
ME GHiV6

A Ktibrinyai Gdrtig Onkorminyzat
K6pvisel6-test{il€te

2020. februir 14-6n 9.00 6rai kezdettel
a K6b6nyai Polgtumesteri Hivatal
(l102 Bp. X., SzentL6szl6 t6r 29.)

fttldszint 20. sziim alatti laniicskoz6 termdben
testiileti iil6st tart,

melyre eziton meghivom,

Naoirendi nontok:

l. T6jdkoztat6 a vagyonnyilatkozatok leadrisirdl 6s a kdztartozismetrtes
adatbizisba val6 bejelentkez6s16l (sz6beli el6te{esztds)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elndk

2. Javaslat kiizigazgat6si szerz6d6s megkiitds6re a Budapest F6v6ros X. keriilet
K6b6nyai Onkorm6nyzattal (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elnttk

3. Javaslat a K6b6nyai Giiriig dnkorm6nyzat 2020, 6yi munkaterv6nek
elfogad6sira (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz eln6k

4. Javaslat a K6b6tryai Giiriig onkormrinyzat 2020. 6vi kttlts6gvet6s6nek
feloszt6s6ra (ir6sbeli et6terjesztds)
El6ad6: Koll6losz Jorgosz elndk

5. Javaslat BKK b6rlet term6szetbeni juttat6sk6nt tiirt6n6 megillapitasra
(sz6beli el6te{esztes)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elndk

6. Beszimol6 I giiriig kultur6lis driiksdg 6pol6s6val kapcsolatos feladatok
ell6tisa c6ljib6l 2020. februir 7-6tr, 17.00 6rakor a K6binyai Polg6rmesteri
Hivatal (1102 Budapest, Szent Liszl6 t6r 29,) Atriumiban megretrdezett a
,,K6b6nyai gordgdk" cimii ktinlw bemutat6 rendezv6nyr6l (sz6beli
el6tedesztds)
El<iad6; Koll6tosz Jorgosz elndk

7. Javaslat a Kdb6nyai Giiriig 6nkormdnyzaa Szervezeti 6s Miikiid6si
Szab6lyzata m6dositisira (sz6beli ekiterjesztds)
El6ad6: Kolt6tosz Jorgosz elniik

8. T6j6koztat6 a gtiriig hagyom6ryipol6s cdtj6b6l a Giiriig Klubban
megtartott giiriig nyelvoktatis16l (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz eln6k

9. T6j6koztat6 a gtiriig hagyom6nyipolis c6lj6b6l a Gairiig Klubban
megtartott giiritg zeneoktat6sr6l (sz6beli el6terjesztds)
Eload6: KollAtosz Jorgosz eln6k



10. Javaslat a keriileti ciyil szervezetekkel val6 egyiittmtkitd6s c6ljrib6l
egyiittmiikiid6si meg6llapod6s megkdt6s6re a Havasi Gyopir Alapitvdnnyal
(1105 Budapest, Binya utca 31.) (sz6beli el6terjesztds
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elnok

Esetleges t6volmarad6s6t kdrem, a Polgi4rmesteri Hivatal 4338- s telefonsz6m6n
jelezni sziveskedjdk.

Budapest, 2020. febru6r I l.



KoBANYAI GOROG 6NKoRMANYZAT
KEPVISELO-TESTiJLETE

ll02 Budapest, Szent Liszl6 tdr 29.

JEGYZ6K6NYV

Kdsziilt: a K6bSnyai Giirdg Onkormrinyzat Kdpviselo-testiilete 2020. febru6r t4-
dn 9.00 6rai kezdettel a KobAnyai Polgiirmesteri Hivatal (1102 Bp. X.,
Szent Liiszl6 ter 29.) ldldszint 20. sz6m alatti tanacskoz6 termdben
megtartott Uldsrol.

Jelen vannak: Kolli4tosz Jorgosz elndk
Bajkai Vasziliki elndkhelyetles
Dr. Klicasz Szpirosz kdpvisel6
Koszoru- Keszi Kyryaki kdpviselo
Ziridisz J6nos kdpvisel<i

A Kdb6nyai Polgirmesteri Ilivatal r6sz6r6l tan6cskoz6si joggal:
dr. Szabados Ott6 kamarai jogtaniicsos
J6g6ndSzabadosHenrietta nemzetisdgireferens

Elniik: Bejelenti, hogy a jeryz6kdnyvet J6g6nd Szabados Henrietta nemzetisdgi
referens vezeti mag5rar nyelven.

Koll6tosz Jorgosz, a K6b6nyai Gdrdg onkormiinyzat elnoke ildvdzli a megjelenteket
6s a testuleti Uldst megnyitja. Meg5llapitja, hogy a testtleti iildsen 5 fti kdpvisel6
megielent, ds a testiilet hat6rozatkdpes.

Elndk: Javasolj4 hogy a jegyz6kiinyv hitelesitds€vel Bajkai Vasziliki kdpvisel<it
blzza meg a Kipvisel6-testUlet, egyben megkdrdezi, ho$/ a jeldlt elfogadja-e a
jel6lest. Kdri a szavazalok megtdteldt.

Bajkai Vasziliki: V6llalom a megbizat6st.

Eln6k A K€pvisel6-testiilet 5 fiivel hattuozatkepes.

8/2020. OI. 14.) K6b6nvai Gtirtis 6nkorminvzat K6pviselai-testiilet6nek
hatirozata a iewzokotrw-hitelesitd meqv6laszt6s6r6l
(5 igen, egrhangri szavazattal)

A K6br{nyai Gdrtig onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete fgy ddnt, hogy jegliz6kdnyv-
hitelesit6nek Bajkai Vasziliki kdpvisel6t v6lasztja meg.



Elniik; Ismerteti a napirendi pontokat, majd kdri a szavaz atok megtdteldt.

9/2020. (II. 14.) K6b6nvai Gtiriie Onkorm6nvzat K6rviseld-testiilet6nek
hat6rozata a napirend elfoqadisir6l
(5 igen, egyhangri sz avazaltal)

K6b6nyai GOrOg onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete a testtileti iilds napirendjdt az
alibbiak szerint fogadja el:

l. T6j6koztat6 a vagyonnyilatkozatok lead6s6r6l 6s a kdztartoz6smentes
adatb6zisba val6 bejelentkez6sr6l (sz6beli el6te{esztds)
Eload6: Koll6tosz Jorgosz elniik

2. Javaslat kiizigazgatfsi szerz6d6s megk0t6s6re a Budapest F6v6ros X.
keriilet K6bdnyai 6rkorminyzattal (s26beli el6terjesztds)
El6ad6: Kolliitosz Jorgosz elniik

3. Javastat a K6b6nyai Giiriig Onkorminyzat 2020. 6vi munkatervdnek
elfogadistra (sz6beli el6terjesads)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elndk

4. Jayaslat I K6b6nyai Giiriig Onkorminyzat 2020. 6vi kiilts6gvet6s6nek
felosztisdra (ir6sbeli eloteriesztds)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elndk

5. Javaslat BKK b6rlet term6szetbetri juttatisk6nt tiirt6n6 megallap[tdsra
(sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elndk

6. Beszimol6 a gdriig kultur6lis iiriiks6g 6pol6s6val kapcsolatos feladatok
ellit6sa c6lj6b6l 2020. februrir 7-en, 17.00 6rakor a K6b6tryai
Polg6rmesteri Hivatal (1102 Budapest, Szent Lriszl6 t6r 29.) Atriumrban
megretrd€z€tt a,,Ktibdnyai giiritgttk" cimii kiin).v bemutat6 retrdezv6tryr6l
(sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elndk

7. Jayaslat a K6b6nyai Gtir0g Onkorminyzat Szervezeti 6s Miikiid6si
Szab6lyzata m6dosit6s6ra (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Kolt6tosz Jorgosz elndk

8. Trij6koztat6 a gdrdg haS.om6ny6pol6s c6lj6b6l a G6rdg Klubban
megtartott giiriig tryelvoktatis16l (sz6beli el6tedeszt€s)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elndk

9. T6j6koztat6 a gtiriig hagyom{ny{pol6s c6lj6b6l a Giiriig Klubban
megtartott giiriig zeneoktatisr6l (sz6be1i el6terjeszt€s)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elndk

10. Jayaslat a keriileti civil szervezetekkel yal6 egyiittmtkiid6s c6lj6b6l
€$.iittmiikiid6si meg6llapod6s megkdt6s6re a Havasi Gyop6r
Alapitvdnnyal (1105 Budapest, Brnya utca 31.) (sz6beli eloterjesztds
Eload6: Koll6tosz Jorgosz elntik
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1. napirendi pont t6rgya: T6j6koztat6 a vagyonnyilatkozatok lead6srir6l 6s a
kiiztartozismentes adatbizisba val6 bejelentkez6s16l (szobeli el6terjesztds)

Ehok: T6j6koztatja a kdpvisel6ket arr6l, hogy Kollitosz Jorgosz elniik t6jdkoztat6j6t
Bajkai Vasziliki elndkhelyettes, dr. Klicasz Szpirosz, Koszoru-Keszi-Kyryaki es
Ziridisz J6nos kdpvisel<ik eleget tettek kdtelezettsdgiiknek, hat{iridoben leadtiik a
vagyonnyilatkozatukat, 6s bejelentkeztek a kiiztartoziismentes adatbiizisba. Kdri a
t6jdkoztat6 elfogad6s6t.

Koszoru- Keszi Kyryaki: Egyet6rt az elniik javaslat6val.

Eltrdk: Kd a szavazatok megtdteldt.

10/2020. ([. 14.) K6b6nvai cOriis Onkormrinyzat K6pviselat-testiilet6nek
hat6rozata a tii6koztat6r6l a vaqyonnvilatkozatok leadis6r6l 6s a
kiiztartoz6smertes adatbizisba val6 beielentk€z6s16l (sz6beli el6terjesztds)
(5 igen, egyhangri sz avazattal)

A K6b6nyai G6rdg onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete Koll6tosz Jorgosz eln6k
bjekozlat6jit Bajkai Vasziliki elndklelyettes, dr. Klicasz Szpirosz, Koszoru-Keszi-
Kyryaki ds Ziridisz J6nos kdpviselok hatfuid6ben tdrtdno vagyonnyilarkozatok
lead6sAr6l 6s a kdztartoz6smentes adatb6zisba val6 bejelentkezdsr6l elfogadja.

2. napirendi pont tdrgya: Javaslat kdzigazgat{si szerzdd6s megkdt6s6re
Budapest Fdyiros X. kerillet K6b6nyai 6nkorm6nyzattal (szobeli ekiterjesads)

Elndk Trijdkoztatja a kdpvisel6ket an6l, hogy a Ktib6nyai Onkormiinyzat
Kdpyisel6-testiilete a k6b6nyai nemzetisdgi dnkormrinyzatokkal a miikiiddsi feltdtelek
biztosil4stir6t ds a gazd6lkodasi feladatok ell6t6s6r6l kdtdtt egyiittmiikddesi
meg6llapod6sok feltllvizsg6lat6r6l sz6l6 344/2020. (XI. 21.) KoKT hatirozata
alapjin az eglriittmiikdddsi meg6ltapodasokat villtozatlatr tartalommal hatalyban
tartotta. Az eryes torvdnyeknek az egyfoku jifuasi hivatali eljtu6sok megteremtdsdvel
0sszetugg6 m6dosiLis t6l sz6l6 2020. dvi CXXMI. t6rvdny 156. g-a 2020. janurir 1-
jei hat6llyal m6dositotta a Nekt. 80. g (2) bekezddsdt. A m6dositris szerit a telepiildsi
dnkorm6nyzat a telepiildsi nemzetisegi dnkormiinyzattal a helyisdghaszniilatm a

tov6bbi feltdtelek biztosit6sfua ds a feladatok ell6t6s6ra vonatkozoa\ kitzigazgatl,si
szerz6ddsben 6llapodik meg. A nemzetisegek jogair6l sz6l6 2011. evi CLXXIX.
torvdny (a tovebbiakban: Nektv.) 80. $ (2) bekezddse alapj6n a szezodest minden dv
janu6r 31. napj6ig feliil kell vizsgrilni. Kdri a kdpviselok hozzrisz6liisait, majd a
szavazatok megtdteldt.

Koszoru- Keszi Kyryaki: Egyetdrt a kdzlgazgatlsi szez6dds tartalmiival, dsjavasolja
elfogaddsra. Egyetdrt az eln6k javaslat6val.
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Elnok: Kdri a szavazatok megtdteldt.

11/2020. flI. 14.) A K6b6nvai Gdrtie Ookorminvzat K6pvisel6-testiiletdnek

(5 igen, egyhangf sz avazattal)

l. A K6briayai Giirdg Onkorm6nyzat Kdpviselo-testiilete a Budapest F6vituos X.
kertlet K6brinyai Onkormrinyzat is a K<ibrinyai Gtirdg Onkormr4nyzat kitzott 2018.
janu6r 23-6n ldtrejittt kdzigazgat6si szeE6ddst az 1. melldklet szerinti tartalommal
j 6v6,tragyj a.

2. A Kepvisel6-testtilete felhatalmazza az elnokot az [. pont szerinti k6zigazgatasi
szerz6dds al6ir6s6ra.

!4[q!!S: azonnal
Felel6s: elnok

3. napirendi pont t6rgya: Javaslat a Kiib6nyai Gtiriig Onkormdnyzrt 2020. 6vi
munkrterv6nek elfogad6s6ra (sz6beli el6terjesztds)

Eltrdk Tiijekoztatja a Kdpvisel6-testoletet, ho$r' a nemzetisdgek jogair6l sz6l6 201l.
dvi CLXXIX. tt rvdny (a tov6bbiakban: Njtv.) 89 $-a alapjrin ds az SZMSZ szerint
szitks6g szednt, de dyente legat6bb ndgy testtlleti iildst €s egy kdzmeghallgat6st tart.
Ismerteti az ossze6llitott munkaterv .iavaslatot ds k€ri a vdlemdnyeket, illetve
egyetdrtds eseten a munkaterv elfogadi4sat.

Bajkai Vasziliki: Egyetdrt az elndk javaslat6val.

Elndk: Kdri a szavazatok megteteldt.

12/2020. 14. i Gtiriis Onkornrinvzat K6Dviselii-lcstiilctanek
hatrirozata a K6b6nyai Giiritg Onkorm:inyzat 2020. 6vi munkaten6nek
€lfosaddsirs
(5 igen, egyhangu s zaYazattal)

l. K6br4nyai Gdrdg Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiitete a 2020. dvi munkatervdt az
al6bbiak szerint fogadja el:
2020. jauu6r
Egyiittrniikitddsi meg6llapodris m6dosit6sa a Budapest F6v6ros X. kertilet KobaLnyai

onkorm6nyzattal. A nemzeti va$/ etnikai nemzetisdg nyelvdn foly6 elso 6vodai
beiratkoz6si 6vre neveldsi ds elsri iskolai €vfolyamra oktat6si igdny felmdrdse.
Vagronnyilatkozatok lead6sa.,,Vaszilopita vAg6sa" irjdvi kultur6lis rendezvdny a

Gdrdg Klubban.
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2020. febru6r
A K<ib6nyai Gtir0g 0nkorm6ny zat 2020. dvi munkatervdnek ds a 2020. dvi
kdltsdgvetdsdnek elfogad6sa. EPON megeml€kezds megszervezdse. Gordg nyelv es

zeneoktat6s miikodtetdse heti 2 6r6ban folyamatosan a Gdrdg klubban, ahol a

ryerekek gordg ndpzenei hangszerekkel ismerkedhetnek meg magyaromz6gi gordg
zendszek irituyit6siival. G&69 Tdliiz6 Farsang rendezveny a Gdrdg Klubban. A
"K6b6nyai Giirdgdk" cimii kdnyv bemutat6ja a Polg6rmesteri Hivatal Atriumiiban.
2020. mArcius
Sakk ds tavli verseny megszervezdse. Rdszvdtel a Budapest F6viiros X. keriilet
K6b6nyai onkorm6nyzat 2020. mifucius 14 6s l5-ei Nemzeti tinnep alkalm6b6l
szervezend6 Unnepi rendezvdnyen ds koszoruz6s a Mag/ar Oltiirniil. Megemldkezds a
nemzeti ellen6ll6s (EPON) kdzponti tinnepsdg6l, aut6buszos utazds megszervezdse a
Nemzeti iinnep rendezvdnyre. Gdrdg N6nap megszervezdse a GOrOg Klubban.
2020. nprilis
Aldualis feladatok, illetve p6ly6zatok elkdszitdse, benyrtjtrisa. Ortodox gtiriig hrisvet
megszervezdse a Gdriig Klubban. Ddntds a feladatalapf t6mogatAs eloszt6sar6l. Ikon
kiSllitris K6briny6n. A Lit6choro testvdrviirosb6l 6rkez6 delegrici6, hagyom6nyrirz<i
ndptilLnccsoportok felldpdse, cseredi6,kok fogad6sa, programok szervezdse.

2020. mijus
Javaslat a K6b6nyai Gdritg Onkorm6nyzat 2020. 4v1 pdnzmaradviinyiinak
felosztiisiira. V. Krib6nyai Balkan Est megszervezdse Ujhegyen a Mdlyt6n6l.
Tanulm6nyi kir6ndul6s megszervezdse a kerUleti Kritiki Skepsi Szinh6zt6rsulat
di5kjai rdszdre Boldogk6v6ralj6ra. Litochoroi testvdrvfuosi delegrici6 fogad6sriban,
programszervezdsben, tolm6csol6sban val6 kdzremiik6dds. Majr4lis K6brinyrin.4.
Labdarug6 Toma -Nemzetisegi Gasztron6miai Kultur6lis Nap Kob6ny6n.
2020. jinius
Tanulmrinyi kir6ndul6s megszewezdse a Kritiki Skepsi Szinhizt6rsulat dirikjai
rdszdre. Gdrdg Kultu6lis 6s Hagyom6ny6rz6 Est rendezdse K6b6ny6n. Szent Laszl6
Napok rendezvdnysorozaton val6 rdszvdtel, koszoruz6s a Szent L6szl6 szobomril. A
Kritiki Skepsi drtima szinj6tsz6 szakkiir di6kjai rdszdre gdrdgorsz6gi utazis
megszervezdse.
2020. augusztus
Rdszvdtel a 2020. augusztus 20-6n megrendezdsre kertil6 Szent Istvan-napi
iiLnnepsdgen,

2020. szeptember
Tanulm6nyi kir6ndul6s megszervezdse a keriileti gdritg nyugdijasok rdszdre. XII.
K<ibr{nyai Rendvddelmi Napon, ftzoverseny. A Kritiki Skepsi drrima szinlittsz6
szakkOr dirikjai rdszdre utaziis mcgszervezdse Lit6choroba.
2020. okt6ber
Az Aradi vdrtanfk tisztelet6re megrendezdsre keri.il6 iinnepi megemldkezdsen val6
rdszvdtel a R6koskeresztriri tj kdztemet6 1848-as sirhelyekndl (Budapest X., Kozma
utca 8-10.). Az 1956-os forradalom ds szabads6gharc 64. 6vfordul6ja alkalm6b6l
megrendezdsre kertil6 tlnnepsdg €s koszonizis. Aktu6lis feladatok, illetve a Bethlen
G6bor Alapkezel6 Zrt-hez p6ly6zatok elkdszitdse, bead6sa.
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2020. november
,MArtirjaink emldke iiritk" koszoruz6si iinneps6gen vettek rdszt a Kisfoghaz
Emldkhelyndt. Koszoruziis a Szovjetuni6ba hurcolt magyar politikai rabok ds

kdnyszermunk6sok emldkdre kdsziilt eml6kt6bl6n6l. Gtirdg Nemzeti Unnsp
megrendezdse.
2020. december
Oliimposzi teaddtutr{n, illetve Mikulis Unnepsdg megrendezdse a Gdr6g Klubban. A
K6b6nyai Gdr6g 0nkormrinyzat Kdzmeghallgat6sa. Nemzetis6gek hagyom6ny6rz<i
kardcsonyi tinnepsege. Nemzetisdgek Napj6nak megiinnepldse. Hagyomfuryos
Kadcsonyi Unnepsig megrendezdse a K6rOsi Csoma Srindor Kribrinyai Kultur6lis
Kiizpontban, illetve a Gdrdg Klubban a K6b6ny6n dl6, gdrdg sz6rmaz6sf egyediilill6
nyugdijasok r6szdre.

Folyamatos feladatok; A kitiizdtt feladatok megval6sitasa drdek6ben p6ty6zatok
kdszitise. Hagyom6ny6rz6 iinnepek ds kultur6lis estek megszervezdse

. Magf,/arorsz6gon miikdd<i, a gdrdg hagyom6nyokat orzS ttusulatok
(Helidonaki, t6ncegyiittes, Ellinizmos t6nccsoport, Fengari, Romiosyni k6rus,
Kariatidirik k6rus, Stefanidu Janula ds zenekara, Pyrgos zenekar, a K6b6nyai
Gdrdg Ififsdgi Zenekar) meghiv6sa

. A keriileti girrdgitk anyanyetvi k6pzds6nek megszervezdse

. Kapcsolatfelvdtel Magyarorszi4gon dl6 ds alkot6 gdrdg kdpz6miivdszekkel, ds

azokkal kdzdsen kidllit6sok szervezese
. Magyaro$z6gon dl6 gitrdg ir6k 6s kitltrik felkutat6sa, irodalmi estek

megszervezdse
. Kiinyvbemutat6kszervezdse
. Nyugdijas klub szervezdse, t6mogat6sa
o a Magyarorsz6gi Girritgdk Orszrigos onlormdnyzat6val es a Fdvfuosi G6rdg

Onkorm6nyzattal, a budapesti keriileti 6s viddki gdrdg nemzetisdgi
tinkormrinyzatokkal rendszeres kapcsolattartas.

. Lit6choro testvdrv6ros6val Cs a Gimn6ziummal val6 szoros kapcsolat 6pol6sa
Nemzetkdzi fesztiy6lok

. A Lit6choro testvdrvtuosb6l erkezb deleg6ci6, hagyomanydrzo
ndpt6nccsoportok fell6pdse, cseredi6kok fogad6sa, kultur6lis programok
szervezdse

. Egdsz napos gyermek 6s feln6tt programok t6rsszervezdse

. Gasztron6miaibemutal6

. A keriileti g0r0g0k tortdnetdnek kutatiisa

. A keruletben dl6 g0r0g sziirmaziisri emberek felkutatasa egyuttmilkddve a

t6bbi keriileti giirtig tinkorm6nyzattal 6s a giirdg dokument6ci6s ktizponttal
(anyagok archiv6l6sa, videofelvdtelek kdszitdse, interjrik kdszitdse, meglev6
archilum digitaliz6l6sa)

. Tdrtdnelmi anyagok feldolgoz6sa

. Folyamatos kapcsolattart6s 6s egyiittmtkatdds a MagyarorszriLgon miiktid6
giirdg szervezetekkel

o Ma$rarorsz6gi Giiriigok KulturAlis Egyesillete
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. Gdrog I0ris6gi Egyesulet

. Onz6gos, F<iv6rosi ds m6s telepulesi, illetve keruleti gatritg

onkormi4nyzatokkal
. Girriig Ortodox Egyhtiz
. Gorog zene CD ds konyv kiad6sa /vag1r annak 6mogat6sa/, egyiittmiikddve

m6s gdrtig szewezetekkel
o A Kritiki Skepsi Driima Szinj6tsz6csoport fclldpese, t6mogat6sa

2020-ban konkr6t keriileti rendezv6nvek meetartisa 6s meso6lv6zisa:
o Vaszilopita rij6vi Unnepsdg
. Tdlfizo Citriig Farsang K6b6ny6n
o A ,,K6b6nyai Gdrdgdk" cim0 ktinyv bemutat6ja a Polg6rmesteri Hivatalban
. G&6g N6nap megilnnepldse a Gdrdg Klubban Ktibrinyrin
r EPON megemldkezds megrendezdse
. Giirog zends irodalmi est K6b6ny6n
o V. K6b6nyai BalkaLn Est a Mdtyt6n6l
o Tanulmrinyi kinindul6sok a Kritiki Skepsi SziniiiztArsulat di6kjai ds keriileti

gdrdg nyugdijasok rdszire
. Giirog ellen6ll6s 78. dvfordul6ja alkalm6b6l megrendezdsre keriil6 nemzeti

megemldkezds
. Gdriig kiinyvbemutat6 K6b6ny6n
. Filmvetitds a Giirdg Klubban heti I alkalommal (gdritg filmek magyar

szinkronnal vagy felirattal)
. olymposzi teaddlutiin a G0r0g Klubban
. Nemzetisdgek hagyom6ny6rz6 kar6csonyi iinnepsdge. Nemzetisdgek Napja

K6bany6n.

A K6brinyai Goritg Onkormanyzatot erint6 k6rddsek esetdben rdszvdtel a

Kozmfivel6ddsi Bizottsrig iildsein, valamint a Budapest F6viiLros X. keriilet K6b6nyai
Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testtlleti tildsein.

2. A K6b6nyai Giirdg Onkorm6nyzat K€pvisel6-testiilete felkdri az elndkdt a

sziiksdges intdzkeddsek megtdteldre.
Hatririd6: azonnal
Felel6s: elndk

4. napirendi pont tirgya: Javaslal a Kdbatryai Giiriig Onkormfnyzat 2020. 6vi
kiiltsdgv€tGsdnek feloszt6sira (ir6sbeli el6terjesztds)

Eltriik: T6jdkoztatja a kdpvisel6ket an6l, hogy a Magyarorsz6g 2020. dvi kdzponti
koltsdgvetdsdr6t sz6l6 2020. 6vi LXX. ldrvdny, az iLllanl,J,{ztarl stbl sz6l6 2011. dvi
CXCV. tdrvdny (a tov6bbiakban: Aht.), ez ellamh6ztart6sr6l sz6l6 tdrvdny
vdgehajt6s{4r61 sz6l6 368/2011. (xII.31.) Korm. rendelet, a Magyarorsz6g helyi
dnkormAnyzatair6l sz6l6 2011. dvi CLXXXIX. torvdny, valamint a nemzetisdgek
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jogair6l sz6l6 20t l. dvi CLXXIX. tdrv€ny (a tov6bbiakban: Njtv.) alapjrin elkdsznlt a

K6b6nyai Gordg Onkormrinyzat (a tov6bbiakban: Onkormiinyzat) 2020. ,6vi

koltsdgvetdsdrdl sz6l6 harfuoz,.t tervezete (a tovribbiakban: Tervezet). A Tervezet
dssze6llit6s6nril firyelembevdtehe kerultek a Bethlen G6bor Alapkezel' Ztl. iltal
kozzetelt, az Onkormdnyzat miikoddsi kdltsdgeire biztositott t6mogat6sr6l sz6l6
Temogat6i Okiratban foglaltak. 2020. janutu 3l-6n a Magyar Allamkincstirt6l a

bankszimlrira megdrkezett az 520 000 Ft osszegii t6mogatiis l. rdszlete. Kdri a

kipviselok vdteminyeL majd a szayazatok megtdteldre.

J6gin6 Szabados Hetrrietta: T6jdkoztatja a kdpvisel6ket arr6l, hogy a 2020. Evi
kitltsdgvetdsi hat rozat letvezetet az Onkorm6nyzat elndkenek 2020. februrir 15-6ig
kell benyfjtania a Kdpvisel6-testtiletnek. A hat6rozat vdgrehajt6s6hoz sziiksdgcs
szem6lyi, szewezeti, targyi ds pdnziigyi feltdtelek rendelkezdsre 61lnak. A
kttltsdgvetdsi hattuozatban megjelen6 el6irrinyzatok biztositani tudj6k a nemzetisdgi
feladatok ell6t6sAt. Amennyiben az onkorm6nyzat 2020. mdrcius l5-6ig nem
rendelkezik elfogadott kdltsdgvetdssel, az rillami tAmogatas foly6sitAs6t a

nemzetisdgpolitik6drt lelel6s miniszter az Njtv. 134. $-a alapj6n felffiggeszti.

Elndk: Kdszoni a rdszletes t6jdkozat6st, ds szavaz6sm teszi fel a napirendi pontot az

ir6sbeli el6terjesads atapj 6n.

dr. Klicasz Szpirosz: Egyetdrt az elndk javaslatiival.

Elniik: Kdri a szavazatok megtdteldt.

(5 igen, egyhangi szavazattal)

A K6brinyai GOrOg Ontormturyzat Kdpvisel6-testtilete a nemzetisdgek jogair6l sz6l6
201l. dvi CLXXIX. tdrvdny 78. $ (3) bekezddse alapj6n, figyelemmel ajogalkot6sr6l
sz6l6 2010. 6vi CXXX. tdrveny 23. $ (3) bekezddsdre a kdvetkez6ket rendeli el:

l. A Kdpvisel6-testtllet a K6b6nyai Gordg onkorm6nyzat 2020. dvi
a) kiiltsdgvetdsi Cs finansziroz6si bevdteleinek fdosszegdt I 351 933 Ft-ban,
,) kiilts6gvetdsi is finansziroz4si kiad6sainak f6tisszegdt I 351 933 Ft-ban

5llapitia meg.
2. A K6benyai Gorog Onl(orm6nyzat kdltsdgvetdsdnek f,bitsszege a kdvetkez6:

a) Kdlts6gvetdsi bevdteldnek ftidsszege 1 040 000 Ft,
,) Kdltsdgveldsi kiad6siinak ftidsszege I 351 933 Ft,
c, Koltsdgvetdsi egyenlege -31I 933 Ft,
d) a miikoddsi bevetelek ds miikdddsi kiad6sok egyenlege -31 I 933 Ft,
e) a felhalmoz6si bevdtelek ds felhalmoz6si kiadrisok egyenlege 0 Ft,

ll hnansziroziisi bevetele 3l I 933 Ft,

d finansziroz6si kiadasa 0 Ft,
h) firtmszirozdsi egenleg 3l I 933 Ft.

2020.6Yi kiilts6
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3. A 2020. dvi kdltsdgvetis nem tartalmaz olyan fejlesztdsi cdlt, amely
megval6sit6s6hoz a Ma$/arorsziig g"zdasigi stabilit6sAr6l sz6l6 2011. dvi CXCIV.
tiirvdny (a tov6bbiakban: Gst.)
10. $ (l) bekezddse szerinti ad6ss6got keletkeztet6 iigylet megkotdse v6lik
sziiksdgess6.

4. A K6b6nyai Gtirdg Onkormrinyzatnak a Gst. 10. $ (l) bekezddse szerinti ad6ss6got
keletkeztet6 tigllete, tov6bb6 dnkormiinyzati garanciav6llalisb6l 6s kezessdgbril
kotelezettsdge nem 6ll fenn.
5. A 2020. dvi kOhsdgvetds
a) kitltsdgvetesi bevdteleinek ds kiadasainak, finansziroz6si bevdteleinek ds

kiad6sainak rdszletezdsdt, kiiltsdgvetdsi merteg6t az 1. melldklet,
b) el'irinyzat-felhaszn6ltui tervet a 2. melldklet
hatiltozza meg.

6. A K6bSnyai Giiriig onkorm6nyzat k6zvetett tAmogatiist nem nyfjt.
7. A KSbdnyai Gdr0g Onkorm6nyzat kiad6si elliriryzatai kiiz0tt a rovaton beliil
atcsoportosit6sra a K6b6nyai Gttritg OnkormAnyzat elndke jogosult.
8. Ez a hatifuozat a kdzzelercletkdyetl tapon ldp hat6lyba.
9 . E^ a hatfirozatot 2020. j anu6r l-jdt<il ketl alkalmazni.

2. A Kdpvisel6-testiilet felk6ri az etniikiit a sziiksdges intdzkeddsek megtdteldre.
Hat6rid6: azonnal
Felel6s: elnitk
(A hatdrozat melldHetei ajegzdkdnyt 1. mell4Hetdt kipezik.)

5. trapirendi poDt tdr$/a: Javaslat BKK b6rlet term6szetbetri juttatisk6nt
tdrt6rd megdllapit6sra (sz6beli el6terjesads)

Elniik: Javasolja a Kepvisel6-testtiletnek, hoS/ termdszetbeni jutta6sk6nt 2020.
janutu I napj6t6l - 2020. december 31. napjriig a K6brinyai Giiriig dnkorm6nyzat
Kdpvisel6-testuletdnek tagiai reszdre havonta BKK utaz6si bdrletet iillapitson meg
legfeljebb l0 500 Ftt6 dsszeghat6rig. A sziimla leljesit6je a K<ib6nyai G<irdg
Onkorm6Lnyzat, kifizetdse 6tutaliis form6j6ban, sz4mla ellendben, ut6lagos
elszrimolassal tiirtdnik. Fon6sa a 2020. dvi miikoddsi kdltsdgvetdsi ti{rnogat6s. Kdri a

kipvisel<'k vdlemdnyet, majd a szayazilok megtdteldt.

Bajkai Vasziliki: Egyetdrt az elnOk javaslal6val.

Elniik: Kdri a szavazatok megldteldt.

1412020. OI. 14.) K6brinvai Gdrdg Onkorm6oyzat K6ovisel6-testiilet6nek
hatirozata a BKK b6rl€t term6szetbetri iuttatdsk6nt tairt6n6 mesillapitdsera
(5 igen, eryhangf szavazattal)

t. A K6b6nyai Giiriig dnkorm6nyzat Kdpvisel6+estulete fgy dOnt, hogy elfogadja az
elntik javaslat6t ds 2020. janu6r I napjdl6l - 2020. december 31. napj6ig a K6b6nyai
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Giiriig onkormrinyzat Kdpvisel6-testuletdnek tagiai rdszere havonta BKK utazesi

bdlletet 6llapit meg tegfeljebb l0 500 Fth6 iisszeghatiirig. Forr6sa a 2020. evi
miikdddsi k0ltsdgvetdsi t6mogat6s, fedezete 2020. dvi kiad6s dologi kiad6sok es

j6rulCkok el6ir6nyzata.

2. A K6b6nyai Gdrdg Onkorm6nyzat Kdpviselo-testulete felkdri az elndkot a

sztiksdges intdzkeddsek megt6tel6re.

Hatririd6:
Felel6s:

azonnal
elnok

Koll, kiielenti. h l,l.
b6rlet term sk6nt

elnitkhe a 161202
a BKK 6szetbeni

nem kiv6nia i venni- arr6l I emondo

ru- Keszi 712020. /Il. 14.

GOriis Onkorminyzat K6pYisel6-testiilet6nek a BKK b6rlet term6szetbeni

K6
tiirt6n6 mesillapitisera vonatkoz6 hatirozatiban foslalt havi BKK bdrlet

termdszetbeni juttatAst nem kivenja isdnvbe venni. arr6l lemond. (lemond6

nyilatkozat az 5. napirendi ponthoz)

iuttat6sk6nt tiirt6n6 mes6llapit6s6ra vonatkoz6 hat6rozat6ban foglalt havi BKK
bdrlet termdszetbeni juttatdst nem kiv6nja iednvbe venni. an6l lemond. (lemond6

nvilatkozat az 5. napirendi ponthoz)

Ziri a 14.) K{t
rma a BKK

tiirt6n6 meq6llapit6s{ra vonatkoz6 hat6rozatiban foslalt havi BKK berlet

termdszetbeni iuttat6st nem kiviinja igdnvbe venni. arrol lemond. (lemond6

nyilatkozat az 5. naDirendi ponthoz)

6. napirendi pont tdrgya: Javaslat a gdriig kultur6lis iiriiksdg ripol6s6val
kapcsolatos feladatok elkitisa c6ljnb6l 2020. februir 7-6n a, K6b6nyai
Polg6rmesteri Hivatal (1102 Budapest, Szent L6szl6 t6r 29.) Atrium6batr
megrendezEsre keriilai Vincze X6nia: A ,,K6b6nyai gitritgiik" cimii kiir,ry
bemutat6 retrdezv6nyre (sz6beli el6terjeszt6s)

Eltritk: T6jdkoztatja a Kdpvisel6-testiiletet, hogy a giirdg kultur6lis iiriiks6g
6pol6s6val kapcsolatos feladatok ell6tisa c6li6b6l 2020' febru6r 7-61 17.00-20.00

6r6ig a K<ibrinyai Polgii,rrnaste Hivatal (1102 Budapest, Sze Lilsd6 Gt 29.)

Hozzisz6lits .

iuttat{sk6nt tiirt6r6 megdltapitisfra vonatkoz6 hrtirozat6ban fbshll havi IIKK

nyilatkozat az 5. napirendi ponthoz)
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Atrium6ban megrendezik a Vincze Xdnia: ,,A K6b6nyai giiriigiik" cimii kiin''Y
b€mutat6 rendezv6nyt. S rendezvdnyt D. Kov6cs R6bert. Antal, Kob6nya
Polgiirmestere nyitja meg. A rendezvdny moder6tora Patk6 Agnes [js6gir6. A
kulturalis miisorban felldp Galbenisz Tomasz 6s Kollatosz Fotisz szinmiivdsz, a

Kariatid6t k6rus4 a Krib6nyai Gtiriig Ntii K6rus 6s a k<ibrinyai gttritg tanul6k.

Javasolja, hogy a keriil6 Vincze X6nia: a ,,K6b6nyai giiriigiik" cimii kiin)"v
bemutat6 rendezv'nyszewezdsi, meghiv6, nyomda, mflsorszolgAltat6si, miivdszeti
tevdkenysdg ds dekor6ci6s kdltsdgeihez brutt6 350 000 Ft osszeggel jaruljanak hozzti.

A rendezvdnyt kdvetoen fogad6sra keriil sor. Kdri a kdpvisel6ket, hogy vegyenek

rdszt az iinnepsdgen.

Bajkai Vasziliki 6s Ziridisz J6nos: Egyetdrt az eln6k javaslatiival rdszt vesznek a

rendezvdnyen.

Elniik: Kdri a szavazatok megtdteldt.

19/2020. flI. 14,) A K6b6nvai Giirtis onkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hat6rozata a sdrds kulturilis iirtiks6s 6ool6s6val kapcsolatos feladatok ell6tisa
c6liAb6l 2020. februir 7-6n mesrerdezett Vincze X6nia: a ..Kiibinvai sdrdeiik"
cimii kdnwbemutat6 rendezv6tryrdl
(5 igen, egyhangf szavazattal)

l. A K6b6nyai Gdrdg onkormrinyzat Kdpviselo-testiilete elfogadja Kolliitosz Jorgosz

elndk .iavastat6t a feladatalap( timogatisr6l, valamint a gdrtig kultur6lis 0riiks6g
dpol6s6val kapcsolstos feladatok ell6tisa c6lj6b6l 2020. febru6r 7-dn 17.00-20.00

6r6ig a K6b6nyai PolgriLrmesteri Hivatal (1102 Budapest, Szent L6szl6 tdr 29)
Atdumaban megrendezdsre keriil<i Vincze X6nia: a ,,K6b6nyai giiriigtik" cimii
kiitr,rybemutat6 rendezvdnyre. A kdnyvbemutat6 rendezvdny rendezvdnyszervezdsi.

meghiv6, nyomda, miisorszolgaltat6si, el6ad6mfvdszeti d!, mfvdszeti tevdkenysdg,

dologi ds dekor6ci6s kiiltsdgeihez brutt6 350 000 Ft keretiisszeget bi^osit a 2020.
6vi kdltegvetesben meghatdrozott dologi kiad6sok terh6re.

A feladatalapri ttimogati4s felhaszndl6sa az el6iinyzottak ds tervezettek szerint a
telepUlds nemzetisigi dletdnek fellenditdsdt, szinesitdsdt szolg6lja a megval6sult
kozdssdgi programok, valamint a nemzetisdgi hagyom6rny -ds kultfra 6pol6srinak

kdszirnhet6en. A feladatalapri t6moga6s felhaszniiliisa sor6n a nemzetis€gi
dnkorm6nyzat kiemelt figyelmet forditott az itris6g nemzetisdgi 6letbe va16

bevonris6ra, a fiatal generaci6ban a nemzetisdgi hovatartoz6s 6tdrdkitdsdnek
elmdlyitdsdre.

2. A Kepviselo-lestiilet felkdri az etntikiit a sziiksdges intdzkeddsek megtdteldre

Hattuid6:
Felelos:

azonnal
elndk
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7. napirendi pont tir$/a: Javaslat a K6bdnyai Giiriig Orkorm6lyzat Szervezeti
6s Miik0d6si Szabdlyzata m6dositisira (sz6beli el6terjesztds)

Elndk: TAjdkoztatast kdr dr. Szabados Ott6 jog6sa6l a K6b6nyai Gdrdg
Onkormtinyzat Szewezeti 6s Miikdddsi Szab6lyzata m6doslt6siira vona&ozoan.

Dr. Szabados Ott6: Kdszoni a sz6t. T6jdkoztatja a kdpvisel6ket az SzMSz
m6dosit6sai javaslat6r6l:

Az SzMSz 27 . $-a a kovetkez6kdppen rendelkezik:

f) az egyuttmtkoddsi meg6llapod6sban megjeliilt szemdly (egyz6 vagy
megblzottj a) jogszab6lys€rtdsre vonatkoz 6 j elzasdt.

Az SzNlSz 2'7 . $-a helydbe a kdvetkez6 rendelkezds ldpne:

k) a kozigazgati$i szerz6ddsben megjelolt szemity Qegyzo vagy megbizottja)
jogszab6lysdrtdsre vonatkoz6 jelzdsdt;

Az SzMSz 28. $-a a kdvetkez<ikdppen rendelkezik:

a) a Polgarmesteri Hivatal szakmai szervezeti egysdge (a tov6bbiakban: civil ds

nemzetisdgi referens),

Az SzMSz 28. $-a helydbe a k0vetkez6 rendelkezds ldpne:

a) a Polg6rmesteri Hivatal szakmai szewezeti egrsdge (a tov6bbiakban:
nemzetisdgi referens),

Az SzMSz 29. $-a a kOvetkez6kdppen rendelkezik:

(l) A v6lasa6polgtuok betekinthetnek a Kdpvisel6-testtilet nyilvrinos tildsdrtil
kdsztllt jegyz6kdnyvbe, valamint az ahhoz kapcsol6d6 etoterjesztdsbe a civil 6s

nemzetis€gi referenssel egyeztetett idopontban.

AzS?.NlSz29. $-a helyCbe a koyetkez6 rendelkezds l6pne:

(l) A v6lasa6potgarok betekinthetnek a Kdpvisel6-testtilet nyilv6nos Ul6sdr6l
kdsziilt jegyz6kdnyvb€, valamint az ahhoz kapcsol6d6 el6te{esztdsbe a nemzetisdgi
referenssel egyeztetetl id6pontban.

Az SzMSz 33. $-a a kiivetkez6kdppen rendelkezik:
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(2) A kdzmeghallgat6s id6pontj6r6l ds helyszindrol a lakossiigot a K6br4nyai

Onkorm6nyzat honlapjrin, a ,,K6brinyai hirek" cimii lapban, valamint a Nemzetisdgek
Hriza hirdet6t"4bl6j6n tdrtdn6 kiniggesztdssel - a kdzmeghaltgat6s id6pontj6t ttt
nappal megel6zrien - kell tiijekoaahi.

Az SzMSz 33. $-a helydbe a kdvetkez6 rendelkezds ldpne:

(2) A kozmeghallgat6s id6pontjtu6l 6s helyszindrol a lakossilgot a K<ib6nyai

Onlorm6nyzat honlapj6n, a,X(ib6nyai hirek" cimii lapban - a k6zmeghallgat6s
id6pontj6t 6t nappat megel6z6en - kell tAjekoztatni.

Az SzMSz 34. $-a a kiivetkez6kdppen rendelkezik:

(3) A Nemzetisdgi onkormr4nyzat miikdddsdnek 6s gazd6lkodrisrinak szabi'lyait, a
ktitelezettsdgv6llat6s, a pdnziigyi ellenjegyzds, az €rv€nyesitds 6s az utalv6nyozis
rendjdt a Nemzetisdgi onkorm6nyzat ds a K<ibanyai Onkormiinyzat kiizdtt ldtrej6tt
eS/iittm[katddsi meg6llapodris rdgziti.

Az SzMSz 34. $-a hetydbe a kovetkez6 rendelkezds 16pne:

(3) A Nemzetisdgi Onkorm6nyzat m0kiiddsdnek €s gazd6lkod6srinak szab lyait, a

kdtelezettsdgvallatds , a p,nziJgyi ellenjegyzds, az drvdnyesitds 6s az utalvdnyoz{s
rendjdt a Nemzetisdgi Onkorm6nyzat ds a K6b6nyai Onkorm6nyzat kdzdtt ldtrejott
kdzigazgat si szeruldds r0 gziti.

Amennyiben a javaslatok elfogad6sra kerUlnek, riry azok a v6ltoz6sok 6t lesznek

vezetYe az SzMsz-ben.

Ziridisz J6ros! Eryetdrt az elndk javaslat6val.

Elniik: Jayasolia, hogy a Kdpyisel6-testulet €$/ben hozza neg diintdsdt az SzMSz dt
m6dosit6si javaslat6r6l.

Eltrdk: KCri a szavazatok megtdteldt.

20t2020. 14. nkorm6
hat{rozata a K6b6nyai Girriig Onkorminvzat Szervczcti 6s Miiktid6si
Szabilvzata m6dosit6s6r6l 6s esvben szavaz6sr6l
(5 igen, egyhangri sz avazattal)

A K6b6nyai G0rdg OnkomAnyzat K€pvisel6-testiitete tgy dOnt, hogy egyszene
szavaznak az SzMS 227 . 28.29.33. ds 34. $-6t drint6 m6dosit6sok6l.

Eltrtik: Kdri a szavazatok megtetelet.
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2112020. OI. 14.) K6binvai Gdrds Otrkormdtryzat K6pvisel6-testiitet6trek
hat6rozata a K6b6nvai Giiriie Onkorm6nvzat Szervezeti 6s Miikiid6si
SzabilYzata m6doslt6s616l
(5 igen, egyhangri sz avazatlal)

A K6brlnyai Gorog Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete a Szervezeti es Miikitddsi
Szab|lyzatot az al bbiak szerint m6dositja:

a) Az SzMSz 27. $-a helydbe a k0vetkez6 rendelkezds l6p:. k) a kdzigazgat{si
szerz6ddsben megjeldlt szemdly Qegyzb vagy megbizottja) jogszab6lysdrtdsre

vonatkoz6 jelzdsdt;

b) a 28. $ helydbe a kdvetkez6 rendelkezds ldp:
a) a Polg6rmesteri Hivatal szakmai szeryezeti egrsdge (a tov6bbiakban:

nemzetis€gi referens),

c) a 29. $-a helyCbe a kdvetkez<i rendelkezds l6p:
(1) A v6laszt6polg6rok betekinthetnek a Kdpvisel6-testillet nyilvanos iildsdrol

kesziilt jegyz6kirnyvbe, valamint az ahhoz kapcsol6d6 elote{asztesbe a nemzetis€gi
referenssel eg/eztetett id6pontban.

d) a 33. $-a helydbe a kdvetkez6 rendelkezds ldp:
(2) A ktizmeghallgat6s idripontjr4r6l ds hetyszindr6l a lakossegot a K(tb6nyai

dnkormdnyzat hontapj6n, a,,K6b6nyai hirek" cimii lapban - a k6zmeghallgatris
id6pontj6t 6t nappal megel6z6en - kell tAjekoztatri.

e) a 34. $-a helydbe a kdvetkezo rendelkezds ldp:
(3) A Nemzetisdgi Onkorm6nyzat miikiiddsdnek ds gazd6lkodris6nak szzbiiyait, a

kiitelezettsdgvellales, a pdnzUgyi ellenjegyzds, az drvdnyesitds 6s az utalv6nyoz6s
rendjdt a Nemzetisdgi Onkormr6nyzat ds a Kribdnyai Onkormiinyzat koztitt ldtrejdtt
kbzi,gazgal si szerzbdds ratgziti. "

2. A Kdpvisetd-testiilet felkdri az elndkot a szilksdges int€zkeddsek megtdteldre.
Hatiirid6: azonnal
Felel6s: elndk

8. napirendi pont tirgya: T6j6koztat6 a giiriig hagyom6nyipolis c6ljrb6l a

Giiriig Ktubban megtartott g0ritg nyelvoktat6sr6l (sz6beli el6terjesztds)

Elndk: T6jdkoztatja a kdpvisel6ket arr6l, hogy pdntekenkdnt g0r0g nyelvoktat6s
zajlik a Gtirtig Ktubban, ahol az 6vod6s es iskol6skoru tanul6k Kolliitosznd Kliciisz
Panszkevi tanit6n6 vezet6sdvel giir6g nyelvet tanulnak, illetve szindarabban vesznek
rdszt. A niivenddkeknek lehet6sdget biztositanak az elsaj6titott tudAs bemutat6sdra
kiiliinfdle giiriig kulturrilis rendezvdnyeken. Javasolja, hogr a gtirdg nyelvorii,k dologi
kiad6sa kttltsdgeihez brutt6 50 000 FVh6 6sszeget biztositsanak a rendelkezdsdre 6l16
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2020. 6vi kdltsdgvetdsben meghatiirozott dologi kiad6sok terhdre. Kdri a hjekoztato
elfogad6s6t, majd a szayazalok megtetr-lel.

Dr. Klic{sz Szpiroszi EWetdrl' az ell:,dk besz6mol6j6val.

Eloiik: K6ri a szavazatok megldteldt.

2212020. (II. 14.) K6benyai Gdrdq Onkorm{ovzat K6oviseld-testiilet6nek
hat6rozata a t6i6koztat6r6l a siiriis haqvom6nv6pol6s cdli6b6l a Gdrds Klubban
mestartott gtirirs nyelvoktatdsr6l
(5 igen, eryhang[ szavaz attal)

l. A K6b6nyai Gitrttg Onkorm6nyzat Kdpviselo-testiilete Koll6tosz Jorgosz
beszrlrnol6j6t - a Gdrdg Klubban p6ntekenk6nt tartott gordg nyelvoktat6sr6l,
ahol tehet6sdget biaositanak az elsajiititott tudiis bemutatilsiira kiildnfdle gdrdg
kultur6lis rendezvdnyeken - elfogadja. A Krib6nyai Giirtig Onkorm6nyzat a giir6g
nyelv6ri4k dologi kiad6sa kOltsdgeihez brutt6 50 000 FVh6 dsszeget biztosit a

rendelkezdsdre iill6 2020. dvi kdltsdgvetdsben meghat6rozott dologi kiadrisok terh6re.

2. A Kdpvisel6-testiilet felkdri az elndkatt az egyiittm(kdddsi megrillapod6s alAir6s6m.
Hatririd6:
FelelSs:

azonnal
elntik

9. napirendi pont t6rgya: Tij6koztat6 a giiriig hagyom6nyripol6s c6lj6b6l a

Gdrdg Klubban megtartott giirlig zeneoktat6sr6l (sz6beli ekiterjesztds)

Eltriik: T6jdkoztalja a kdpvisel6ket an6l, hogy pdntekenkent zeneoktat6s zajlik a
G6riig Ktubban, ahol a gyerekek giir6g ndpzenei hangszerekkel ismerkedhetnek meg
magiarorsz6gi giiriig zen6szek ir6nyit6s6yal. A ndvenddkeknek lehet6sdget
biztositanak az elsaj6titott tudiis bemutat6sAra kiiliinfdle g6riig nemzeti iinnepeken.
Kdri a besz6mol6 elfogadAs6t.

Dr. Klicisz Szpirosz: Egyetdrt az elniik besz6mol6j6val.

Elniik: K6ri a szavazatok megtdteldt.

2312020. OI. 14.) K6binvai Gdrite Onkormdrvzat K6oviselti-testiilet6nek
hatdrozata a tfi6koztat616l a siiriis hasyominyipol6s c6li{b6l a Giiriig Klubban
mestarlott sdrtis zeneoktat6s16l
(5 igen, egyhangri sz avazattal)

A K6b6nyai Gdriig dnkormrl,nyzat Kdpvisel6-test[lete Kolliitosz Jorgosz
besz6mol6j6t - a Giiriig Klubban pdnt€ki napokotr tartott zeneoktatasr6l, ahol a
S/erekek giiritg ndpzenei hangszerekkel ismerkedhetnek meg magyarorszAgi g6rdg
zendszek ir6nyit6s6val - elfogadja.
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10. napirendi pont t6r$/a: Javaslat a keriileti civil szeryez€tekkel val6
eryiittmiikdd6s c6ljdb6l eryiittmiikdd6si meg6llapodis megkiit6s6re a Havasi
Gyop6r Alapitv6nnyal (1105 Budapest, B6nya utca 31.) (sz6beli el6terjesztds)

Elniik: Elmondja, hogy a keriileti civil szervezetekkel val6 egyiittmiikiidGs c6ljibril
a Havasi Gyop6r Szoci6lis, Egdszsdgugyi, Kultur6lis, Segit6 Alapitueny Alapitvrinnyal
(1t05 Budapest, B6nya utca 31.) dvek 6ta nagyon szoros j6 kulturiilis kapcsolatot
6polnak. Hetente 2 alkalommal kdzeruetjavil6 tom6kat tartanak a Gdrdg Klubban
(1104 Budapest, Kada utca 120.) a keruleti nyugdijasok rdszdre. Javasolja a
Kdpvisel6-testUletnek a kultunilis egyiittmiikoddsi meg6llapod6s megkotdsdt a Havasi
Gyoprir Alapitvrinnyal 2020. februri,r ljetol - 2020. december 3l-4i9. Az
Egyiittmiikirdesi meg6llapod6s megkotdse koltsdgyetdsi forrast nem igdnyel. Kdri a
kdpvisel6k vdlem6nye\ majd a szavazatok megt€tel6t.

Bajkai Vasziliki: Egye€rt az elhangzottakkal ds javasolja a megiillapodriLs

megkirtdsdt.

Elndk: Kdri a szavazatok megtdteldt.

hat6rozata a keriileti civil szervezetekkel val6 esyiittm(kiid6s cdli6b6l
egyiittmiikiid6si megillapodds meskiit6s6r6l a Havasi Gyopdr Alanitv6nnval
(1105 Budapest. Brinva utca 31.)
(5 igen, egyhangf szavazattal)

1. K6b6nyai G6rdg Onkormanyzat K6pvisel6-testiilete a keriileti civil
szervezetekkel val6 egyiittmiiktid6s c6lj6b6l kultur6lis egyijttmiik6ddsi
meg6llapodast kitt 2020. febru6r ljetcil - 2020. december 3l-dig a Havasi Gyop6r
Szociiilis, Egdszsdgiigyi, Kulturalis, Segit6 Alapitv6Lny AlapitvAnnyal (1105

Budapest, Biinya utca3l.) az l. sz6mri melldklet szerint.
2. A Kdpvisel<i-testiilete felk&i az elndkdt az egyiittmiikiiddsi meg6llapodris
aliiiriisiira.
Hat6rid6:
Felel6s:

azonnal
elntik

Elniik: Mepdl
nem drkezett,

bi javaslat vagy dsaev6tel a kdpvisel6k r6sz6r<il

aktiv rdszvdteldt, ds a testiileti iildst beziirja.

*'^t' 
.....6.-,^k l/o.r(*

,@ajkai Vasziliki)
o--. /a!<\:

(Koll6tosz
Elnok I Jegyz6konyv-hitelesito

Jegyz6kitny\.vezeto



KOZIGAZGATASI SZERZoDES

amely egyrdszrdl a Budapest F6vdros X. keriilet K6binyai dnkormrinyzat (1102

Budapest X., Szent Liiszl6 tdr 29., PIR szAna: 735737, ad6s*u]i,at 15735739-2-42)
kdpviseletdben D. Koydcs R6bert Antal polgdrmester 1a tovdbbiakban: Onkorminyzat),

m{srdszr6l I K6bdnyai Gdrdg Onkormrinyzat (llo2 Budapest X., Szent L6szl6 t6r 29.,

telephelye: 1104 Budapest X, Kada utca 120.) kdpviseletdben Koll{tosz Jorgosz elniik (a

tovabbiakban: Gdrdg 6nkorm6nyzat), egytittesen: Felek

kdzirtt jdtt l6tre a nemzetisdgek jogair6l s2616 2011. dvi CLXXX. tdrveny (a tov6bbiakban:
Nek.tv.) 80. g (2) bekezddsdben foglaltak alapj6n.

L Altaldnos rendelkez6sek

1. A Gdrtig onkorm6nyzat adatai:

Neve: K6b6nyai Gdrdg Onkormanyzat
Kdpviseli: Koll6tosz Jorgosz elndk
PIR szima: 679538
Tdrzskdnyvi nyilv6ntaruisba vdtel: 2005. december 29.
Ad6szima: 16927 557 -l-42
Bankszimlasz6ma, saimlavezet6 bank neve: OTP Bank Nyrt. 11784009-16927557
Alhrni ho??6j6ruliis fizetdsi szimla, sz6mlavezet6 bank neve: OTP Bank Nyrt.
rt7 84009-t6927 ss'7 -0s),20000

IL A miikiid6s felt6teleinek biztositisa

l. Az OnkormAnyzat biztositja a Gijdig on](ormarlyzat rdszdre a miiktid€ssel kapcsolatos
t{rgyi 6s szemdlyi feltdteleket, valamint a helyisdghasznehtot.

2. Az 6nkomdnyzat a tulajdon6ban ldvii 1104 Budapest X, keriilet, Kada utca 120. szim
alatti dpiiletben (a tov6bbiakban: G6!69 Klub) iroda ds kiiziis helyisdgdnek ingyenes
hasadlatit biztositja a GoI6g Orkorm6[yzat reszite az l. melleklet szerinti haszniilati
renddel. A helyis6g az dnkormanyzati feladat ell6tasahoz sziiksdges trirgyi, technikai
eszkdzdkkel felszerelt, a Felek a COrOg onkorm6nyzat hasznalatiba atadott eszkdzdkr6l,
berendez6si 6s felszerelesi trtugyak6l nyilv6ntart6st vezetnek.
A helyisdghez, tovabbA a helyis€g infrastrukturaj6hoz kapcsol6d6 rezsikt ltsdgeket ds

fenntadasi kdltsdgeket az onkormanyzat viseli a Gitrtig onkorm6nyzat testuleti tagjai 6s

tisztsdgvisel6i telefonhasa6latanak kiveteldvel.

3. A Gordg orkormrinyzat igdnye esetdn
lakossdgi f6rum megtartasa drdekdben
rendelkez6sdre bocs6t ingyeneseq egy ene
meghat6rozott - helyisdget.

a kdzcdhi rendezv€nyek - kita[eghallgatAs,
az Onkorm6[yzat a Gdrdg dnkorminyzat
a cdlra alkalmas - el6zetes egyeztet6s (rtjt{n



4. Amennyiben a Gdrdg onkormanyzal egyeb rendezvdnyeinek a megtartiis6hoz az
Onkor&inyzat valamely intdzmdnydnek helyisdgdt kivanja igdnybe venni, ugy az igdnyelt
helyisdgre vooatkoz6an az.intdzmdny vezet6jdvel kell el6zetesen egyeztetni, 6s a

helyis6ghaszn6latra vonatkoz6an a Budapest F6vrlros X. keriilet K6bdnyai dnkormiinyzat
vagyonin6l sz6l6 23/2013, (V. 30.) dnkomanyzati rendelet szerint kell megrillapodni.

5. Az Onkomdnyzat a Gi,Itig onkormanyzat milkdddsdhez (a testuleti, tiszts€gvisel6i,
kdpvisel6i feladatok ell6trisr{hoz)
a) a targyi 6s szemelyi felteteleket,
b) a testiileti tildsek el6keszitdset (meghiv6k, el6terjesadsek, hivatalos levelezds el6k6szitdse,
postriliLsa),
c) a testiileti ddntdsek el6keszitdset (ddnteshozatalhoz kapcsol6d6 nyilv6ntartasi,
sokszorositiisi, postiizrisi feladatok ell6tasa),
d) a mtikdd6ssel kapcsolatos nyilvantart6si, iratkezel6si feladatok ellitris6t
biztositja.

6. Az onkormAnyzat rdsz€rdl a Kobanyai Polgarmesteri Hivatal Hum6nszolgaltatrisi
F6osadly Kiizneveldsi €s Civilkapcsolati OsztAlyanak nemzetisdgi referense (a tovabbiakban:
refercos) lAtja el az 5. pont b)-d) alpontban meghat6rozott feladatokat.

7. Az onkormdnyzat jegyz6je (a tov6bbiakban: jegyzii) vagy az altala meghatalmazott - a
jegyz6vel azonos kdpesltesi eldirAsoknak megfelel6 - kdztisztvisel6 az Onkormanyzat
megbizisab6l 6s kdpviseletdben rdszt vesz a Gorog onkorm6nyzat K6pvisel6-testiileti iilesein,
6s jelzi, amennyiben tdrvenysdrtdst dszlel.

8. A nemzetisegi tinkorm6nyzati kdpvisel6 vagyonnyilatkozat-tdteli k6telezettsdgdvel
kapcsolatos feladatok eIetasara a jegyzi\ a K6bAnyai Polg6rmesteri Hivatalban biaositja a
vagyonnyilatkozatok 6rz€s€t.

9. A vagyonnyilatkozatok nyih,6ntart6s6val ds ellen6rz6s6vel kapcsolatos feladatok ellitris6r6l
a Gitrtjg Onkormlinyzat K6pviseld-testiilete 6ltal kijeldlt kdpvisel6k gondoskodnak a
nemzetisdgi dnkormdnyzat szervezeti ds mirkddesi szabrilyzatriban foglaltak szerint.

III. A kiilts6gvet6s el6k6szit6se 6s elfogadisa

10. A Gdrdg OnkormdDyzat kiilts6gvet6si hatdrozata

10.1. A Giiritg onkorminyzat bevdteleivel 6s kiadisaival kapcsolatban a tervezdsi feladatok
ell6t6sAr6l a K6banyai Polg6rmesteri Hivatal Gazdas6gi 6s Penztgyi Fiiosztdlya (a
tovabbiakban: gazdas'gi szf,,Nezel) gondoskodik. A referens tijdkoztatja az elniikdt a Gdriig
Onkorm6nyzat kitltsdgvetdsi hattozata kdsltdsdre vonatkoz6 hatarid6k6l.

10.2. Az elniik a jegyzt)vel egye,.eti a koltsdgvetdsi hat6rozat tervezetet, majd az elnitk az
egyeztetds eredmdny€t a Gi,!itg. OnkomAnyzat K€pviseld-testiilete eld teieszti. Az
egyeztet6s sor6n az elnirk minden, a kdltsdgvetes dsszealitisrihoz sztiksdges ds rendelkez6sdre
6116 inform6ci6val segiti a gazdasiigi szervezet munk6j6t. A gazdasrigi szer,tezet allal
el6kdszitett kdltsdgvetdsihatdrozat-tervezetet az elndk februrir l5-dig, ha a kdzponti
koltsdgvetdsr6l sz6l6 tdrvdryt az Orszdggyiilds a naptriri dv kezdetdig nem fogadta el, a
kdzponti kdltsegvetdsr6l sz6l6 tiirvdny hat6lybaldpdset kdvet6 negyvendttdik napig nyijtja be
a Kdpvisel6-testiilehek.



10.3. A kdltsegvetdsi hatfuozatnak tartalmaznia kell a Gitrog onkormrinyzat kdltsdgvetdsi
bevdteli ds kiaddsi el6ininyzatait, a mtkoddsi ds felhalmozdsi bevdteleket 6s kiad6sokat, a
kiemelt el6ir6nyzatokat kdtelez6 6s dnkent v6llalt feladatok szerinti bontdsban, egym6st6l
elkilldnitetten. A Gdrdg onkorm6nyzat kitltsdgvetdsdrdl a Gdrdg onkomanyzat Kdpvisel6-
testiilete hatfuozatban ddnt.

10.4. Az onkormanyzat a Gdrdg 6nkom6nyzat ktiltsdgvet€si hatinozatttrilak
tdrvdnyessdgddG bevdteli €s kiadasi el6iranyzatok meg6llapitas66rt 6s teljesit6sddrt
feleliiss6ggel nem tartozik.

10.5. Az esetleges ad6ss6gkezel6si eljrirtis sorrin a Gdrdg onkormAny zat tariozllsaieft az
Onkormanyzat felel6ssdggel nem tartozik.

11, A koltsegvet6si el6ir6nyzatok m6dositdsa

11.1. A Gitrdg dnkomdnyzat kdltsdgvetdsi hetilozatl'bar, megjelend bevdtel es kiadds

m6dositisdr6l, valamint a kiad6si el6ininyzatok kdztitti ritcsopotositasr6l a Giirdg
0nkormdnyzat Kdpvisel6-testulete ddnt.

I1.2. A GOrOg onkormiinyzat kdltsdgvetdsi kiad6sai kiemelt el6iiinyzatain belul a rovatok
atcsoportositAsAra az elndk jogosult. Az elntik intdzkedds€t a pdnziigyi ellenjegyzti
ellenjegyzi.

11,3. A Gordg Onkom6oyzat K€pvisel6{esttilete - az els6 negyed€v kivdtelevel -
negyeddve.kent, de legkisiibb az 6ves kdltsdgvet6si besz6mol6 elk6szitdsdnek hatdridejdig,
december 3 I -ei hat6ltyal m6dosltja a kdltsdgvetdsi hattozat6t.

11.4. A 11.1. 6s 11.2. pontba foglalt el6idnyzat-m6dositdst 6s 6tcsopo(ositast a gazdas6gi

szervezet kdszlti el6 azzal, hogy az Onkormrinyzat a Gdrdg dnkormAnyzat el6idnyzatainak
m6dositas66rt 6s 6tcsoportositds66rt felel6sseggel nem taxtozik. Az onkormdnyzat Kdpvisel6-
testiilete a Gdrdg Onkom6nyzat el6inimyzatain a Gdrdg Onkormanyzat ddntdse ndlkiil
m6dosit{st nem hajthat vegre.

IV. Kdlts6gvet6si informdci6szolgdltatds

12. A kdlts6gyetd$el 6sszelllgg6 adatszolgilt.tis

12.1. A gzdasilgi szetvezet a nyomtatv6nygamitur6k fe1haszn6l6s6val €s az elndk
kdzremiikdddsdvel elkdsziti a Gdrog Onkormanyzat elemi koltsdgvetdsdt, arnelyet az elndk
j6v6hagy.

12.2. A g?trAasirBi szetvezel az l.l. pontban meghat6rozott elemi ktiltsegvetdst a hatriozat-
tervezet K6pvisel6-testUlet el6 terjesztdsenek hat6ridej€t k0vet6 30 napon beliil nyijtja be a
Magyar Allamkincstrirhoz.



13. A k6lts6gYet6si beszfmold

13.1. A Gdriig 0nkom6oyzat koltsdgvetdsdnek vdgrehajt6s6ra vonatkozd ztusz6madasi

hatarrozat 1€lnezftf az elndk kdzemiikod's€vel a jegyz}5 kdsziti el6, 6s az elnok terjeszti a

Kdpvisel6-teslrilet eld rigy, hogy az a K6pvisel6-testtilet eld terjesztdsdt kiivetd haminc napon

beliil, de legkds6bb a kOltsdgvetdsi dvet kdvet6 dtddik h6nap utols6 napjdig hatdlyba ldpjen. A
zitrszitrjaad'si halifoz,:t tervezetevel egyiitt a kdpvisel6-testiilet rdszere t6j6koztatAsul be kell
nyrijtani a kincst6r szerinti ellenrirzdse kerctdben a Gordg onkor&inyzat €ves kdltsdgvetdsi
beszimol6j6val kapcsolatosan elk€szitett jelentdsdt.

13.2. A Gatratg OnkormAnyzat bev€teleivel 6s kiadrisaival kapcsolatban a tervez6si,
gazd6lkod6si, ellen6rzdsi, adatszolg6ltatasi 6s beszimolisi feladatok ell6t6s6r6l a gazdasagi

szervezet gondoskodik. A gazdas6gi szeNezet vezet,je az elndk rdsz6re birositja a Gdrog
Onkormiinyzat dves kdltsdgvet€si besz6mol6j6nak elfogaddsrihoz sziikseges adatokat.

14. Adatszolg6ltat6si kotelezettsegek

14.1. A gazda&igi szervezet a Gdrdg dnkorm6nyzat reszere az illan,hlz;artAsftl sz6l6 201l.
evi CXCV. tiirvdny (a tovdbbiakban: Aht.), az allamhaztataslol sz6l6 ttirv6ny vdgrehajtisar6l
sz6l6 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: Avr). valamint.az 6llamhAztartri6
sz.dmviteldrdl sz6l6 412013. (1. 11.) Korm. rerdelet (a toviibbiakban: Ahsz.) 6ltal el6irt
adatszolgaltatdst teljesiti a Magyar Allamkincster eltal biztositott nyomtatviinyok,
elektronikus iirlapok, elektronikus nyomtatviinykitolt6 programok segits6gdvel.

14.2. A gaz]iiastgi szervez€t adatszolgaltatdst teljesit a Gdrdg dnkorrr,inyzal reszere

a) az elemi kdltsdgvetdsr6l,
,) az €ves kdltsdgvetdsi beszimol6r6l,
c) az idiikitzi kdltsdgvetdsi jelent6sr6l ds

d) az id6k0zi mdrlegjelentdsr6l.

14.3. A gazdas6gi szervezet megki.ildi a kom6nyzati szervek rdsz€rc szolgaitatott 6vkdzi
informAci6kat a kdzponti intdzked€seld6l ffiggiien, amelyben az elnitk kdaemiikitdik.
14.4. A gazdas6gi szervezet havonta elkdsziti a Gdrdg Onkormanyzat likviditrlsi tervdt, amely
tarralmazza a vfuhat6 bevdteleket ds kiaddsokat. A likviditrisi terv elkdszitds6ben az elniik
kdzremiikddik.
14.5 . Az eltdk a gazlasit+i szervezet ftszerc biztositj a a t€vdkeny sdgre, miiktjddsre vonatkoz6
adatok kitreben az itnkdnt v6flalt feladatok felsoroldsat 6s rdszletes leirAs6t a nemzetisdg
nyelvdn is.

V. A kiilts6gvetds v€grehajtdsa

A ktiltsdgvetds v6grehajtrsa sonin a Gdrdg 6nkom6nyzat kijteles
a) az O*orrn|nyzat jogi szemdly 6s telephelyei, a PolgAmesteri Hivatal, a nemzetis6gi

dnkorm6nyzatok, valarni[t a gazdasAgi szervezettel nem rendelkez6 kdltsdgvet6si
szervekndl a kdtelezettsdgv6llalas, a pdnziigyi ellenjegyzds, a teljesitds igazolAsa, az

6rvenyesitds ds az utal\ ir,y ozits szabely ozAsrtu61, tovabbe
b) ap1rukezel{sr6l

I



sz6l6, a mindenkor hatalyos bels6 utasit6sok szerint eljrimi. A hivatkozott bels6 szabalyzatok
megismerhet6seg6t, eldrhetdsdgdt az Onkorm6nyzat biztositja, a Gdritg Onkormanyzat a

szab6lyzatok megismerdsdnek tdnydt megismerdsi nyilatkozat al6ints6val k6teles igazolni. A
hiva&ozott bels6 s7a'belyz3,tok mellekletei taxlaknazzAk a nenzetisdgek jogair6l sz6l6 2011.

dvi CLXXX. tdrvdny (a tov6bbiakban: Nektv.) 80. $ (3) bekezdds b) pontja sze nti felel6siik
konk6t kijel0l6set.

VI. A vasrotrgazd6lkodis rendie

15. A vas.oot{rg/ak kezelose

15.1. A Gitrdg onkorm6nyzat vagyont6rgyair6l a nyilviintart{st a Eazdas'Ei szeryezet vezeti,
amely tartalmazza a megalakul6sakor juttatott vagyont ds folyamatosan a vagyonv6ltozist. A
sziiksdges inform6ci6kat es dokumentumokat az elndk biztositja, illet6leg a vagyontargy
felvdteldhez kapcsol6d6 bizonylatok szolgaltatj6k.

15.2. A Gdrdg Onkorm6ryzat vagyon6val val6 gazd6lkod6s a Giiidg OnkormAnyzat
Kepvisel6-testiilete 6ltal hozott hattuozatnak megfelel6en tiifidnik.

15.3. A leltlrozis ds a selejtezds lebonyolit6sa a mindenkor hatrilyos polg6rmesteri 6s jegyz6i
utasitiis alapj6n tdrtdnik, amelynek hatilya a Gitrdg onkormiinyzatra is kiterjed, ds arnelyben
az elndk ds a referens kdaemii&6dik.

16. Varyoni 6s szimviteli Dyilv{ntart6s

16.1. A gazdas6gi szel.vezf,l a Gdrdg Onkormanyzat vagyoni, szimviteli nyilv6ntartasait az

onkormrlnyzat nyilv6ntartdsain beli[ elkiilOnitetten vezqtj. azzal, hogy a polgiirmesteri ds
jegyz6i utasit 4sban szabdlyozott sztnviteli politika es 

^z 
drtdkeldsi szabtlyzathal{Llya a Gorcg

dnkormrinyzaba is kiterjed.

16.2. Az Aht.-ban meghat4rozott adatszolgeltatris sor6n szolgaatott adatok val6dis6g6drt, a

szimviteli bizonylatokkal ds a statisztikai rendszenel val6 tartalmi egyez6s6g66rt a Giirtig
onkorminyzat tekinteteben az eloitk ds ajegyzd egy0ttesen felel6s.

17. Tdrzskiinyvi nyilvdtrtartds 6s addsztm ig6nyl6s

A tairzskiinyvi nyilv6ntaruissal 6s ad6szimigdnyl6ssel kapcsolatos, a vonatkoz6 jogszabrilyok

6ltal el6irt feladatok vdgehajtA666rt a referens, mig az ehhez sziiksdges adatszolgriltatdsd( a

Gdrdg dnkorm6nyzat elndke a felel6s.

18. Bankszrimlarend

18.1. A Gdrt g Onkorm6nyzat a gazd6lkodds6val Osszeffigg6 penzforgalmat az Onkorm6nyzat
6ltal v6lasztott szimlavezet6ndl nyitott 0rill6 kdltsdgvetesi elsz6mol6si 6s 6llarni hozzijarulas
fizetesi sz6ml6jin bonyolitja, amelyet a Eazdasigi szrflezet kezel. A szlmla feletti
rendelkezesi jog az ehdkdt es az ellala meghatalmMott kepvisel6ket - a barki al6ir6s-
bejelentds szerint illeti meg.



18.2 A gazdas6gi szervezEt bi ositja, hogy a szimviteli ds analitikai nyilvAntart6s sor6n a

Gdr6g. onkorm6nyzat bev€tele, kiad6sa ds pdnana&dvdnya elkiiliinitetten elszAmolasra
keriiljdn, megteremtve ezzel az dnall6 gazAilkodiis feltdtel€t.

19. P6nzellitds

19.1. A Gt rttg Onkomrinyzat miikttddsenek 6,ltal6nos timogatis6t a kailtsegvetesi tdrvdnyben
meghatarozottak szerint veszi igdnybe. A gazdasdgi szervezet a Corog. onkormanyzatot
megillet6, az dves 6llami miikitdesi umogatds dsszegdt az rillami hozzij6rulas fizetdsi
szimldjan ti,rtdn6 j6vai(ist6l szimitott 6t munkanapon beltil tov6bb utalja a Gdrdg
Onkormaryzat 6n6ll6 kdltsegvetdsi elszmoldsi szimlajtua.

19.2. Klszp&u a Gottg onkormrinyzat hiztpen?jLilrlr\ keresztiil akkor fizethet6 ki, ha az
elndk a kifizet€s taljesit€s€hez sziiksdges dokumentumokat (szerz6d6s, sz6mla) bemutatj4 ds

szhddkdt a gazdasdgi szervezetnek ielzi.

19.3. A p6nzforgalom ds a pdnzkezelds szabilyait a Pdnzkezeldsi Szabl,lyz,,t-t6l sz6l6
polgdmesteri €s jegyzhi \taslt{s sz.ab6lyozza. amelynek hat lya a nemzetisdgi
dnkorm6nyzatoka is kiterjed.

20. Bels6 ellen6rz6s

20.1. A K6b6nyai Onkormrnyzat Polg6rnesteri Hivatal szervezetdn beltil miikddik a bels6
ellen6rzds, amely a Bels6 Ellen6rzdsi Szabiiyzat 6s az dves munkaterv alapj6,n v6gzi
feladat6t, A bels6 ellen6rz6$e vonatkoz6 szabrilyok a Gdrtig dnkormdoyzat gazdAlkodAs6m is
kiterj ednek.

20.2. A bels6 ellen6rzds 6ltal a Gdrdg Onkorm6nyzat gazd6lkodtudval dsszefuggdsben tett
meg6llapitrisok vdgrehajtdsa &dekdben a sziiksdges intdzkeddsek megt6tele az elnok feladata,
€s egyben kdtelessdge t6jdkoztatni a Gt ritg onkorm.inyzat Kdpvisel6-testiiletdt a

megtitlapit isolo6l ds a tett intdzkeddsek6l.

21, Lelt(rozls

A lelt6rozisra 6s leltirkiszitdsre vonatkozd szab6lyokat az eszkiizirk ds fomisok leltarozAsi 6s
leltrirk6szftdsi szabdlyzatA-r6l szol6 polg6rmeste ds jegyz6i utasitds szab6lyozza, amelynek
hatdya kiterjed a nemzetisdgi onkormfuiyzatoka is.

22. Selejtez6s

A felesleges vagyontdrgyak hasznosit6srlra ds selejtezdsdrc vonatkoz6 szabAlyokat a felesleges
vagyontfugyak hasaositis6nak, selejtezds€rrck szabilyzafA-fil szol6 polgdmesteri ds jegyz6i
utasitas szab6lyozza, amelynek hat6lya a nemzetisdgi tinkorm6nyzatokra is kiterjed.
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YIL Zdr6 rerdelkez€sek

23. A Felek a jelen KdzigazgatAsi Szerz6ddst hat6rozott id6re, a Gdrdg Onkorm6nyzat
megbizatAs6nak idejdre kiitik azzal, hogy a megrillapoddsban foglaltakat a Felek minden dv
janu,ir 3l-6ig, 6ltalinos vagy idoszakos valasaiis esetdn az alakul6 iildst kdvet6 harminc
napon belill felttlvizsg6ljdk ds sziiksdg esetdn egyeztetdssel m6dositj6k.

24. A jelen szerz6d6s 6 eredeti pdld6nyban kdsziilt.

25. A Felek meg6llapodnak abban, hogy a :elen Kdziga4atasi Szerz6dds elfogad6srival
egyidejiileg a Budapest F6v6ros X. kedilet Kdbanyai onkormAnyzat Kdpvisel6-testiilete
23/2017. (ll. 23.) es a 9/2018. (1. 25.) KOKT hatinozataval 6s a K6b6nyai Gdritg
Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete 4/2018 (1.23.) hatArozat'vd elfogadott egyiittmtkitd6si
megAlhpodas hat6ly6t veszti.

A KdzigazgatAsi Szefl6ddst Budapest F6vriros X. keriilet K6bdnyai OnkormAnyzat
Kdpvisel6-testiilete 4D020. (1. 23.) hatbxozataval, a K6b6nyai Gdrdg onkorm6nyzat
Kdpvisel6-testillete I 1 12020. (ll.l 4.) hatirczatAval hagyta j6r 6.

Budapest, 2020. februir ,, Budapest, 2020. febru.ir,, "

Kollatosz Jorgosz
elndk

P6nziigyi ellenj egrzes:

Vdgh Erzsebet Liza
oszt4lyvezet6

Szakmai 6s jogi ellenj egyzds:

Dr. Szab6 kiszti6n Dr. Szabados Ott6
jegyzh kamarai jogtan6csos

D. Kovecs R6bert Antal
polg6rmester
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3.

l.

4.

6.

).

1. melliwet a kazigazgatdsi szerzddishez

Gdrtig KIub H{zirendje

A K6b6nyai Gdrdg Klub, 1104 Budapest, Kada utca 120. (tovribbiakban: Gdrtig Klub)
a Budapest F6v6ros X, kedilet KitbAnyai Polg6mesteri Hivatal hasznrilatiiban 6116

I€tesitmdny.

A Hdzirend vonatkozik a nenrzetis6gi iinkorm6nyzat eln6k6le 6s k6pvisel6ire,
valamint a rendezvenyeken, programokon megjelen6 vend6geke. A Hazirend
betatatAsdert a nemzetisdgi onkorm6nyzat elniike felel6s. A HAzirend hatelya kiterjed
az dpiilet minden rdszere, illetve az dpiiletet kddilvev6 kertre.

A Giiiitg Klub nyitvatanasi ideje naponta hdtf(it6l - pdntekig 08.00 6r6t6l 20.00 6(iig
tart. A helyisdghasznril6 a Klubhoz 6s az irod6j6hoz 6n6ll6 k6ddal rendelkezik,
amelyet nyitiskor, illetve tevoziskor k6teles haszn6lni. A hdtvdgi helyis€ghasznalatot
a nemzetisdgi onkorm6nyzat elnoke kdteles jelezni a nemzetisdgi referensnek. A
hdtvdgi helyiseghaszialat kizir'lag a nemzetis€gi i,nkormanyzat tdrvdnyben
meghatarozott feladataira terjedhet ki. A Gdritg Klubban a megfigyeldst, a
jdrdrszolg6latot es a t6vfeliigyeletet a Bohus Biztons6gi Szolgalat Kft l6tja el. Riasa6s
esetdn azonnal mobiltelefonon ertesitdst kiildenek a nemzetisdgi referensnek. A Gdrtig
Klubban miikdd6 riaszt6 berendezdst a nemzetisdgi dnkorm6nyzat elndke vagy az
eltala kijeldlt szemdly kdteles 6rkezdskor ds tdvoz6skor rendeltetdsszeriien haszniilni.
T6voziskor meg kell gy6z6dni an6l, hogy a Gdrdg Klubban tart6zkodik-e mdg valaki.

Rendezvdnyeloe, forumoka, €s egydb esem6nyeke helyisdget igdnyelni el6zetes
ir6sbeli bejelentds alapjrin lehet legal6bb 5 nappal az esemdny rendezdse el6tt a

nemzetisdgi referensn6l. Az 6llami ds egyh6zi i.iDnepek alkalm6b6l elrendelt
munkasziineti napokon, valamint dz iinnepekhez kapcsol6d6 egybeffiggd
munkasziineti napokon a Gdrdg Klub zirva tart.

A nemzetisdgi iinkormenyzat a Klub helyisdgeit a nyitvatartdsi id6n kiviil dvente kdt
alkalommal dijmentesen hasm6lhatja. Ezen feliil a nyitvatartAsi id6n kiviili
rendezvdny esetdn helyisdg hasalalati dl.jat kell fizetni kiilitn meg6llapod6s alapjen. A
rendezvdny elmarad6sa esetdn az igdnylds lemond6s6t 3 nappal az esemdny el6tt
haladdktalanul be kell jelenteni, ellenkez6 esetben a helyis6ghaszn6lati dijat meg kell
tdriteni.

A Gtiriig Klubban a nerEetisdgi itnkormaoyzatok k€pvisel6in kivul idegen szemdly
csak az adott nemzetisdgi dnkorm6nyzat kdpvisel6j6oek jelenldtdben tart6zkodhat.

A Gdrdg Klubban politikai rcndezvdny nem tarthat6.

A helyisdg hasznril6.ja k0teles saj6t irod6j6t, valamint a konyh6t rcndben tartani, a
szemetet a bej6ratnril elhelyezett szelektiv szem6tt6rol6ba kivinni. A rendezv€nyek
utin a szErvez6k kdtelesek a rendet helyre6llitani valamermyi helyisdgben.

'7.

8.



9. Hibabejelent6 filzetben kell vezetni a kiildn ds a helyisegekben €szlelr technikai
hibakat, melyet jele^i kell a nemzetisdgi referensnek, aki tovebbitja a probldm6t a
K<ib6nyai Vagyonkezelil Zrt. illetdkes mlrnkatlrsdnak.

10. A helyiseg hasa66j6t az irod6j6ban elhelyezett t6rgyakdrt anyagi felel6sseg terheli,
pdnd, dndket csak a saj6t felel6ssdgiike t6rolhatnak a helyisdgekben. A Gitrdg Klub
teriiletd[ csak a nemzetisdgi iinkormdnyzat dszdre haszn6latba adott, illetve leltdniban
Idv6 t6rgyakat szabad t6rolni.

11. A Gdrdg Klubban doh6nyomi, szeszes italt fogyasaani, dl6 rillatot bevinni ds tartani,
valamint a kertben gdpjdrmiivel parkolni tilos! Dohanyozni csak az ana kijel6lt helyen
a Gdrog Klub bejtuat6t6l 15 m-re lehet.

12. A Gdrirg Klub dllagrinak meg6vrisa, valamint rendjdnek, tisztas6g6lak megdrzdse, az
alapvet6 kdmyezetvedelmi el6ir6sok betart6sa minden hasznel6nak k6teless6ge. A
Hfu haszn6ldinak be kell tartani a tiiz- 6s munkavddelmi el6ir6sokat.

l3.A helyiseghasznril6k amennyiben a ldtesitndryben yagy az ahhoz tartozo
berendezdsekben k6n okoznak, kiitelesek azt megtdriteni vagy helyreallitani. A
helyisdghaszn6l6 tudom6sul veszik ds magukra odzve k6telez6nek ismerik el a Gdritg
Klub htirendjdt, A hasznAl6 kijteles a ldtesitmdny ellagAt minden tekintetben 6vni, az
drtdkeke vigy6zni, a vagyonvddelmet maximAlisan biztositani.

14. A Gdriig Klub berendezdsdben, technikai felszereldsdben tortdnt kArokozast, valamint
a javitAs kdltsdgeit a helyisdghaszn6l6 kiiteles megtdriteni. Rendezvdny ideje alatt
tiirtdnt k6r eseten a szeNezd felel6s a Gdrog Klub helyisdgdben tdrtdnt k6r
megtdritdsddrt.
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K6b:inyai Giiriig Onkorminyzat
Elniike

szemu el6terjesz6s

E16terjesztds

.. a K6pyisel6-testiilet rdsz6re
a K6bdnyai Gdriig Onkormrnyzat 2020, 6vi kiilts6gvetds6rdl sz6l6 iinkorm{nyzati

hatdrozat megalkotdsd16l

L Tartalmi iisszefoglal6

A Magyarorszrig 2020. dvi ktizponti kiiltsdgvetdsdr6l sz6lo 2019. dvi LXXI. t6rvdny, az
rillarnh6rartdsrdl sz6l6 2011. €vi CXCV. tdrvdny (a tovabbiakban: Aht.), az Allamhdztartiisr6l
s2616 t6N6ny vdgrehajtAsar6l sz6l6 368/2011. (XIL 31.) Korm. rendelet, a Magyarorszig
helyi iinkormdnyzatair6l sz6l6 2011. dvi CLXXXIX. tiirvdny, valamint a nemzetisdgek
jogair6l sz6l6 2011. dvi CLXXX. ttirvdny (a tovabbiakban: Njtv.) alapjAn elk6sziilt a
Kdbrinyai Gtirdg OnkormAnyzat (a tov6bbiakban: dnkormAnyzat) 2020. 6vi kiiltsdgvetdsdr6l
szol6 hatrirozat tervezete (a tov6bbiakban: Tervezet). A Tervezet iisszeellitas6nal
figyelembevdtelre keriiltek a Bethlen G6bor Alapkezelii Lfi. 6ltal ki:zze\L az 6t*ormi$yzat
mtkdddsi ki,ltsdgeire biztositott tdmogat6sr6l sz6l6 Trimogat6i Okiratban foglaltak.

Az el6terjesztds 2. melldklete az Aht. el6ir6srinak megfelel<ien az onkormrinyzat bevdteli ds
kiadrisi eliiiiinyzatait tartalmazza merlegszeriien, kiemelt el6irenyzat sze nti bontiisban a
feladat jelleg6re tekintettel, valamint bemutatja a miikdddsi ds a felhalmozisi feladatok
hianyat 6s ttibbletdt.

Az el6terjesztds 3. melldklete az Onkorm6nyzat el6irrinyzat-felhas?i]6lesrftrvetr(rttalrIlazj]a.

Az dnkormAnyzat 2020.6vi mrikttddsi tdmogatasanak tisszege a 2019. dvhez kdpest nem
vdltozott. A miikdddsi kiad.isok tervezdsdndl figyelembevdtelre ked.lltek az dnkorm6nyzat
2020. 6vi munkatervdben megfogalmazott feladatok ds az Athriz6d6 kifizetdsek. Az els6sorban
a nemzetisdgi programok fedezetdre szolgril6 feladatalapri tAmogatds 2020 6p lisdban keriil
foly6sitasra, igy azt az eredeti el6iranyzat m€g nem tartalmazza.

Finanszirozisi bev6telkdnt, a ,,rnaradvriny igdnybevdtele" koltsdgvetdsi soron I 000 000 Ft
el6ininyzat keriilt tervezdsre a feladatok fedezetdnek folyamatos biztositasa drdekdben.

II. Hatisvizsgdlat

A kitltsdgvetdsi hata{ozatban megjelen6 el6ir6nyzatok biztositani tudjek a nemzetisdgi
feladatok ell6tdsat. Amennyiben az onkormanyzat 2020. mricius 15-6ig nem rendelkezik
elfogadott ktiltsdgvetdssel, az rillami tiimogaLis foly6sitis6t a nemzetisdgpolitik6drt felel6s
miniszter az Njtv. 134. $-a alapjrin felfiiggeszti.

III. A v6erehajtis feltetelei

A 2020, Evi koltsdgvetdsi hat6rozat tervezetdt az Onkormdnyzat elncikdnek 2020. februdr 15-
€ig kell benyrljtania a Kepvisel6-testiiletnek. A hattuozat vdgrehajtAsdhoz sziiksdges szemdlyi,
szervezeti, tdrgyi ds p6nziigyi felt6telek rendelkezdsre dllnak.

\



I\'. Diint6si.iavaslat

A K6bdnyai Gitritg onkorm
megalkotia a K6bdnyai Gdrii
hatarozatot.

Budapest, 2020. februar,, 4\ "

Dr.

lyzat Kdpvisel6-testiilete az el6terjesr6s l. melldklete szerint
Onkomrinyzat 2020. dvi ktiltsdgvetdsdr6l sz6l6 dnkormanyzati

b6l ellenjegyzem:
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l. nelliklet az eldteriesztishez

K6b6nyai Giiriig 6nkorm{nyzat K6pvise16-testiilet6nek
...n020, (.., ,..) hatdrozata

a K6b6nyai Gtirdg 6nkorm6nyzat 2020. 6vi kdlts6gvet6s6r6l

A K6b6nyai Gdrdg onkormiinyzat Kdpviselo-testiilete a nemzetisdgek jogair6l sz6l6 2011. dvi
CLXXX. tdrv6ny 78. S (3) bekezd6se alapj6n, figyelemmel ajogalkotasr6l sz6l6 2010. dvi CXXX.
titrvdny 23. S (3) bekezd6sere a kiivetkez6ket rendeli el:

l. A Kdpvisel6-testiilet a K6brinyai Giiriig Onkormdnyzat 2020. dvi
4, koltsdgveldsi es finanszirozisi bevdteleinek f66sszegit I 351 933 Ft-ban,
6,) ktiltsdgvet6si 6s finansziroz6si kiad6sainak ffiiisszeg6t I 351 933 Ft-ban

dllapitja meg.
2. A K6bAnyai Gitritg onkormanyzat kdltsdgvetisdnek fiitisszege a k6vetkez6:

a) Kdltsdgvetdsi bevdteldnek fddsszege I 040 000 Ft,
,/ Kitltsigvetdsi kiad6s6nak fiiiisszege I 351 933 Ft,
c) Ktiltsdgvetdsi egyenlege -31I 933 Ft,
d) a miikdddsi bevetelek ds mflkiid€si kiaddsok egyenlege -31I 933 Ft,
e) a felhalmoz6si bevdtelek ds felhalmozisi kiadesok egyenlege 0 Ft,

/J finanszirozasi bevdtele 3l I 933 Ft,

d finanszirozisi kiaddsa 0 Ft,
h) finaiszltozAsi egyenleg 3l I 933 Ft.

3. A.2020,6vi kdltsigvet6s nem tartalmaz olyan fejleszt6si c6lt, amely megval6silis6hoz a

Magyarorsz6g gazdas6gi stabilitis6r6l sz6l6 201l. dvi CXCIV. tdrvdny (a tovebbiakban: Gst.)
10. $ (l) bekezddse szerinti ad6ss6got keletkeztet6 iigylet megkdt6se v6lik sziiksegessd.

4. A Kttbanyai Gdrog onkormdnyzatnak a Gst. 10. $ (1) bekezddse szerinti addssagot keletkeztet6
iigylete, tov6bb6 tinkorm6nyzati garanciav6llal6sb6l ds kezessdgb6l kdtelezettsdge nem ell fenn.
5. A 2020. dvi kitltsdgvetds
a, kttltsdgvetdsi bevdteleinek 6s kiadesainak, finansziroz6si bevdteleinek 6s kiaddsainak
rdszletezdsdt, kdltsdgvetdsi mdrleget az 1, mell6klet,
,,) el6ir6nyz.at-felhaszn6l6si tervdt a 2. melldklet
hatirozza rneg.

6, A Kdb6nyai Gdrog onkorm6nyzat kiizvetett rimogatrist nem nytjt.
7, A K6b6nyai Gdrog onkorm6nyzat kiaddsi el6irdnyzatai kdzitft a rovaton belijl iitcsoportositiisra
a K6b6nyai Gdrdg onkorm6nyzat elni,ke jogosult.
8. Ez ahatArozat akdzzetdteldt k0vet6 napon lip hatalyba,
9. Ed ahatAtozatot2020. janu6r I -jdt6l kell alkalmazni,



l. melliklet az eldtelesztishez

K6b6nyai G0rdg OnkormiDlzat K6pvisel&testiilet6nek
...D020. (.,,...) hatirozata

a K6binyai Giirdg onkormilyzat 2020. 6yi kirlts6gvet6s6r6l

A Kttb6nyai Giirdg onkormrinyzat Kdpvisel6-testillete a nemzetisdgek jogair6l sz6l6 201l. 6vi

CLXXIX. tdrvdny 78. $ (3) bekezddse alapj6n, figyelemmel ajogalkotdsr6l szo16 2010. dvi CXXX.
tdrvdny 23. $ (3) bekezdds6re a ki,vetkez6ket rendeli el:

1. A Kdpviseld-testulet a Kiib6nyai Gdrdg Onkorm6nyzat 2020, dvi
a) kdlts6gvetdsi 6s finanszirozisi beviteleinek liittsszegdt I 351 933 Ft-ban,
,) kdlts6gvetdsi 6s finanszirozisi kiad6sainak fdosszegdt I 351 933 Ft-ban

6llapitja meg.
2. A K6b6nyai G6rog onkorm6nyzat kdltsdgvetdsdnek ibdsszege a kovetkez6:

a) Kdltsdgvetisi bevdteldnek ftidsszege I 040 000 Ft,
,) Kiiltsdgvetdsi kiadds{nak i66sszege I 351 933 Ft,
c/ Kdltsigvetdsi egyenlege -31 I 933 Ft,
d) a miikitddsi bevdtelek ds milkoddsi kiad6sok egyenlege -311 933 Ft,
e) a felhalmozisi bevdtelek ds felhalmozrsi kiad{sok egyenlege 0 Ft,

/) finansziroz6si bevdtele 311 933 Ft,

&) finanszlrozAsi kiad6sa 0 Ft,
h) fnanszirozAsi egyenleg 3l I 933 Ft.

3. A 2020. dvi kdltsdgvetds nem tartalmaz olyan fejlesadsi cdlt, amely megval6sit6s6hoz a

Magyarorszig gazdasdgi stabilit6s6r6l sz6l6 2011. dvi CXCIV. tiirvdny (a tov6bbiakban: Gst.)
10. $ (l) bekezddse szerinti ad6ss{got keletkeztet6 iigylet megkotdse v6lik sziiksdgessd.

4. A K6bdnyaiGdrdg onkormanyzatnak a Gst. 10. $ (l) bekezddse szerinti ad6ssegot keletkeztet6
iigylete, tov6bb6 iinkorm6nyzati garanciavelial6sb6l ds kezessdgb6l kotelezettsdge nem all fenn.
5. A 2020. 6vi koltsegvetds
a) kdltsdgvet€si bevdteleinek ds kiadasainak, finanszlroz6si bevdteleinek 6s kiadasainak
.€szletezdsdt, kdltsdgvetdsi mdrleg€t az l. melldklet,
b) el'iranyzal-felhaszn6lasi tervdt a 2. mell6klet
hatfuozza fieg.

6. A KobAnyai Gtirt g Onkorm6nyzat kdzvetett tamogatdst nem nyljt.
7. A K6b6nyai Giiriig onkormanyzat kiadasi el6ir6nyzatai kdzdft a rovaton belill iitcsoportositdsra

a K6b6nyai Gdritg onkorm6nyzat elndke jogosult.
8. Ez ahatfutozai akdzzet€teldt kdvet6 napon ldp hat6lyba.
9.Ezl aharAtozatot2020. janu6r l-jdt6l kell alkalmazni.
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Nvilatkozat

Tisztelt K6b{nyai Gdrdg Onkormr{nyzat!

Alulirott, Kollitosz Jorgosz a K<ibdnyai Gdrdg onkormrinyzat k€pviseldje a !54.!E0JL!.1L)
K6b6try.i Giiriiq Onkorm6nvzat hat6rozat{lran foglaltakra hivatkozva nyilatkozom, hogy

a 2020. 6vie nem kivrinom igdnybe venni a havi BKK utazrisi kdltsdgtdritdst, a hatarozatban

foglalt jogosultsAgr6l lemondok.

Budapest, 2020. februrir 14.

Tisztelettcl:
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N\ ilatkozrt

Tisztelt K6binyni Giiriig Onkorminlzat!

Aluliroft, Bajkai Vasziliki a K6btuyai Gdr<ig Onkorminyzat k6pviseldje a U!W!'-lll-J!)
K6brinyai Giir6e Onkormrinyzat hat{rozatiban foglaltakra hivatkozva nyilatkozom. hogy
a 2020. €vre nem kivanom ig€nybe venni a havi BKK utazasi kirltsdgtdritdst, a hat6rozatban
foglalt jogosults6gr6l lemondok.

Budapest, 2020. februAr 14.

Tisztelettel:

elndkhelyettes

7l6t*tz/n
sw



Nyilatkozat

Tisztelt K6bdnyai G0riig dnkormrinyzat!

Alulirott, Koszoru-Keszi Kyryaki..a K<lb6nyai Giiriig onkomAnyzat kdpvisel<ije a !LlM
(II. 14.) K6b{nvai Giirde Onkormdnvzat hatirozatiban foglaltaka hivatkozva
nyilatkozom, hogy a 2020. dwe nem kiv6nom ig6nybe venni a havi BKK utazrisi

kdlts€gtdritdst, a hattuozatban foglalt jogosults6gr6l lemondok.

Budapest, 2020. febru6r 14.

Tisztelettel:
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Nvilatkozat

Tisztelt K6bf nyii Gdrdg onkormdnyzat!

Alulirott, Ziridisz J6nos a K6b6nyai G6rdg onkormriLnyzat kdpvisel6je a l!l!!!!... j!!!!)
K6b6nyai G6rdq onkorminyzat hatdrozatdban foglaltaka hivatkozva nyilatkozom, hogy
a 2020. drre nem kivSnom igdnybe venni a havi BKK utazesi kdltsdgtdrit6st, a hattuozatban
foglalt i ogosultsagr6l lemondok.

Budapest, 2020. febru6r 14.

Tisztelettel:

JAnos
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Kdbdnyai Gdrdg Onkormdnyzat Kdpvisel6-testiilet6nek

Szervezeti 6s Mtkddcsi Szab6lyzata

Egtsdges szerkezet I

K6b6nyai Gdriig dnkormanyzat Kepvisel6-testiilete az Alaptdrvdny 32. cikk (l) bekezdds
d) pontjaban meghat6rozott feladatkdreben elj6rva a kiivetkezdket hat6rozza meg:

L Fejez€t
AhahDos rendelkez6sek

l.s

(1) A K6b6nyai Gordg Onkorm6oyzat hivatalos megnevezdse: Kdbanyai Gdrdg
Onkorm.ioyzat (a tov6bbiakban: Nemzetisdgi onkormrinyzat).

(2) A Nemzetisdgi 0nkom6ryzat szekhelye: I102 Budapest, Szent Llszl' ftt 29.
(3) A Nemzetisdgi Onkormrinyzat irodija: K6bdnyai Gordgok Kulturilis Kiizpontja

1104 Budapest, Kada utca 120,
(a tovibbiakban: Kdzpont)

(4) A Nernzetisdgi onkormanyzat miikitddsi terillete Budapest F6v6rcs X. kerillet
ki,zigazgatrsi teriilete (a tov6bbiakban: kerlilet).

(5) A Nemzetisdgi Onkorm6nyzat k€pvisel6-testiiletdnek hivatalos megnevezdse: K6brinyai
Gitttg Onkorm6nyzat Kepvisel6{estiilete (a tov6bbiakban: Kdpvisel6{estiilet).

II. Fejezet
A K6pvisel6-t$tilet mtkdd6s6nek dltal{nos szab6lyai

2.S

A Kepvisel6-testiilet szeleskiirt nyilv6oossrigot teremtue intdzi a feladat- 6s hatiskdrdbe
tartoz6 nemzetisegi kitziigyeke! gondoskodik a nemz€tisegi kdzszolgAltatasi feladatok helyi
szinten tttrtdnd ell6tdsdx6l.

1. A troutrkaterv

3.S

(l) A Kdpvisel6-testiilet evenkdnt munkatervben figziti az adott €vre vonatkoz6

cdlkittzdseit 6s feladatait.
(2) A munkaterv el6kdszitdse az ehdk feladata.
(3) A munkaterv elk€szitdsdhezjavaslatot kell kdmi a k€pvisel6tdl.
(5) A muDkatervre vonatkoz6 javaslatokat ds dszreveteleket a Kdpvisel6-testiilet elnirk6hez

(a tov6bbiakban: elndk) kell benyfjtani a t6rgydvet megel6z6 ev december 15. napjtiig.



4.S

A munkatervnek tafialmaznia kell
a) a kepviselit-testtlleti 0lesek id6pontjdt (h6nap megiel6lds6vel),
D) a tr4rgyaland6 napirendeket,
c, a kdaneghallgatAs id6poqtj6t.

s.$

A munkatervet a Kdpvisel6-testi.ilet a k6ltsdgvetdssel egyidejiileg fogadja el.

2. A K6pvisel6-testiilet r€nd€s iildse

6.S

A Kepvisel6-testUlet napliri evenkent kdt iilesszakot tart janu6r 1-jdt6l jridus 30-eig ds

augusztus 1-jdt6l december 3l-6ig.

7.S

(l) A Kdpvisel6-testtilet iilesfi az elnbk az iilest megel6z6 dtodik napon elektronikus
levdlben hivja iissze, melyliil a kepvisel6 telefonon is drtesitdst kap.

(2) A kepvisel6-testilleti tildsre szol6 meghiv6nak tartalmaznia kell az iil6s id6pontj6t es

helyszin€t, a napirendi javaslatot, a t irgyaland6 napirendeket, tov6bb6 azok el6rhet6sdgdt

8.$

(1) A Kdpvisel6-testfilet iil€sdre a kdpvisel6k mellett meg kell hivni a K6b6nyai
onkorm6nyzatjegyz6jet vagy az dltala meghatalmazott szemdlyt (a tov6bbiakban: jegyz6),

(2) A meghivott a Kipvisel6-testiilet tll6sdn tanAaskozisi joggal vesz rdszt.

3, A Kdpvisel6-testiilet rendkJvllli Ul6se

e.$

A 2. alcimben meghat6rozott rendelkezdseket a Kdpvisel6-testiilet rendkivilli 0l6sdre az

ebben az alcimben foglalt eltdresek&el kell alkalmazni.

10. s

(1) Az eln6k az Uesszakon belill a rendes iil6s mellett tov6bbi alkalomla, illetve az

i esszakon kivtll osszehivhatja a Kepviselii-teshilet rendklviili iil€sdt.
(2) A lendkivi i iilCs kotelezit dsszehivdsara vonatkozo k€pvisel6i indltvanyt papir alapon ds

elektronikus form6ban az elndkhoz kell b€nyijtani, akinek az iildst 8 napon beliili id6pontra
6ssze kell hiYnia,
(3) A rendkiuili 0lesr6l a kdpvisel6t ds a kiitelez6en meghivand6 szemdlyt az iil6s

megkezddse el6tt legal6bb 24 6r6val ertesiteni kell a k€pvisel(i-testiileti iil6s dssz€hiv6sara

vomtkoz6 szab6lyok alka.lmazds6val, Halaszthatatlan esetben az til6s iisszehlv6sa telefonos

megkeresds ftjan is lehetsdges.
(4) A rendkfr.itli lllds id6pontj6t, helyszlndt ds a napirendi javaslatot, tov6bb6 a t6rgyaland6

anyagot legk€s6bb a meghiv6 kikiildds6vel egyidejiileg kell kdzz6tenni.

2



4. A zdrt iil6s

11. $

(1) A napirend ztt iilesen tdden6 t6rgyal6s6t meg kell indokolni, ds a meghiv6ban fel kell
tiintetni.

(2) A lemzetisdgi dnkormenyzat testiiletdnek dtintdshozatalAb6l kizirhat6 az, akit vagy
aknekhozzAtatozbj{t az iigy szemdlyesen drinti. A kdpvisel6 koteles bejelenteni a szem€lyes
drintettsegdt. A kiz6r6sr6l az €rintett kdpvisel6 kezdemdnyez,sdre vagy brirmely m6s
nemzetisegi dnkomAnyzati k6pvisel6 javaslatdra a testiilet dont. A kizii( k€pvisel6 a
hat6rozatkdpessdg szempontj6b6l jelenldvdnek min6s0l.
(3) Az (2) bekezdds szerinti szab6lyok nem alkalmazhat6ak a nemzetisdgi dnkormAnyzat

elndkdnek, elndk:helyettesdnek megvAlasztlisara, tov6bb6 a bizofts6gok ldtehoz6s6ra,
bizotts6gi tisztsdgvisel6k megv6lasa6sara.

(4) A mpirendi pont nyilvritros tdrgyaldsa a Nemzetisdgi Onkormdnyzat iizleti 6rdekdt sdrti,
ha a tA(gyaland6 anyag, illetve az iil6sen el6adottak nyilv6noss6gra hozatala az Onkormdnyzat
gazdasAgi diintdshozatali lehetdsegeit sziikitend, illetve a Nemzetisdgi onkormrinyzat szim6ra
k6rt okozna vagy vagyoni el6ny elmaradrisat eredmdnyezn6.

(5) A zirt Ul6sen keletkez<i olyan kiizdrdekr.i, illewe kijzdrdekb6l nyilv6nos adatot, amelynek
a nyilvrlnossaga miis m6don nem val6sul meg, a nyilviinos iil6s jegyziikdnyvdnek tin6ll6
szerkezeti egysegeben kell nyilydnossrigla hozni.

5. A kcpviseld-testiileti ill6s vezetdse

12. $

(l) Az elndk akad6lyoztat{sa esetdn a Kdpvisel6-testiiletet az elndkhelyettes hivja dssze, ds

vezeti annak iilds€t.
(2) Az elndk ds az eln6khelyettes egyiittes akad6lyoztat6sa eseterl a korelnok hivja aissze ds

vezeti a Kdpvisel6-tesfiilet iildsdt.

13. $

(l) Az elnok az Uldsvezet6si feladatai kdrdben
1. megnyitja az Ulest,

2. ajelen l6v6 kdpvisel(ik sz6ma alapj6n meg6llapitja a hattuozatkdpessdget,
3. megadja a sz6t,
r'. felsz6llt a t6rgyra terdsle, a m6sodik felsz6lltds eredmdnytelensdge esetdn megvonja a

szlt,
5. akdpvisel6-testiileti tildsenbdrmikor felsz6lalhat,
6. javaslatot tesz t6rgyaland6 anyag napirendre v€tel€re, illetve a napirendr6l tiifi€n6

levdteldre,
Z javaslatot tesz napircndi poltok dsszevont t6rgyalAsa'ra, valamint a napirendi pontok

sorre[dj 6nek m6dosltr466ra,
I mpireudi pontonkdnt a vitit megnyitja 6s lez6rja,q javaslatot tesz a napircndi porlt t6rgyal{s6nak felfuggesdesdre, majd a napirendi pont

t&gyalds6t ismdtelten megnyitja,
1A a mpirendi pont tfugyaHset - ha a ddntdsi javaslat erre infuryul ddntdshozatal ndlkill

lezirhatja,
7,/. elrendeli a szavazist,
12. megillapitja a szavazas ercdm6nydt,



1J. kimondja a Kdpviselo-testiilet ddntdset,
lL az iildst felbeszakitj a,
.15 hattuozott idejii, legfeljebb egy 6ra iddtartamu ttugyaldsi sziinetet rcndel el,
16. aznl&tbezArJa.

(2) Akit<il az elndk a sz6t megyonta, ugyanabban az tigyben fjra nem sz6lalhat fel.

14. S

(1) Ha a Kepviselo-testulet Ul6se hat6rozatkdptelennd v6lik, az elniik az iildst fdlbeszakitja,
ds megkiserli a hatArczatk€pessdg helyre6llirisrit.

(2) Ha a hat6rozatkdpessdg helyre6llitrisa egy 6iin beliil nem lehetsdges, az elndk az iilest
v6ltozatlan napirerddel 3 napon beliili id6ponta rijra tisszehivja.

rs. s

(l) Az elnatk az Ulds rendjdnek biztositisa drdekdben - a tov6bbi kovetkezmdnyeke t0rteo6
figyelmeaet€s mellett - rendrc utasitja azt a szemdl,.t, aki a Kdpvisel6-testtilet tekiltdly6t
vagy valamely kdpvisel6t sdrtd kijelentest tesz, illetve aki a tanacskozasi rendre ds a
szavazdsra vonatkozo szab6lyokat megszegi.

(2) Ha a rendleutasit{s eredmdnytelen, az elniik - a kdpvisel6 ds a jegyz6 kiveteldvel - a
rendbont6t az iildsteremb6l kiutasithatja.

(3) Az elntiknek a rend fenntart6sa drdekdben teft intdzkeddse ellen felsz6lalni vagy aa
visszautasitani nem lehet.
(4) Ha az elndk (l) 6s (2) bekezd€s szerinti int6zked6se eredmdnytelen, az i.ildst

f€lbeszakithatja. Ebben az esetben a Kepviselii-testiilet iildsdt valtozatlan napirenddel 3 napon
bel0li id6ponta ujra t ssze kell hivni.

6. A tdvoll6t

16. S

A kdpvisel6 kdteles rdszt veEri a Kdpvisel6-testiilet iildsdn.

7. A n&piretrd

17. $

(l) A Kdpvisel6-testiilet az adott iil6s6r megtirgyaland6 ilgyeket 6s azok sonendj6t a
napirerdben hatArczza meg.
(2) A Kepvisel6-testtilet 0l6senek napirendjdre - a meghiv6ban kikiildiitt napirendi

javaslatnak megfelel6en - az elniik tesz javaslatot. A napirend elfogaddsrir6l a Kepvisel6-
testiilet ddnt-

(3) Az elndk, a kepvisel6 javaslatot tehet napirendi pontnak a napirendi javaslaha tdrt€nii
felvdtel€re ds levitel€re, illewe a napirendnek az elfogaddsa utdn tdrtdn6 m6doslt6s6ra. A
javaslat elfogad6s&61 a K€pvisel6-testiilet d6nt.

18. $

A Kepvisel6-testtllet iildsdnek napirendjdre napirendi pontkdnt felvehet6 az a javaslat,
amelyet jogszabelyi kdtelezes vagy lendkiviili helyzet indokoltta tesz.



III. Fejezet
A ddnteshozstal

8. A diint6si eljiris

le. s

(1) A Kdpvisel6-testulet a hatrisktiribe tartozi, az illdse[ eldtintend6 kdrd6sek<il szavazis
[tj6n d6nt.

(2) A ddntds form6ja a hatrtuozat.

20. s

(l) A napirend vitiijinak lez6nis6t kdvetden - ha van olyan m6dosit6 javaslat, amelyr6l
szavari kell - az elndk eldszdr a napirendhez benytjtott m6dosit6 javaslatot bocs6tja
szavazAsra.

(2) Tdbb m6doslt6 javaslatr6l a m6dosit6ssal 6rintett rendelkez6sek trirgyalt anyag szerinti
sorrendjdben kell szavazni.
(3) Ha t6bb m6dosit6 javaslat a hatilozatloreezet ugyanzvon rendelkezesdnek

megv6ltoztatasara vagr a tr{rgyalt anyag egym6ssal ellentdtben a[6 hattuozattervezettel
t&tdn6 kiegdszitdsdre ir{ayul, a szavazis solrend.je a kdvetkezd:

a) az adoff rendelkezds elhagyr{srit javasol6,
,) a tartalrnilag tdbb m6dositdst magdbar foglal6,
c,) ha az a) 6s b) pont nem alkalmazhat6, a kor6bban benyujtott

m6dosit6 javaslat.
(4) A m6dosit6 javaslatok6l tt rtdn6 szavaz6st kdvet6en a diintdsi javaslat szerint a

K€pvisel6-testi.ilet €rdemi ddntdst hoz.

21. $

(1) Ugyanazon testtlleti iilesen ugJ.anabban a kdrddsben ismdtelt szavaz,5s egy alkalommal,
jelent6.s tij kdrtllmdny felmeriildse, tov6bb6 eljdrdsi szab6lysdd€s esetdben rendelhet6 el.

(2) Uj kitrUkn€ny felmer0ldse esetdben az ismetelt szavazis elrendeldsdt kdvet6en az elndk
a vit6t tjra megnyitja.

9. A szavaz{s lltalinos szib{lvai

22. S

Min6siteft tdbbs6g szilksdges
a) erdekkdpviseleti szervhez csatlakoz{s, kiilftildi dnkorm6nyzattal, mds szervezettel

egyilttniik6ddsi meg6llapodds megktitdse,
D,) a k€pvis€I6-testUlet dves munkatervdnek elfogaddsa

Urgyeban hozoft dontdshez.

23. S

(1) A nyilt szavazis kdzfelemeldssel ttirtenik.



(2) Szavazni ,,igen", ,Iem" vagy ,,tart6zkodom" nyilatkozattal lehet.
(3) A szavazatok dsszeszhml6lis6t az etndk vdgzi.

24. S

(1) A szavazis megkezddse el6tt az elndk, az elntikhelyettes, illetve a k6pvisel6 javasolhatja

a nev szerinti szavazist. A n€v szerinti szavaziis mcgtartdlsifu6l a Kdpvisel6-testiilet ddnt.
(2) N6v szerinti szavazds esetdn ajegyzO betiirendben felolvassa a kdpvisel6k ndvsonit. A

k€pvisel6k ,,igen", ,,nem" vagy ,,tart6zkodom" nyilatkozattal szavaznak A jegyz5 a
smvazatokat a neysoron feltiinteti, dsszeszimolja, ds a szayazas eredmenydt - a n6vsonal
egy0tt - atadja az elndknek, aki a, kihirdeti. Az eredmelyt tadalmaz6 szavazisi ndvsort a
jegyz6kiin,.vh0z kell csatolni.

10. A titkos szavazds

2s. s

(1) A Kdpvisel6-testulet titkos szavazast rendelhet el, ha a napircndi pont tringyalesa tdrveny
alapjdn kdlelezden vagy az drintett elrendelend6 zart iildser tdrtenik.

(2) A titkos szavazris lebonyolitrlsrira a jelen ldv6 kdpvisel6k kdziil a Kdpvisel6-testiilet az

elndkjavaslattua egy elndkb6l ds k6t tagb6l 6116 szavazatsziml6l6 bizottsegot viilaszt.

26. S

(1) A titkos szavaz6s elklildnitett helyisegben, hitelesitett szavaz6lapon, uma
igenybeveteldvel tdrtCnik.

Q) A szavazatszit'Jlrl6l6 bizotts6g osszeszimolja a szavazatokat, meg6llapitja az drvdnyes ds

drv€nytelen szavazatok szirn6t, valamint a szavazas eredm€nydt.
(3 ) A titkos szavazlisr6l a szavozalszi,lr,lel6 bizottsdg kiildn j egyz6kdnyvet kdszit.

IV, Fejezet
A jeg/z6kdnrry

27. $'

(1) A Kdpvisel6-testU.let nyilvanos 6s zirt iil6s6riil kiildn jegyz6kdnyvet kell kdsziteni,
amelyeket archivrilni kell.

(2) A jegyzdkonyv rogziti
a) a k€pvisel6-testiileti Ul€s helyet,
,) id6pontj6t;
c) a megjelent nemzetisegi onkorm6nyzati kepvisel6k nev6t, az illdsrdl t0rtdn6 tevozisuk

iddpontj6t;
d) a meghivottak nevet, megielenesuk tenydt;
e) ajavasolt, elfogadott 6s trirgyalt napircndi pontokat;

I az el6terles*eseket:
g) az egyes napire[di pontokhoz hozziszbl6k nevet, rdszvdteliik jogcimdt, a

hozzdsz6lAsuk, illetve az iildsen elhangzottak lenyegdt;

' M6dosltotta a Kdpvis€l&testulet 212020. (II. 14.) hatdmzara
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h) a szayezl.s,ru feltefi ditlt€si javaslat pontos tartalm6t;

, a ddltdshozatalbao resztvevdk szim6t;
7) a ddnt€stiil kiz6rt dnkormdnyzati kepvisel6 nevdt ds a kizrrds indok6t;
k) a kdzigazgatisi szerz6ddsben megjeliilt szemely Qegyz' vagy megbizottja)

jogszabdlysdrt€sre vomtkoz6 jelzeset;
l) e szayazb szAmszerii eredmenyet;
,r, a hozott ddntdseket 6s (tdrvdny szdvege)
z,) az iil6s megnyit isdnak ds a bez6r6sdnak iddpontjat,
o) az tlldst vezet6 elndk nevdt, a tAvolmarad6 kdpvisel6k t6volmaradAs6nak ok6t,
p) az $les haf{tozalkepessdgdt, valamint annak valtozisait,
d az iil€sen tan6cskozisi joggal rdsztvevt k, illetue az egyes napirendi pontok tfugyalasdhoz

meghivottak rcvdt,
r) az iil6s napirendjdt,
s) az eln6k intdzked€seit,

(3) A jegyz6kdnyv me[ekletdt kdpezi
a) ar,rcghivit,
D) a napirend irdsos anyaga,
c) a jegyz6 torvdnyessegi 6saev6tele,
d) ajelenl€ti iv,
e) a titkos 6s a n6v szerinti szavazAsr6l keszUlt jegyziikiinyv.

28. S'1

(l) Az iildst kitvetti 15 napon beliil a nyilv6nos Ul€s jegyz6kdryvdt elektronikus iton meg
kell killdeni

a) az elr,bk,
D) az ehdklelyettes,
c, a kdpviseld,
d) a Kitbrinyai onkorm {nyzat jegyzbje,
e) a Potgirmesteri Hivatal szakmai szervezeti egysdge (a tovdbbiakban: nemzetisdgi

refercns),

/ a f6v6rosi kormdnyhivatal reszere elektronikus levdlkent a Nemzeti Jogszab6lytdr
Tdrvdnyessdgi Feliigyeleti iiisbeli Kapcsolattartis zirt rendszerdn keresztiil

rdszere.

Q) A zi,tt iiles jegyz6kdnyvdt az tlldst kdvet6 15 napon beliil meg kell kiildeni az (l)
bekezd€sben meghat6rozon szem6lynek.

29. S3

(1) A v6laszt6polg6rck betekinthetnek a K6pvisel6-testiilet nyilv6nos iil6#r6l kdsztilt
jegyz6k6[yvbe, valamint az ahhoz kapcsol6d6 el6terjesztdsbe a nemzetisdgi referenssel
egyoztetett id6pontban.

'? 
M6dosltotta a K6pviseld-testulet 2 l/2020. (II. 14.) hatArozata
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V.. Fejezet
A Nemz€tisdgi Orkorm{nyzat vezet6i

12. Az eltrdk

30. $

A Kdpvisel6-test0let t6rsadalmi megbizatrisri elndkdt v6laszt. Az elniik taniicskozdsi joggal
r6szt vehet a K6b6nyai Onkormdnyzat Kepvisel6-testuletdrck iildsdn.

31. $

Az elndk feladata kulondseD:
a) bizlosftja a Nemzetis€gi Onkonninyzat demokratikus miikiiddsdt ds szeles kdrii

nyilvinossigdt,
,) segiti a kdpvis€16 munkij6t,
c) egyiittnukddik a K6b6nyai 0nkormanyzattal, a K6b6nyai Onkomdnyzat PolgArmesteri

Hivatal6val, a tircadalmi szervezetekkel.

13. Az eltriikhelyettes

32. $

(l) A Kdpviselo-testtllet az elnttk helyettesitdsere, munk6jrinak segitdsdre ehdkhelyetrest
v6laszt.

(2) Az elndk t6volldteben az elndkhelyettes jogai 6s kdtelezettsdgei az elnokdvel azonosak.

VL Fejezet
A kdzmeghallg&tds

33. $4

(l) A Kepvisel6-testtllet a munkaterv€ben megha&irozott id6pontban 6s helyszinen
kdaneghallgatist tart.

(2) A kirzneghallgat6s id6pontj&61 6s helyszindr6l a lakoss6got a K6b6nyai Onkorminyzat
honlapj6n, a ,I6bdnyai hirek" cimii lapban - a kdarcghallgat6s idtipontj6t tt nappal
megel6z6en - kell tAj dkoztatd.

(3) A kdaneghallgatisra meg kell hivni
a/ az elndLlrclyettest,
6/ a kdpvisel6t,
c) a K6bdnyai Onkom6nyzat polgrrmesterdt,
d, a Kitb6nyai Onkomenyzat jegyzttjdt, valamint
e) a4 a szqmeba, akinek a meghiv6s6t az elndk (elnokhelyettes vagy b4rmelyik

kdpvisel6) indokoltnak taxtja.
(4) A kozneghallgat is osszehiviisi4ra, valamint a jegyzhkdnyyezesdre a Kdpvisel6-testulet
iildsdre vonatkoz6 szab6lyokat kell alkalmazni, A kdzrneghallgatdst az elndk vezeti.

a Hatalyon klvul helyeae a Kepviselo-tesrulet 2l12020. (ll. 14.) hatdroata
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VII. Fejezet
A Nemzetisdgi onkorminyzat 6s a Kdbdnyai dnkormdnyzat eg/iittmtkdd6se

34, Ss

(1) A K6ba[yai onkormanyzat a Nemzetis€gi onkorm6nyzat reszere teritdsmentes
ilodahelyisdget biztosft.

(2) A helyisdg hasznrilatba adasan tfl a K6banyai onkormanyzat biztositja a haszn6lat sor6n
felmeriil6 iizemeltetdsi kdlts€gek fedezetdt, tovabb6 a testuleti munkrihoz sz0ks6ges
feltdteleket.

(3) A Nemzetis6gi Onkorm6nyzat milkiid6sdnek ds gazd6lkod6srinak szab6lyait, a

kdtelezeftsegviillal6s, a pdnzilgyi ellenjegyzds, az drvdnyesitds ds az utalvrinyozis rendjdt a
Nemzetisdgi Onkomanyzat ds a K6bdnyai Onkormihyzat kdzdtt ldtrejott kozigazgat.isi
szErzdddsben dgziti,

VIII. Fejezet
ES.6b rendelkez6sek

3s. $

(1) A Nemzetisdgi OnkormAnyzat a kdpvisel6 vagyonnyilatkozatii,nak jogszabelyban el6irt
nyilvSnoss6gat a K6banyai PolgArmesteri Hivatal nemzetisdgi referensdnek
kdaemiikiddsdvel biztositja.

(2) A kepvisel6 vagyonnyilatkozat6nak nyilv6ntart6s6t 6s ellen6Edset a k6pvisel6-testiilet
kiilitn hattuozat6ban meghat6rozott kdt szemdly vdgzi.

(3) A Kdpvisel6-testiilet a Nemzetisdgi onkormanyzat b6lyegz6jdnek kdszitdsdr6l 6s

haszn6lat6r6l kiiliin hat irozatban ddnt.

,i.6T"Tiff;i6,"k

36. S

(l) Jelen Szervezeti €s Mukdddsi Szabiilyzatot a Kepviseld-testiilet 2112020. (ll. 14.)
hatirozauval haglta j6vri.

(2) Ez aszonyezqlj es Mflkdddsi Szab6lyzat a hattuozat kihidetdsdt kovetd nap ldp hatalyba.

37. S

Ha61y6t veszti a K6b6nyai Gdr6g dnkormdnyzat Kdpviseld-testiilete 1212015. (ll. 10.)
tiDkorm6nyzati hatarozat6val megalkotott Szervezeti ds Miikiddsiszabelyz2l.

Koll6tosz Jorgosz
elniik

' M6dosltotta a Kdpvisel6-testulet 21,2020. (II. 14.) hat6rozala
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Egyiittmiikiid6si meg6llapodis

amely egyrdszr<il a K6b6nyai Giirtig 6nkorminyzat (1102 Budapest, Szent
L szl6 6t 29.), PIR sz6ma: 679538, ad6szdma 16927557-l-42, a tovdbbiakban:
dnkormrinyzat kdpviseleteben: Koll6tosz Jorgosz elniik

miisrdszr6l a Hav$i Gyop6r Szoci6lis, Eg6szs6giigyi, Kulturilis, Segit6
Kdzhasznt Ahpitv6ny ( I 105 Budapest, B6nya utca 31., I.l7 ., ad6sziLma'. 18158469-
1-42., F<lv6rosi Tdrvdnyszek vegzesi sz mai ll.Pk.60l1l/1997/15 (2015.06.30.), a
tov6bbiakban: Alapitvriny) kdpviseletdben Mihalicska Ter6zia elniik (a
tovribbiakban: Alapitu6ny) kiizott az alulirott napon, a 1104 Budapest X., Kada u.
120. sz. alatti helyisdgben az feltdtelekkel:

Az onkorm6nyzat ellenszolg6ltatas ndlkUl hetente kdt alkalommal hdtfdi ds

csiitortdki napokon 10.00-13.00 6r6ig az Alapitv5ny rendelkez€sdre bocsiitja az
alapitv6ny alaptevdkenysdgdvel iisszeftigg6 cdlokra - a 1104 Budapest X., Kada u.
120. sz. alatti klubhelyisdgdt 2020. dvre.

Az onkorm6nyzat 6s az Alapitv6ny kozdsen kulturiilis, ismerette{eszto,
haryom6ny6pol6 is szabadid6s programokat szewez. A programok megval6sitiisa
drdekdben kiizdsen nyfjtanak be pilytaxokal" r6szt vesznek egym6s
rendezvdnyein, segitik, szervezik, ndpszeriisitik azokat.

Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen meg6llapod6s teljesitdsdnek tapasztalatait
dvente kdzdsen drtdkelik ds arr6l a meg6llapodAst atiiir6 eln6k6k a sajat dontdshoz6
szervilket dvente egyszer t6jikoztatj 6k.

Az Egyuttmtikoddsi meg6llapod6st a K6b6nyai Gdrdg OnkormiDyzat Kdpviselo-
testiule1e a 2412020.(II. 14,) hat6rozat6val hagyta j6v6, valamint az Egytittniikdddsi
megrillapod6s ala{rristua felhatalmazta az elnokot.

A Havasi Gyopdr Alapitviny kdpviseletdben az altiirtisra jogosult elndk i4a ald az

egyuttmiikoddsi meg6llapodtut.

Jelen megr4llapod6s 4 eredeti petd6nyban kdsziilt.

A Felek a fentieket al6ir6sukkal hitelesitik.

Budapest, 2020. februitu ,,...".

Koll6tosz Jorgosz elndk
K6brinyai Gdrdg Onkormiinyzat

Mihalicska Ter6zia elniik
Havasi Gyopiir Alapitv6ny



JELENLf TI iV

a K6b6nyai Gtiriig Onkorminyzat
2020. februdr l4-6n 9.00 6rai kezdettel

megtartott testiileti iil6s6r

1./ Koll6tosz Jorgosz:

4./ Koszoru-Keszi Kyryaki:...........

5./ Ziddisz J6nos: ....2-***.

MeghiYottak:

dr. szabados ott6 kamarai jogtan6csos: I fr.
J6g6nd Szabados He*i"*, ."r.r.nr.....(-Xd*J

2./ Bajkai Vasziliki: ..

3./ dr. Klic6sz Szpirosz:


