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MEGHiV6

A Kdbinyai N6met onkorm{ryzat
K6pvisel6-test0lete

2020. febru{r l4-6n 11,00 6rai kezdettel
a K6b6nyai Polgdrmesteri Hivatal

( I 102 Bp. X., Szent Laszl6 tet 29.)
ftildszint 20. szilrl alafti tan6cskoz6 termdben

testiileti iildst tartt
melyre ealton meghivom.

Napirendi oontok:

Tdj6koztatd a ya$ronnyilatkozatok leadisir6l 6s a kiiztartozdsmentes
adatbdzisba vald bejelertkez6srdl (sz6beli el6tedesztds)
El6ad6: Inguszn6 dr. Barabds Rita elniik
Javaslat kdzigazgatisi szerz6dds megkiit6s6re a Budapest F6v{ros X. keriilet
K6bdnyai Onkormrinyzattal (sz6beli el6terjesztds)
El6ado: lngusznd dr. Barabds Rira elniik
Javaslat a Kdb{nyai N6met onkormdnyzat 2020. 6vi munkatervdnek elfogadisira
(sz6beli el6terjeszt6s)
El6ad6: Ingusznd dr. Barabas Rira elndk
Javaslat a K6b6ryai N6met dnkorm{nyzat 2020. 6vi kiilts6gvet6s6nek
felosztisdra (irrisbeli el6terjesztds)
Eldado: lngusznd dr. Barabas Rita elnijk
Beszlim016 s kulturdlis iirirkseg lpolisdval kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6ljib6l a
K6b6nyai Giiriig onkormdnyzat 6ltal 2020. febru{r 7-6r, 17.00 6rakor a K6bdnyai
Polgdrmesteri Hivatal (1102 Budapest, Szert Ldszl6 t6r 29.) itriumiiban
megrendezett ktin)"vbemutatdn val6 r6szv6telr6l - Vincze X6nia: ,,K6bdnyai
giirtigiik" c. kiinlr6nek bemutat6ja (sz6beli el6terjesztds)
Eltiadd: Inguszrd dr. Barab6s Rita eln<ik
Javaslat az esrh{zi kultira megdrzdse 6s {tiiritkit6se c6ljdbdl egyiittmffkitddsi
meg{llapodfs Dregkiit6s6re a Budapest Kdbdnyai Szent Ldszl6 Pl6bini6val (1102
Budapest, Szent Ldszl6 t6r 25.) (sz6beli el6tedesztds)
Eldad6: lnguszne dr. Barabds Rita elniik
Javaslat a n6met anyatryelv meg6rz6se 6s dtdrtikit6se, nyelvi iiriik6g meg6rz6se,
6pol6sa cdljibdl megdllapodrls megkiit6sEre a K6bdnyai N6met Onkorm6nyzat
n6met nyelvoktatds vezet6s6re (sz6beli el6terjesztds)
El<iadd: Ingusznd dr. Barabds Rita elndk
Javaslat a K6b{nyai N6met dnkormdnyzat Szervezeti 6s Mflkdd6si Szabilyztt
m6dosit:isdra (sz6beli el6terjesztds)
Eldado: Ingusznd dr. Barabds fura elndk

Esetleges tiivolmaladds6t kdrem,
sziveskedj dk.

Budapest, 2020. februar I l.

a Polgrirmesteri Hivatal 4338-141-es telefonszimAn jelezni
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dr. Barabds Rita s.k.



rorAxylr NrrllET ONKoRMANyZAT
rnpvrsrlo-rnsrULETE

1102 Budapest, Szent Liszl6 t6r 29.

JEGYz6KONYV

K6szillt: a K6b6nyai Ndmet dnkormrinyzat Kdpyisel6-testiiletdnek 2020. febru6r
l4-6n 11.00 6rai kezdenel a K6brinyai Polg6rmesteri Hivatal (1102 Bp.
X., Szent L6szl6 t6r 29.) fiildszint 20. szdm alatti tan6cskoz6 termdben
megtartott iildsdr6l.

Jelen vannak: Ingusznd dr, Barab6s Rita elnitk
NyitaindMoln6rGabrietlaMriria elndkhelyettes
Nagy Ildik6 kdpvisel6

A K6bAnyai Polgirmesteri Hivatal r6sz6r6l tanricskozisi joggal:
dr. Szabados Ott6 kamami jogtan6csos
J6gand Szabados Heffietta nemzetisdgi referens

Inguszn6 dr. Barab6s Rita, a KdbAnyai Ndmet Onkormanyzat elnoke iidvdzli a
megielenteket 6s az iildst megnyitja. Meg6llapitja, ho$/ a testUleti iildsen 3 ffi
kdpvisel6 megjelent, igy a testtllet hattuozatkdpes.

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

Elnilk Javasolja, hogy a jegyz6kiinyv hiteles(tdsdyel Nagy lldik6 kdpvisel<it bizza
meg a Kdpvisel6-testlllet, egyben megkdrdezi, hogy ajelolt elfogadja-e ajeliildst. Kdri
a szavazatok megtiteldt.

Nagy Ildik6: V6tlalja a megbizat6st.

Elniik: A Kdpvisel<i-testiilet 3 l6vel hatfuozatkdpes.

7/2020. OI. 14.) A K6b6nvai N6met Onkorm6nvzat Kdpviseld-testiilet6rek
hatf rozata a iesyz6kiin!"v-hitelesitd megv6lasztdsd16l
(3 igen, egyhangu sz ayazattal)

A K6brinyai Ndmet Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete rigy ddnt, hogr jegyz6kiinyv-
hitelesitdnek Nary Itdik6 kdpvisel6t v6lasztja meg.

Elniik: Ismerteti a napirendi pontokat, m a:d keri a szayazatok megtdteldt.
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8/2020. (II. 14.) A K6b6nyai N6met 6nkorm6nvzat K6pviselii-testiilet6nek
hat6rozata a nanirend elfoqad6sir6l
(3 igen, egyhangri szavazattal)

A Kiibrinyai N6met onkorm6nyzat Kdpviselo-testi.ilete a tesriileri iilds napirendjet az
al6bbiak szerint fogadja el:

l.

2.

Tdj6koztatri a vagyonnyilatkozatok lead6s6r6l 6s a kiiztartozismentes
adatb6zisba val6 bejelentkez6s16l (sz6beli el6terjesztds)
Ekiad6: lngusznd dr. Barab6s futa elndk
Javaslat kt zigazgalasi szerz6d6s megkdt6s6re a Budapest F6viros X. keriilet
Kdb6nyai Onkorminyzattal (sz6beli el6terjeszt€s)
El6ad6: Ingusznd dr. Barab6s futa eln6k
Javaslat a K6b6tryai N6met onkormrinyzll 2020. 6vi mutrkaterv6nek
elfogad:is{ra (sz6beli el6terjesztds)
EI6ad6: Inguszn6 dr. Barabiis Rita elndk
Javaslat a K6b6nyai N6met onkorm6nyzat 2020, 6yi kiilts6gvet6s6nek
felosztisira (iresbeli eloterjesztds)
Ekiad6: Ingusznd dr. Bamb6s Rita elndk
Besz6mol6 a kultur6lis iiriiks6g 6pol6s6val kapcsolatos feladatok elldtisa
c6lj6b6l s K6brinyai Gdrdg Onkorm6nyz t allal 2020. IebrtLr 7-6t, 17,00
6rako.r a K6b6nyai Polg6rmesteri Hivatal (1102 Budapest, Szent Liszl6 t6r
29.) Atrium6ban megrendezett kiin)rybemutat6n val6 r6szv6telr6l - Vincze
X6nia: ,,K6b6nyai giiriigiik" c. kdnlw6nek bemutat6ja (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Ingusznd dr. Barab6s Rita eln6k
Jayaslat az egyhdzi kultrira meg6rz6se 6s 6tiiriikit6se c6ljrib6l
egyiittmiikiid6si meg6llapodas megktit6sdre a Budapest K6binyai Szent
Lr{szl6 Pl6binirival (1102 Budapest, Szent L6szl6 t6r 25.) (sz6beli
el6terjesztds)
Elclad6: Ingusznd dr. Barab6s Rita elntjk
Javaslat a n6met anyanyelv meg6rz6se 6s 6tiiriikat6se, nyelvi tir0ks6g
meg6rz6se, 6pol6sa c6lj6b6l megillapod6s megkiit6s6re a K6b6nyai N6met
Onkorm6nyzat n6met nyelvoktatis vezet6s6re (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Ingusznd dr. Barab6s Rita elndk
Javaslat a K6b6ryai N6met onkorminyzat Szervezeti 6s Miiki,d6si
Szab6lyzat m6dositis6ra (sz6beli eloterjesztds)
El6ad6: Ingusznd dr. Barab6s Nta elndk

7.

3.

4.

5.

6.

8.
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1. napirendi potrt t6rgya: T6j6koztat6 I vagyonnyilatkozatok l€adis6r6l 6s a
koztartozasmentes adatb6zisba val6 bejelentkez6s16l (sz6beli eloterjesztes)

Elndk: T6jdkoztatja a kipvisel6ket arr6l, hogy lngusznd dr. Barabiis Rita elntik,
Nyiffaind Molnrtu Gabriella Mriria elndkhelyettes ds Nagy Itdik6 kdpvisel6 eleget tettek
kdtelezettsdgiiknek, hatririd6ben leadtr{k a vagronnyilatkozatukat, ds bejelentkeztek a
kiiztartoziismentes adatb6zisba. K6ri a t6i6koztat6 elfogad6s6t.

Nyitrain6 Moh6r Gabriella Miria: Egyetdrt az elrratk javaslat6val.

Elniik Kiri a szavazatok megtdteldt.

9/2020. flI. 14.) K6b6tryai N6met 6nkorm6trvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hat6rozata a vaqyonnyilatkozatok leadisival kapcsolatos t6i6koztat6r6l 6s a
kdztartoz6smertes adatb6zisba val6 beielentk€z6s16l (sz6beli elciterjesads)
(3 igen, egyhangu szavaz attal)

A K6b6nyai Ndmet Onkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete elfogadja lngusznd dr. Barabiis
Rita elndk tAjdkoztat6j6t Ingusznd dr. Barabris Rita elniik, Nyitraind Mo1n6r Gabriella
MAria elndkhelyettes ds Nagy Ildik6 k6pvisel6 vagyonnyilatkozatiinak hat6rid6ben
ttirtdn6 lead6srir6l ds a ktiztartoz6s-mentes adatbrtisba val6 bejelentkezdsr6l.

2. napirendi potrt t6rgya: Javaslat kdzig,:zgatflsi szerzdd6s megkiit6s6re a Budapest
F6vdros X. kerlllet K6b6nyai onkorm6nyzattal (sz6beli eloterjesztds)

Eln6k: Tajekoztatja a kdpvisel6ket arr61, hogy a nemzetisdgek jogair6l sz6l6 2011. dvi
CLXXX. tiirvdny (a tov6bbiakban: Njtv.) 80. $ (2) bekezddse alapj6n a szerz6ddst
minden 6v janurir 31. napj6ig feliil kell vizsg6lni. 2020. januar 7-jet6l megv'ltozott az
€ryiittrniikod6si meg6llapod6s neve kiizigazgat6si szerz6ddsre. Budapest F6viiros X.
keriilet K6b6nyai onkorm6nyzat Kepvisel6-testiilete a 4/2020. 0. 23.) KoKT
hatirozala alapj6n l7 igen egyhangri szayazattal elfogadta a krib6nyai nemzetisdgi
dnkormi4nyzatokkal a mtikod€si feltdtelek biztosit6srir6l 6s gazd6lkod6si feladatok
ell6t6s6r6l ktitend6 kozigazgatiisi szerz6dest. Kdri a kdpvisel6k hozzirszollsait, majd a
szavazatok megtdteldt.

Nyitraind Moln6r Gabriells M6ria: Egyet€rt a kdzigzgati$i szerz6dds tartalmiival,
ds javasolja elfogad6sra. Eg/etdrt az elndk javaslatr4val.

Elnbk: Kdri a szavazatok megtdteldt.



l0/2020. (IL 14.) A K6brlnvai N6met Onkormrinyzat K6pvisel6{estiilet6nek10t2020. (t. t
hat6rozata a kii i szerz6d6s meskii t Fiivriros X. keriilet
K6brnyai Onkorminyzattal
(3 igen, egyhangri szavazafial)

l. A Kdb6nyai Ndmet 0nkormdLnyzat Kdpviselo-test[lete a Budapest F<ivi4ros X.
kerttlet K6b6nyai Onkormrinyzat ds a K6b6nyai Ndmet Onkorm6nyzat k6z6tt 2018.
jalllofu 23-6n ldtrejdtt kdzigazgat6si szerz6ddst az l. melldklet szerinti tartalommal
j6v6hagyja.
2. A Kdpvisel6-testi.ilete felhatalmazza az elndkdt az l. pont szerinti egyi.ittmiikitddsi
meg6llapod6s alAir6s6ra.
Hat6rid6: azonnal
Felel6s; elndk

3. napirendi pont tfrgya: Javaslat a Kdbdtryai Ndmet onkormdnyzat ZOZO, 6vi
munkaterv6nek elfogad6sdra (sz6beli el6teiesztes)

Elniik T6jdkoztatja a Kdpvisel6-testuletet, hogy a nemzetisdgek jogair6l sz6l6 201 l.
dvi CLXXX. titrvdny (a tov6bbiakban: Njtv.) 89 g-a alapjrin €s az SZMSZ szerint
sziiks€g szerint, de dvente legalibb ndgy testiileti Ul6st 6s egy kozmeghallgatrist tart.
Ismerteti az iissze6llitott munkaterv-javaslatot ds kdd a vdlemdnyeket, illetve
egyetdrtds esetin a munkaterv elfogad6s6t.

Nyitrain6 Molndr Gabrielle M6ria: Egyetdrt az elnirk javaslat6val.

Elndk Kd a szavazatok megtdteldt.

r. 14. K6 6met Onkormrinvzat tesl iiletanck
hati K6 aiN Antzat 2020- evl 6nek
elfogad{sA16l
(3 igen, egyhangri sz nyazatlal\

l. K6banyai Ndmet Onkorm6nyzat Kdpyisel6-testulete a 2020. €vi munkatervdt az
al5bbiak szerint fogadja el:
2020. janu6r
Kozigazgatdsi szerz6des feliilvizsgAlata Budapest F5vriros X. keriilet K6b6nyai
Onkorm6nyzattal. A nemzeti vagi etnikai nemzetisdg nyelvdn foly6 els6 6vodai
beiratkoz6si 6we neveldsi ds els6 iskolai dvfolyamra oktat6si igdny felmerdse.
Va$ionnyilatkozatok lead6sa.
2020, febru6r
A K6b6nyai Ndmet Onkorm6nyzat 2020. dvi munkatervdnek es a 2020. 6vi
kdltsdgvetdsdnek elfogad6sa. K,zigazgatbsi szez6des megkotdse a Budapest F6v6ros
X. keriilet K6brinyai Onkormrinyzanal. Kertlleti ndmet veIS ds pr6zamond6 verseny a
K<ibriLnyai Bem J6zsefAItal6nos Iskol6ban. riimogatds n) ijrdsa.

4
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2020. mircius
R6szvdtel a Budapest F6v6ros X. keriilet Kobr6nyai Onkormrinyzat miircius 15-ei
Nemzeti iinnep alkalmr4b6l szervezend<i iinnepi rendezvdnyen ds koszoruz6son a
Kdztemetdben. Aktualis feladatok, illetve pely6zatok elkdszitdse. 2020. m6rcius 6-rin
17.00 6rakor Krausz Margit kir4llit6s6nak megnyit6ja a F6yilrosi Szab6 Ervin
K0nyvttfuban a Kcibrinyai N6met 0nkormrinyzat k6zds rendezvdnye. Jobbiigy-Par6czi
Ildik6 Zsuzsanna ndmet nyeh,tanifu vezetdsdvel megindul a kezd6 ndmet tanfolyam,
valamint halad6k rdszdre a ,,Teahia" havonta egy alkalommal. Cdlja: a ndmet identitas
erositese ds az eddig tanult nyelv $/akorlesa klubform6ban. Ingyenes ndmet
nyelvoktatAs 2 csoportban a K6rdsi Kultunilis Kdzpontban.
2020. iprilis
Ddntds a feladatalapf tamogatas felosztiis6r6l. Kiibi.lllyai p6ly6zat benytjt6sa. 2020.
Sprilis 28-An 16.00 6rakor a Pldbrinia Galdri6ban Illdsyne Naszidos Ilona tiizzom6nc
muvesz,,Hdlgyek dicsdretd" cimii ki6llit6sdnak megnyit6ja.
2020. m6jus
Besz6mol6 a K6b6nyai Ndmet Onkormdnyzat 2019. dvi kiiltsdgvetdsdnek
vdgrehajt6s6r6l. Javaslat a K6brinyai Ndmet onkormanyzat 2019. dvi
pdnzmaradviinyiinak felosa6srira. 4. Labdarug6 Toma - Nemzetisdgi Gaszton6miai
Nap K6b6ny6n. V. K6b6nyai Balk6n Est K6b6ny6n.
2020. jfnius
Szent L6szl6 Napok rendezvdnysorozaton val6 rdszvdtel, koszonizris a Szent Liiszl6
szobom6l. A ll k6b6nyai nemzetisdg kdpz6miivdszeinek ki{illitAsa a K6r6si
kirillit6termdben, gasztron6miai bemutat6 kis&et6ben. Meghivott diszvenddg: Dr.
Ament Ferenc Luk6cs OSB. eur6pai hir6 orgonamiivdsz professzor emeritus.
2020. augusztus
Riszvdtel a 2020. augusztus 20-in megrendezdsre keriil6 Szent Istviin-napi
i.innepsdgen. Koszoruz6s. XIII. K6b6nyai Rendvddelmi Nap.
2020. okt6bcr
Az Aradi vdrtanrik tiszteletere megrendezdsre keflil6 tlnnepi megemldkezdsen va16
r6szvdtel a R6koskeresztriri tj koztemet6 1848-as sirhelyekn6l (Budapest, X., Kozma
utca 8-10.). Az 1956-os forradalom ds szabadsiigharc 64. 6vfordul6ja alkalm6b6l
megrendezisre kerUl6 iinnepsdg 6s koszoruzis a K6r0si sdtiinyon. Akturilis feladatok,
illetve BGA pitly zatok etkdszildse, beaddsa. 6sz szinei cimr.i ndmet nyelv0
rendezvdny a K6bAnyai Sz€chdnyi Istv6n Altal6lnos lskolaban, tAmogatdsa.
2020. november
,M6rtirjaink emldke drOk" koszoruziisi iinnepsdgen vettek rdszt a Kisfoghr6z
Emldkhelyn€l. Koszonizas a Szovjetuni6ba hurcolt magyar politikai rabok ds

kdnyszermunkrisok emldkdre kdsziilt emldkt6blan6l. Nemetldldi kir6lynd szerepe az
Arp6d h6z kiilpolitik6j6ban, el6ad6s tart6sa a Kob6nyai Szent L6szl6 Pldb6nirin.
2020. december
A K<ibrinyai Ndmet OnkormAnyzat KOzmeghallgat6sa. Nemzetisdgek Napj6nak
megiinnepldse. Adventi 6hitat k€pz6miivdszeti kirillit6s. A K6b6nyai Bem J6zsef
Altal6nos Iskola ndmet tagozat6nak t6mogat6sa kdnyvek ds sz6tifuak v6sii,rl6sa.
Folvamatos feladatok: A kitiizittt feladatok megval6sit6sa drdekdben pirlyizatok
kdszitdse. Hagromiiny6rz<i iinnepek ds kultur6lis estek megszervezese,
. A kertileti ndmetek anyanyelvi kdpzdsdnek megszervezdse
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. A ndmetek hitdleti tevdkenysdgenek szeryezese

. Kultur6lis €gytittmiikodds a K6b6nyai Szent L6szl6 pldb6ni6val, ki6llit6sok
szervezdse, t6mogat6sa
Kapcsolatfelvdtel Magyarorsz6gon 6l<i ds alkot6 n6met kdpzomiivdszekkel, ds
azokkal kdzdsen ki6llit6sok szervezdse
Magyarorsz6gon dl6 ndmet ir6k ds kdlttik felkutat6sa, irodalmi estek
megszervezdse

. Konyybemutat6kszervezdse
o A_ K6b6nyai Szdchenyi .lstvtur Magyar- Ndmet Kdt Tanit6si Nyelvii Altaldnos

Iskola.(l108 Budapest, Iijhegyi setdy l-3.) n6met tagozata rlszire konyveket ds
szemldltel6 eszkdzdket v6siirl6sa.

. A Szent. L6szl6 plibriniatemplom rdszdre szentunisdk ndmet nyelvii adventi miivek
megtartAs6hoz Sierty6k ds tdmjdnek vris6rl6sa.o A K6b6nyai Bem J6zsef Altal6nos Iskola (ll0l Budapest, Hungriria krt. 5_7.)
ndmet tagozata rdszdre kdnyveket, sz6t6rak ds szemldltet6 eszkttzdke-t v6sriLrlisa.

Nepzetkiizi fesztivdlok
. Egdsz napos gyermek ds feln6tt programok l6rsszervezdse. A keflileti ndmetek tdrtenetdnek kutat6sa
r A kertiletben dl6 ndmet sz6rmaziisf emberek felkutatiisa egyiittmiikddve a tobbi

keri.ileti ndmet dnkomdnyzattal ds a ndmet dokument6ci6J k<izponttal (anyagok
archiv6l6sa, videofelvCtelek kdszitdse, interjfk kdszitdse, meglev6 archivum
digitaliz616sa)

r Tortdnelmi anyagok feldolgoziisa
. Folyamatos kapcsolattarl{s Cs egyiinmiikitdds a Magyarorsziigon miik6d6

ndmet nemzetisdgii szervezetekkel. Kulturiilis egriittmri-ktidesi mJgrillapodris a
Gy6ri N6met Onkormanyzattal.

' orsz6gos, F6vifuosi ds miis telepi dsi, illetve keriileti ndmet iinkormrinyzatokkal

0-ban megtartasa 6s mepo6ly6z{sa:
l.
2.

Ingyenes ndmet nyelroktat6s a Kit.osi KultunatiiR6iiiii6 --
Krausz Margit ki6llitasrinak megnyit6ja a Frivrirosi Szab6 Ervin
Konyvtdrban KdbturyAn

3. Kdpz6miivdszeti ki6llitrisok K6b6ny6n a pldb6nia Galdririban, valamint a
Szent Lriszl6 Pldb6nirin.

4. I I keruleti nemzetisdgi onkormiinyzat kirillit6sa a K6rdsi Kulturelis
Kdzpontban

5. Illdsynd Nasziidos Ilona tiizzominc miivdsz ,,Hiilgyek dics6retd,, cimii
kirillit6srinak megnyit6ja.

6. Fitmyetitds a Ndmet Klubban havi 1 alkalommal (n6met filmek magyar
szinkonnal vary felirattal)

7. Nemzetisdgek Napja K6briny6n
8. Adventi 6hitat kdpzomiivdszeti kirillit6s a Szent L6szl6 pldbtinia Galdririban-

a Szent Lriszl6 Pldbtinirin



A Ktibrinyai Ndmet Onkorm6nyzabt erinrc kdrddsek esetdben reszyeir.l a
Kdzmtvel6ddsi Bizolts6g Ul6sein, valaminl a Budapest F6viiros X. kedlet K6bAnyai
onkorm6nyzat Kdpvisel6-Iestiileti iildsein.

2. A K6brinyai Ndmet Onkormanyzat Kdpvisel6-testulete felkdri az elniikiit a
sziiksdges intdzkeddsek megtdteldre.
HatArid6:
Felelcis:

azonnal
elniik

4, napirendi port tirgya: Javaslat a K6binyai N6met OnkormAnyzat 2020, 6vi
k0lts6gvet6s6nek felosztisira (iriisbeli el6te{esztes)

Elniik T6jdkoztatja a kdpvisel6ket arr6l, hogy a Magyarorsz6g 2020. eyi klzpollti
kdltsdgvetdsdrol sz6l6 2020. dvi LXXI. tiirvdny, az l,llamhintartdsrol sz6l6 2011. dvi
CXCV. tdrvdny (a tov6bbiakban: Aht.), az rillamh6Zart6sr6l sz6l6 tOrvdny
ydgehajt6s6r6l sz6l6 36E/2011. (XII. 31.) Korm. rendeler, a Magyarorsziig helyi
6nkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. tiirvdny, valamint a nemzetisdgek
jogair6l sz6l6 2011. dvi CLXXIX. tatrvdny (a tovabbiakban: Njrv.) alapjAn elkdsziilt a
Ktib6nyai Ndmet 0nkorm6nyzat (a tovribbiakban: Onkormrinyzat) 2020. 6vi
kdltsdgvetdsdr6l sz6l6 hatiirozat teryezete (a tov6bbiakban: Tervezet). A Tervezet
6ssze6llit6srin6l figyelembevdtelre keri.iltek a Bethlen c6bor Alapkezel6 Zrt. riltal
kbzzetett, az Onkormanyzat miikdddsi kdltsdgeire biztosirotr ramogatasr6l sz6l6
T6mogat6i Okiratban foglaltak. 2020. janurir 3l-dn a Mas/ar Allamkincst6rt6l a
banksz6mlfua megdrkezett az 520 000 Ft iisszegii trimogatAs l. rdszlete. Kdri a
kCpviset<ik v6lemdnydt, majd a szavazatok megtdteldre.

J6gfn6 Szabados Hetrrietta: T jekoztatja a kdpvisel6ket arr6l, hogy a 2020. eyi
kdltsdgvetisi hatfuozat tervezet6t az onkormdnyzat elndkdnek 2020. februar l5-eig
kell benytjtania a Kdpviset6-testUletnek. A hatarozat v€grehajt6srihoz sziiksdges
szemdlyi, szervezeti, tfugyi ds pdnzUgyi feltdtelek rendelkez6sre 6llnak. A
koltsdgvetdsi hatitozatban megjeleno elSir6nyzatok bizositani tudjrik a nemzetisdgi
feladatok ell6tas6t. Amennyiben az Onkormiinyzar 2020. mrircius 15-6ig nem
rendelkezik elfogadott koltsdgvetdssel, az iilami t6mogat6s foly6sitiisiit a
nemzetisegpolitikadrt felel6s miniszter az Njtv. 134. g-a alapj6n felfiiggesai.

Elnlik: Koszoni a rdszletes t6j€kozl at6st, es szayaz'sra teszi fel a napirendi pontot az
inisbeli el6terjesztds alapj6n.

Nary Ildik6: Egyetdrt az elnok javaslatiival.

Elniik; Kdri a szavaTalok megtdlelet.
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N6met Onko020. l,l.) K6bin at K6DYisel6-testiilet6nek
hatrirozata a K6brinvai N6met Onkorminyzat 2020. 6vi kiilts6svet6s6r6l
(3 igen, egyhangt sz eYazatlal)

A K6b6nyai Ndmet onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete a nemzetis6gek jogair6l sz6l6
2011. dvi CLXXIX. t6rveny 78. $ (3) bekezddse alapj6n, figyelemmel a jogalkot6sr6l
sz6l6 2010. dvi CXXX. tOrvdny 23. g (3) bekezddsdre a kdvetkez6ket rendeli el:

l. A Kdpviselo-testiilet a K6banyai Ndmet onkormrinyzat 2020. 6vi
a) kitlts6gvetdsi 6s finansziroz6si bevdteleinek fiiiisszegdt I 640 000 Ft-ban,
,) kitltsdgvetdsi 6s finansziroz6si kiad6sainak Iiiiisszegdt I 640 000 Ft-ban

6llapitja meg.
2. A K6b6nyai Ndmet Onkormanyzat kOttsdgvetdsdnek f66sszege a kovetkez6:

a) Kdltsdgvetdsi bevdteldnek fbiisszege I 040 000 Ft,
D) Kdltsdgvetdsi kiadAsAlnak f66sszege I 640 000 Ft,
c) Kdltsdgvetdsi egyenlege -600 000 Ft,
d) a miikdd6si bevdtelek 6s miikdddsi kiad6sok egyenlege -600 000 Ft,
e) a felhalmoz6si bevdtelek ds felhalmoziisi kiad6sok egyenlege 0 Ft,

/J finansziroz6si bevdtele 600 000 Ft,
g) finansziroz6si kiad6sa 0 Ft,
h) fnanszirozisi egenleg 600 000 Ft.

3. A 2020. dvi koltsdgvetes nem tartalmaz olyan fejlesztdsi cdlt, amely
megval6sit6siihoz a Magyarorsz6g gazdas6gi stabilit6srir6l sz6l6 2011. dvi CXCIV.
torvdny (a tov6bbiakban: Gst.) 10. $ (1) bekezddse szeinti ad6ss6got keletkeztet6
Ugylet megktitdse valik sziiksdgessd.
4. A K6b6nyai Ndmet Onkormanyzatnak a Gst. lO. $ (1) bekezdese szerinti ad6ssiigot
keletkeztet6 tig/lete, tov6bb6 dnkorm6nyzati garanciav6llal6sb6l ds kezessdgb6l
kotelezettsdge nem 6ll fenn.
5. A 2020. dvi kdltsdgvetds
a) kdltsdgvetisi bevdteleinek is kiad6sainak, finansziroz6si bevdteleinek 6s

kiad6sainak rdszletezdsdt, kdlts€gvet€si mdrlegdt az l. melldklet,
b) elliiuryzat-felhaszn6ltui tervdt a 2. melldklet
hatfuozza meg.

6. A K6b6nyai Ndmet onkorm6nyzat kozvetett t6mogat6st nem nytjt.
7. A K6b6nyai Ndmet Onkorm6nyzat kiad6si eloiinyzatai kiizaitt a rovaton belUl
dlcsoportositiisra a K6b6nyai Ndmet Onkormiinyzat elnoke jogosult.
8- Ez ahattuozil a kttzzdtdtelet kiiveto napon ldp hat6lyba.
9. Ed alBliLtozatot 2020. janu6r 1-jdt6l kell alkalmazni.

2. A Kdpvisel6-test0let fetkdri az elnttkitt a sziiksdges intezkedesek megtdteldre.
Hatririd6:
Felel6s:

azormal
elndk

(A hatdrozat melldkletei ajegzdknnyv 1. mellikletit kepezik.)
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5. napirendi pont tdrgya: Besz6mol6 a kulturdlis iiriiks6g6trek 6pol6s6val
kepcsolatos feladatok ellitrisa c6ljdb6l a K6binyai Gdrtig onkormrinyzat .iltal
2020. februrir 7-6n, 17.00 6rakor a Kdbitryai Polg6rmesteri Hivatal (1102
Budapest, Szent L6szl6 t6r 29.) Atrilm6ban megrendezett kiinlwbemutat6n vatri
rdszv6telr6l (Vincze X6nia: ,,K6b6nyai giirdgdk, cimii kiinyv6nek bemutat6ja)
(sz6beli el<iterjesztds)

Elndk T6jdkoztatja a Kdpvisel6-testiiletet, hogl a kulturdlis 0ritks6g 6pol6s6val
kapcsolatos feladatok €ll6t6sa c6lj6b6l r6szt yett a K6bAnyai Gtirdg Onkorm6nyzat
611a12020. febru6r 7-6n 17.00-20.00 6r6ig a K6b6nyai Polg6rmested Hivatal (1102
Budapest, Szent Leszl6 Gt 29.) At umaban megrendezett ktinyvbemutat6n (Vincze
X6nia: ,,K6b6nyai gtiriigiik" cimii kiin)ry6nek bemutat6j6n), A rendezvdnyt D.
Kov6cs, R6bert Antal, K6brinya Polg6rmestere nyitotta meg. A rendezvdny moderatora
Patk6 Agnes rijs6gir6. A kultur6lis mfsorban fell€pett Galbenisz Tomasz ds Kollatosz
Fotisz szinmrivdsz, a Kariatidiik k6rusa, a KdbAnyai Giiritg Noi K6rus 6s a k6benyai
gdrdg tanul6k. Nagyon j6l sikeriilt rendezvdny volt, tiibb, mint kdnyvbemutat6. A
rendezvdnyt k<ivet<,en fogad6sra kerillt sor. K6ri a besziimol6 elfogades6t, majd a
szaYazatok megtdtel6t.

Nary Ildik6: Egyetdrt az elndk besz6mol6j6val.

Elnok: Kdri a szavazatok megtdteldt.

'1312020. (ll, 14.) Kdbinyai N6met Onkorminvzat KdDyisel6-testtlet6nek
rozata a besziim rilis iirt Lisival feladatok

b6l a K6 t fltal 2020. feb

4rakor a K6b6nvai Poleirmesteri Hivatal (1102 Budaoest. Szent Liszl6 t6r 29.)
Atriumiban megr€ndezett kaitryvbemutat6n val6 rdszv6telr6l (Vincze X6ria:
Kdbdryai sdriigdk" cimii kdnYv6nek bemutat6ia)
(3 igen, eglzhangi szavazattal)

A K<ib6nyai Ndmet onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete elfogadja Ingusznd dr. Barab6s
Rita elndk besz6mol6jit a kultur{lis iiriik6g 6pol6s6yal kapcsolatos feladatok
ell6t6sa c6lj6b6l a K6b6nyai Gtiriig onkorm6nyzar dltal 2020. februdr 7-6n, 17.00
6rakor a Kobiinyai Polgiirmesteri Hivatal (1102 Budapest, Szent LAszl6 tdr 29.)
Atriurn6ban megrendezett kiinyrbemutat6n val6 r6szv6telr6l (Vincze X6nia:
,,K6b6nyai giiriigtik" cimii kdnyvdnek bemutat6ja)
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6. napirendi pont tir$/a: Javaslat az egyhizi kultrira meg6rz6se 6s 6t0rdkit6s€
c6ljAb6l egyiittmiikitd6si megillapod6s megkdt6s6re a Budapest K6b6nyai Szent
L{szl6 Pl6b6ni6val (1102 Budapest, Szert L6szl6 t6r 25.) (sz6beli eloterjesztds)

Etndk: T6jdkoztara a kdpvisel6ket arr6l, hogy a Budapest K6binyai Szent L6szl6
Pl6bfni6val (l102 Budapest, Szent LAszl6 tet 25.) evek 6ta nagyon szoros egyh6zi
kultur6lis kapcsolatot lipolnak. Balogh Attila pldbrinossal kezdetekt6l a Kobrinyai
Ndmet onkorm6nyzat j6 kapcsolatot iipol ds a kdpz6mfvdszeti ki6llit6soknak, ndmet
vonatkozisf Unnepeknek helyszint biztosit. Javasolta a Kdpvisel6-testiiletnek, hogy az
egyh6zi kultfra meg6rzdse ds atdrdkitdse cdlj6bol egyiittmiikdddsi megallapod6st
kossenek a Budapest K6b6nyai Szent L6szl6 Pldb6ni6val (1102 Budapest, Szent
Lilszl' Er 25.). Kdri a kdpvisel6ket, hogy a t6jdkoztat6t fogadjrik el, majd kdri a
szaYazatok megt6teldt.

Nagy Ildik6: Egyetefi az elhangzottakkal, val6ban pdldadrt6kii a kapcsolat a
Pldbrinirival.

Elniik: Kdri a szavazatok megeteldt.

1412020, flI. 14.) K6b6nvai N6met 6trkormdnyzat Kipvisel6-testiilet6nek
hatArozata az esyhazi kultrira mee6rz6se 6s 6t6rdkit6se cdli6b6l €syiittmiikdd6si
mesillapodAs meskiit6s6re a Budapest Kobinvai Szent L6szl6 Pl6b6ni6yal (1102

Budapest. Szetrt Ldszl6 t6r 25.)
(3 igen, egyhangri sz ay azattal)

l. K6b6nyai Ndmet Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testi.ilete igy diint, hogy a kultrira
meg6rz6se, 6tiiriikitdse 6s 6pol6sa cdlj6b6l a Budapest KdbSnyai Szent L6szl6
Pl6bSni6val (1102 Budapest, Szent L6szl6 t& 25.) egyiittmiiki,ddsi meg6llapodrist kitt.

2. A Kdpvisel6-test[let felkd az elndkitt az egyiittrniikiiddsi meg6llapod6s al6ir6siira.
Hatarido: azonnal
Felel<is: elnOk

7. napirerdi pont t6rg/a: Javaslat a tr6met anyanyely megdrz6se 6s 6tiirdkit6se,
nyelvi 6rdks6g meg6rz6se, 6pol6sa c6lj6b6l megillapod6s megkiitds6re a

K6b6nyai Ndmet Onkorminyzat n6met nyelvoktat6s vezet6s6re (sz6beli
el6te{ esztds)

Ehdk: Ordmmel fijekoilatja a kdpvisel<iket arr6l, hogr folytat6dik a n6met
nyelvoktatAs kdt csoportban a K6rdsi Csoma Srindor K6b6nyai Kultudlis Kdzpontban
(1105 Budapest, Szent L6szl6 tet 7 -14.). Javasolja a Kdpvisel6-testiiletnek, hogy a
n6met anyanyelv meg6rz6se 6s 6tdr0kit6se, nyelvi iirtiks6g meg6rz6se, 6pol6sa
c6lj6b6l 8 hagyorn{nySrzb ndmet nyelvoktatiis vezetdsdvel 2020. m6rcius l-jdt6l -
2020. jtnius l5-dig Jobbigy-Par6czi Ildik6 Zsuzsanna (l121 Budapast, Csoma utca
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3.II/3.) nyelr4anrim6t, egydni v6llalkoz6t bizz6k meg ds kdssenek vele meg6llapodiist.
A nyelvoktat6 dijazAstua l0 000 FV 6ra dilaz|s mellett 80 000 Ft/h6 dsszeget javasol
biztositani sz6m1a ellendben a 2020. Evi kdltsdgvet6sben meghatiirozott dologi
kiadrisok terhdre. Kdri a szavazatok megtdteldt.

Nagy Ildik6: Eg;etdrt az elnOk javaslat6val, tov6bbra is fontosnak tartja az ingyenes
ndmet nyelvoktat6s mrikoddsdt mindaddig, amig az iinkormrinyzatuk anyagi forriist tud
16 biztositani.

Eludk: Kdri a szavazatok megtetelet.

15/2020, OI. 14.) K6b6nvai N6met dnkorm6nvzat K6pviselii-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavaz attal)

1. K6brinyai Ndmet onkorm6nyzat Kdpyisel6-testiilete rigy ddnt, hogy a n6met
anyanyelv meg6rz6se €s 6tdrdkit6s€, nyelvi iiriiks6g megSrz6se, 6pol6sa c6lj6b6l
Jobb6gy-Par6czi Ildik6 Zsuzsanna ((ll2l Budapest, Csoma utca 3.II/3.) egydni
v6ltalkoz6val meg6llapodrist kOt 2020. m6rcius l-jdt6l - 2020. junius l5-6ig a
hagyom5ny6ru6 n6met nyelvoktat6s vezetdsdre 80 000 Ft/h6 dsszegben, sz6mla
ellendben a rendelkezds&e 6116 2020. dvi kiilts€gvetesben meghati4rozott dologi
kiad6sok terh6re.

2. A Kdpvisel6-testiilet felkdri az elndkdt a sziiksdges intezkeddsek megtdtelere.
Hat6rid6:
Felel6s:

azomal
eln6k

8. napirendi pont tirs/a: Javastat a K6bAnyai N6met Onkorminyzat Szervezeti
6s Mtktid6si SzabAllzata m6dosit6sira (sz6be1i el6terjesads)

Eltritk: T6jdkoztatast kdr dr. Szabados Ott6 jog6szt6t a K6bAnyai Ndmet
Onkormrinyzat Szervezeti Cs Miiktiddsi Szab6lyzata m6dositAsara vonatkozoan.

Dr. Szabados Ott6: Ktiszaini a sz6t. T6jdkoztatja a kdpviseldket az SzMSz
m6dositasai javaslatSr6l:
Az SzMSz 1. $-a a kOvetkez6kdppen rendelkezik:

(3) A Nemzetisdgi Onkormr4nyzat irod6ja: Nemzetis6gek 6s Civil Szervezetek H6za
1105 Budapest,Ihisz utca 26. fszt. E. B
sz6mri iroda
(a tovibbiakban: Nemzetis6gek Hiza)

Az SzMSz l. $-a helydbe a k6vetkez6 rendelkezds ldpne: "(3). $ K<ir6si Csoma S6ndor
K6brinyai KulturSlis Kitzpont (KOSZD I105 Budapest, El6d utca 1. (a tov6bbiakban:
Nemzetisdgi Iroda)"
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Az SzNlSz 27 . $-a a kOvetkezdkdppen rendelkezik:

D az egyUftmiikdddsi meg6llapodrisban megjelolt szemdly (egyzo vag/
megbizottja) jogszab6lysdrtdsre vonatkoz6 jelzdsdt;

AzSzNlSz2T. $-a helydbe a kdvetkez6 rendelkezds ldpne:

k) a kbzigzgat si szerz6d6sben megjeltilt szemdly Qegyzo vagy megbizottja)
jogszabdlysdrtdsre vonatkoz6 jelzdsdt;

Az SzMSz 28. $-a a kt vetkezdkdppen rendelkezik:

a) a Polg6rmesteri Hivatal szakmai szervezeti egysdge (a tov6bbiakban: civil €s
nemzetisdgi referens),

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

a) a Polgdrmesteri Hivatal szakmai szervezeti egysdge (a tovribbiakban:
nemzetisdgi referens),

AzSztvlSz29. $-a a kiivetkez6kdppen rendelkezik:

(1) A vdlaszt6polgtuok betekinthetnek a Kdpyisel6-testtilet nyilvAnos Uldser6l
kdsziitt je$rz6kdnyvbe, valamint az ahhoz kapcsol6d6 el6terjesadsbe a civil ds
nemzetisdgi referenssel egyeztetett id6pontban.

AzSzNlSz29. $-a hely€be a k6vetkez6 rendelkezds ldp;

(l) A valaszt6polg6rok betekinthetnek a Kdpviset<i-testulet nyilvAnos iildsA6l
kdsz0lt jeryz6kiinyvbe, valamint az ahhoz kapcsol6d6 el6terjesztdsbe a nemzetisdgi
referenssel egyezetett id6pontban.

Az SzMSz 33. $-a a kdvetkez6kCppen rendelkezik:

..(2) A kttzmeghallgat6s idttpon!tu61 ds helyszindr6l a lakoss6got a K<ibdnyai
Onkorm6nyzat honlapj6n, a ,$6brinyai hfuek" clmii lapban, valamint a Nemzetisdgek
Haza hirdet6t6bl6j6n titrtdn6 kifflggesztdssel - a kiizmeghallgates id6pontj6t Ot nappal
megel6z6en - kell t6j dkoztatni.

Az SzMSz 33. $-a helydbe a kdvetkez<i rendelkezds ldp:

..(2) A kdzmeghallgatris id6pontj6r6l ds helyszindr6l a lakoss6got a K<ib6nyai
Onkorm6nyzat honlapj6n, a,J<6b6nyai hirek" cimii lapban - a kiizmeghallgatris
id6pontj6t itt nappat megel6z6en - kell t6jdkoztatni.
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Az SzMSz 34. $-a a kdvetkez6k€ppen rendelkezik:

(3) A Nemzetisdgi Onkormr4nyzat miikdddsdnek ds gazd5lkod6sdnak szabilyait, a
kotelezettsCgvtillalds, a pdnziigyi ellenjegyzds, az drvdnyesltds 6s az utalv6nyoz6s
rendjdt a Nemzetisdgi Onkormanyzat ds a K6b6nyai Onkorm6nyzat kOzott ldtrejott
egy iittrn ik odes i meg6llapodtu rdgziti.

Az SzMSz 34. $-a helydbe a kdvetkez6 rendelkezds ldp:

(3) A Nemzetisdgi onkorm6nyzat miikiiddsdnek ds gazd6lkodtis6nak szabiiyait, a
kdtelezeftsdgvallalas, a pdnziigyi ellenjegyzds, az drvdnyesitds ds az utalviinyozas
rendjdt a Nemzetisigi Onkorm6nyzat ds a K6b6nyai dnkormiinyzar kitzdtt l6trej6ft
kiSzigaz4atisi szerzbdds ritgziti.

Amennyiben ajavaslatok elfogad6sra keriilnek, fgr azok a v6ltoz6sok 6t lesznek vezetve
az SzMSz-ben.

NaSr Ildik6: Egyetdrt az eln0kjavaslat6val.

Eluiik Javasolj4 hory a Kipvisel6-testtilet egyben hozza meg ddntdsdt az SzMSz hat
m6dosit6si javaslat5r6l.

NsS/ Ildik6: Egyetdrt az elndkjavaslat6val.

Elniik Kdri a szavazatok megtCteldt.

K6 N6met Onkorm tK6 -testiiletenek
ezeti 6s Miikiid6si

Szab6hzata m6dosit6s{161 6s ewben szavazisir6l
(3 igen, egyhangt sz eYazattal)

A K6b6nyai Ndmet Onkorm6nyzat Kepvisel6-testiilcte
szavaznak a K6b6nyai Ndmet Onkorm6nyzat az SzMSz 7.

€rint6 m6dositasok6l.

Elndk: Kdri a szavazatok megtiteldt.

6gy ddnt, hogy egyszerre
27.28.29.33. ds 34. $-rit

17 t2020.
hatirozata a K6binvai N6met Onkorminvzat Szervezeti 6s Mtkiid6si
Szabilvzata m6dositisri16l
(3 igen, egrhangf szavazanal)

A K6b5nyai Ndmet 0n.t(orm6nyzat Kdpvisel6-testiilete a K6b6nyai N6met
onkormrtryzat Kdpvisel6-testiilete Szervezeti ds Miikodesi Szabi\lyzatot az alitbbiak
szerint m6dositja:
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a) az 1. $-a helydbe a kdvetkez6 rendelkezdst l6p: .,1. g (3) KtirOsi Csoma Srindor
K6b6nyai Kultunilis Ki,zpont (KOSZI) I 105 Budapest, El6d utca 1. (a tov6bbiakban:
Nemzetisdgi Iroda)"

b) Az SzMSz 27. g-a helydbe a kiivetkez6 rendelkez6s l6p k) a klzigazgat si
szerz6ddsben meg,elolt szemdly (egyzo vagy megbizottja) jogszab6lysdrtdsre
vonatkoz6 jelzdsdt;

c) a 28. $ helyebe a kOvetkez<i rendelkezds l6p:
a) a Polg6rmesteri Hivatal szakmai szeryezeti egysdge (a tovribbiakban:

nemzetisdgi referens),

d) a 29. $-a hely6be a kdvetkez6 rendelkezds ldp:
(l) A v6lasd6polgArok betekinthetnek a Kdpvisel6-testi.ilet nyilv6nos tldsdrbl

kdsziilt jegyz6kdnyvbe, yalamint az ahhoz kapcsol6d6 el6terjesztdsbe a nemzetisdgi
referenssel egyeztetett idopontban.

e) a 33. $-a helydbe a kdvetkez6 rendelkezds ldp:

_(2) A kOzmeghallgatris id6pontj6r6l ds helyszindr6l a lakossiigot a Kob6nyai
Onkormrinyzat honlapj6n, a,,K6b6nyai hlrek" cimii lapban - a kOzmeghallgit6s
id6pontj6t 6t nappal megel6z6en - kell t6jdkoztatni.

f) a 34. $-a helydbe a kiivetkez6 rendelkezds 16p:
(3) A Nemzetisdgi Onkormrinyzat miikdddsdnek 6s gazdr4lkod6s6nak szab lyait, a

kdtelezettsdgv6llalas, a.pdnzU$.i ellenjegyzds, az drvdnyesitds ds az utalv6nyozAs
rendjdt a Nemzetisdgi onkorm6nyzat ds a K6b6nyai Onkorm6nyzat kozott ldtrejiitt
kdzi gazgat'si szeruldds rOgziti."
2. A Kdpviselo-testiitet felkiri az eln6k6t a sziiksdges int6zkeddsek megt6teldre.
I Iatdridd: azonnal
Felel6s: elndk

Elniik: Megallapitja, hogy toviibbi javaslat vagy esaevdtel a kdpvisel6k rdszdrril nem
drkezett, megkoszitni ajelenldvcik aktiv rdszvdtel6t, 6s a testiileti iildst bezrirja.

K.m.f.

lryt(E t%l-
'''''''''"\t ,

(Nagr Ildik6)
Jegyz6kdnyv-hitelesit6

JeS/z6kdnywezet6
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KOZIGAZGATASI SzERzoDTs

amely egyrdszrdl a Budapest F6vdros X. keriilet K6bdnyai onkorminyzat (1102
Budapest X., Szent L6szl6 tdr 29., PIR szitrna] 735737, ad'szi[I].a. 15735739-2-42)
kdpviseletdben D. Kov{cs R6bert ADtsl polg{rDester (a tov6bbiakban: Onkormrinyzat),

miisrdszdl 8 K6bdnyai N6met Onkorm6nyzat (l102 Budapest X., Szent Ld6zl6 t6r 29.,
telephelye: 1105 Budapest X, El6d u. 1.) kdpviseletdben Itguszrd dr. Barabds Rita elniik (a
tov6bbiakban: Ndmet Onkorm{nyzat), egyiittesen: Felek

kdzdtt jdtt ldtre a nemzetisdgek jogair6l szol6 2011. dvi CLXXX. tiirvdny (a tovebbiakban:
Nek.tv.) 80. $ (2) bekezddseben foglaltak alapj6n.

I. AltaliDos rendelkez6sek

A N6met onkormanyzat adatai:
Neve: K6brinyai Ndmet dnkorm6nyzat
Kdpviseli: Ingusznd dr. Barab6s Rita elniik
PIR szlrlra: 679572
Ttirzskitnyvi nyilvriatart{sba \erel 2005 . 12. 29 .

Ad6sz6ma: I 6927 59 5-l -42
Bankszdmlasz6m4 szmlavezet6 bank neve: OTP Bank Nyrt. ll784OO9 - 16927595
Attami trozzaiaruUs lizetdsi szimla, szirnlayezeto bank neve: OTP Bank Nyrt.
1 1784009 - 16927595-0s120000

II. A miikiid6s feltdtel€in€k biztositisa

1. Az onkormdnyzat bizositja a Ndmet O.korm6nyzat r€sz6re a miik6d6ssel kapcsolatos
tArgyi ds szemdlyi felteteleket, valamint a helyis€ghasz&ilatot.

2. Az onkomAnyzat a tulajdoniban l6v6 Kitriisi Csoma Siindor K6banyai Kulturiilis
Nonprofit KorEtolt Feleliissdgt T6rsas6g K6SZI telephelydn (llo5 Budapest, El6d u. l.
alatti 6piilet) az I. emelet 10, sz6mri irodahelyis6g ingyenes hasznalatAt biztositja a N6met
Onkorm&ryzat reszerc az l. mell6klet szerinti haszn6lati renddel. A helyisdg az
dnkom6nyzati feladat ell6trisahoz sztiksdges trirgyi, technikai eszkdzdkkel felszerelt, a Felek
a Ndmet ODlorm6nyz t hasznalaliba etadott eszkdzdkrdl, berendez6si es felszereldsi
tfugyak6l nyilvantart6st vezetnek.
A helyisdghez, tov6bb6 a helyisdg infrastruktur6j6hoz kapcsol6d6 rezsikoltsegeket 6s

fenntartalsi kiiltsegeket az Onkorm6nyzat viseli a Ndmet Onkormrinyzat testiileti tagjai 6s

tisztsdgvisel6i telefonhaszn6latinak kiv€teldvel.

3. A Nemet onkormanyzat igdnye esetdn a ktizc6l[ rendezvdnyek - kdzmeghallgaris,
lakossrigi forum - megtartdsa drdek6ben az onkorm6nyzat a N6met 0nl<orm6ryzat
rendelkez6sdre boasiit ingyenesen, egy erre a c6lra alkalmas - el6zetes egyeztetds ftj6n
meghat6rozott - helyisdget.



4. Amennyiben a Ndmet dnkormAnyzat egyeb rcndezvdnyeinek a negtafils(l1oz M
Onkorm6nyzat valamely intdzrndnydnek helyisdg6t kiv6nja igenybe venni, ngy az igdnyelt
helyisdgre vonatkoz6an az intdzndny vezet6jevel kell el6zetesen egyeztetni, 6s a
helyiseghasandlatra vonatkoz6an a Budapest F6vriros X. keriilet Kdb6nyai dnkormdnyzat
vagyooirbl sz6l623/2013. (V. 30.) dnkormrinyzati rendelet szerint k€ll megallapodni.

5. Az dnkomrinyzat a Ndmet onkormdnyzat miikdddsehez (a testuleti, tisztsdgvisel6i,
kdpviseliii feladatok ell6tds6hoz)
a) a trigyi 6s szemdlyi feltdteleket,
b) a testtlleti tildsek el6kdszitdsdt (meghiv6k, el6terjesztdsek, hivatalos levelezds el6kdszirdse,
postrizisa),
c) a testiileti ddntdsek el6kdszit6s6t (diintdshozatalhoz kapcsol6d6 nyilv6ntarLisi,
sokszorositisi, postriz6si feladatok ell6fisa),
d) a miikdddssel kapcsolatos nyilvantartasi, iratkezeldsi feladatok ellatdsAt biztositja.

6, Az Onkonn6nyzat rdszdr6l a K6b6nyai Polgdrmesteri Hivatal Hum6nszolgeltatisi
Fiiosztrily Kdzneveldsi ds Civilkapcsolati Oszt6lyanak nemzetisegi rcfercnse (a tovAbbiakban:
referens) latja el az 5. pont b)-d) alpontban meghat6rozott feladatokat.

7. Az 6.korm6oyzat jegyz'je (a tovribbiakban: jegyz6) vagy az iiltala meghatalmazoft - a
jegyaivel azonos kdpesitdsi el6irisoknak megfelelti kiiztisztvisel6 az Onkomli,ilyzat
megbizis6b6l ds kdpviseletdben rdszt vesz a Ndmet onkormanyzat K€pvisel6-testiileti
iil6sein, 6s jelzi, amennyiben ta,rv6nysdrtest €szlel.

8. A nemzetisdgi Onkormanyzati kdpvisel6 vagyonnyilatkozat-tdteli k6telezetts6gdvel
kapcsolatos feladatok ell6Uis6ra a jegyzb a K6b6nyai Polg6rmesteri Hivatalban biztositja a
vagyonnyilatkozarok 6rzdsdr.

9. A vagyonnyilatkozatok nyilvrintarfis6val 6s ellen6rzdsdvel kapcsolatos feladatok el16t6sai6l
a Ndmet onkormrinyzat Kepvisel6{estiilete 6ltal kijelolt kdpviseliik gondoskodnak a
nemzetisdgi dnkormdltyzat szervezeti 6s mtkdd6si szab6lyzataban foglaltak szerint.

III. A kiiltsegvet6s el6k6szlt6se 6s elfog&disa

10. A N6met onkorm{tryzat kitlts€gv€tesi hat rozata

10.1. A Nemet Onkorm6nyzat bevdteleivel 6s kiad6saival kapcsolatban a tervezdsi feladatok
elldtisrir6l a Kilbfnyai Polgrirmesteri Hivatal Gazdas6gi 6s Pdnziigyi Fiiosralya (a
toviibbiakban: gazdasagi szervezet) gondoskodik. A referens t6jekoztatja az elniiktit a Ndmet
dnkorm6nyzat koltsdgvetdsi haftozata kdszitdsdre vonatkoz6 hat6rid6k6l.

10.2. Az elndk a jegyzdvel egye^eti a k6lts6gvet6si hatljrozat tet rezeteL majd az elndk az
egyeztet6s eredmdnyet a Ndmet dnkormrinyzat Kepvisel6-testiilete el6 terjeszti. Az egyeztetds
soren az elndk minden, a kdlts6gvetds dsszeallitrisahoz sziiksdges ds rendelkez€sdre rill6
informdci6val segiti a gazdas6gi szervezet munkejat. A gazdasrigi szervezet 6ltal el6keszitett
kdlts€gvetesihat6rozat-tervezetet az elniik febru.t l5-6ig, ha a kiizponti kiiltsdgvetdsr6l sz6l6
$rvenyt az Orsziggyiilds a naptari 6v kezdetdig nem fogadta el, a kdzponti kdltsdgvetesr6l
szol6 torvdny hat6lybal6p6s6t kdvet6 negyvendtodik napig nyijtja be a Kdpvisel6-testiiletnek.
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10.3. A kitltsdgvetdsi hattuozstnak tartalmazia kell a Ndmet 0nkom6nyzat k6ltsdgvetdsi
b€vdteli ds kiaddsi eldir6nyzatait, a miikiidesi 6s felhalmozisi bev€teleket ds kiadAsokat, a
kiemelt el6irdnyzatokat kdtelez6 ds itnk€nt vAllalt feladatok szerinti bont6sban, egym6st6l
elkiilOnitetten. A Ndmet Onkormdnyzat kdltsegvet6sddl a N6met onkormritryzat Kdpvisel6-
testiilete hatatozatban dt nt.

10.4. Az onkomenyzal a N€met OnkormAoyzat kiiltsegvetdsi hauirozat4oak
tdrvdnyessdgedrl bevdteli ds kiadrisi el6ir6nyzatok meg6llapitisri6( ds teljesites€drt
felel6ssdggel nem tartozik.

1O.5. Az esetleges ad6ss6gkezel6si eljar6s sor6n a Ndmet onkorm6nyzat tartozlsaie.. az
Onkorm6nyzat feleldssdggel nem tartozik.

11. A kdlts6gyetdsi et6irfnlzatok m6dositdsa

11.1. A Ndmet onkomAnyzat kdltsdgvetdsi hat6rozat6ban megjelen6 bev6tel ds kiadAs
m6dosit6sfu61, valamint a kiaddsi el6ininyzatok kdzOtti 6tcsopodositiisrdl a Ndmet
onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete ddnt.

I 1.2. A Ndmet 0nkom6nyzat kOltsdgvetdsi kiadesai kiemelt el6ir6nyzatain beliil a rovatok
6tcsoportosltdsdm az elndk jogosult. Az elrdk intdzkeddsdt a pdnziigyi ellenjegyz6
ellenj egyzi.

11.3. A Ndmet Onkomuinyzat Kdpvisel6-testiilete - az els6 negyeddv kiveteldvel -
negyedevenkdnt, de legkds6bb az dves kdltsdgvetdsi beszitnol6 elkdszitesdnek hat6ridejdig,
december 3 I -ei hat6llyal m6dositja a kdltsdgvetdsi hatirozat6t.

11.4. A 11.1. ds 11.2. pontba foglalt el6ir6.nyzat-m6dosit{st 6s atcsoportosit6st a gazdasdgi
szervezet kdsziti el6 azzal, hogy az Onkorm6nyzat a Ndmet 6nkormAnyzat el6ininyzatainak
m6dositis6&t ds iitcsoportositdsdert felel6ssdggel nem tartozik. Az Onkorm6nyzat Kdpviseld-
testtllete a Nemet Onkorm6nyzat el6ininyzatain a Ndmet onkorm6nyzat dt nt€se ndlkiil
mddositist nem hajthat vdgre.

IV. Ktlts6gvet&i informdci6szolg{ltrtds

12. A k6lts6gvet6ssel 6sszeliigg6 adatszolg{ltatds

12.1. A gazAas6;Ei szewezet & nyomtatvenygarnit[rak felhasznflAs6val 6s az elndk
kdzremiikdddsdvel elkeszlti a Ndmet onkormAnyzat elemi kdlts6gvetdsdt, amelyet az elntik
j6vrihagy.

12.2. A gazAaf,dgi szervezet az l.l. pontban meghat6rozott elemi kdlts6gvetdst a hatirrozat-
tervezet Kdpvisel6-testiilet el€ terjesztdsenek hateridej& koveto 30 napon beliil nyujtja be a
Magyar AllarnkincstArhoz.
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13. A k6lts6gvet6si beszdmold

13.1. A Ndmet onkorm6nyzat kdltsdgvetdsdnek v€grehajtiis6ra yonatkoz6 zA$ziinadesi
hatiirozat tervezetdt az elndk kdaemrikitdds€vel a jegyz6 k6sziti elti, ds az elniik terjeszti a
Kepviselti-testtilet ele fgy, hogy az a Kdpvisel6-testiilet eld tedesztdsdt kOveto harmioc napon
belul, de legkds6bb a kdltsdgvetesi 6vet kdvet6 dtodik h6nap utols6 napj6ig hat6lyba l6pjen. A
ztuszAmad si hattuozat ter.@zAevel egyiitt a k€pvisel6-testtllet r€szdre tdjdkoaaiisul be kell
nyujtani a kincst6r szerinti ellen6rzdse keretdben a N6met onkomdnyzat 6ves kijltsdgvetdsi
beszamoldjAval kapcsolatosan elk6szitett jelentdsdt.

13.2. A N6met dnkormanyzat bevdteleivel ds kiad6saival kapcsolatban a tervezdsi,
gazd6lkod6si, ellen6rz6si, adatszolg6ltaiisi 6s beszimol6si feladatok ell6t6s6r61 a gaz.das gi
szervezet gondoskodik. A gazdasdgi szervezEt vezet'je az elndk rdszdre biztositja a Ndmet
Onkormiinyzat 6ves kiiltsegvetdsi besz6mol6jrinak elfogadrisrihoz sziiksdges adatokat.

14. Adatszolgiltatdsi kdtelezetts6gek

14.I. A gazdas6gi szervezet a Ndmet dnkomiinyzat rdszdre az 6llamh6zartdsr6l sz6l6 2OI L
dvi CXCV. tdrvdny (a tovAbbiakban: Aht..1, az dllamhaztatrisrol sz6l6 tdrvdny vdgrehajtdstu6l
szol6 368/2011. (XII.31.) Kom. rendelet (a tovdbbiakban: Avr). valaminr M 

'llari-hlzJartAsszimviteldr6l szal6 412013. (1. ll.) Korm. rendelet (a rovabbiakban: Ahsz.) Altal el6irt
adatszolg6ltatdst teljesiti a Magyar Allamkincsrifu altal biztositoft nyomtatviinyok,
elektronikus trlapok, elektronikus nyomtatv6nykitdltd programok segitsdgevel.

14.2. A gazdasiqi szrrvezet adatszolgAltatast teljesit a Ndmet Onko rl.niJ.Iyzat teszere

a, az elemi kitltsdgvetdsr6l,
6) az dves kttlts6gvetdsi besz6mol6r6l,
c) az iditkdzi kttlts€gvetdsi jelentdsr6l €s
d) az id6kitzi mdrlegielentdsr6l.

14.3. A gazdasigi szervezet megkuldi a koIrni,ilyzati. szervek rdszdre szolg6ltatott dvktizi
informrici6kat a kdzponti int€zkeddsekt6l fuggcien, amelyben az elndk kdzremLikiidik.
14.4. A gazdas gi szeryezet havonta elkdsziti a Ndmet Onkormiinyzat likviditisi tervdt, amely
larlalmazza a varhatd bev6teleket ds kiaddsokat. A likviditrisi terv elkdszitdsdben az elntik
kdaemiikddik.
14.5. Az elndk a gazdasiigi szervezet r6szdre biztositja a tevdkenysdgre, miikdddsre vonatkozd
adatok kdrdben az dnkdnt vdllalt feladatok felsorcl6s6t 6s reszletes leinis6t a nemzetisdg
nyelvdn is.

V. A kiiltsdgvet6s v6grehajtdsa

A kdltsegvetes vegrehajtasa sonin a Ndmet onkormanyzat kdteles
a) az b*orjilclryzatjogi szemdly 6s telephelyei, a Polg6mesteri Hivatal, a nemzetisdgi

itnkormAnyzatok, valamint a gazdasi,€i szqrvezettel nem rendelkez6 koltsdgvetdsi
szervekndl a kittelezettsdgv6llalas, a per,zngyi ellenjegyzds, a teljesitds igazol|sa. az

6rvdnyesitds 6s az utavinyozAs szabilyozisLir6l, tovabbd

U a per-7*ezrlesr'j61
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sz6l6, a mindenkor hatilyos bels6 utasitAsok szednt eljarni. A hivatkozott bels6 szj.b.6lyzatok
megismerhet6sdget, eldrhet6sdgdt az onkorminyzat biaositja, a Nimet onkormanyzat a

szab{ilyzatok megismerdsdnek tdnydt megismerdsi nyilatkozat al6irAs6val kdteles igazolni. A
hivatkozott bels6 szab6lyzatok melldkletei tartalmazzii& a nemzetisdgek jogair6l szol6 2011.
dvi CL)O(rx. torvdny (a tov6bbiakban: Nektv.) 80. g (3) bekezdes b) pontja szerinti felel6sdk
konkrdt kijeldldsdt.

VI. A Ya$/orgazddlkod{s rendje

15. A vagront6rgrak kezel6se

15.1. A Ndmet onkormimyz,;t vagyontingydr6l a nyilvrintanast a gazdas.igi szervezet vezeti,
amely tadalmazza a megalakul6sakor juttatott vagyont ds folyamatosan a vagyonveltozest. A
sziiksdges inform6ci6kat ds dokumentumokat az elndk biztositja, illetdleg a vagyont6rgy
felvdtelehez kapcsol6d6 bizonylatok szolgdltatjdk.

15.2. A N€met Onkorm6[yzat vas.on6val va16 gazd6lkodris a Nemet Onkom6nyzat
Kdpviselti-testulete 6ltal hozott hat6rozatnak megfelel6en tiirtdnik.

15.3. A leltdrozis 6s a selejtez€s lebonyolftdsa a mindenkor hat6lyos polg6rmesteri 6s jegyzdi
utasitAs ahpjan tdtenik, amelynek hat6lya a Ndmet onkorm6nyzatra is kiterjed, ds amelyben
az elndk ds a referens kozremfkddik.

16. Vegyoni 6s szdmviteli nyilvintartis

16.1. A gazdas6gi szervezEt a Ndmet Onkormiinyzat vagyoni, szimviteli nyilv6ltadasait az
0nkom6lyzat nyilvrintartdsain beliil etkiiliinitetten yezqti azzal, hogy a polg6rmesteri ds
jogyz6i utasitdsbafl szabdlyozott szimviteli politika es az 6rtdkel6si szab{lyz,/ hatilya a

Ndmet Onkormrinyzatra is kiteied.

16.2. Az Aht.-ban meghatfuozott adatszolg6ltatds sol6n szolgiiltatott adatok val6disdg6drt, a
szrfunviteli bizonylatokLal 6s a statisztikai rendszerrel val6 tartalmi egyez6sdg66rt a N6met
Onkomdnyzat teki etdben az elndk 6s a jegyz6 egyiittesen felel6s.

17. Ttirzskdnlvi nyilvdntartd! 6s ad6szim ig6nyl6s

A tdEskonyvi nyilv6ntatissal ds ad6szimigdnyldssel kapcsolatos, a vonatkoz6 jogszabalyok
6ltal eltiirt feladatok vdgehajtesA&t a referens, mig az ehhez sziiksdges adatszolgdltatdsdrt a
Ndmet Onkormdnyzat elniike a felel6s.

18. BaDkszdmlaretrd

I 8, I . A Ndmet Onkormdnyzat a gazddlkodris6val tisszefugg6 pdnzforgalmat az dnkormAnyzat
6ltal v6lasztott sz6mlavezet6ndl nyitott 6nell6 kitltsdgvetdsi elszimol6si 6s 6llami hozzijrirul6s
flzeftsi szirnl j,Jo bonyolltja, amelyet a gazdasd;gi szervezet kezel. A szdmla feletti
rendelkezesi jog az elnokdt es az dltala meghatalmazott kepvisel6ket a banki al6ir6s-
bejelentes szerint - illeti meg.

18.2 A gazAasdgj, szervezet biztositja, hogy a szimviteli €s analitikai nyilvliotartas sor6n a
Ndmet dnkormAnyzat bevdtele, kiaddsa ds p&rzrnaradv6nya elkiildnitetten elszimoiiisra
keriiljdn, megteremtve ezzel az 6riil6 gazlilkodas feltdteldt.
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19. P€nzelldtds

19.1. ANdmet Onkom6nyzat miikdddsdnek altaldnos t6rnogat6s6t a kdlts€gvetdsi tdrvdnyben
meghatdrczottak szerint veszi igdnybe. A gazdasdgi szei,ezet a Ue-ei 6nt o.m,iryiuroi
megillet6, az dves 6llami mtiktiddsi tdmogatrs dsszegdt az rillami hozz6j6rulds lizet6si

1ztul6j6n titddn6 j6y6first6l szimitott dt munkanapon beliil tov6bb uialja a Ndmet
Onkorm6nyzat dndll6 kdlts6gvetdsi elsz6molisi sziml6jrira.

l!-2, Kfs.ryenz a Ndmet Onkom6nyTal tlAz:l,.!'Iu:tixln keresztiil akkor fizethetti ki, ha az
elnaik.a kifizetds teljesitdsdhez sziiksdges dokumentumokat (szerz6dds, szamla) bemutatj4 es
szinddkit a gazdas6gi szervezetnek jelzi.

19.1., A pdnzforgalom ds a pdnzkezelds szabdlyait a pdnzkezeldsi Szabalyzatr,l sz6lopolgamesten es Jegyz6i utasius szab6lyozza, amelynek hatalya a nemzetisdgi
dnkorm6nyzatoka is kiterjed.

20. Bels6 ellen6rz6s

2_0.1. A Kribdnyai onkorm6nyzar porgtirmesteri Hivatal szervezeten beriir miikddik a bers6
ellen6rzes, amely a Belsd Ellen6rzesi Szab lyzat 6s az 6v€s munkaterv alapjdn v6gzi
feladat6t. A bels6 ellen6rzesre vonatkoz6 szabr4lyok a Ndmet Onkormanyzat gardatoaari.u
is kiterjednek.

20.2. A bels6 ellen<irzds 6ltal a Ndmet onkomiinyzat gazd6lkod6s6val tjsszeffiggdsben tett
megallapit sok vdgrehajtdsa ddekdben a sziiksdges intdzked6sek megtdtele az el;dk feladata,ds egyben kdtelessdge t6jdkoztatni a N6met onkormrinyzat Kdpvisel6_testiiletdt a
megallapitasoh6l ds a tett irtdzkeddsekol.

21. Leltdrozls

A lelt6rozisra 6s lelt6rkdszit€sre vonatkoz6 szab6lyokal az eszkdztik ds fomisok lertdrozisi ds
lelt6rkdszit6si szabalyzatA-rbl szol6 polg6mesteri 6s jegyzbi utasitds szab6lyozza, amelynek
natalya krteled a nemzetisdgi tinkomdnyzatoka is.

22. Selejtezds

A felesleges vagyont6rgyak hasaositds6ra 6s selejtezdsdre vomtkoz6 szabalyokat a felesleges
vagyortirgyak hasznosltds6nak, selejtezdsdnek szab6lyzat6-r6l sz6l6 polgrirmesteri 6s jegyi6i
utasltis szabrlyozz4 amelynek hat6lya a nemzetisdgi dnkormanyzatoka is kiterjed. 

- --

6



YII. 2{16 rendelkczdsek

23. A Felek a jelen Kiizigazgatisi Szerz6ddst hatdrczott id6re, a Nemet Onkorm6nyzat
mcgbizatdsdnak idejdrc kdtik azzal, hogy a meg6llapod{sban foglaltakat a Felek minden 6v
janutu 31-dig, riltal6nos vagy id6szakos v6lasztris esetdn az alakul6 iilest ktivetd haminc
napon belul feli.ilvizsgeljik 6s szilksdg esetdn egyeztetessel m6dositj6k.

24. A jelen szerz6dds 6 eredeti pdldrinyban kdsziilt.
25. A Felek megallapodnak abban, hogy a jelen KozigazgatAsi Szerz6dds elfogadAs6val
egyidejtleg a Budapest F6vdros X. keriilet K6banyai 0nkom6nyzat K6pviseld-testiilete
231201'1. (ll. n.) es a 9D018. (I. 25.) KOKT hatarozat6val 6s a K6bAnyai Ndmet
Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testitlete 4/2018. (1. 23.) hattuozatitval elfogadott egytittmiikdddsi
meg6llapod6s hatAyat veszti.

A Kiizigazgatrisi Szerz6ddst Budapest F6viiros X. keriilet Kdbdnyai onkormanyzat
Kdpvisel6-testiilete 4/2020. (1. 23.) hatitrozatawl, a K6b6nyai Ndmet onkormanyzat
Kdpvisel6-testiilete 10 /2020. (ll. 14.) hatarczatival hagyta j6v6.

Budapest, 2020. februir,, "

D. Kovdcs R6bert Antal
polgrirmester

Budapesr, 2020. februAr,, "

Inguszn€ dr. Barabds Rita
elntik

PCnziiryi ellenjegyzds:

V€gh Erzsdbet Liza
osztayvezet6

Szakmai 6s jogi ellenjegyzds:

Dr. SzaM Kriszidn Dr. Szabados Ott6
jeryzh kamarai jogtan6csos
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1. melltklet a k<;zigazgatdsi szerzddishez

A K6rdsi Csoma Sindor Kdb{nyai Kulturilis Nonprolit Kft, EI6d utca l. szim alatti
6piilet6nek Haszn{lati rendje a nemzetis6gi iinkormdnyzatok r6sz6re

1. A Kiirdsi Csoma Sdndor K6b6nyai Kultu6lis Nonprofit K{1. El6d ulca L szim alatti
dpiletdben (a tov6bbiakban; KoSZI) biztositja a Budapest F6v6!os X. keflilet K6b6nyai
Onkorm6nyzat a k6b6nyai nemzetisegi onkorm6nyzatok mtkitdes€hez sziiks6ges jogszab6lyban
meghaterozott feltdteleket.

2. A Haszn6,lati rend vona&ozik a nemzetisdgi dnl<orm6nyzatok elndkeire 6s kdpvisel6ire,
valamint a rendezydnyeken, programokon megielen6 vendegekre. A Hasz&ilati rend
betartatasadrt az adott nemzetisdgi dnkormdnyzat elndke felel6s. A Hasznahti rend hat6lya
kiterjed az dpiilet minden rdszere.

3. A KOSZI nyitvatartdsi ideje h€tkdznaponta hdtfiit6l pentekig 08.00 6r6tdl 2O.OO 6iiig tarr.
Minden helyisdghasan 6 az irodfilittoz 6n6ll6 kulccsal rendelkezik, amelyet az dpiilet
inform6ci6s pultjriban vehet fel a kulcsnyilv6ntartdsban tiden6 al6inist kdvet6en. Tevozriskor
a helyisdg kulcsat le kell adni.
A hdtvdgi helyis€ghasn 6latot a nemzetisdgi dnkom6nyzat ehdke kdteles el6zetesen jelezni
az intezlrleny $zemehetdsi vezet6jdnek.
A h€tvdgi helyisdghaszn6lat kiz.ir6lag a nemzetisdgi dnkormanyzat tdrvdnyben meghatiirozott
fela&taira terjedhet ki.

4. Rendezvdnyeke, f6rumokta 6s egydb esemdnyekrc helyisdget ig6nyelni el6zetes irdsbeli
bejelentes alapjrin Iehet legal6bb 14 nappal az esemdny rendezese el6tt az iizemeltetdsi
vezet6nel.

5. A nemzetisdgi 6nkom6nyzat a KoSZI helyisdgeit a nyitvatafiasi idiin kiviil kiilon
megdllapodtis alapj6n haszn6lhatja, mely szabiiyozza a terem haszniilat €s az ebb6l ad6d6
trilmuoka kitltsegeit.

6. A KOSZI-beIt hasznrilt hetyis€gben a nemzetisdgi dnkormanyzatok kdpviseltiin kiviil
idegen szemdly csak az adott nemzetisdgi dnkomrnyzat kdpvisel6jdnek jelenldtdben
tart6zkodhat.

7. A KOSZI-ben politikai rendezviny nem tarthat6.

8. A hasadlatra biztositott iroddt hasznAl6i kdtelesek rendben tartani. Az iroda takaritAsdt
szemdt itsszegytjtdse, felmosds - a KoSZI szemelyzete biztositja.

9. A nemz€tisdgi dnko@6oyzatok kdzds haszndlat6ban lev6 fenym6sol6 miikijdtetdset
minden esetben be kell vezetni az erre smlg6l6 nyilv6ntart6sba.

10. Hibabejelent6 nyilv6ntartdsban kell vezetni az irodAban dszlelt technikai hibAkat, mely€t
jeleani kell az uzemeltetdsi vezet6nek.
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11. A helyisdgek haszn6l6it, bdrl6it az irod6ikban elhelyezett t6ryyak6rt anyagi felel6ss6g
tefteli, penzt, &tdket csak a sajAt felel6ssdgiiloe t6rolhatnak az irod.iban. A KOSZI-ben csak
a rcmzetisdgi dnkorm6nyzatok dszdre haszn6latba adott, illetve lelt&6ban l6v6 trtgyakat
szabad trirolni.

12. A KoSZI-b€n dohinyoani, szeszes italt fogyasztani, dl6 allatot bevinni €s tartani tilos.
Doh6nyozni csak az ana kijeldlt helyen. a KOSZI bejriratrit6l l5 m-re leher.

13, A KoSZI ellag6nak meg6v6sa, valamint rendjenek, tisztasagrinak meg6rz6se, M alapveth
komyezetuddelmi el6irasok berart6sa minden hasm6l6nak kittelessdge. A KoSZI
haszruil6inak be kell tartani a (iz- 6s munkavddelmi el6irdsokat. A tizkazrtla melybe
minden helyisdghaszn6l6 elhelyezi a saj6t irodAjanak kulcset is - a gondnokniil keriil
elhelyezdsre.

14. A helyisdghaszn6l6k amennyiben a ldtesitmenyben vagy az ahhoz twtoz6
berendezdsekben kart okoanak, kdtelesek az megtddteni vagy helyre6llitani. A
helyis€ghaszn6l6k tudomdsul veszik, 6s maguka ndzve kdtelez6nek ismerik el a KOSZI
Haszn6lati rendjdt. A haszn6l6k kiitelesek a l6tesitm6ny 6llag6t minden tekintetben 6vni, az
drdkeke vigy6zni, a vagyo[vddelmet ma\imalisan biaositani.

15. A KdSZI berendezdsdbeo, technikai felszereldsdben tdrtdnt k6rokozist, valamint ajavitris
ktilts€geit a helyisdghasznAl6 kdteles megtdriteni. Rendezvdny ideje alatt tortdnt k6r esetdn a
szervezti felel6s a KOSZI helyisdgdben ti,rtent k6r megtdritesddrt.
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K6brinyai N6met 6nkormrnyzat
Elniike -[. szimir eltiterjesads

El6terjesztds

._ a Kopvisel6-testiilet rdsz6re
a K6bSnyai N6met Onkorminyzat 2020. 6vi kiilts6gvet6s6r6l sz6l6 6nkormitryzati

hatirozat megalkotisA16l

I. Tartalmi iisszefoglald

A Magyarorszig 2020. dvi kdzponti kdltsegvetdsdr6l sz6lo 2019. dvi LXXI. tdrvdny, az
6llamhriatartasr6l szol6 201l. 6vi CXCV. ti,rv6ny (a tovAbbiakban: Aht.), az dllamhada(asr6l
sz6l6 tiirvdny vdgrehajtdsar6l szol6 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a Magyarorsziig
helyi tinkormanyzatair6l szdl6 2011. 6vi CLXXXIX. ttirvdny, valamint a nemzetisegek
jogair6l sz6l6 2011. dvi CLXXIX. ttirvdny (a tovribbiakban: Njtv.) alapjan ekdsztilt a
Kiibrinyai Ndmet onkormAnyzat (a tovribbiakban: Onkormdnyzat) 2020. 6vikdltsdgvetdsdrtil
szol6 hat6rozat tervezete (a tov6bbiakban: Tervezet). A Tervezet dsszeAllitasdnal
figyelembevdtelre keriiltek a Bethlen G6bor AlapkezeliS Zrt, Al]d,l k'zzebll, az O\kormenyzat
mtkdddsi kiiltsegeire biztositott tAmogatisi6l sz6l6 T6mogat6i Okiratban foglaltak.

Az el6tedesr6s 2. melldklete az Aht. el6ir6sdnak megfelel6en az onkormanyzat bevdteli ds
kiadAsi el6iranyzatait tartalrnazza mdrlegszeriien, kiemelt el6ilinyzat szerinti bontasban a
feladat jellegdre tekintettel, valamint bemutatja a miikird6si 6s a felhalmozlsi feladatok
hi6ny6t 6s tdbbletdt.

Az eldterjesrds 3. melleklete az Onl<ormdnyzat el6i(inyzat-felhasznalesi tervdt ta(almazza.

Az dnkormanyzat 2020. 6vi miikiiddsi trimogatAsdnak dsszege a 2019. 6vhez kdpest nem
viiltozott. A miikiid6si kiadrisok tervez6sdndl figyelembevdtelre keriiltek az OnkormAnyzat
2020. dvi munkatervdben megfogalmazott feladatok ds az 6thuz6d6 kifizetdsek. Az els6sorban
a nemzetisdgi programok fedezetdre szolgril6 feladatalapu trimogatris 2020 riprilisriban keriil
foly'sitestu, igy azl az eredeti el6irfuiyzat me g nerr. tartalmazza,

Finanszirozisi bevdtelkdnt, a,,maradviiny igdnybevdtele" ktiltsdgvetdsi soron I O0O OOO Ft
el6iranyzat keriilt tervezesre a feladatok fedezetdnek folyamatos biztositasa drdekdben.

II. Hrtisvizsgilat

A kdltsdgvetdsi hatarozatban megjelend el6iranyzatok biztositani tudjak a nemzetisdgi
feladatok elletasat. Amennyiben az dnkormanyzat 2020. mrircius 15-6ig nem rendelkezik
elfogadott kiiltsdgvet6ssel, az rillami t6mogauis foly6siteset a nemzetisdgpolitikadrt felel6s
miniszter az Njtv. 134. g-a alapjritr felffiggesai.

III. A vegreh.jtrs felt6telei

A 2020. evi katltsdgvetdsi hatilrozat tervezetdr az onkormiinyzat eln<ikenek 2020. februrir 15-
6ig kell benyijtania a Kdpvisel6-testiiletnek. A hatarozat vdgrehajtasahoz sziiksdges szemdlyi,
szervezeti, targyi ds pdnziigyi feltdtelek rendelkezdsre 6llnak.



L melliklet az eldterjesztdshez

K6brinyai N6met 0nkorm6nyzat K6pvise16-testiilet6nek
,,. D020. (......) hatirozata

a K6bdnyai N6met 6nkormdnyzat 2020, 6vi kdlts€gvet6s6r6l

A K6bdnyai Ndmet dnkorm6nyzat Kdpviselti-testtilete a nemzetisdgek jogair6l sz6l6 201l. dvi
CLXXIX. tdrvdny 78. g (3) bekezddse alapjdn, figyelemmel ajogalkotdsr6l sz6l6 2010. 6vi CXXX.
torv€ny 23. S (3) bekezd6s6re a kijvetkez6ket rendeli el:

l. A Kdpvisel6{esttilet a K6benyai Ndmet onkormenyzat 2020. dvi
a) kitlts6gvetdsi 6s finanszirozrsi bevdteleinek fttiisszegdt I 640 000 Ft-ban,
,, kijltsdgvetdsi ds finanszirozisi kiad6sainak ftidsszegdt 1 640 000 Ftban

6llapitja meg.
2. A K6benyaiNdmet Onkormdnyzat kiiltsdgvetdsdnek fii6sszege a ki,vetkez6:

a) Ki,ltsdgvetdsi bev6tel6nek liidsszege I 040 000 Ft,
,) Kiiltsdgvetisi kiad6s6nak l6dsszege I 640 000 Ft,
c) Kdllsdg\etdsi egyenlege -600 000 Ft
d, a miikdddsi bev6telek ds miikdddsi kiad6sok egyenlege -600 000 Ft,
e) a felhalmozrisi bevdtelek 6s felhalmozisi kiad6sok egyenlege 0 Ft,
i, finanszirozisi bevdtele 600 000 Ft,
g) finanszirozrsi kiadasa 0 Ft,
lr) finansziroz6si egyenleg 600 000 Ft.

3. A. 2020. 6vi kiiltsdgvetds nem tartalmaz olyan fejlesztisi cdlt, amely megval6sitAsehoz a
Magyarorszig gazdasagi stabiliris6r6l sz6l6 2011. dvi CXCIV. tiirvdny (a tovabbiakban: Cst.)
10. S (l) bekezddse szerinti ad6ss6got keletkeret6 iigylet megkittdse velik sztlks6gessd.
4. A Kiibdnyai Ndmet dnkorm6nyzatnak a Gst. 10. S ( l) bekezddse szerinti ad6ssiigot keletkeztet6
iigylete, tovdbbe dnkormenyzati garanciavallal6sb6l 6s kezessdgbiil kiitelezettsdge nem 6ll fenn.
5. A 2020. 6vi kitltsigvetds
a/ kolts6gvetdsi beveteleinek ds kiad6sainak, finanszirozasi beveteleinek 6s kiadAsainak
r6szletezdsdt, kdltsdgvetdsi mdrlegdt az 1. melliklet,
b) eli:ir6nyzat-felh^sznelesi tervdt a 2. melldklet
hatfuozza fieg.

6. A K6benyai Ndmet onkormdnyzat kiizvetett tdmogatast nem nytjt.
7. A Krib6nyai Ndmet onkorm6nyzat kiadesi el6iranyzatai kdzdtt a rovaton beliil etcsoportositrsra
a K6brinyai N6met onkorm6nyzat elnttke jogosult.
8. Ez ahat|tozat akiizzdtdteldt kdvetd napon l6p hatelyba.
9. Eil ahat'roz.atot 2020. januir l -jdt6l kell alkalmazni.



IV. Diint6si javaslat

A K6b6nyai Ndmet dnkormdnyzat Kdpvisel6-testtlete az el6terjesrds l. melldklete sze nt
megalkotja a K6b6nyai Ndmet Onkomanyzat 2020. dvi kitltsdgvetdsdr6l sz6l6 dnkom6nyzati
hat610zatot.

Budapest, 2020. februrir,, 4\"

..,*0-* f\1=-
dr. Barabiis Rita

,6::l*.1,6

iiffiFi
ellenjegyzem:
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EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS

egyr€szr6l a Kobfnyai N6met onkorminyz t, ll}2 Budapest, Szent L6szl6 tdr 29.
ad6szama: 16927595-l-42, banksztimlaszrima: OTP Bank NyRt: 11784009-16927595,
elniik: Inguszn6 dr. Barabas Rita elnitk

m6srdsznil a Budapest K6binyai Szent Ldszl6 Pl6b6Dia (szdkhelye: I102 Budapest,
Szent L6szl6 t6r 25., ad6szima: 19001580-l-42, bankszrimlasziima: OT? Bank Nyrt.
I 1710002-20001034, Esztergom-Budapesti F6egyh6zmegye sz6ma: 00001/2012-001.,
sorszdma: 555., kdpviseli: Balogh Attila pl6b6nos)

egyiittm0k0d6si meg6llapodrist kiit kulturilis rendezvdnyeknek, kiiillit6sok,
hagyom6nyokat 6pol6 esemdnyeknek, nemzeti, ds kiilhoni ndmet vonatkozesf
iinnepeknek ktizds lebonyolitiis6ra.

A meg6llapodAs keretdben a felek viillaljrik, hogy miisorokkal kapcsolatos: miivdszeti,
technikai, venddglatisi, elhelyezdsi, kdzzdtdteli ds rendezdsi feladatokat egym6s kozirtt
megosztj6k, a pdnziigyi teljesitdseket a teriileti Nemzetisdgi onkormdnyzatok
penziigyi szabalyai szerint rendezik.

Az Egli iittmiikitddsi megrillapod6st a Kdbdnyai N6met Onkormdnyzat Kdpviselo-
testiilete a 1412020. (ll. 14.) haltuozalSval hagyta j6vti, valamint az Egyiittmiikiiddsi
meg6llapodris aliirrisaLra felhatalmazta az elndk6t.

A Budapest Kdbinyai Szent L6szl6 Pl6b6nia kdpviseletdben az al6ir6sra jogosult
pldbanos irja ali az egytltknilkOddsi meg6llapodAst.

Jelen meg6llapod6s 4 eredeti pdld6nyban kdsziilt.

A Felek a fentieket al6ldsukkal hitelesitik.

Budapest, 2020. febru6r,,..."

Balogh Attila pl6b6nos
Budapest K<ib6nyai Szent L6szl6 Pldbrinia

Inguszn6 dr. Barabis Rita elntik
K6b6nyai Nemet 0nkorm6nyzat
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Kdbdnysi N6Eet Onkorminyzat K6pvisel6-testiiletenek

Szervezeti 6s Mffkiid6si Szab{lyzata

Eg)siges szelkezel l

K6b6nyai Ndmet onkormanyzat Kdpvisel6-testiilete az Alaptdrvdny 32. cikk (1) bekezdds
d) pontj6ban meghatdrozott feladatk6rdben elj6rva a kiivetkeziketbatfuozzamegl

I. Fejezet
Altalinos rendelkez6sek

1. $t

(1) A K6b6nyai Ndmet dnkormAnyzat hivatalos megnevezdse: Kitb6ryai Ndmet
Onkorm6nyzat ta tovdbbiakban: Nemzetisdgi 0nkorm6nyzat).

(2) A Nemzetisdgi Onkorm6nyzat szektelye: I 102 Budapest, Szent L6szl6 tet 29.
(3) A Nemzetisegi Onkormdnyzat irod6ja: Kdriisi Csoma Sirdor K6b{nyai Kulturdlis

Kitzpont (K6SZI)
1105 Budapest, El6d utca 1.
(a tovribbiakban: Nemzetisdgi Iroda)

(4) A Nemzetisdgi Onkom6nyzat mr.ikdddsi teriilete Budapest F6vriros X. keriilet
kdzigazgatdsi terillete (a tov6bbiakban: keriilet).

(5) A Nemzetisdgi Onkormdnyzat k6pvisel6-testiiletdnek hivatalos megnevezese: K6b6nyai
Ndmet Onkormdnyzat Kdpvisel6-testiilete (a tov6bbiakban: Kdpvisel6-testiileo.

IL Fejezet
A K6pviseld-testlilet Etkdd6selek {ltal6nos szabdlyai

2.S

A Kepviseld-testulet szdleskdril nyilv6noss6got teremtve intdzi a feladat- 4s hatdskdrebe
tartoz6 nemzetisdgi koziigyeket, gordoskodik a nemzetis€gi kozszolg6ltatasi feladatok helyi
szinten t6nen6 ell6tas6rcl.

1. A muDkaterv

3.S

(l) A Kdpviseltirestiilet dvenkdnt munkatervben iigzili az adoft d\re vonatkoz6
cdlkituzeseit ds feladatait.

(2) A munkaterv el6kdszitdse az elndk feladata.
(3) A munkaterv etkdszltesdhezjavaslatot kell kdmi a k€pviseliit6l.
(5) A munkatenTe vona&oz6 javaslatokat 6s eszrev6teleket a Kdpvisel6-testiilet elnokehez

(a tov6bbiakban: elndk) kell benytijtad a t6rgydvet megel6z6 ev december 15. napj6ig.

' M6dositotta a Kdpvisel6{estulet I 7/2020. (l I. I 4.) hatdrozata.



4.S

A munkatervnek tarialmaznia kell
a) a kdpviselo-testiileti 0l6sek id6pontjAt (h6nap megjeltil6sdvel),
,) a trtugyaland6 napirendeket,
c, a kdzneghallgat6s id6pontjdt.

s.s
A munkatervet a Kepvisel6-test0let a kdltsdgvetdssel egyidejiileg fogadja el.

2. A K6pvisel6-testiilet rendes illdse

6.$

A Kepvisel6-testtilet napuiri evenkint ket lildsszakot tafi janu6r l-jdt6l junius 30-eig es
augusztus l-jdtitl december 31-dig.

7.$

(1) A Kdpvisel6-testiilet i.ileset az elndk az iildst megel6z6 dtddik rapon elektxonikus
levdlben hivja dssze, melyrtil a kepvisel6 telefonon is drtesitdst kap.

(2) A kdpvisel6-testtleti iild$e sz6l6 meghlv6nak tartalmaznia kell az iil€s id6pontj6t ds
helyslnet, a napirendi javaslatot, a 6rgyaland6 napirendeket, tovabb6 azok elerhetdsdget.

8.$
(l) A Kipviseld-testiilet iilds&e a kdpvisel6k mellett meg kell hivni a K6banyai

onkorm6nyzat jegyzdjdt vagy az riltala meghatalmazott szemellt (; tov6bbiakban: jegyztl),
(2) A meghivott a Kdpviselo-testulet Uldsdn ta[dcskozdsi joggal vesz reszt.

3. A K6pvisel6-testilet retrdkiviili iilEse

e.s

A 2. alcimben meghalrrozott rendelkezdseket a Kepviseld-testlilet rcndkiviili i.ildsdre az
obben az alcimben foglalt eltdrdsekkel kell alkalmazni.

10. s

(1) Az elndk az iildsszakon beliil a rendes iiles mellett tovrbbi alkalomra, illetve az
iflesszakon klvtll dsszehivhatja a Kdpviselo-testiilet rendkivtli lildsdt.

(2) A rendkivuli iil6s k0telez6 osszelLlvdsara vonatkoz6 kdpvisel6i inditv6rD4 papi! alapon ds
elektronikus form6bar az elr6kh6z kell beryrljtani, akinek az i.il6st 8 napoo beliili id(ipontra
iissze kell hivnia.
(3) A rendklviili iil6$61 a kdpvisel6t ds a kdtelez6en meghlvand6 szemdlyt az iilds

megkezddse el6tt legalabb 24 6rdval 6rtesiteni kell a kdpviselii-testiileti illds dsszehivds6ra
vona&oz6 szab6lyok alkalmaz6sdval. Halaszthatatlan esetben az iilds dsszehivdsa telefonos
megkeresds ritj6n is lehetsdges.

(4) A rcrdkivUli 0les id6pontj6t, helyszindt ds a napirendi javaslatot, tov6bb6 a t6rgyaland6
anyagot legkdsobb a meghiv6 kikudesdvel egyidejiileg kell kdzzetenri.
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4. A zdrt iil6s

r1.s

(1) A napirend z4rt iilesen tt rtdnti tirgyal{sat meg kell indokolni, 6s a meghivdban fel kell
tiintetni.

(2) A nemzetisdgi tinkom6oyzat testiilet€nek dtint6shozataliib6l klziLrhat6 az, akit yagy
akinek hozzdtartozoj6t az iigy szem6lyesen drinti. A kdpvisel6 kdteles bejelenteni a szemdlyes
drintettsdgdt. A kiz6rAsr6l az drintett kepvisel6 kezdemdnyezls're \tagy brirmely mris
nemzetisegi dnkomrinyzati kdpviseld javaslatira a testtilet ddnt. A kizii(t kdpvisel6 a
hatirozatk€pessdg szempontj6b6l jelenl6v6nek min6siil.
(3) Az (2) bekezdds szerinti szabrilyok nem alkalmazhatdak a nemzetisdgi dnkorm6nyzat

elndk6nek, elndkielyettesdnek megvAlasrasAra, tov6bb6 a bizottsagok ldtrehozasar4
bizottsAgi tisztsdgvisel6k megv6lasztasiira.

(4) A napirendi pont nyilvanos tirgyal6sa a Nemzetisdgi Onkormdnyzat iizleti drdekdt sdrti,
ha a targyaland6 anyag, illetve 

^z 
iildsen eldadottak nyilvrinoss6gra hoz tala az onkorm6nyzat

gazdasegi diintdshozatali lehetdsdgeit sziikitend, illetve a Nemzetisdgi Onkormanyzat sdmera
kdrt okozna vagy vagyoni el6ny elmaBdAsat eredmenyezn€.

(5) A z6rt i.il6sen keletkez6 olyaD kiizerdekii, illetve kdzerdekb6l nyilv6nos adatot, amelynek
a nyilvinoss6ga m6s m6don nem val6sul meg, a nyilv6nos iilds jegyz6kdnyvdnek 6n6ll6
szerkezeti egys6g6ben kell nyilvrinossrigra hozni.

5. A kdpviseld-testllleti lll6s yezet6se

12. $

(1) Az elniik akad.ilyozt atdsa esetdn a Kepviselo-testiiletet az elnirkhelyettes hivja 6ssze, ds
vezeti annak iil6sdt.

(2) Az elndk 6s az elnaikhelyettes egytittes akad6lyoratisa eseten a korelndk hivja dssze 6s
vezEti a Kdpvisel6-testiilet iildsdt.

13. s

(l) Az elnok az 0tdsvezetdsi feladatai kdr€ben
1. megnyifa az Udst,
2. ajelen ldvd kdpvisel6k szima alapjAn meg6llapftja a hat6rozatkdpesseget,
J. megadja a sz6t,
4 felsz6lit a tdrgyra tddsre, a m6sodik felsz6litris eredmenytelensdge esetdn megvonja a

sz6t,
t a kdpvisel6-teshileti iildsen barmikor felsz6lalhat,
6. javaslatot tesz tfugyaland6 anyag napirendre veteldre, illetve a napirendr6l titrtdn6

levdteldre,
Z javaslatot tesz napirendi pontok iisszevont t6ryyalds6ra, valamint a napirendi pontok

sorrendjdnek m6dositis6ra,
& napirendi pontonkent a vit6t meg[yitja ds lezdrja,
9. javaslatot tesz a napirendi pont tiirgyalds6nak felf[ggesdesere, majd a rupirendi pont

tiryyalasAt ismdlelten megnyitja
/a a rEpirendi pont t6rgyalis6t - ha a ddntdsi javaslat erre ir6nyul - ddntdshozatal ndlkitl

lezdrhatja,
,/ 1. elrendeli a szavaz-ist,
12. $eg{llapilja a szalazds eredmenydt,



.13. kimondja a Kdpvisel6-testtllet diintdsit,
/1. az til€st fdlbeszakitja"
1J. hattuozott idejii, legfeljebb egy 6ra id(ttartarnt r6ryyal6si sziineret rendel el,
16. azill€stbez{4a.

(2) Akit6l az elnok a sz6t megvonta, ugyanabban az Ugybe[ fjra nem sz6lalhat fel.

14. S

(l) Ha a Kdpvisel6-testiilet i dse hatirozatkdptelennd v6lik, az elnitk az tlldst fdlbeszakitja,
€s megkisdrli a hatrirozatkdpesseg helyre6llit6s6t.

(2) Ha a hatfuoza&dpess6g helyraillirdsa egy 6iin belitl nem lehetsdges, az eln6k az iildst
v6ltozatlan napirenddel 3 napon bel0li id6pontra fjra Osszehlvja.

ls. $

(l) Az elnok az tilds rendjenek biztosfr{sa €rdekdben - a tovebbi kijvetkezmdnyeke tdrt6n6
fisielrneztetds mellett - rendre utasltja az a szem6lyt, aki a K6pviselti-testiilet tekintelydt
vagy valamely kdpvisel6t sdrt6 kijelentdst tesz, illetve aki a tan6cskozisi rendre €s a
szavazisra vonakoz6 szabdlyokat megszegi.

(2) Ha a rcndreutaslt6s eredminytelerL az eln6k - a kdpviselci ds a jegyz6 kivetel€vel - a
rendbont6t az Ul6steremb6l kiutasithatja.

(3) Az elndknek a rend fenntartiisa drdekdben tett intdzked6se ellen felszolalni vagy azt
visszautasltani nem lehet.
(4) Ha az elndk (l) ds (2) bekezdds szerinti intdzkedese eredmdnytelen, az iildst

fdlbeszakithatja. Ebben az esetben a Kdpviseld-testiilet iildsdt v6ltozatlan napirenddel 3 napon
beliili id6ponha tjra 6ssze kell hivlli.

6. A t6voll6t

16. $

A kdpvisel6 karteles dszt venni a Kipvisel6-testiilet 0l6sdn.

7, A trapirend

17. $

(l) A Kdpvisel6-testiilet az adott iildsdn megtirgyalad6 i.igyeket 6s azok sorrerdjet a
napirendben hatfuozza meg,
(2) A Kdpvisel6-testiilet 0l6sdnek napirendj€re - a meghiv6bar kikiildiitt napirendi

javaslatnak megfelel6en - az ehdk tesz javaslatot. A napirend elfogadrisrir6l a Kdpvisel6-
testlilet d6nt.

(3) Az elniik, a kdpviseld javaslatot tehet napirendi pontnak a napirendi javaslata ti,rtdnd
felvdtel€re ds levdteldre, illetve a napirendnek az elfogadrisa uLin tdltdn6 m6dositds6m. A
javaslat elfogaddsirol a Kdpvisel6-testiilet ddnt.

18. $

A Kdpvisel6-testiilet tlldsdnek napirendjdre napircndi pontkdnt felvehet6 az a javaslat,
amelyet jogszab6lyi kdtelezds vagy rendkirtli helyzet indokoltt6 tesz.



IIL Fejez€t
A d6trt6shozstal

8. A d0nt6si €ljirds

le. s

(1) A Kdpvisel6+estillet a hat6skiirdbe tadozo, az iilesen elddrtend6 k€rddsek6l szavaz6s
ftjdn ddnt.

(2) A ddrtds fom6ja a hatarczat.

20. $

(1) A napirend vit6j6nak leziii,s6t kdvet6en - ha van olyan m6dosit6 javaslat, amelyiil
szavazni kell - az elndk el6sz& a napirendhez benyijtott m6dosit6 javaslatot bocs6tja
szavaz6sra.

(2) Tobb m6dosit6 javaslatr6l a m6dositrissal erintett rendelkezdsek tdrgyalt anyag szerinti
sonendj€ben kell szavazni.
(3) Ha tatbb m6dosit6 javaslat a hati$ozatkrvezet ugyanazon rendelkezdsdnek

megv6ltoztaldsdm vagy a trirgyalt anyag egymr{ssal ellentdtben 6116 haUirozattervezettel
t0ddn6 kiegeszites6re idnyul, a szavazUs sorrendje a kiivetkezd:

a) az adott rc\delkezis elhagydsitjavasol6,
,) a tartalmilag tdbb m6dositAst mageban foglal6,
c, ha az a) ds b) pont nem alkalmazhat6, a kor6bban benyr.ijtott

m6dosit6 j avaslat.
(4) A m6dosit6 javaslatokr6l tdrtdn6 szavazAst ktivet6en a ddnt€si javaslat szerint a

Kepviseld-testiilet drdemi dtintdst hoz.

21. $

(l) Ugyanazon testilleti tilesen ugyanabban a kdrddsben ismdtelt szayazAs egy alkalommal,
jelent6s tj kddtlmdny felmeflll6se, tov6bb6 elj6rdsi szab{lysdrtds eseteben rendalhet6 el.

(2) Uj kdriilrndny felmeriilese esetdben az ismdtelt szavazis elrendeldsdt kdvetden az elndk
a vit6t rljn megnyitja.

9, A szsvaz{s {ltal{tros szab{lyai

22. $

Minosltett tobbseg sziikseges
a) dldekkdpviseleti szervhez csatlakozds, kiilftildi iinkorm6nyzattal, m6s szervezettel

esriittmtkdddsi meg6tlapodas megkotdse,
D) a kdpviself!-tesdilet €ves munkatervdnek elfogadrisa

t6rgy6ban hozott ddnteshez.

23. $

(l) A nyllt szavazAs kddelemeldssel tdrtdnik.
(2) Szavazni ,,igen", ,,nem" vagy ,,tart6zkodom" nyilatkozattal lehet.
(3) A szavazatok dsszesziml6ldsdt az elniik v€gzi.



24. $

(l) A szavazds megkezddse el<ltt az elniik, az elndk:helyettes, illetve a kdpvisel6 javasolhatja
a ndv szednti szavazist. A ndv szerinti szavazls megtartrisiir6l a Kdpvisel6-testlilet ddnt.

(2) Ndv szerinti szavaz6s esetdn a jegyz6 betiireldben felolvassa a k6pvisel6k n6vsoriit. A
k€pvisel6k ,,igen", ,,rlem" vagy ,,tart6zkodom" nyilatkozattal szayazrlak, A jegyzii a
szavazatokat a [dvsorcn feltiinteti, Osszesz6mota, ds a szavazis eredmdnydt - a ndvsorral
egyiitt - Atadja az elntiknek, aki azt kihirdeti. Az eredmenlt tartalmaz6 szavaz6si ndvsort a
j egyz6kdnyvhitz kell csatolni.

10. A titkos szavazds

2s. s

(l) A Kdpvisel6-testiilet ti&os szavazast rendelhet el, ha a napirendi pont tArgyalasa ttilveny
alapjen ki,telez6en vagy az drintett elrendelend6 zdrt iilesen tdrtdnik.

(2) A titkos szavazris lebonyollt6stua a jelen ldv6 kdpvisel<ik kiiziil a Kepvisel6-testiilet az
elndkjavaslatira egy elndkb6l ds kdt tagb6l6116 szavazatszitnlil6 bizotts6got v6laszt,

26. $

(1) A titkos szavaz6s elkiildnitett helyisdgben, hitelesitett szavaz6lapon, uma
igdnybevdteldvel tdddnik.

(2) A szavazatsziml6l6 bizotts6g dsszeszlrnolja a szavazatokat, meg6llapitja az drvdnyes ds
drvenytelen szavazatok sz6m6t, valamint a szavazAs eredm€ny€t.

(3) A titkos szavazisrol a szwazatszAniLl6 bizottsdg kiildn jegyz6ktinyvet kdszit.

lV. Fejezet
A jegz6kdn]ry

27. 92

(1) A Kdpyisel6-testtilet nllv6nos 6s ztt iilesedl kiildn jeg.z6kdnyvet kell k6sziteni,
amelyeket archivilni kell.

(2) A jegyzokdnyv rdgziti
a) a kdpvisel6-testltleti lilds helydt,
,) id6pontj6t;
c) a megielent nemzetis€gi dnkormfuryzati kdpvisel6k nevdt, az iildsr6l tdrtdn6 t6vozisuk

id6pontj6t;
d) a meghivottak nevdt, megielendsiik tdnydt;
e) ajavasolt, elfogadott ds t6rgyalt napirendi pontokat;

l) az el6terjeszdseket;
g) az egyes napirendi pontokhoz hozzAsz.6l6k nev6t, rdszvdteltlk jogcimdt, a

hozziszoldsuk, illetve az tldserl elhangzottak ldnyeg6t;
h) a szavez^B feltefi ddntdsi javastat pontos tadaknet;
, a diinteshozatalban r€sztvevdk szim6t;

I M6dosliotta a K6pvisel6-testUlet 172020. (II- 14.) hatrrozata.
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, a ddntesbdl kiz&t dnkorm6nyzati kdpvisel6 Dev€t ds a kiz6ras indok6t;
k) a kdzjgazgalj.l,i szerz6ddsben megielttlt szemdly (1egyzi5 wgy megbizottja)

jogszab6lys&tesre vonatkoz6 jelzdsdt;
l) a szavazAs szAmszeni eredm6nydt;
,r, a hozott ddntdseket ds (t6rvdny szdvege)

'l) 
az Ulds megnyitds6nak ds a bez6ras6oak id6pontj6t,

o) az iildst vezet6 elndk nevdt, a tivolmarad6 kdpvisel6k tivolmaraddsanak ok6t,
p) az ill€s hatirozatkfuessdgdt, valamint annak vriltozisait,
d az iil6sen tan6cskozdsi joggal resztvev6k, illetve az egyes napirendi pontok ltgyalAsiihoz

meghivottak nevdt,
/) az i[6s napirendj 6t,
s) az elndk intdzkeddseit.

(3) A jegyz6kdnyv melldkletdt kdpezi
a,) a meghiv6,
D) a napirend frasos anyaga,
c) n jegyfi tor,enyessegi dsaevetele,
d) ajelenldti iv,
e) a titkos 6s a ndv szerinti szavazrisr6l keszultjegyzitk6nyv.

28. $!

(l) Az iilest kovetit l5 napon beliil a nyilvr{mos iilCs jegyz6kdnyvet elektronikus tton meg
kell k0ldeni

q) az eln6k,
6) az elndkhelyettes,
c, a kdpvisel6,
d) a K6b6nyai 6nkorm6ny zat jegyzlje,
e, a Polg6rmesteri Hivatat szakmai szervezeti egysdge (a tovdbbiakban: nemzetisdgi

referens),

fl a ftvdtosi kormdnyhivatal, rdszdre elektroniku-s lev6lkdnt a NemTrti Jogszabiilytir
Tdrvdnyessegi FelUgyeleti Irdsbeli Kapcsolattartis z6rt lendszeldn keresztiil

rcszf,Ie.
(2) A zArt iilds jegyz6kitnyvet az iilest kovet6 15 napon bel0l meg kell killdeni az (l)

bekezdesben meghatrirozoft szemdlynek.

29. Sn

(1) A v6laszt6polg6rok belekinthetnek a Kdpvisel6-testillet nyilvdnos illdsdr6l kdsziilt
jegyzdkonyvbe, valamint az ahhoz kapcsol6d6 el6terjesztdsbe a nemzetisdgi rcfereNsel
egyeztetett id6pontbaL

r MMosltotta a K6pvisel6-tesflJlet 17DO2O, AL U.)hatAtozula
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V, Fejezet
A Nemzetisdgi Oukormdryzai vezea6i

12. Az eltrdk

30. s

A Kdpviseld-testiilet t&sadalmi megbizatd$i elndktit vehszt. Az elndk tanacskozisi joggal
dszt vehet a Kdb6[yai Onkormdnyzat Kdpviseld-test etenek iil€s€n.

3r. s

Az elndk feladata kiiliiniisen:
a) biztositja a Nemz€tisdgi 0nkom6nyzat demokatikus miikiiddsdt es szeles katrti

nyilv6noss6g6t,
b.) segiti a kdpvisel6 munhijrit,
c, egyuttmtkodik a K6b6nyai onkormiLnyzattal, a K6b6nyai Onkorm6nyzat Polg6rmesteri

Hivataldval, a t6rsadalmi szervezetekkel.

13. Az elndkhelyettes

32. S

(l) A Kdpviseld-testiilet az elndk helyettesitdsdre, munk6j6nak segitdsere elniikhelyettest
vAlasz..

(2) Az eln6k t6volletdben az elndkhelyettes jogai 6s kdtelezettsdgei az elndkdvel azonosak.

VI. Fejezet
A k6zmeghrllgatis

33. S5

(l) A Kdpvisol6-testlilet a munkatervdben meghatirozott id6pontbal ds helyszinen
kdaneghallgatiist tart.

(2) A kdzmeghallgatds id6pontj6rol 6s helyszindriil a lakossegot a K6bdnyai dnkormenyzat
honlapjdn, a ,,K6b6nyai hlrek" clmt lapban - a kdzrneghallgatds id6pontj6t 6t nappal
megel6z6er - kell t6j €koztatni.

(3) A kdaneghallgatrisra meg kell hlvni
a,) az elndkhelyettest,
b) a kdpvisel6t,
c) a Kdbrinyai onkomdnyzat polgarmesterdt,
d) a K6b6nyai Onkorm6nyzat jegyz6jdt, valamint
e) azl a szrllJlelyt, akinek a meghlv666t az elndk (elndkhelyettes vagy b6rmelyik

kepviselit) indokoltnak tartja.
(4) A kiizrneghallgatds dsszehivds6ra, yalamint ajegyz6kdnyvez6sdre a Kepvisel6-testlilet
tlldsdre vonatkoz6 szab6lyokat kell alkalmazni. A kozneghallgatist az eln6k vezeti.

I Hal6lyon klUll helyezte a Kepvisel6-testillet l712020. (IL l4.) haterozata



A Nemzetis6gi Onko"-eoyr", aIIioffi Onkormdnyzat eryiitrmiik6d6se

34. $u

(l) A K6bdnyai onkomfuiyzat a Nemzetisdgi onkormdnyzat rdszdre tdritdsmentes
irodahelyisdget biztosit.

(2) A helyiseg hasa6latba ad6s6n nil a K6brinyai Onkormrinyzat biztositja a hasznelat sor6n
felmeltld ii2"-"11",6si kdltsdgek fedezetdt, tov6bb6 a testiileti munkiitroz sziiksdges
feltdtel€ket.

. (3) A Nemzetisdgi OnkormAnyzat miikdddsdnek 6s gazd6lkodesanak szabdlyait, a
ktttelezensdgvallalis. a pdnztlgyi ellenjegyzds. az drvdnyesitds ds az uralvdnyozis rendjdt a
NemzetisCgi Onkorm6nyzat ds a Kdbdmyai onlorm6nyzar kdzdn ldtreji,n ki)zigazgatAsi
szevkdes figziti.

VIII. Fejezet
E$rdb rend€lkezEsek

3s. s

.(1) A Nemzetisdgi OnkormAnyzat a kdpvisel6 vagyonnyilatkozatrinak jogszabalyban el6irt
nyilvdnoss6gdt a Kdbanyai Polg6rmesteri Hivatal nemzetiiegi referensdnek
kozemiikdddsdvel biztosltja.

. _(2)A kdpviselo vagyonnyilatkozatdnak nyilv6ntartAs6t 6s ellen6rzdsdt a kdpvisel6-testiilet
killatn hatdrozat6ban meghat6rozott kdt szemdly vdgzi.

(3) A Kdpviseld-testiilet a Nemzetisdgi Onkorm6nyzat bdlyegz6jdnek kdszitesdr6l ds
hasmrilat4r6l ktllon hatrirozatban dont.

,n,.0'lilifii*"*
36. $

(l) Jelen Szervezeti ds Miikddisi Szabalyzatot a Kepvisel6-tesriilet lj l2O2O. (lL l4.)
hatdrczat6val hagyta j6v6.

(2) Ez aszervezgn es M0kdddsi Szab6lyzat a hat6rozat kihirdetdser kitvet6 nap lep hat6lyba.

3?. S

Hat6ly6t vesai a K6b6ryai Ndmet Onkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete 63/2014. (Xt. 7.)
onkormdnyzati hatirozat6val mcgalkotott Szervezeti 6s Mtkoddsi Szab6lyzat.

Inguszr6 dr, Barab{s Rita
elniik

6 M6dositotta a K6pvisel6-test0let 1712020. (II. t4-) hardrozata
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