat6val egrbektitve (aug. 29.)
l. A keriileti lengyetek tortdnet€nek kutat6sa
o A kertiletben dl6 lengyel sz6rmaz6sf szemdlyek fetkutat6sa, egyuttmukodve a tdbbi

budapesti, kefllleti lengyel nemzetisdgi dnkorm6nyzattal, valamint a Lengyel
Kutat6-intdzettel €s Mfzeummal.

2. Folyamatos kapcsolattartfu ds egyiittmiikddds a Magyarorsz6gon mtk0d6 lengyel
szervezetekkel

. Omz6gos, F6v6rosi, budapesti kerilleti 6s m6s telepiildsi lengyel
onkorm6nyzatokkal

. Lengr'el Perszon6lis Pldb6nia
o Magyarorsz6gi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesiilettel
o Eryiittmtkdddsi meg6llapod6s megkdtdse a kerilleti civil szervezetekkel

2020-ben konkr6t keriileti rendezv6rvek mestart6sa 6s mesp6ly6z6sa;
. Lengyel zends irodalmi est K6b6nyAn
. Lengyel-Magyar Bardtsrig Napja
. Lengyel Kulturiilis Nap K6b6nyrin
o LenSret Alkotmiiny iinnepe
. Lengyel Haryom6ny6rz6 Gyermeknap megszervezdse K6bfuy6n
o K<ibrfurya-Jaroslaw testvdrvfuosi kapcsolatok epolasa
. Filmvetitds a Lengyel H6zban havi egr alkalommal (lenglel filmek magyar

szinkronnal vagr felirattal)
o 4. Labdarig6 Toma - Nemzetisdgi Gasztron6miai Kultu6lis Nap K6b6nyrin.
o Magfaronz6gi Lengyelsdg Napja rendezvdny, dijkioszt6
o Lengyel Keresztdny Kultur6tis Napok
. Lengyel Ftiggetlensdg Napja (iinnepi rendezv€ny)
. Lengyel Mikulds-iinnepsdg K6brinyrin
o Kar6csonyi osUatdrds a Lengyel H6zban, K6b6nyrlLn
. Szdpkoruak kar6csonya a Lengyel Hfuban, K6b6ny6n
. A Nemzetisdgek Napj6nak megtinnepldse keretdben Nemzetisdgek

Hagyom6ny6rz6 Kardcsonyi Unnepsege

A K6br4nyai Lengyel onkorm6nyzabt erirfio kdrddsek esetdben rdszvdtcl a
Kdzmiivel6ddsi Bizotts6g Ol6sein, valamint a Budapest Fov6ros X. keriilet KobAnyai
Onkormanyzat Kdpvisel6-testiileti tildsein.

2. A K6bdnyai Lengyel onkormrinyzat K6pvisel6-testiilete felkeri az elniikot a
szi.iksdges intdzkeddsek megtdteldre.
Hat6rid6: azomal
Felel6s: elnirk
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4. napirendi pont tirgya: Jayaslat a K6binyai Lengyel Onkormrilyzat 2O2O. 6vi
k0lts6gvet6s6nek felosztis6ra (ir6sbeli el6te{esztds)

Elniik: T6jdkoztatja a kdpvisel6ket arr6l, hogy a Magyarorsz6g 2020. dvi kttzponti
kdlts6gvetdsdr<11 szbl6 2020.6vi LXXI. tdryety, az 6llamhtutartAsr6l sz6l6 201l. 6vi
CXCV. tdrvdny (a tov6bbiakban: Aht.), az allamhaztarldsrol sz6l6 torvdny
vdgehajt6s6r6l sz6l6 368i2011. (XIL 31.) Korm. rendelet, a Mag/arorszAg helyi
0nkomi4nyzatair6l sz6l6 2011. dvi CLXXXIX. t6rvdny, valamint a nemzetisdgek
jogair6l sz6l6 2011. dvi CLXXX. tdrveny (a tovAbbiakban: Njtv.) alapjria elkdsziilt a
K6b6nyai Lengyel Onkorm6nyzat (a tovribbiakban: 6nkorm6nyzat) 2020. 6vi
kdllsdgvetdser6l sz6l6 hatiirozat tervezete (a tovabbiakban: Tervezet). A Tervezet
itsszeAllit6s6n6l figyelembevdtelre keriiltek a Bethlen Giibor Alapkezel6 Zrt. 6ltal
kdzzeletl, az OnkormAnyzat mfkdddsi kdltsdgeire biztositott tiimogat6sr6l s2616
T6mogat6i Okiratban foglaltak. 2020. janurir 31-dn a Maglar Allamkincst6rt6l a
ban-kszriml6ra megdrkezett az 520 000 Ft dsszegii tAmogatds 1. rdszlete. Keri a
k€pvise16k vetemenye\ majd a szavazatok megtdtelere.

J6g6n6 Szabados Henri€tta: T6jdkoztatja a kdpvisel6ket arr6l, hogy a 2020. 6vi
koltsdgyetdsi hatiltozat lervezetet az onkormiinyzat elndkdnek 2020. februrir l5-dig
kell benyrijtania a Kdpvisel6-testUletnek. A hat6rozat vdgrehajtris6hoz szUksdges
szemdlyi, szervezeti, t6rgyi ds pdnziigyi feltdtelek rendelkezdsre iillnak. A
koltsegvetdsi hatdrozatban megjelen<i el6ir6nyzatok biztositani tudj6k a nemzetisdgi
feladatok ellates6t. Amennyiben az Onkormdnyzat 2020. miircius l5-eig nem
rendelkezik elfogadott koltsdgvet€ssel, az i,llami t6mogat6s foly6sitAs6t a
nemzetisdgpolitik6drt felel6s miniszter az Njtv. 134. g-a alapjan felffiggeszti.

Elndk: Kiisziini a rdszletes tajdkoztat6st, 6s szavazasra teszi fel a napirendi pontot az
irasbeli el6terjesztds alapj6n.

Wygocki Rich6rdn6; Egyetdrt az elndk javaslat6val.

Elndk: Kdri a szavazatok megtdtelet.

iLe el Onkormri t K6Dvisel6-testiilet6nek
t6rozata a K6

(2 igen, egyhang0 sz avazattal)

A K<ibrinyai Lengyel onkormriLnyzat Kdpviseld-testiilete a nemzetisdgek jogair6l sz6l6
2011. ivi CLXXX. t0rv6ny 78. g (3) bekezddse alapjrin, figyelemmel a jogalkot6sr6l
sz6l6 2010. ivi CXXX. tdrvdny 23. g (3) bekezdds€re a kdvetkez6ket rendeli el:

t. A Kdpviselo-testiilet a K6b6nyai Lengyel 6nkormr{,ny zat 2020. dvi
a, koltsdgvetdsi 6s finanszirozAsi bevdteleinek ffiosszegdt I 440 000 Ft-ban,
6/ kdltsdgvetdsi ds finansziroz6si kiad6sainak ftidsszeg€t I 440 000 Ftban

6llapitja meg.
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2. A K6brinyai Lengyel Onkorm6nyzat kdltsdgvetdsdnek lbdsszege a kiivetkez6:
a) Kiiltsdgvetdsi bevdteldnek f66sszege t 040 000 Ft,
,/ Kitltsdgvetdsi kiad6s6Lnak fbdsszege I 440 000 Ft,
c) Kdltsdgvetdsi egyenlege -400 000 Ft,
d) a mttkoddsi bevdtelek ds miikdddsi kiad6sok egyenlege - 400 000 Ft,
e) a fethalmozdsi bevdtelek 6s felhalmozdsi kiadrisok egyenlege 0 Ft,

lJ flrnanszirozdsi bevdtele 400 000 Ft,
p finanszirozisi kiadrisa 0 Ft,
h) lnanszirozisi egenleg 400 000 Ft.

3- A 2020. ivi kitltsdgvetds nem tartalmaz olyan fejlesadsi cdlt, amely
megval6sit6silhoz a Magyarorsz g gazdas6gi stabilitiisarll szol6 201l. dvi CXCN.
tdrvdny (a toy6bbiakban: Gst.)
10. $ (l) bekezddse szerinti ad6ss6got keletkezteto iigylet megkOtdse v6lik
szilksdgess6.
4. A K6b6nyai Lengyel 0nkormrinyzatnak a Gst. 10. $ (l) bekezddse szerinti
ad6ss6got keletkeztet6 iigylete, tov6bbri dnkormrinyzati garanciav6llal6sb6l 6s
kezess€gb6l kotelezettsdge nem rill fenn.
5. A 2020. dvi koltsdgvetds
a) koltsdgvetCsi bevdteleinek ds kiad6sainak, finanszirozisi bevdteleinek ds
kiadrisainak rdszletezdsdt, koltsdgvetdsi mdrlcgdt az 1. melldklet,
b) eloirinyzat-felhaszn6l6si tervdt a 2. mell6klet
hatfuozza meg.

6. A K6b6nyai Lenryel Onkorm6nyzat kitzvet€tt tiimogatiist nem nyijt.
7. A K6b6nyai Lengyel Onkorm6nyzat kiad6si eloirlrryzatai k6zdtt a rovaton bel[l
dtcsoporlositdsra a KtibdLnyai Lengyel dnkormAnyzat elndke jogosull.
8. Ez ahatitrozat akozzdtdtelit kitvet6 napon ldp hatrityba.
9.8^ ahat{rozalo|2020. janu6r 1-jdt6l kell alkalmazni.

2. A Kdpviselo-testiilet felk€ri az elntikdt a szUksdges intdzkeddsek megtdteldre.
Hat6ridci:
Felel<is:

azonnal
elndk

(A hatd.rozat mellekletei ajeg)zdkbnyy l. mell'Heftt kepezik.)

5. napirendi pont t6rgya: Beszimol6 a lengyel kulturflis 6rdks6g 6pol6s6val
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6ljib6l a Magyarorszigi Lengyel Katolikusok Szent
Adalbert Egyesiilete sz6khely6n: a Lengyel H6zban (1103 6hegy u, 11.) a Senior
Klub tagiai 6ltal 2020. febru6r 5-6n (12 6r[t6l16 6r6ig) tartott farsangi batyubilon
yal6 r6szv6telr6l (sz6beli elciterjesztds)

Elndk Tdjdkoztatja a K6pvisel6+estiiletet, hogy lengyel kultur{lis iiriiksdg 6pol6s6yal
kapcsolatos feladatok eu6t6sa c6lj6b6l a Magyarorsz6gi Lengyel Katolikusok Szent
Adalbert EgyesUlete szdkhelydn: a Lengyel Hdzban ( t 105 Ohegy u. I L) a Senior Klub
taqtai 2020. februrir 5-6n (12 6t6tbl 16 6rriig) farsangi batyub6lt tartottak, melyhez
el6z6leg farsangi kultunilis miisort kdrtek. A K6brinyai Lengyel Onkormiinyzat ftszercl
D6vid M6ria allitotta i,ssze, illetve vezette a b61hoz kacsol6d6 miisort, mely a lengyel
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farsangi szokrisok kdzul a htshagy6 keddi asszonyfarsanggal kapcsolatos hagyomanyokat
elevenitette fel ajelmezb6l rdszvev6inek aktiv bevon6s6val. Kdzremiikoddtt a Familiada
Sziqj6tsz6 Kdr kCt tagja: CsUudgni Kania Elzbieta ds Wtulich Alfred. A mi.isomak,
melyet kdzds 6nekl6s 6s tanc ktivetett, igenj6 visszhangja vo1t.

Wygocki Rich{rdn6: Egyetdrt az eln6k besz6mol6ji4val.

Ehdk: Keri a szavazatok megtereldt.

13/2020. (U. 14.) Kdbitryai Letrwel 6nkorm6nyzat K6pvisel6-testiilet6rek
hatf"ozata - a lenqvel kulturrilis iiraiks6g i,m
c6li6b6l - a Mawarorsz{ei Lenqyel Katolikusok Szent Adalbert Esvesiilete

ban (11
dritbl 1,6 6rii ubilon val 16l sz6l6

beszrimol616l
(2 igen, egyhangf szavaz attal)

A K6b6nyai Lengyel Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete elfogadja D6vid Mriria elniik
besz6mol6j6t a lengyel kulturilis 0rdks6g ripolisdval kapcsotalos feladatok ell{t6sa
c6ljdb6l a Magyarorszrigi lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesiilete szdkhelydn:
a Leng;rel H6zban ( I 105 6hegy u. I l.) a Setrior Klub tagi ai eft;i 2020. febr. 5-dn 12
6nit6l 16 6rriig tartott farsatrgi baryub6lon val6 r6szv6telr6l.

6. napirendi pont tdr$ra: Besz6mo16 a kultur6lis iiriiksdg6nek ripol6s6val
kapcsolatos feladatok ell6trisa c6ljnb6l a K6b6nyai Giiriig onkorm6nyzat 6ltal
2020. febru6r 7-6tr, 17.00 6rakjr a K6b6nyai polgdrmesteri Hivaial (1102
Budapest, Szent L6szl6 t6r 29.) Atrium6ban megrendeiett ktiny.vbemutatrin val6
r6szv6telr6l (Vincze X6nia: ,,K6b6nyai gtiriigok" cimii kiin,,v6nek bemutat6ja)
(sz6beli el6terjesztds)

Elndk: Tajdkoztatja a Kdpvisel6-testiiletet, hogy a kultur6lis 6riiks6g ipol6sival
kaptsolatos feladatok ellitdsa c6ljdbtil r6szt vett a K6b6nyai Gtir<ig onkormriLnyzat
611a12020. februir 7-6n 17.00-20.00 6r6ig a K<ibrinyai polgrirmesteii Hivatal (iI02
Budapest, Szent L szl6 Gt 29.) Atdum6ban megrendezett k6nyvbemutat6n (Vincze
Xdnia: ,,K6binyai giirdgiik, cimii kiinyv6nek bemutat6jdn). A rerdezvdnyt D.
Koy6cs. R6bert Antal, K6brinya Polg6rmestere nyitotta meg. A rendezydny modenitom
Pa&6 Agnes rijs6gir6. A kulturiilis miisorban felldpett Galbenisz Tomasz ds Kollatosz
Fotisz szinmiivdsz, a Kariatid6k k6rusa, a K6bAnyai Gdrttg N6i K6rus 6s a kribrinyai
gortig tanul6k. Nagyon j6l sikeriilt rendezvdny volt, tdbb, mint kdnyvbemutat6. A
rendezvdnyt k0vet6en fogadasm keriilt sor. Kdri a besz6mol6 elfogadrisrit, majd a
szavazatok megtdteldt.

Wygocki Rich6rdn6: Egyetdrt az elndk besz6mol6j6val.
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Elnok; Kdri a szavazatok megtdleldt.

l4l2020. OI. 14.) K6b6nvai Lenwel Onkorminyzat K6pvisel6-testiilet6nek
hat6rozata a beszSmol6r6l a kultu ksds d al kaDcsola ladatok
ell6t6sa c6lirib6l a K6brnvai Giiriig Onkorminvzat dltal 2020. fcbrurr 7-6n. 17.00

Atriumiban megrendezett kiinvvbemutat6n va16 r6szv6tel16l (Vincze X6nia:
K6b6nvai sdriisiik" cimii kiinwdnek bemutat6ia)
(2 igen, egyhangti sz aYazattal)

A K6brinyai Lengyel Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete elfogadja D6vid Miiria elnitk
beszimol6jdt a kultur6lis iiriiks6g {polSsSval kapcsolatos feladatok ell6t6sa
c6lj6b6l a Kob6nyai Giiriig onkorm6nyzat Altal 2020. februir 7-6n, 17.00 6rakor a

K6br4nyai Polg6rmesteri Hivatal (1102 Budapest, Szent L6szl6 t& 29.) Atriumaban
megrendezett kiinyvbemutat6tr val6 r6szv6telr6l (Vincze X6nia:,,Ktibdnyai
giiriigiik" cimii konyvdnek bemutat6ja)

7. napirendi pont t6r$/a: Jayaslat a keriileti civil szervezetekkel val6
egyiittmiikdd6s c6lj6b6l eryiittmiikiiddsi megillapodds megkiitds6re a Havasi
Gyop6r Szocidlis, Eg6szs6giigyi, Kulturrilis, Segit6 Alapitvinnyal (1105 Budapest,
B6uya utca 31.) (sz6beli el6terjesztds)

Elndk: Elmondja, hogy a keriileti civil szervezetekkel val6 egyiittmtkiid6s c6ljrlb6l a
Havasi Gyop6r Szocirilis, Egdszsdgiigyi, Kulturalis, Segit6 Alapitv6ny Alapitvannyal
(1105 Budapest, Banya utca 31.) dvek 6ta nagyon szoros j6 kultur6lis kapcsolatot
6polnak. Rdszt vesznek egym6s rendezvdnyein. Javasolja a Kdpvisel6-testiiletnek a

kultunilis egyiittmiikdddsi meg6llapodas megk6tds€t a Havasi Gyop6r Szocirilis,
Egdszsdgugyi, Kultur6lis, Segito Alapitvannyal 2020. februrir 1+ol - 2020. december
3l-dig. Az Egyiittmiikiiddsi meg6llapod6s megkdtdse kdltsdgvetdsi forriist nem igdnyel.
Kdri a kdpvisel6k vdlemdnydt, majd a szavazatok megtdteldt.

Wygocki Richirdn6: Egyetdrt az elhangzottakkal ds javasolja a meg6llapodris
megkdtdsdt.

Elndk Kdri a szayazatok megtdteldt.

15/2020, (II. 14.) K6brinvai Lepsvel Onkormdnvzat K6pviselii-testiilet6nek
hatdrozata a keriileti civil szervezetekkel val6 esyiittmffkiid6s c6li6b6l
esvtttmiikbdosi mesfllapodis meqk0t6s6r6l a Havasi Gvopdr Alapitvirnval
(1105 Budaoest. B6nva utca 31.)
(2 igen, egyhangri sz avazattal)

1. K6b6nyai Lengyel dnkormr{nyzat Kdpvisel6-testiilete a k€riileti civil
szervezetekkel val6 egyiittmiikodds c6lj6b6l kultur6lis egyuttrniikitddsi
meg6llapod6st kdt 2020. febru6r l-jdt6l 2020. december 3l-dig a Havasi Gyoprir
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Szociilis, Eg6szs6giigyi, Kultur6lis, Segit6 Alapitv6nnyal (1105 Budapest, BAnya
utca 31.) az 1. szifunf melldklet szerint.
2. A Kdpvisel6-testiilete felkdri az elnokdt az egyiittmiikiiddsi megAllapodiis alairesera.
Hatarid6:
Felel<is:

Hat6rid6:
Felel6s:

azonnal
eln0k

ozonnal
eln6k

8. napirendi pont t6rgya: Javaslat a kultrira megiirz6se, 6tiirdkit6se 6s 6pol6sa
c6ljib6l egyiittmiikdd6si meg6llapodris megktit6s6re a Magyarorszigi Lengyel
Katoliknsok Szent Adalbert Egyesiilettel (1103 Budapest,6hegy utca 11.) (sz6beli
el6terj esztds)

Elniik: Tajdkoztatja a kdpvisel6ket ar6l, hogy el6zetes tiirgyalasokat folytatott az
egyiittmflkiid6si megfllapodis megkittds€re a Magyarorsz6gi Lengyel Katolikusok
Szent Adalbert Egyesiilettel (1103 Budapest,6hegy utca ll.) elnatk asszony6val,
Moln6md Sagun Zdzislaw|val, ds megegyeztek abban, hogr a kulturiilis
rendezvdnyek, hagyom6nyokat iipol6 esemdnyek, nemzeti, 6s kilhoni lengyel
vonatkoziisli iinnepek ktizds lebonyolit6sAban egyiittrnrikddnek. Kdri a kdpviselok
vdlemdrydt, majd a szavazatok megtdteldt.

Wygocki Rich6rdn6: Rdszt vesznek egym6s kulturiilis rendezvdnyein. Egye:fJft az
elndkjavaslat6val.

Elniik: Kdri a szavazatok megtdteldt.

16/2020. flI 14.) K6b6nyai Lengyel Onkorm6nvzat K6nviseld-testiilet6nek
hatdrozata a kultfra mes6rz6se. {tdriikit6se 6s 6pol6sa c6li6b6l esyiittmiikiid6si
mesdllaoodis Katolikusok Szent Adalbcrt
Esyesiilettel (1103 Budaoest. Ohesy utca 11.)
(2 igen, eryhangri sz ayazattal)

l. K6b6nyai Lenglel onkorm6nyzat Kdpvisel6-testtilete tgy ddnt, hogy a kultrira
meg6rz6s€, dtiirtikitfse 6s 6pol6sa c6ljib6l a Masfarorsz6gi Lengyel Katolikusok
Szetrt Adalbert Egyeslilett€l (1103 Budapest. 6hegy urca It.l egyuttmlikdddsi
meg6llapodast kot.

2. A Kdpvisel<i-testiilet felkdri az elnokdt az egyiittmiikiiddsi meg6llapodris al6ir6srira.

9, napirendi pont t6rgya: Javaslat a K6b{nyai Lengyel onkormrinyzat Szervezeti
6s Miikiid6si Szabdlyzata m6dositris6ra (sz6beli el6terjesztds)

Elndk: T6j6koztatrist kdr dr. Szabados Ott6 jogitszt6l a Kob6nyai Lengyel
Onkormiinyzat Szervezeti ds Miikdddsi Szab6lyzata m6dositiisiira yonatkozoan.
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Dr. Szabados Ott6: Kitszoni a sz6t. T6jdkoztatja a kdpvisel6ket az SzMSz
m6doslt6sai javastat6r6l:
Az SzMSz l. $-a a kitvetkezSkdppen rendelkezik:

(3) A Nemzetisdgi dnkormAnyzat itod6ja: Nemzetis6gek 6s Civil Szervezetek Hiza
1105 Budapest, Ihdsz \tca 26. fszt. 7.
sz6mi iroda
(s tov6bbiakbrn: Nemzetis6gek H6za)

Az SzMSz 1. $-a helydbe a k0vetkez6 rendelkezds l6pne: "(3). g K6rdsi Csoma S6ndor
K6brinyai Kultur6lis Kdzpont KOSZD ll05 Budapest, El6d utca 1. (a tov6bbiakban:
Nemzetisdgi Iroda)"

Az SzItiSz 27 . $-a a kOvetkez6kdppen rendelkezik:

f) az egyiittmiikitd6si megiillapod6sban megjeltilt szem'ly Qegyzo vagy
megbizottja) jogszab6lysCrtdsre vonatkoz 6 jelzesott;

AzSzNlSz2T. $-a helydbe a k6vetkez6 rendelkezds l6pne;

k) a kbzigazgat{si szerz6ddsben megieldlt szemdly Qegzo vagy megbizottja)
jogszab6lys6rtdsre vonatkoz6 jelzdsdt;

Az SzMSz 28. $-a a kiivetkez6kdppen rendelkezik:

a) a Polg6rmesteri Hivatal szakmai szeryezeti egysdge (a tov6bbiakban: civil 6s

nemzetisdgi referens),

Az SzMSz 28. $-a helydbe a kdvetkez6 rendelkezds ldp:

s/ a Polg6rmesteri Hivatal szakmai szeryezeti e$/sdge (a tov6bbiakban:
nemzetisdgi referens),

Az SzMSz 29. $-a a kdvetkez6kdppen rendelkezik:

(1) A v6laszt6polg6rok betekinthetnek a Kdpvisel6-testiilet nyilvrinos iildsdr6l
kdsz0lt jeg/z6k6nyvbe, valamint az ahhoz kapcsol6d6 el6terjesztdsbe a civil ds

nemzetisdgi referenssel egyezetett id6pontban.

AzSzMSzZ9. $-a helyCbe a kiivetkez<i rendelkezds ldp:

(l) A v6laszt6polg6rok betekinthetnek a Kdpvisel6-testiilet nyilv6nos ii16sdr6l
kdsziilt je$/z6k0nyvbe, valamint az ahhoz kapcsol6d6 el<iterjesadsbe a nemzetis6gi
referenssel eS/eztetett id6pontban.

Az SzMSz 33. $-a a kdvetkez6kdppen rendelkezik:
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(2) A kdzmeghallgat6s id6pontjAr6l ds helyszin6r6l a lakoss6got a K<ib6nyai
Onkorm6nyzat honlapj6n, a ,,K6b6nyai hirek" cimii lapban, valamint a Nemzetisdgek
HiEa hi;detbtfiblajin tttrtdn6 kifliggesztdssel - a kiizmeghatlgataLs id6pontjat 6t nappal
megel6z6en - kell t6j dkoztatni.

Az SzMSz 33. $-a helydbe a k0vetkez6 rendelkezds ldp:

..(2) A kdzmeghallgat6s id6pontj6r6l 6s helyszindr6l a lakossrigot a Kobanyai
ODkorm6nyzat honlapj6n, a ,,I(6bdnyai hirek" cimii lapban a kdzmeghallgat6s
id6pontj6t 6t nappal megel6z6en - kell t4j6koaatni.

Az SzMSz 34. $-a a kitvetkez6kdppen rendelkezik:

(3) A Nemzetisdgi 0nkorm6nyzat miikiiddsdnek ds gazd6lkod6s6nak szabitlyait, a
kotelezettsdgv6llalas, a pdnziiryi ellenjegyzds, az drvdnyesitds ds az utalviinyoziis
rendjdt a Nemzetisdgi Onkorm6nyzat 6s a K6banyai onkormanyzat kt zdtt ldtrejdtt
e$iuttsnrikddCsi meg5llapodris rdgziti.

Az SzMSz 34. $-a helydbe a ktivetkez6 rendelkezds l€p:

(3) A Nemzetisdgi 0nkorm6nyzat miikiiddsdnek ds gazd6lkod6s6nak szabllyait, a
kotelezettsdgv6ltal6s , a per,zllgJi ellenjegyzds, ez drvdnyesitds 6s az utalvAnyoz6s
rendjdt a NemzetisCgi onkorminyzat ds a K6b6nyai Onkormiiryzat kozittt l6ftej6tt
k0zigezgat{si, szerzbdds rdgzlti.

Amennyiben ajavaslatok elfogad6sra kerUlnek, fgy azok a v6ltoziisok At lesznek vezetve
az SzMSz-ben.

Wygocki Richirdn6: Eryetdrt az elniik javaslat6val.

Elniik Javasolj4 hogy a Kdpvisel6-testtilet egyben hozza meg ddntdsdt az SzMSz hat
m6dositrisi javaslatdr6l.

Wygocki Richirdn6: Egyetdrt az elniik javaslat6val.

Elndk: Kdri a szavazatok megtdteldt.

K6b6 6nkorm{n
hatirozata a K6hinvai
Szabilyzata m6dosit6sir6l 6s ewben szavazis6r6l
(2 igen, egyhangri szavazattal)

A K6,briLnyai Lengyel onkorm6nyzat Kdpvisel6-testulete
szavaznak a K6b6nyai Lengyel dnkorm6nyzat az SzMSz
6 nt6 m6dositdsokr6l.

Elntik: K€ri a szavazatok megtdtelet.

iilet6nek

igy ddnt, hogy egyszene
1.27.28.29.33. ds 34. $-6t
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1812020, (ll. 14.) Ktibinvai
hatirozata a Kdbdnyai Lengyel dnkorminyzat Szervezeti 6s Miikiid6si
Szabdlvzata m6dositisi16l
(2 igen, egli hangri szavazattal)

A K<ib6nyai Lenryel onkormdnyzat Kdpvisel6-testiilete a K6b6nyai Lengyel
Onkormiinyzat Kdpvisel6-testtilete Szervezeti ds Miiktiddsi Szab6lyzatot az alibbiak
szerint m6dositja:

a) az 1. $-a helydbe a kdvetkez6 rendelkezdst l6p: "1. $ (3) Kitrosi Csoma Siindor
Kiibrinyai Kultur6lis Kt zpont (KOSZI) 1105 Budapest, El6d utca l. (a tov6bbiakban:
Nemzetisdgi Iroda)"

b) Az SzMSz 27. $-a helydbe a k6vetkez6 rendelkezds l6p k) a kdzigazgatisi
szerz6ddsben megieldlt szemdly Qegyzb vag megbizottja) jogszab6lysdrtdsre
vonatkoz6 jelzdsdt;

c) a 28. $ hely€be a kdvetkezo rendelkezds l6p:
a) a Polg6rmesteri Hivatal szakmai szervezeti egysdge (a tov6bbiakban:

nemzetisdgi referens),

d) a 29. $-a helydbe a kdvetkez6 rendelkezds l6p:
(1) A valaszt6polg6rok betekinthetnek a Kdpviseld-testiilet nyilvrinos iildsdrol

kisziilt je$rz6kOnyvbe, valamint az ahhoz kapcsol6d6 el6terjesztdsbe a nemzetisdgi
referenssel egleztetett id6pontban,

e) a 33. $-a hetydbe a kiivetkezS rendelkezds l€p:
(2) A kdzrnegha[gat6s id6pontjar6l €s helyszindr6l a lakossiigot a Kcib6nyai

Onkorm6nyzat honlapjrin, a,,K6biinyai hirek" cimii lapban - a kdzmeghallgat6s
id6pontj6t 0t nappal megel6z<ien - kell t6jdkoztatni.

f) a 34. $-a hetydbe a kdvetkez6 rendelkezds ldp:
(3) A Nemzetisdgi Onkormrinyzat miik0ddsenek ds gazdSlkod6sdrak szabilyait, a

kdtelezettsdgv6llat6s, a penz$gyi ellenjegyzds, az dwinyesitds ds az utalviinyozi4s
rendjdt a Nemzetisigi onkorm5nyzat ds a K6b6nyai onkormiinyzat kt ztttt ldtrcjittt
kdzigazgatlsi szerzbd6s rdgziti. "
2. A Kdpvisel6-testillet fetkdri az elniikdt a szuksdges intdzkeddsek megtdteldre.
Hattuid6:
Felel6s:

azonnal
elntik
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Elntik: Meg6llapitja, hogy tov6bbi javaslat yagy dsaevitel a kdpvisel6k rdszdr<il nem
drkezett. mglkOszoni a ielenldvok aktiv rdszvCteldt, 6s a testUleti Uldst bez6lja.

' / -/----------,/ .XlnL\ct A;:\ K.m.f.

Jegyzokdnyr.vezet6

(D6vid

1l
Henrietta)

Jegyz6kitnyv-hitelesito



.Z..r**ao"t*

KdzrGAzcATAsr szERz6Dts

amely egyr6szr6l a Budapest F6v6ros X. keriilet Kdbdnyai dnkorm{nyzat (1102
Budapest X., Szent LAszl6 tdr 29., PIR sz{ma: 735737, ad6szima: t5735739-2-42)
kdpviseletdben D, Kov{cs R6bert Antal polgirmester (a tov6bbiakbanr Onkormrinyzat),

m6srdsa6l a Kdb{nyai Lengrel dnkorminyzat (llo2 Budapest X., Szent Litszlo tet 29,
telephelye: I 105 Budapest X, El6d u. l.) kdpviseletdben D{vid Mdria elniik (a tov6bbiakban:
Lengrel Oakormdnyzat). egyiittesen: Felek

kdztitt jitft letre a nemzetisdgek jogair6l s2616 201 l. dvi CLXXIX. tttrvdny (a rovabbiakban:
Nek.tv.) 80. $ (2) bekezdes6ben foglaltak alapjiio.

I. AltaliDos rendelkez6sek

A Lengyel Onkomanyzat adatai:
Neve: Kdb6nyai Lengyel dnkorm6nyzat
Kdpviseli: Drivid M6ria elndk
PIR sz6ma: 679594
Tdrzskdnyvi nyilvrintartrisba vdtel: 2007. 05. 30.
Ad6sz6ma: I 69280 I 5 - | -42
Barksziimlasz6ma, szirrnlayezeto bank neve: OTP Bank Nyrt. 11784009 -
16928015
Allami hozzij6rul6s fizet6si szimla, sz mlayezetb bank neve: OTp Bank Nyrt.
I 1784009 - 16928015 - 05120000

IL A miiktdds felt6teleinek biztositisa

l. Az Onkorm6nyzat birositja a Lengyel Onkom6nyzat r6szere a mdkdddssel kapcsolatos
ifugyi 6s szemdlyi feltdteleket, valamint a helyisdghaszn6latot.

2. Az Onkormrinyzat a tulajdoneban ldv6 K6r6si Csoma Silndor K6biinyai Kulturdlis
Nonprofit Korl6tolt Felel6ssdgt T6rsasdg KOSZI telephelydn (1105 Budapest, El6d u. l.
alatti 6piilet) az I. emelet 10. szamri irodahelyisdg ingyenes haszn6larit biaositja a Lengyel
Onkormanyzat ftszerc az l. melldklet szerinti haszralati renddel. A helyisdg az
dnkorm6nyzati feladat ell6tdsdhoz sziiks€ges trirgyi, technikai eszkttzdkkel felszerelt, a Felek
a Lengyel Onkormdnyzat hasznrilatiba 6tadott eszkt zdkr6l, berendezdsi ds felszerel6si
tArgyak6l nyilv6ntartAst vezetnek.
A helyisdghez, toviibb6 a helyiseg infrastruktir,ijrihoz kapcsol6d6 rezsikdltsdgeket ds
fenntartdsi kdltsegeket az Onkorm6nyzat viseli a Lengyel Onkorm6ryzat testiileti lagiai ds
tiszsdgvisel6i telefonhasznelatrinak kivdtel6vel.

3. A Lengyel Onkormanyzat igenye esetdn a kijzcehi rendezv€nyek - kozmeghallgatas,
lakoss6gi f6rum megtart6sa drdekdben az Onkorm6nyzat a Lengyel dnkorm6nyzat
rendelkezds6re bocset ingyenesen, egy erre a cdlra alkalmas - el6zetes egyeztetds [tj6n
meghattuozott - h€lyis€get.



4, Amennyiben a Lengyel Onkormrinyzat egydb rendezv€nyeinek a megtartdsdhoz az
Onkormanyzat valarnely intdzmdnydnek helyisdgdt kiv6nja igdnybe venni, igy az ig6nyelt
helyis6gre vonatkozoan az intdzmdny vezet6jdvel kell el6zetesen egyeztetni, ds a
helyisdghaszn6latra vonatkoz6an a Budapest F6varos X. keriilet Kdbiinyai onkormdnyzat
yagyon{fil szbl6 23/2013. (V. 30.) iinkormanyzati rendelet szerint kell megrlllapodni.

5. Az Onkormdnyzat a Lengyel OnkormiiLnyzat mrikoddsdhez (a testiileti, tisztsdgvisel6i,
kipvisel6i feladatok ell6trisrihoz)
a) a rtgyi 6s szemdlyi feltdteleket,
b) a testiileti iildsek el6k6szitdsdt (meghiv6k, el6terjesztdsek, hivatalos levelezes el6kdszit6se,
postrizdsa),
c) a test0leti dontesek el6kdszitesdt (ddntdshozatalhoz kapcsol6d6 nyilv6ntan6si,
sokszorositdsi, postzisi feladatok ellatdsa),
d) a miikdddssel kapcsolatos nyilvrintartrisi, iratkezel6si feladatok ellataset biztositja.

6. Az 0nkom6nyzat rdszdrol a K6b6nyai Polgfumesteri Hivatal Humiinszolgriltalisi
F6osrrily Kdanevel6si ds Civilkapcsolati Oszt6lydnak nemzetisdgi referense (a tovabbiakban:
referens) I6tja el az 5. pont b)-d) alpontban meghatarozott feladatokat.

7. Az Onkorm6nyzat jegyz6je (a tov6bbiakban: jegyz<i) vagy az iiltala meghatalmazotr a
jegyz6vel azonos kdpesitdsi el6inisoknak megfelel6 - ki,ztisztvisel6 az onkormiinyzal
megbizls6b6l 6s kdpviseletdben rdszt vesz a Lengyel Onkorm6nyzat Kdpvisel6{estiileti
tildsein, 6s jelzi, amennyiben tdrvenysdrtdst dszlel.

8. A nemzetis6gi dnkorm.inyzati kdpvisel<i vagyonnyilatkozat-tdteli kijtelezettsdgdvel
kapcsolatos feladatok ell6xis.ira a jegyzb a K6b6nyai Polgtumesteri Hivatalban biztositja a
vagyonnyila&ozatok 6rz6s6t.

9. A vagyonnyilatkozalok nyilvrintartris6val 6s ellen6rzdsdvel kapcsolatos feladatok ell6taser6l
a Lengyel onkomdnyzat Kdpvisel6-testtllete riltal kijeldlt k€pvisel<ik gondoskodnak a
nemzetisdgi dnkomSnyzat szervezeti 6s miikoddsi szabrllyzataban foglaltak szerint.

IlI. A kdltsdgvet6s eldk6szltese 6s elfogadisa

10, A Lengrel Onkormdnyzat kdlts6gvetdsi hatLrozat^

10.t. A Leogyel Onkormrinyzat bevdteleivel ds kiaddsaival kapcsolatban a tervezdsi feladatok
ell6tdsAr6l a K6brinyai Polgrirmesteri Hivatal Gazdasagi es P6nziigyi F6oszrrilya (a
tov6bbiakban: gazdasAgi szervezet) gondoskodik. A referens taj€koztatja az elndkdt a Lengyel
Onkorm6nyzat kdltsegvet6si haldrozata kdszit6sdre vonatkozo hat6riddkr6l.

10,2. Az elnitk a jegyzi,vel egye,:eti a kiiltsdgvetdsi haLtuoz,'t tetyezgtel majd az elndk az
egyeztetds eredmdny€t a Lengyel Onkormdnyzat Kdpvisel6-testiilete el6 terjeszti. Az
egyeztetds soran az elndk minden, a kiiltsdgvetes 6ssze6llit6s6hoz sztiks€ges ds rendelkez6sdre
dll6 inform6ci6val segiti a gazdas6gi szervezet munk6j6t. A gaf,das,:gi szervezet altal
el6kdszitett kdltsdgvetdsihatarozat-leryezetet az elndk februdr 15-dig, ha a k6zponti
kiiltsdgvetdsr6l szol6 tdrvdnyt az Orsz6ggyrilds a naptdri dv kezdetdig nem fogadta el, a
kdzponti kiilts€gvetesr6l sz6l6 tiirvdny hat6lybalepesdt kdvetd negyvenotddik napig nyrijtja be
a Kdpvisel6-testi.iletnek.



10.3. A kdlts€gvet€si hau4rczatnak tartalmaznia kell a Lengyel Onkormrinyzat kiilts6gvetdsi
bevdteli ds kiadAsi eldir6ryzatait, a miikt ddsi 6s felhalmozisi bevdteleket ds kiadAsokat, a
kiemelt el6irdnyzatokat kdtelez6 €s dnkdnt vallalt feladatok szerinti bontdsban, egymdst6l
elktlitnitetten. A Lengyel Onkormdnyzat kt ltsdgvetdsdr6l a Lelgyel onkorm6nyzat
Kdpvisel6-testiilete hatarozatban diint.

10.4. Az onkorminyzd a Lengyel onkormrinyzat koltsdgvetesi hattuoz7l{f.lak
tatrvenyessegddn, bev€teli 6s kiadAsi el6ilrinyzatok meg6llapit6s66rt 6s teljesitdsddrt
felel6ssdggel nem tartozik.

1O.5. Az esetleges ad6syigkezel6si elj6r6s sor6n a Lengyel Onkormanyz3;t tallozAsat'fi az
Onkormdnyzat feleldssdggel nem tartozik.

11. A kiilts6gvetdsi el6ir6nyzatok mddosltds.

ll.l. A Lengyel onkorm6nyzat kdltsdgvetdsi hattuozdibar, megjelen6 bev€tel ds kiad6s
m6dosit6sfu6l, valamint a kiad.isi eldirdnyzatok ktizdtti atcsoportosittilsi6l a Lengyel
6n-kormAnyzal Kdpvisel6-tes ilete ddnt.

11.2. A Lengyel dnkorm6nyzat kdlts6gvetesi kiadAsai kiemelt el6ir6nyzatain beliil a rovatok
dtcsoportositasdra az elndk jogosult, Az elndk intezkeddsdt a penziigyi ellenjegyzd
ellenjeg.zi.

11.3. A Lengyel onkormdnyzat Kepviseld-testiilete - az els6 negyedev kiv6tel6vel
negyeddvenkdnt, de legkes6bb az eves koltsdgvetdsi beszimol6 elkeszitesdnek hataridejdig,
december 3l-ei hatrillyal m6dositja a kdltsdgvetdsi hatdrozatAt.

11.4. A 11.1. es 11.2. pontba foglalt el6iranyzat-m6dositast ds dtcsoportositest a gazdasfugi
szqryezetkes i el6 azzal, hogy az onkorm6nyzat a Lengyel onkorm|nyzat eli5itllrryzatairck
m6dositis66rt ds atcsoportositaseirt felel6ssdggel nem tafiozik. Az Onkormenyzat K6pvisel6-
testlilete a Lengyel Onkormanyzat eldir6nyzatain a Lengyel Onkormrinyzat ddntdse ndlkul
m6dositlist nem hajthat vdgre.

IV. Kdlts6gvet6si informici6szolgiltatds

12. A kiilts6gvet6ssel 6sszeftigg6 adatszolg6ltstds

12.1. A gazdas6gi szewezet a nyomtatvrnygamitunik felhasznaldsaval ds az elniik
ktizremiikdddsdvel elkdsziti a Lengyel Onlorm6nyzat elemi kdltsdgvetdsdt, amelyet az elr6k
j6v6tugy.

12.2. A gazdasegi szervezet az 1.1. pontban meghat6rozott elemi kOltsdgvetest a hat6(ozat-
tervezet K6pvisel6-testlllet ele tedesztds6nek hat6ridejdt kdvet6 30 napon beliil nyrijtja be a
Magyar Allamkincst6rhoz.



13. A kiiltsEgvet6si beszimol6

13.1. A Lengyel Onkomanyzat kdltsdgvet€senek vegrehajtas6ra vonatkozd zirsz6madasi
hat{toz,l tervezetet az elndk kozremiikiiddsdvel a jegyz6 kdsziti el6, 6s az elnttk tedeszti a
KCpviselo-testiilet eld tgy, hogy az a Kdpvisel6-testulet eld terjesztdsdt kdvet6 harminc napon
belul, de legkds6bb a kiiltsdgvetdsi dvet ki,vet6 attddik h6nap utols6 napjriig hatilyba ldpjen. A
zitszirnad{si halitozat teryezeteyel egyiitt a kepviseld-testillet rdsz6re tajdkoztafisul be kell
nyujtani a kincstfu szerinti ellenoEdse kerctdb€n a Lengyel onkormdnyzat dves k6lts€gvetdsi
beszimol6j6val kapcsolatosan elkdszitett jelentds€t.

13.2. A Lengyel dDkormlinyzat bevdteleivel 6s kiadisaival kapcsolatban a tervez€si,
gazd,ilkod6si, ellendrzesi, adatszolg6ltat6si 6s beszimolAsi feladatok elldtaserdl a gazduiryl
s_zervezet gondoskodik. A gazdasrigi szEreezet vezEt6je az elnok rdszdre biaositja a Lengyel
Onkormdnyzat dves kdltsdgvetesi beszimol6j6nak elfogadrisrihoz sziiksdges adatokat.

14. Adatszolgdltatisi k0telezetts6gek

14.1, A gazdasagi szervezet a Lengyel Onl<ormdnyzar rdszere az Allamhdztar6sr6l s2616 2011.
dvi CXCV. tdrveny (a lovAbbiakban: Alt..1, az attarnlaztatasr6l sz6lo tdrvdny v6grehajtiis6r6l
sz6l6 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: Avr). valamint az lllar$A2lalles
szimvitel6r6l szbl6 4/2013. (L 11.) Korm. rcndelet (a tov6bbiakban: Ahsz.) Altal el6irt
adatszolgaltatdst teljesiti a Magyar Allamkincstar altal biztosirort nyomtatvdnyok,
elektronikus 0rlapok, elellronikus nyomtatvdnykitdlt6 programok segitsegdvel.

14.2, A gazdasigi szenlezet adatszolg6ltatAst teljesit a Lengyel Onkomii{ryzat rdszdre

a, az elemi kiilt€gvetdsr6l,
6, az dves ktilts6gvetdsi beszdmol6r6l,
c) az id6kdzi kitltsdgvetdsi jelentdsdl 6s
d) az id6kdzi mdrlegielent6sr6l.

14.3. A gazAas'gi szervezet megkuldi a kormrnyzati szervek rdszdre szolgaltatott dvkozi
inform6ci6kat a ktizponti intdzkeddsektitl ffigg6en, amelyben az elndk kdzremiikddik.
14.4, A gazdasegi szervezet havonta elkdsziti a Lengyel Onkormdnyzat likvidirasi ftrvdt,
arnely tarta,lnazza a vfuhat6 beveteleket 6s kiadrisokat. A likvidit6si terv elk€szitdsdben az
elniik kiizremtkddik.
14.5. Az elndk a gazdas6gi szervezet rdsz€le biztositja a tevdkenysdgre, miikdddsre vonatkoz6
adatok kdr€b€n az dnkdnt v6llalt feladatok felsorol6s6t ds rdszletes leir6s6t a nemzetisdg
nyelv6n is.

V. A kdlts6gyet6s v6grehajtdsa

A kdlts6gvetds vdgehajt6sa sonin a Lengyel 6nkom6nyzat kiiteles
a) az O*omlinyzatjogi szemdly 6s telephelyei, a Polg6mesteri Hivatal, a nemzetisdgi

dnkormdnyzatok, valamint a gazdasdgi szervezettel nem rendelkez<i kt ltsdgvetdsi
szerveknel a kdtelezettsdgvrllalas, a pdnztigyi ellenjegyzes, a teljesit6s igazolisa, az
drvenyesitds ds az utalv6nyozds szab6lyozisAr6l, tov6bb6

b) apenzkezelesftl
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sz6l6, a mindenkor hatAlyos bels6 utasltdsok szerint eljiLrIti. A hivatkozott belsit szabiiyzatok
megismerhetdsdgdt, eldrhet6s6gdt az Onkotmllnyzat bizositja, a Lengyel Onkormdnyzat a
szabilyzatok megismeres€nek t6ny€t megismerdsi nyilatkozat al6ir6s6val k6teles igazolni. A
hivatkozott bels6 szabdyzatok oelldkletei tartalrrLazzi*. a nemzetisegek jogair6l sz6l6 2011.
6vi CLXXIX. tdrvdny (a tovribbiakban: Nekw.) 80. g (3) bekezdds b) pontja szerinti felel6stik
konlqdt kijeliil€sdt.

VI. A varyongrzddlkodds rendje

15. A varyont6r$/ak kezelcse

15.1. A Lengyel Onkormdryzat vagyon!fugyair6l a nyilv6ntart6st a gadaslgi sznNezet yezeti,
amely tartalmazza a megalakuldsakor juftatott vagyont ds folyamatosan a vagyonv6lbzast. A
sziiksdges informdci6kat ds dokumentumokat az elndk biztositja, illet6leg a vagyontargy
felvdteldhez kapcsol6d6 bizonylatok szolg6ltatj6k.

15.2. A Lengyel Onkorm{nyzat vagyon6val val6 gazd6lkod6s a Lengyel onkormiinyzat
Kdpvisel6-testiitete Altal hozott hatirozatnak megfelel6en tdrtdnik.

15.3. A leluirozds ds a selejtezes lebolyolit6sa a mindenkor hat6lyos polg6rmesteri dsjegyz6i
utasit s alapj6n tortdnik, amelynek hatalya a Lengyel Onkormdnyzata is kiterjed, 6s
amelyben az elndk ds a rcferens kdaemtkddik.

16, Vagroni 6s szfmviteli tryilvdtrtartis

16.1. A gazdas6gi szervezet a Lengyel dnkormdnyzat vagyoni. szdmviteli nyilv6ntartdsait az
onkormdnyzat nyilvrintart6sain b€liil elkiilttnitetten yezeti azzal, hogy a polgdrmesteri ds
jegyz6i utasitlsban szab6lyozott szimviteli politika es az drtdkeldsi szab\lyzat hatl.lya a
Lengyel onkorma.nyzata is kiteded.

16.2. Az Aht.-ban meghat6rczott adatszolgriltatds so&in szolgatatoft adatok val6dis6g6drt, a
szimviteli bizonylatokkal ds a statisdikai rendszerel val6 tanalmi egyez6s6gdert a Lengyel
dnkormdnyzat tekintetdben az elndk ds a jegyz6 egytttesen felel6s.

17. Tdrzskdnyvi nyilviriart{s 6s ld6szim ig6Dyl6s

A tdrzski,nyvi nyilvintart6ssal ds ad6szimig6nyldssel kapcsolatos, a vonatkoz6 jogszabalyok
altal el6id feladatok vegrehajtis6drt a referens, mig az ehhez sziiksdges adatszolg6ltat6sdrt a
Ler5/el Onkom6nyzat elndke a felel6s.

18. Bauksz6mlarend

18.1. A Lengyel Onkormanyzat a gazdAlkod6s6val dsszeffigg6 penzfotgalmat az
dnkormrinyzat 6ltal v6lasztott szlrnlavezet6n€l nyitott 6n6ll6 kdltsdgvet€si elszimolisi ds
Allami hozzijrirulds fizetdsi szlml6j6n bonyolitja, amelyet a gazdasdgi szgrvezet kezel A
szimla feletti rendelkezesi jog az elndkdt es az Ahala megh almazott kdpvisel6ket - a banki
al6irds-bejelentes szerint - illeti meg.

18.2 A gazdas6gi szervezet biztosltja, hogy a szimviteli €s analitikai nyilv6ntarti{s soriin a
Lengyel Onkorm6nyzat bevdtele, kiaddsa ds pdnzrnaradv6nya elkiil0nitetten elsz6moldsra
keliiljdn, megtercmtve ezzEl az 6r,al6 gazlilkodAs felteteldt.



19. P6Mellltdr

I 9. I . A Lengyel Onkormrinyzat mflkdddsdnek 6ltal6nos timogat6s6t a kdltsdgvetdsi tiirvdnyben
megh?tArozottak szerint veszi ig6nybe. A gzAas gi szerveznt a Lengyei Onkormdnyzatot
megilletd, az 6ves dllami miikdd€si tamogaLis dsszeg€t az elhrni hozzijrrulas fizetdsi
szimldjan titndnd jovdlrasrol szimitott 6t mrmkanapon beliil tovabb utalja a Lengyel
Onkormiitryzat OnriLI16 kitltsdgvetesi elszimoLisi sziml6j6ra.

19.2- KesqeDz a Lengrel Onkormriny zat hizlpen&fuln keresztiil akkor fizethet6 ki, ha az
ehak a kifizetds teljesltdsdhez sziikseges dokumentumokat (szerz6dds, sz6mla) bemutatja, ds
szdnddkAt a gazdasAgi szervezetnek jelzi.

19.3. A p€nzforgalom ds a p6nzkezelds sz,;bl,lyait a p€nzkezelesi Szab6lyzat-r6l sz6l6
polgfumesteri ds jegyzdi utasitits szab lyozza, amelynek hatlJya a nemzetisdgi
itnkormr{nyzatoka is kiteded.

20. Belsd ellendrz6s

20.1. A Kdb6nyai Onkorm6lyzat Polg6mesteri Hivatal szervezetdn beliil miikddik a belsti
ellen6rzds, amely a Bels6 Ellen6zdsi Sz,fr^lyzd ds az 6ves munkaterv alapj6n v6gzi
feladat6t. A bels6 ellenitrzdsre vonatkoz6 szabrilyok a Lengyel onkormanyzat gazd;kodesta
is kiterjedrck.

20.2..A bels6_ellen6rzds 6ltal a Lengyel onkorm6nyzat gazddlkoddsiival iisszefiiggdsben tett
megAllaplt sok vdgrehajtdsa drdekdben a sziiksdges intdzkedesek megt€tele az elndk feladata,
6s eg-yben kdtelessdge Uijdkoztatd a Lengyel onkormrinyzat Kdpvisel6-testiiletdt a
megillapit{sokr6l ds a tett intizkeddsekr6l.

21. Lell,'r.ozis

A leltrirozisra 6s leltirkdszitdsre vonatkoz6 szabrilyokat az eszkdzdk ds fonrisok leltrirozisi 6s
lelrdr. k6szitdsi szabfilyzata-t6l szol6 polgrirmesteri 6s jegyz6i utasit6s szab6lyozza, amelynek
hat{lya kiterjed a nemzetisdgi itnkomdnyzatoka is.

22. Selejtezds

A felesleges vagyon&irgyak hasaosikisira ds selejtezdsdre vonatkoz6 szab6lyokat a felesleges
vagyontirgyak hasaositrisAnak, selejtez6sdnek szab'lyzat'-r'l sz6l6 polgarmesteri 6s jegy;6i
utasitds szab6lyozza, amelynek haMlya a nemzetisdgi dnkormrinyzatoka is kiterjed. 

- --
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VII. Zdr6 rendelkez&€k

23. A Felek a jelen Kdzigazgat6si Szerzddest hat6rozott id6re, a Lengyel 0nkormrinyzat
megbizatris6nak idejdre kOtik azzal, hogy a megrillapodrisban foglaltakat a Felek minden dv
janurir 3l-6ig, riltal6nos vagy id6szakos v6lasztris eset€l az alakul6 iildst k6vet6 hanninc
napon beliil feltllvizsgalj6k ds sziiksdg esetdn egyedet6ssel m6dositj6k.

24. A jelen szerzddes 6 eredeti pdlddnyban kesziilt.

25. A Felek megrillapodnak abban, hogy a jelen Kozigazgat6si Szerzddds elfogadas6val
egyidejiileg a Budapest F6varos X. keriilet K6b6nyai Onkormenyzat Kdpvisel6testiilete
231201'7. lll. 21.) ds a 9/2018. 0. 25.) KOKT hatinozat|val ds a K6b6nyai Lengyel
Onkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete 4/2018. (I.23,) halAtozatAval elfogadott egyiittmiikiiddsi
meg6llapodds hatalydt veszti.

A Kiizigazgafisi Szeru6ddst Budapest Fiivaros X. kerulet Kdbanyai onkormdnyzat
Kdpvisel6-testiilete 412020. (1. 23.) hatiiozataval, a Kobiinyai Lengyel onkormrinyzat
Kdpvisel6-testiilete 10/2020. (ll. 14.) hatArozat^{val hagyta j6v6.

Budapest, 2020. februar ,, Budapest, 2020. februrir ,,

D. Kovecs R6bert Antal
polgiirmester

Pdnz0gyi ellenj egz6s:

Vdgh ErzsCb€t Liza
osztdlyvezet6

Szakmai 6s jogi ellenjegyzes:

Dr. Szab6 Krisai6n Dr. Szabados Ott6jegyri kamarai jogtan6csos

Drivid Mriria
e1n6k

,]



1 . melldklet a kazigazgatdsi szetzddishez

A K6riisi Csoma SdDdor K6binyai Kultur{lis Nonprofit Kft, El6d utca l. sz{m alatti
6pilet6nek Hasznilati rendje a Demzetisdgi tinkorm{nyzatok r6sz6re

1. A K6ritsi Csoma SAndor K6b6nyai Kultunilis Nonprofit Kft. El6d utca l. szim alatti
dp[letdben (a tov6bbiakban; KoSZD biztosiia a Budapest F6vtuos X. keflilet K6bAnyai
dnkorminyzat a k6b6nyai nemzetisegi dnkorm6nyzatok mukddds6hez sz0ks6ges jogszab6lyban
meghat&ozott feltdteleket.

2. A Haszn6lati rend vonatkozik a nemzetisdgi dnkorm6oyzatok elndkeire ds kdpvisel6ire,
valamint a rendezvenyeken, progmmokon megjelen6 venddgekre. A Hasau4lati rend
betartat6s66rt az adott nemzetisegi dnkoroalyzat elndke felel6s. A Haszn6lati rend hatalya
kiterjed az epiilet minden rdszdre.

3. A KOSZI ryitvatariisi ideje hdtkdzraponta hdtf6r6l penrekig O8.OO 6dt6l 20.00 6r6ig tarr.
Minden helyisdghasatl' az ioddj{hoz 6ruill6 kulccsal rendelkezik, amelyet az dpttlet
inform6ci6s pultj6ban vehet fel a kulcsnyilvdntartAsban ttirtdn6 aliiirAst kdvet6en. Tevoziskor
a helyisdg kulcs6t le kell adni.
A hdtvdgi helyiseghasznaatot a nemzetisdgi dnkormAnyzat elniike ktiteles el6zetesen jelezni
az intdzmdny iizemeltetdsi vezetdjdnek.
A hdtvdgi helyisdghaszdlat kiz6r6lag a nemzetisegi Onkormiinyzat tdrvdnyben meghatarozott
feladataira lerjedhet ki.

4. Rendezvdnyekre, f6rumoka 6s egy€b esemdlyekrc helyisdget igdnyelni el<izetes inisbeli
bejelentds alapjdn lehet legaldbb 14 nappal az esemeny rendez€se el6tt az iizemeltetdsi
vezet6nel.

5. A nemzetisdgi dnkormAnyzat a KOSZI helyisegeit a nyitvataltasi id6n kiviil kiildn
meg6llapod6s alapj6n haszn6lhatj4 mely szabllyozza a terem hasznelat 6s az ebb<ll ad6d6
tulmunka kdltsdgeit.

6. A KOSZI-b€n haszn6tt helyis€gben a nemzetisdgi onkormrinyzatok k6pviseliiin kivtil
idegen szemdly csak az adott nemzetisdgi i,nkomdnyzat kdpviselcijdnek jelenldt6ben
tart6zlodhat-

7. A KOSZI-ben politikai rendezveny nem tarthat6.

8. A hasalilatra biztositott irodat haszn6l6i kiitelesek rendben tartani. Az ircda takaritasat -
szemdt iisszegyiijt€se, felmosas - a KOSZI szemdlyzete biztositja.

9. A nemzetisdgi onkorm6nyzatok kdziis hasznelateban l6vii f6nymrisol6 miikddtetdsdt
minden esetben be kell vezetni az erre szolgril6 nyilvrintartdsba.

10. Hibabejelentii nyilviintarUisban kell vezetni az irodeban dszlelt technikai hib6kat, melyet
jelezni kell az 0zemeltetdsi vezet6nek.

8



ll. A helyisdgek hasan6l6it, b6rl6it az ilodaikban elhelyezett targyak6rt anyagi feleldssdg
terheli, pdnz, drtdket csak a saj6t felelossdgtlkre t&olhatnak az irod6ban. A KoSZI-ben csak
a nemzetis6gi dnkormdnyzatok rdszdre haszn6latba adott, illetve leltrturiban l6vii t6rgyakat
szabad t6rolni.

12. A KoSZI-ben dohdnyozri, szeszes italt fogyasztani, dl6 allatot bevinni ds tartani tilos.
Dohdnyozni csal az ana kijeliilr helyen. a KoSZI bej6rat6t6l l5 m-re lehet.

13. A KoSZI rillagAnak meg6vris4 valamint rendjdnek, tisztas6gilnak meg<irz6se, az alapyetb
kdmyez€tvddelmi el6irAsok betartdsa minden haszn5l6nak kdtelessdge. A KoSZI
hasafl6inak be kell tanani a tiiz- ds munkavddelmi el6ir6sokat. A tiizkazetta - melybe
minden helyisdghasznril6 elhelyezi a saj6t irod6j6nak kulcsdt is - a gondnoknril keriil
elhelyezdsre.

14. A helyisdghaszn6l6k amennyiben a l6tesitmenyben vagy az ahhoz taiozo
berendezesekben k6rt okoznak, kotelesek azt megt€riteni vagy helyredllitani. A
helyisdghasadl6k tudom6sul veszik, ds maguka ndzve kiitelez6nek isme k el a KOSZI
Haszrdlati lendjdt. A haszn6l6k kdtelesek a ldtesitrndny 6llagAt minden rekintetben dvni, az
6rt6keke vigyrizni, a vagyonvddelmet maximelisan birositani.

15. A KOSZI berendezes6ben, technikai felszerelds6ben t6rt6nt karokozist, valamint ajaviris
kdlts€geit a helyisdghaszn6l6 kdteles megtdriteni. Rendezvdny ideje alatt tdltdnt klir esetdn a
szervez6 felelds a K6SZI helyisdgdben tdrtdnt kii megtdrftdsddrt.
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K6binyai Lenryel dnkormrnyzat
Elni,ke

L. szimf el6teriesads

E16terjeszt6s
a Kdpvisel6-testiilet r6sz6re

a K6binyai Lenryel Onkorminyzat 2020, 6vi kiilts6gvet6s610l szdl6 dtrkorminyzati
hatdrozat megalkotisirdl

I. Tartalmi iisszefoglal6

A Magyarorsz5g 2020. dvi kdzponti ktiltsdgvetesdr6l sz6l6 2019. dvi LXXI. tiilvdny, az
elhmhAztafiAsr6l sz6l6 2011. dvi CXCV. t6rvdny (a tovdbbiakban: Alt.), az ellamhdatart6sr6l
szol6 tdrvdny vdgrehajtAs6r6l sz,6l6 36812011. (XII. 31.) Kom. rendelet, a Magyarorsziig
helyi dnkomiinyzatair6l sz6l6 2011. dvi CLXXXIX. tdrvdny, valamint a nernzetisdgek
jogair6l sz6l6 2011. ivi CLXXIX. tdrvdny (a tovribbiakban: Nitv.) atapi6n elkdsztilt a
Ktibdnyai Lengyel Onkormanyzat (a tov6bbiakban: onkormrinyzat) 2020. evi
ktiltsdgvetdsdr6l sz6l6 hatarozat tervezete (a tovAbbiakban: Tervezet). A TeNezet
dssze6llitds6n6l figyelembevdtelre keriiltek a Bethlen G6bor Alapkezell Zn. Sltal k'zzebtt, az
onkormanyzat miikt ddsi kdltsdgeire biztositott t6mogatdsr6l sz6l6 Tritnogat6i Okiratban
foglaltak.

Az el6terjesztds 2. melldklete az Aht. el6iiisrinak megfelel6en az onkormrinyzat bevdteli ds
kiadesi el6idnyzatait tartalrnazza mdrlegszerfien, kiemelt e16ir{nyzat sze nti bontiisban a
feladat jellegdre tekintettel, valamint bemutatja a mrikdddsi 6s a felhalmozasi feladatok
hi6ny6t ds ttibblet6t.

Az el<iterjesa6s 3. mell6klete az 0nkom6nyzat el6irrinyzat-felhaszneliLsiteflet,Elnalm.trza.

Az Onkormrinyzat 2020. dvi miikiidisi tamogatdsanak dsszege a 2019. dvhez kdpest nem
viiltozoft. A miiktiddsi kiad6sok tervezdsdndl figyelembev6telre kertiltek az Onkorm6nyzat
2020. dvi munkatervdben megfogalmazoft feladatok ds az dthrizod6 kifizetdsek. Az els6sorban
a nemzetisdgi programok fedezetdre szolg6l6 feladatalapri trimogatis 2020 6piilisdban kedil
foly6sitrisra, igy azt az eredeti el6iranyzat m eg nern tartalfiazza.

Finanszirozisi bevdtelkdnt, a ,,maradv6ny igdnybevdtele" kdltsdgvetdsi soron 1 000 O0O Ft
el6ininyzat kertilt tervez6sre a feladatok fedezetdnek folyamatos biztositasa drdekdben.

II. Hatdsvizsgilat

A kdlts€gvet6si hat6rczatban megjelen6 el6iranyzatok biztositani tudjaLk a nemzetisdgi
feladatok ellatAsat. Amennyiben az Onkorm.inyzat 2020. mrircius 15-6ig nem rendelkezik
elfogadott kiiltsdgvetdssel, az rillami t6mogaLls foly6sitas6t a nemzetisdgpolitik6drt felel6s
miniszter az Njtv. 134. g-a alapjAn felftiggeszti.

III. A vegrehajtis felt6telei

A 2020. 6vi kiiltsdgvetdsi hatiirozat tervezetdt az Onkomdnyzat eln6kdnek 2020. febru.ir 15-
dig kell benyfjtania a Kepvisel6-testiiletnek. A hat6rozat vdgrehajtAsiihoz sziiksdges szemdlyi,
szervezeti! t6rgyi ds pdDziigyi feltdtelek rendelkez€sre dllnak.



IV. Ddnt6si javaslat

A K6brinyai Lengyel dnkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete az el6tedesztds 1. melldklete szerint
megalkotja a K6brinyai Lengyel Onkormany? t 2020. dvi kdltsdgvetdsdrdl sz6l6
dnkormrinyzati hatitozatot.

Budapest, 2020. februdr ,,4l| "



L melliklet a el6terjesztishez

K6b{nyai Len gel dnkorminyzat K6pvisel6-testiitet6nek
...D020. (......) hatirozara

a K6b6nyai Lengyel onkorminyzat 2020. 6vi kdlts6gvet6s6r6l

A K6binyai Lengyel onkormrinyzat K6pvisel6-testiilete a nemzetisdgek jogair6l sz6l6 201 l. 6vi
CLXXIX. titrv6ny 78. g (3) bekezddse alapjrin, figyelemmel ajogalkot6sr6t sz6l6 2010. 6vi CXXX.
tdryany 23. S (3) bekezdisdre a kitvetkez6ket rendeli el:

1. A Kdpvisel6-testiilet a K6b6nyai Lengyel dnkormanyzat 2020. 6vi
a) kitltsdgvetdsi ds finanszirozlsi bevdteleinek liidsszegdt I 440 000 Ft-ban,
,/ kttltsdgvetdsi 6s finanszirozdsi kiaddsainak fdi,sszeg6t I 440 000 Ft-ban

6llapitja meg.
2. A K6benyai Lengyel onkormAnyzat kiiltsdgvetdsdnek fbtisszege a k6vetkez6:

d) Kdlts6gvetdsi bevdteldnek fddsszege I 040 000 Ft,
,) Kdltsdgvetdsi kiad6sAnak Iiiiisszege I 440 000 Ft,
c) Kitltsdgvetdsi egyenlege -400 000 Ft,
d/ a mi.ikitddsi bevdtelek ds miikdddsi kiad6sok egyenlege - 400 000 Ft,
e.,/ a felhalmozrisi bevdtelek 6s felhalmozdsi kiadesok egyenlege 0 Fr,
/l finanszirozrisi bevdtele 400 000 Ft.

&l finanszirozrisi kiadesa 0 Ft,
h) frnanszitozAsi egyenleg 400 000 Ft.

3. A. 2020. dvi kdltsdgvetes nem tartalmaz olyan fejlesztdsi cdlt, amely megvaldsitesahoz a
Magyarorszeg gazdasagi stabilit6s6r6l sz6l6 201 l. 6vi CXCIV. tdrvdny (a tovabbiakban: Cst.)
10. S (1) bekezddse szerinti ad6ss6got keletkezet6 iigylet megkdtdse v6lik sziiksdgessd.
4. A Kiibdnyai Lengyel OnkormAnyzatnak a Gst. 10. g (l) bekezddse szerinri ad6ss6got
keletkeret6 iigylete, tov6bb6 dnkormanyzari garanciav6llal6sb6l ds kezessdgb6l kdtelezettsege
nem 6ll fenn.
5. A 2020. dvi kdltsigvetds
a.) kdlts6gvetdsi bevdteleinek is kiadasainak, finansziroziisi bevdteleinek 6s kiadasainak
rdszletezdsdt, kiiltsdgvetdsi mdrlegit az l. melldklet,
b) el'iri,nyzat-felhasmalasi terv6t a 2. melleklet
hatirozza rneg.

6. A Kiib6nyai Lengyel onkormrinyzat kiizvereft tamogalist nem nyijt.
7. A K6b6nyai Lengyel Onkormenyzat kiadasi eldirinyzatai kdzdtr a rovaton beliil
6tcsoportositasra a K6b6nyai Lengyel onkormanyzat elndke jogosult.
8, Ez a hat{rczat akiizzdtdtelit kdvet6 napon l6p hatalyba.
9. Ed a hat{tozatot 2020. janurir I -jdtill kell alkalmazni.
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j1".r0,... r,,*
Es.iittmiikiid6si megillapodds

amely egyrdszr6l a K6b6nyai Lengyel Onkorminyzat (1102 Budapest, Szent
Lesd6 t& 29.), PIR sz5ma: 679594, ad6szima: 16928015-l-42, a tovabbiakban:
0nkorm6nyzat) kdpviseletdben: Ddvid M6ria eln6k

m6sr6szrdl a Havasi Gyopir Szocidlis, Eg6szs6giigyi, Kulturilis, Segit6
Kdzhasznf Alapitviny (1105 Budapest, B6nya utca 31., L17., ad'szi'Ilru:
18158469-l-42., F6v6rosi Ttirvdnyszdk yegzesi sz6ma: ll.Pk.60lll/1997115
(2015.06.30., a tovAbbiakban: Alapitv6ny), kdpviseletdben Mihalicska Ter6zia
eln6k (a tov6bbiakban: Alapitv6ny) kiizdtt az alulirott napon, a 1102 Budapest X.,
SzerftL szl6 tet 29. sz&n alatt az al bbl feltdtelekkel:

Az onkorm6nyzat ds az Alapitvany kozOsen kultur6lis, ismerette{eszt6,
hagyom6ny6pol6 6s szabadid6s programokat szeryez. A programok megval6sitiisa
drdekdben kttzdsen ny[jtanak be palylzatokat, r€szt vesznek egymAs
rendezvdnyein, segitik, szervezik, ndpszerfsitik azokat.

Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen meg6llapod6s teljesi€sdnek tapasztalatait
dvente kozosen drtdkelik ds arr61 a meg6llapod6st al6ir6 elndkok a saj6t d0ntdshoz6
szerviiket dvente egy szet t lekoztatj 5k.

Az Egyuttmiikdddsi meg6llapoddst a Kdbrinyai Lengyel Onkorm6nyzat
K€pvisel6-testtilete a 1412020. (II. 14.) hattuozat6val hagyta j6v6, valamint az
Egyiittmiikdddsi meg6llapodris al6lr6srira felhatalmazta az elndkot.

A Havasi Gyopfr Alapitvdtry kdpviseletdben az aliiiriisra j ogosult elntik irja al6 az
egyiittmiikoddsi meg6llapod6st.

Jelen meg6llapod6s 4 eredeti pdld6nyban kdszi.ilt.

A Felek a fentieket al6irrisukkal hitelesitik.

Budapest, 2020. febru6r ,,...".

D6vid Mriria elndk
K6b6nyai Lengyel Onkorm6nyzat

Mihalicska Terdzia e lniik
Havasi Gyopfu Alapitvdny
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Egyiittmfl kiid6si megAllapodis

Mely ld[ejdtt e$/rdsa6l a K6b6nyai Lengyel dnkormdnyzat ( I 102 Budapest, Szent

L6szl6 tdr 29.), ad6szamai 16928015-l-42, kdpviseli: D6vid Mtuia elnok kozdtt

miisrdsr6l a Magyarorszdgi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesiilete (1 103

Budapest, 6hegy utca ll.), ad6sziima: 18043341-l-42, kdpviseli: Moln6md Sagun

Zdzi:slawa elnok, (tov6bbiakban egyiitlesen ,,Felek") kdzittl az alulirott helyen ds

napon az al6bbi feltdtelekkel:

A meg6llapod6s cdlja

A Felek cdlja, hogy egyiittmiik6dve 6s egym6st segitve hatdkonyan 6polj6k a budapesti
leng/elsdg kultunilis drtdkeit, ds segitsdk a lengyel koziissdg nemzeti identitris6nak ds

kultur6jrinak meg6rz€s6t, meger6sltdsdt, valamint hagyomiinyainak 6pot6s6t.

Az egitittmiik6dds elvei

. onszervez6dds: helyi nemzetisdgi kezdemdnyezdsek prioritasa, ezek ti4rnogatiisa, a

telepiildsi lengyel kezdemdnyezdsek soksziniisdgdbdl fakad6 ktiztissdgi erciforr6sok

megorzdsdvel

. M&het6sdg: az egytittmiikitd6 szeryezetek vilegos cdlkitiizdsek ds eredmdny

ely6r6sok, indik6torok alapjen eryiittrniiktiddsre tairekednek.

. NyitoftsAg m6s szervezetek, eS/esiil€tek, intdzmdnyek feld.

A szerziidii fLlck kiizds vlllaldsai

A szerz6d6 felek v6llaljtik, hogy

. megosZjrik egymdssal dves munkaterveiket, 6s iisszehangoljr4k az abban szercpll

terveket, esemdnyeket;

. egym6st bevonjiik a nagyobb volumenii esemdnyeik szervezdsdbe akrir tamogat6kdnt,

ak6r egynttmffkod6 partnerkdnt;

. t6jdkoztatjAk erym6st a nemzetisCgi t6rgyt p6ly6zati felhivrisokr6l;



Jelen meg6llapod6s szerint a K6biinyai Lengrel onkormiinyzat K6pvisel6-testiilete
2020. febru6r l4-ei testuleti Uldsdn hozon l5l2020. (If. 14.) KLO hatrtozata alapj6n

megbizza elnokdt, hory az egyuttnflkddesi meg6llapod6st az alabbi cdlok

megYal6sit6sdra megkosse:

a. K0z0s kultuAlis ds hagyom6ny6rz6 rendezvdnyek szervezdse ds lebonyolitiisa
b. Egymris rendezv6nyein rdszvetel ds felldpds

c. A lengyel hagyom{nyiiruo rctdezydnyeinek, nyelvi fiborainak tiimogatiisa.

d. Bel- ds kiilfttldi szakmai tanulmrinyutak kdzds tamogatiisa, szervezdse ds lebonyolitasa
e. Gyermek 6s ifits6gi oktatasi ds kulturrilis rendezvdnyek tiimogatdsa, szervezdse ds

lebonyolit6sa.

Zr:iro rendelkezisek

Jelen meg5llapod5st a felek hati{rozatlan id6tartamra kdtik. A szerz6d6sben nem

szabalyozott kdrddsekben a Polg6ri Tiirvdnyk6nyvrol s2616 2013. 6vi V. tdrvdny

vonatkoz6 rendelkez6sei az ir6nyad6ak.

Az eryUttmfikdddsi megri{lapodris nigy eredeti pdld6nyban kdsziilt, ds az al6iriissal

egyidejiileg ldp hat6lyba.

A Szen6d6 Felek jelen szerz6ddst elolvas6s €s drtelmezds ut6n, mint akaratukkal
mindenben egyez6t j 6vtihagy6lag al6irj6k

Budapest, 2020. febru6r,,....".

MolnArn6 Sagun

Zdzislawa
eltr0k

Magyarcrszti Lengyel
Katolikusok Szent Adalbert

Egy€siilete

Drivid Mriria
elndk

K6b6nyai Lengyel
Onkormanyzat
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K6b{nyai Lenryel 6nkormiDyzat K6pvisel6-testiiletenek

Szervezeti 6s Mtkiid€si Szabdlyzata

Eg)sdges szerkezet I

K6b6nyai Lengyel Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete az Alaptdrvdny 32. cikk (1)
bekezd6s d) pontj6ban meghatifuozott feladatkdr6ben elj6rva a kdve&ez6ket hat6rozza meg:

Ah"H,I1:j,::L,6."k

1. $,

(l) A K6b6nyai Lengyel 6n1<om6nyzat hivatalos megnevez6se: KiibALnyai Lengyel
Onkorm6nyzat (a tov6bbiakban: Nemzetis6gi onkormrinyzat).

(2) A Nemzetisegi Onkormanyzat szek:helye: l102 Budapest, Szent Lbszlo tdr 29.
(3) A Nemz€tis€gi Onkorminyzat irodija: Kdriisi Csoma Srindor K6b{nysi Kultunilis

Kdzpont (KOSZI)
1105 Budapest, El6d utca 1.
(a tovibbiakban: Nemzetis6gi Iroda)

(4) A Nemzetisdgi Onkomiinyzat mrikdddsi teriilete Budapest F6vtuos X. kerlilet
kdzigazgatr{si tertllete (a tov6bbiakban: keriilet).

(5) A Nemzetis6gi dnkormanyzat k€pvisel6{estiiletdnek hivatalos megnevezdse: K6b6nyai
Lengyel Onkom6nyzat K€pvisel6-testiilete (a tov6bbiakban: Kdpvisel6-testiilet).

II. Fejezet
A K6pvi$elGtestlllet miikddds6nek {ltaldnos szabdlyai

2.$

A Kdpviseld-testtllet szdleskdrt nyilyAnossrigot teremtve intdzi a feladat- 6s halisktir€be
tartoz6 nemzetisdgi kdztlgyeket, gondoskodik a nemzetisdgi ki,zszolg6ltat{si feladatok helyi
szinter tdrtdnti elbti&4r61.

1. A munkaterv

3.$

(1) A K€pvisel6-testiilet 6venk6nt mu.katervben rcgziti az adott 6we vonatkoz6
cdlkit{z 4seit ds feladatait.

(2) A munkaterv el6keszitdse az elntik feladata.
(3) A munkaterv ekeszitdsdhezjavaslatot kell kemi a k6pvisel6t6l.
(5) A munkatervre voflatkoz6 javaslatokat ds 6saeveteleket a Kepvisel6-testiilet elnitk6hez

(a tov6bbiakban: elniik) kell benyijtani a trirgydvet megel6z6 6v december 15. napj6ig.

tM6doslrofla a Kdpvisel6-resrulet l8/2020. (lI. 14.) hat6rozata.



4.S

A munkatervnek tartalmaznia kell
a) a kdpvisel6-testiileti iildsek iddpontjAt (h6nap megieldl6s6vel),
6/ a t irgyaland6 mpirendeket,
c) a kdzneghallgat6s id6pontj6t.

s.$

A munkatervet a Kepviselo-tastiilet a koltsdgvetdssel cgyidejiileg fogadja el.

2. A Kdpviseld-testillet retrdes iilese

6.$

A Kepvisel6-testtllet napt6ri dvenkdnt kdt iildsszakot tart januar 1-jdt6l jrinius 30-6ig ds
augusztus l-jet6l december 3l-dig.

7.$

(l) A Kdpviseld-testiilet i.ileset az elntik az iilest megel6zti iititdik napon elektronikus
levelbe[ hlvja dssze, melydl a kepvisel6 telefonon is drtesitdst kap.

(2) A kdpvisel6-testuleti 016sre sz6l6 meghlv6nak tartalma-aia kell az UIds id6pontj6t 6s
helyszindt, a napirendi javaslatot, a t6rgyaland6 napirerdeket, tov6bb6 azok eldrhetdsdgdt.

8.S

(1) A Kdpvisel6-testiilet iildsdre a k€pvisel6k mellett meg kell hivni a K6bdnyai
onkormanyzat j egyzojdt vagy az altala meghatalmazott szemdlyt (a tovribbiakban: jegyz6),

(2) A meghivott a Kdpvisel6-testiilet tlldsdn tanicskozisi joggal vesz rdszt.

3. A K6pviseld-testiilet rendkivilli iil6se

e.$

A 2. alcimben meghat6iozott rendelkezeseket a Kdpviseltt-lestillet rcndkivilli illdsdre az
ebbel az alcfmben foglalt eltddsekkel kell alkalmazni.

10. s

(l) Az elndk az Uldsszakon belill a rendes Ulds mellett tov6bbi alkalomm, illetve az
iildsszakon kir,ill osszehivhatja a K€pviselti-testulet rendkiviili iiles6t.

(2) A rendkiviili iilds k0telez6 dsszehiv6s6ra vonatkozd kdpvisel6i inditvanyt papir alapon €s

elektronikus fom6ban az elndktdz kell benyfjtani, akinek az iil€st 8 napon beliili id6pontra
dssze kell hivnia.
(3) A rendkiwli u16sr6l a kipvisel6t ds a kdtelez6en meghivand6 szemdlyt az iilds

megkezddse eltitt legal6bb 24 6r6val €rtesiteni kell a kdpvisel6-testiileti iilds dsszehivas6ra
vonatkoz6 szab6lyok alkalmazdsaval. Halaszthatatlan esetbeo az tll6s dsszehivasa telefonos
megkeres6s ritj6n is lehetseges.

(4) A rendkfviili iilds id6pontjAt, helyszindt 6s a napirendi javaslatot, tov6bb6 a ttugyaland6
anyagot legkds6bb a meghiv6 kik0lddsevel egyidejiileg kell kdzzdtenni.

2



4. A z6rt 6s

11. $

(1) A napirend ztut ttleser tdrtdn6 t6ryyal6sAt meg kell indokolni, ds a meghiv6ban fel kell
tiintetni.

(2) A nemzetis€gi dnkormAnyzat testiiletenek di,ntdshozataleb6l kizrirhat6 az, akit vagy
akinek hozzita oz6j6t az iigy szemdlyesen 6rinti. A kdpvisel6 kttteles bejelenteni a szem€lyes
drintettsegdt. A kiz6rdsr6l az erintefi kdpvisel6 kezdemdnyezdsdre vagy brirmely mris
nemzetisdgi onkorm6nyzati kdpvisel6 javaslatira a testiilet ddnt. A kizirt kdpviselii a
hat6roza&dpess€g szempontj6b6l jelenldv6nek min6siil.
(3) Az (2) bekezdes szednti szab6lyok nem alkalmazhat6ak a nemzetisdgi iinkorm6nyzat

elritkenek, elndkhelyettesdnek megvalasrdstira, tov6bb6 a bizottsegok l6trehoz6srira,
bizotts6gi tisztsdgvisel6k megvalasrdstua.

(4) A napirendi pont nyilvAnos tirgyaldsa a Nemzetisdgi onkornltinyzat iizleti didekdt sdrti,
ha a t6rgyaland6 anyag, illetve az iil€sen el<iadottak nyilvanossAgra h ozatala az 1t]lironnanyzat
gazdas6gi ddntdshozatali lehetosdgeit sziikitend, illetve a Nemzetisdgi Onkormanyzat szimara
k6rt okozna vagy vagyoni el6ny elmaradAs6t eredmdnyeznd.

(5) A zirt Uldsen keletkez6 olyan kiizdrdekii, illetve kiiz€rdekbiil nyilviinos adatot, amelynek
a nyilvrinossiga mds m6don nem val6sul meg, a nyilvSnos iilds jegyz6kdnyvdnek dn6ll6
szerkezeti egyseg€ben kell nyilv6noss6gra hozni.

5. A k6pvisel6-testilleti llltu vezet6se

12. $

(1) Az elndk akad6lyoztatdsa eseten a Kdpvisel6-testiiletet az eln6khelyettes hivja iissze,6s
vezeti annak iilds€t.

(2) Az elndk 6s az etniikhelyettes egl.iittes akad6lyoztatdsa eseten a korelniik hivja iissze ds

vezeti a Kdpvisel6-testiflet iildsdt.

13. $

(1) Az elnok az iilesvezetdsi feladatai kdrdber
7. megnyitja az til€st,
2 ajelen ldvd k6pvisel6k sz6ma alapjrin meg6llapitja a hatarozatkdpesseget,
J. megadja a sz6t,
4. felszbllt alfugyru t€rdsre, a mrlsodik felsz6litris eredmdnytelensdge esetdn megvonja a

szit,
t a kdpvisel6-testiileti iilesen brrmikor felsz6lalhat,
6 javaslatot tesz tfugyaland6 anyag mpircrdre vfielere, illetve a napirendr6l tdrt€nd

leveteldre,
Z javaslatot tesz napilendi pontok ttsszevo[t t6rgyal6sAra, valamint a napircndi pontok

sollelldj 6nek m6dositdsam,
& napirendi pontonk€nt a vit6t megnyitja ds lezirja,
9. javaslatot tesz a napirendi pont ntugyal6sAnak felffiggesadsdre, majd a napirendi pont

urgyalAsfi ism6telten megnyitja,
10. a napircndi pont t{rgyalds6t - ha a ddntdsi javaslat elre irdtryul - dontdshozatal ndlkiil

leztuhatja.
11. elrendeli a szavaz6st,
12. meglllapitja a szavaz6s eredmenyet,



13. kimondja a Kdpvisel6-testtilet ddnt6s6t,
.14. az 0lest fdlbeszakitj 4
1J. hatarozott idejti, legfeljebb egy 6ra id6tartamri trtgyal6si szflnetet rendel el,
16. az tles/"beztuta.

(2) Akit6l az elndk a sz6t megvonta, ugyanabban az iigyben irjra nem sz6lalhat fel.

14. s

(l) Ha a Kdpvisal6-testiilet iil€se hatirozatkdptelennd v6lik, az elniik az iildst fdlbeszakitja,
6s megkisdrli a hatirozatkdpesseg helyreAllitasat.

(2) Ha a hatfuozatkdpessdg helyre6llitr{sa egy 6iin beliil nem lehetsdges, az elndk az iildst
v6ltozatlan napirenddel 3 napon beltili id6ponta ijra dsszehivja.

rs. s

(l) Az elndk az iil6s rendjdnek biaosit6sa 6rdek6ben - a tov6bbi kovetkeznenyekre tdrtdn6
figyelmeztetds mellett - rendre utasitja azt a szemdlyt, aki a Kdpvisel6-testiilet tekintdlydt
vagy valamely kdpviseldt sert6 kijelentdst tesz, illetve aki a hnAcskozisi rendre ds a

szavazisra vona*oz6 szabdlyokat megszegi.
(2) Ha a rendreutasitas eredmdlytelen, az elndk - a kdpvisel6 es a jegyzii kivdtelevel a

rendbont6t az iil€stelemb6l kiutasithatj a.
(3) Az elndknek a rend fenntaftisa drdekdbel tett int€zkeddse ellen felsz6lalni vagy aa

visszautasitani nem lehet.
(4) He az elntik (l) ds (2) bekezdds szerinti intdzkeddse eredmdnytelen, az iildst

fetbeszakithatja. Ebben az esetben a Kdpvisel6-testiilet i esfi v6ltozatlan napirenddel 3 napon
beliUi id6pontra fjra 6ssze kell hivni.

6. A tdvoll6t

16. $

A kdpvisel6 kiiteles reszt venni a Kepvisel6-testiilet iil6sdn.

7. A napiretrd

17. $

(1) A Kepviseto-test0let az adott iil6s6r megt6rgyaland6 iigyeket es azok sonendjdt a

napirendben hat6rozza meg.
(2) A Kdpvisel6-testiilet iildsdnek napirendjdre - a meghiv6ban kikiildtitt napirendi

javaslatnak megfelel6en - az elndk tesz javaslatot. A napirend elfogadrisrir6l a K6pvisel6-
testl et ddnt,

(3) Az elndk, a k6pvisel6 javaslatot tehet napirendi pontnak a napirendi javaslatra tdrtdnii
felveteldrc es leveteldre, illetve a napiiendrck az elfogad6sa utin tdrtdnd m6dositas6ra. A
javaslat elfogad6s6r61 a Kdpvisel6-testiilet diint.

18. $

A Kdpvisel6-testiilet iilesenek napirendjdre napirendi pontkdnt felvehet6 az a javaslal,
amelyet j ogszabdlyi kotelezes vagy rcndkiviili helyzet indokoltt6 tesz.



III. Fejezet
A dotrtdshozatal

8. A ddntdsi elj6ris

le.$

(l) A Kdpvisel6-test0let a hat6skdrdbe tartoz6, ?z iildsen elddntendti kdrddsek6l szavaz.is

ttjdm dont.
(2) A ditnt& form6ja a hatirozat.

20. $

(1) A mpircnd vit6j6nak lezir6s6t kdvet6en - ha van olyan m6dosit6 javaslat, arnelyrol
szavazni kell - az elndk el(tszdr a napirendhez benyrijtott m6dosit6 javaslatot bocsAtja
szava?L\ta..

(2) Tdbb m6doslt6 javaslatr6l a m6doslt6ssal drintett rendelkezesek lixgyalt anyag szerinti
sonendjdben kell szavazni.
(3) Ha titbb m6dosit6 javaslat a haldrozattervezet ugyanazon rendelkezds6nek

megv6ltoztat6stua \agy a titrgJalt anyag egymrissal ellent€tben 6116 hatfuozattervezettel
tdrtdd kiegesdtdsdrc ir6nyul, a szavazis sonendje a kdve&ez6:

q) az edott rctdelkezes elhagyrisat j avasol6,
,) a tartalmilag tdbb m6dosit6st mag6ban foglal6,
c, ha az a) es b) port nem alkalmazhat6, a kor6bban berytjtotl

m6doslt6 javaslat.

(4) A m6dosit6 javaslatokr6l l6.rtanb sza, azist kdvet6en a ddntdsi javaslat szerint a

Kdpviseld-testiflet &demi d6ntdst hoz.

21. S

(l) Ugyanazon testiileti Uldsen ugyanabban a kdrddsben ismdtelt szavazris egy alkalommal,
jele[t6s rij kdrulm&y felmeilldse, tovdbba eljriiisi szabrilys€rtds eseteben rendelhet6 el.

(2) Uj kitriilminy felmeriildse eset€ben az ism6telt szavazds elrendeleset kdvet6en az elnok
a vitat 6jra megnyitja.

9. A szavazds dltaldnos szab6lyai

22. S

Min6sitett titbbsdg sziiks6ges
a) 6rdekk€pviseleti szervhez csatlakozis, kiilftildi iinkormrinyzatlal, mas szewezettel

egyiittmukdddsi meg6llapod6s megkdtdse,
D) a kepvisel6+estlllet eves munkatervdnek elfogadasa

t6rgy6bar hozott ddnt€shez.

23. S

(l) A nyilt szavaz6s kdzfelemeldssel tdrt€nik.
(2) Szavazni ,,igen", ,rem" vagy ,,tart6zkodom" nyilatkozattal lehet.
(3) A szavazatok 6sszeszeml6l6s6t az elndk vdgzi.



24. $

(l) A szavazds megkezddse el6tt az elndk, az ehdk:helyettes, illetve a kdpvisel6 javasolhatja
a nev szerinti szavazdst. A nev szerinti szavaz6s megtartis,Ar6l a Kdpviseld-testtilet ddnt,

(2) Ndv szerinti szavazAs esetdn a jegyz6 betiirendben felolvassa a kdpvisel6k ndvsonit. A
k€pviseltlk ,,igen", ,,rcm" vagy ,,tart6zkodom" nyilatkozattal szavaztak A jegyzb a
szavazatokal a nevsoron felttinteti, itssz€szdmolja, 6s a szavaziis eredm6nydt - a nevsoral
egytltt - 6tadja az elndknek, aki azt kihirdeti. Az ercdmdnyt tartalmaz6 szavazdsi ndvsort a
jegyzokonyvhoz kell csatolni.

10. A titkos szavazis

2s. $

(l) A K6pvisel6-testlilet titkos szavazist rendelhet el, ha a napirendi pont t6rgyal6sa t6rvdny
alapjan kdtelez6en vagy az drintett €hendelend6 z6rt illdsen tdtenik.

(2) A titkos szavazAs lebonyolltds6ra a jelen l6v6 k6pviseliik kiiziil a Kdpvisel6-testtilet az

elnitkjavaslatira egy elndkb6l €s kdt tagbol6116 szavazatszdml6l6 bizotts6got vahszt.

26. $

(l) A titkos szavazis elkt[dnttett helyis6gben, hitelesitett szavaz6lapon, uma
iginybevdtelivel todenik.

(2) A sz vazdszAnlil6 bizottsrig i,sszeszimolja a szavazatokat, meg6llapitja az drvd[yes ds

drv6nytelen szavazatok szim6t, valamint a szavaz6s eredmdny€t.
(3) A titkos szavazisr6l a szavazatsz6ml6l6 bizotts6g kiildnjegyz6kdnyvet kdszit,

IV. Fejezet
4. jegrz6kdnlv

27. $2

(l) A Kdpviselo-testtllet nyitvAnos ds zlrt iilesdrtil killon jegyziikonyvet kell kdsziteni,
amelyeket archivalni kell.

(2) A jegyz6kdnyv rogziti
a) a kdpviseld-testuleti ulds helydt,
6, id6pontj6t;
c, a megielent nemzetis€gi dnkorm6nyzati k6pviseltik nevdt, az iil€srdl tort6nd tavozisuk

iddpontj6t;
d) a meghivottak nevdt, megjelendstik tdnydti
e) ajavasolt, elfogadott 6s tfugyalt napirendi pontokat;

fl az eliteies,.eseket;
g) az egyes napirendi pontokhoz honitsz6l6k nev6t, reszvdteliik jogcimdt, a

hozzdsz6l6suk, illetve az 0ldsen elhangzottak ldnyegdt;
h) a szavezAsru fehetl ddnt€si javaslat pontos tartalm6t;

, a ddnteshozatalban resztvev6k szim6t;

'1M6dositotta a Kdpvisel&testulet 18,2020. (II- 14.) haterozata.
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, a d6ntdsb6l kizdrt onkorm6nyzati kdpviseld nevdt ds a kiztu6s indok6t;
k) a k'igazgatAsi szerzoddsben megieldlt szemdly Qegyzb vagy megbizottja)

jogszab6lysdrtdsre vonatkoz6 jelzesdt;

l) a sza'tazAs szAmszrrii eredminydt;
fi, a hozott ddnteseket ds (tdrveny sz6vege)
,,/ az 0l6s megnyitdsAnak ds a beza.&is6nak id6pontj6t,
o) az iilest vezet6 elnok nevdt, a Livolmarad6 kepvisel6k t6volmaradasanak oket,
p) az nl$ hatArozask€pessdgdt, valamint annak v6ltozA6ait,

4) az 0l6sen ta&icskozisi joggal r€sztvevilk, illetve az egyes napirendi po[tok utugyaldsahoz
meghivottak nevdt,

, az iilds rBpiredj€l,
s) az elniik intdzkeddseit.

(3) A jegyzttkdnyv mell€kletdt kepezi
a) ameg}:ivd,
D) a napirend irdsos anyag4
c) a jegyzt tdrvdnyessdgi dsaevdtele,
d, ajelenldti Iv,
e) a titkos 6s a ndv szerinti szavazrisr6l kdsztilt jegyz6kdnyv.

28, Sr

(1) Az iildst kovet6 15 napon beliil a nyilvdtros iilds jegyzdkdnyvdt elektronikus fton meg
kell kitldeni

a) az eln6k,
D) az elndkhelyettes,
c) a kdpvisel6,
d) a K6bdnyai dnkorm il;ryzat jegyzbje,
e, a Polg6rmesteri Hivatal szakmai szervez€ti egysdge (a tov6bbiakban: nemzetis6gi

referens),

/ a l6v6rosi korminyhivatal dszere elektronikus levdlk6nt a Nemzeti Jogszabdlyt6r
Tdrvdnyessdgi Felugyeleti irrisbeli Kapcsolattartds z6rt rendszerdn keresztiil

Icszdre.
(2) A zAn ulds jegyzokdnyvet az tildst kaivet6 15 napon belul meg kell kiildeni az (1)

bekezddsbeo meghatdrozott szemdlynek.

29. S'

(l) A v6lasa6polg6rok betekirthehek a Kdpvisel6-testtllet nyilvdnos iil6s€r6l kdszUlt
je$/z6kdnyvbe, valamint az ahhoz kapcsol6d6 el6terjesztdsbe a nemzetisegi referenssel
egyeztetett id6pontban.

3 M6dosltotta a Kepvis€l6testillet 18/2020. (II. 14.) haurozara

' M&ositotta a Kdpvis€laFtestulet 16,2020. (ll. 14.) hat rozata

7



V. Fejezet
A Nemzetis6gi Onkorminyzat vezet6i

12. Az elniik

30. s

A Kdpviseld-testiflet tdrsadalmi megbizatasri eln6k6t v6laszt. Az elndk tanicskozisi joggal
dszt vehet a K6b6nyai onkorminyzat Kepvisel6-test0letdnek 0l6s6n.

31. S

Az elniik f€ladata kul6n0sen:
a)bidosifia a Nemzetisdgi onkoimdnyzat demokiatikus miikod6s6t 6s sz6les kdrti

Ilyilv6noss4g6t,
D) segiti a kdpviseld munk6j6t,
c) egyiittmiikddik a K6b6nyai Onkormtuyzattal, a K6b6nyai 0lkom6ryzat PolgArmesteri

Hivatal6val, a Lirsadalmi szervezeteld(el.

13. Az elndkhely€ttes

32. $

(l) A Kdpvisel6-testillet az elnitk helyettesitdsdre, munkaj6nak segit6s6re elndkhelyettest
v6laszt.

(2) Az elndk t6volldteben az elndkhelyettes jogai ds kdtelezettsdgei az eln<ikdvel azonosak.

VI. Fejezet
A kdzmeghallgatls

33. 55

(1) A KCpvisel6-testiilet a munkatervdben meghaterozott id6pontban 6s helyszinen
kdzneghallgat st tart.

(2) A kdzrcghatlgatds id(ipontj6r6l ds helyszindr6l a lakoss6got a K6b6nyai dnkorm6nyzat
honlapj6n, a,,K6b6nyai hirek" cimii lapban - a kiizmeghallgat6s id6pontj6t ttt nappal
megel6z6er - kell t6jCkoztahi.

(3) A kozrneghallgatdsra meg kell hlvni
a) az elndklrclyettest,
D) a kdpvisel6t,
c, a Kdbdnyai Onkom6nyzat polgarmestei6t,
d) a K6banyai Onkorminyzat jegyz6jdt, valamint
e).zt a szemely\ akinek a meghivdsdt az elniik (elndkhelyettes vagy b6rmelyik

kdpviseltt) indokoltruk tartja.
(4) A kdaneghallgat s dsszehivdsara, valamint a jegyzhkdnyvezesere a Kepvisel6-testiilet
Ul6s6re vonatkoz6 szab6lyokat kell alkalmazni. A ktizrneghallgatist az elndk vezeti.

5 Hat6lyon kiull helyezte a Kdpvisel6-testtllet 182020. 01. 14.) ha$rozata
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VII. Fejezet
A Nemzetisdgi Oukormdnyzat 6s a K6binyai Onkormdnyzat eryiittniikdddse

34. $6

(l) A K6bAnyai Onkom6nyzat a Nemzetisdgi onkorm6nyzat reszere tdritdsmentes
irodahelyis€get biztosit.

(2) A helyisdg haszr6latba adr{66n nil a Kdb6nyai Onkormrioyzat biztositja a hasznrilat sorrin
felmerill6 tizemeltetdsi k6ltsdgek fedezetdt, tov6bb6 a testiileti munk6troz sziiksdges

feltdteleket.
(3) A Nemzetisdgi Onkom6nyzat miikodds6nek 6s gazdAkodas6nak szabilyart, a

kiitelezettsegv6llalds, a pdnzugyi ellenjegyzds, az drvdnyesitds 6s az utalv6nyozt rendjet a

Nemzetisegi onkorm6nyzat 6s a K6b6nyai onkormrinyzat kdztitt ldtrejdtt kdzigazgatAsi
szerzddds r6gzlti.

VIII. Fejezet
Egr6b rendelkezdsek

3s. $

(l) A Nemzetisegi Onkorm6nyzat a kdpvisel6 vagyonnyilatkozat6nak jogszabelyban el6irt
nyilvrinossag6t a K6b6[yai Polgannesteri Hivatal nemzetisdgi referensdnek
ktizremiikdddsdvel biaositj a.

(2) A kdpvisel6 vagyonnyilatkozatanak nyilvAntartdset ds ellen6rzdsdt a kdpvisel6-testiilet
kiilon hatirozataban meghatarczott ket szemdly v€gzi.

(3) A Kepvisetd-testulet a Nemzelisdgi onkormiinyzat bdlyegzdjenek kdszitesdr6l ds

hasaflatarcl kul6n hattuozatban ddnt.

IX. Fejezet
2116 rendelkez6sek

36. $

(1) Jelen Szervezeti 6s Miikoddsi Szab6lyzatot a Kdpvisel6-test0let l'112020. (ll. 14.)
hatirozat6val hagyta j6v6.

(2) Ez a Szervezeti ds Miikddisi Szab6lyzat a hanirozat kihirdetdsdt kiivet6 nap ldp hat6lyba.

37. $

Hat6ly6t veszti a K6b6ryai Lergyel Onkomaryzat Kipviselo-testiilete 9/2015. (II. 11.)
iinkorm6nyzati hat6rozatival megalkotott Szervezeti 6s Mtkitddsi Szabelyzat.

Divid Mdria
elniik

5 M6dosltoata 6 Kepviseld-testtlet I 8/2020. ([. I 4.) hatArozata
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