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MEGHiV6

A Kdbtnyai 6rm6ny onkorminyzat
Kepviseld-test0l€te

2020. februdr 14-€n 11.30 drai kezdettel

a K6b5nyai Polgrirmesteri Hivatal
(1102 Bp. X., Szent Ldszl6 Gr 29.)

fttldszint 20. sz6m alatti tan6cskoz6 term€bel

testiileti lildst trrt,
melyre eziton meghivom.

Napiretrdi potrtok:
l. T6j6koztat6 a vas.otrnyilatkozatok leadis6r6l 6s a kiiztartozdsmetrtes

adatb62isba yal6 bejelentkez6s16l (sz6beli eloterjesztds)
Eload6: Bacsa Gyula eln6k
Javaslat kiizigazgatisi szerz6d6s megkiit6s6re a Budapest F6viros X, keriilet
K6binyai Onkorm6nyzattal (sz6beli elSterjesztds)
El6ad6: Bacsa Gyula elntik
Javaslat a Kiibdnyai 6rm6ny Onkorm6nyzat 2020. 6vi munkaterv6nek
elfogad6srira (sz6beli elciterjesztds)
E1<iad6: Bacsa Gyula elnclk
Jayaslat a Kdbinyai Orm6ny onkormrilyz t 2020,6yi kiilts6gvet6s6nek
feloszt6sira (iriisbeli eloterjesztds)
Elciad6: Bacsa Gyula elniik
Javaslat BKK b6rlet term6szetbeni juttat6sk6trt tiirt€nd megallapitisra
(sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Bacsa Gyula elntik
Besz6mo16 a kultur6lis 0riiks6g {pol6sdval kapcsolatos feladatok ellitrisa
c6ljdb6l a Ktib6nyai Gilrdg Onkorm6nyzal eltal 2020. febru6r 7-6n, 17.00
6rakor a K6b6nyai Polgdrmesteri Hivatal (1102 Budapest, Szent L6szl6 t6r
29.) Atrium6ban megr€ndezett kiinyybemutat6r va16 r6szv6tel16l - Vincze
X6nia: ,,K6biDyai giiriigiik" c. kiiDyvdnek bemutat6ja (szobeli el6terjesztds)
El6ad6: Bacsa Gyula elniik
Beszimoli az iirm6ny e.gyhrizi hagyom6nyok 6rz6se c6ljnb6l 2020. janu6r
12-6n, 11.00 6rakor az Orm6ny Katolikus Pl6b6ni6n (Budapest XI., Orlay
utca 6.) megrendezett iinnep6lyes, iirm6ny nyelvii Vizkereszti szentmis6re
(sz6beli eloterj esztds)
E1oad6: Bacsa Gyula elniik
Beszimol6 az iirmdny hagyom6nyok 6pol6sa c6ljib6l az Orm6ny
hagyomdny6rz6 k6fest6 szakkiir tov6bbi miikiid6s6re, illetve iinnep6lyes
megnyit6 rendezv6ny16l (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Bacsa Gyula eln6k
Beszdmol6 az irrm6ny hagyom6nyok 6rz6se c6ljib6l 2020. februir 7-6n,
17.00 egyiitlmiikiidve a Zugl6i Orm6ny Onkormdnyzattal a Zugl6i
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Nemzetis6gek Hizfban (114 Budapest, Thiikoly rit 73.) megrerdezett
Gyergy6szentmikl6s 6s kiirny6ke szdkely 6s iirm6ny miieml6kei cimii
vetitettk6pes el6ad6s16l (sz6beli el6terj esztds)
Eload6: Bacsa Gyula elndk
Besz6mol6 a kultfra meg6rz6se, 6tdriikit6se 6s 6pol6sa c6lj6b6l
egyiittmiikiid6si meg6llapodds megktit6s6rdl a Zl'gliti Orm6ny
OnkormAnyzattal, (1146 Budapest, Thiikiily rit 73.) (sz6beli ekiterjesztds)
El<iad6: Bacsa Gyula eln0k
Javaslat a keriileti civil szervezetekkel yal6 egyiittmdkird6s c6lj6b6l
egyiittmi.ikiid6si meg6llapodris megkirt6s6re a Havasi Gyopir Szocidlis,
Eg6szs6giigyi, Kulturilis, Segit6 AlapituAnnyal (1105 Budapest, B6nya utca
31.) (sz6beli el6terjesztds)
Eltiado: Bacsa Gyula elntik
Javaslat a K6b6ryai Orm6ny Onkorm6nyzat Szervezeti 6s Miikiid6si
Szab6lyzat m6dosit6s{ra (sz6beli el6terjesztds)
EI6ad6: Bacsa Gyula elntik

a Polgermesteri Hivatal 4338-141-es telefonszAmAn jelezni

"Bacsa Gyula s.k.
' elndk

Esedeges t6volmamddsal kdrem,
sziveskedj dk.

Budapest, 2020. februtu I 1.



KoBANYAT oRMtNy ONronN.rANyz.qr
ropvrsolo-rrsrtilrrr

1102 Budapest, Szefi Liszl6 t6r 29.

JEGYZ6KONYV

K6sziilt: a K6b6nyai Orminy Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiiletdnek 2020. februtir
l4-dn I 1.30 6rai kezdettel a K6brinyai Polgii,rnesteri Hivatal (1 102 Bp. X.,
Szent Liiszl6 tdr 29.) Itildszint 20. szirn alatti tan6cskoz6 termeber
megtartott Uldsdr6l.

Jelen vannak: Bacsa Gyula elndk
L6rincziArp6dSzabolcs elndkhelyettes
Tak6cs Eva k€pvisel6

A K6b6nyai Polgirmesteri Ilivatal r6sz6r6l tandcskozdsi joggal:
dr. Szabados Ott6 kamarai jogtaniicsos
J6g6ndSzabadosHenrietta nemzetisdgireferens

Bacsa Gyula, a K6b6nyai 6rm6ny onkormdnyzat elnoke iidvitzli a megielenteket ds az
dst megnyitja. Meg6llapitja, hogy a testiileti iilesen 3 fb kdpvisel6 megielent, ig/ a

testiilet hatrfu ozatkdpes.

Elndk: Bejelenti, hory a je$/z6kitnyvet J6g6n6 Szabados Henrietta nemzetisdgi referens
vezeti magyar nyelven,

Elndk: Javasolja, hory a jegyzokOnyv hitelesitdsdvel Takdcs Eva elniikhelyettest bizza
meg a Kdpvisel6-testtilet, egyben megk€rdezi, hogy ajeldlt elfogadja-e ajeltildst. Kdri a
szavazatok megtdtelet.

Takics liva: V6ltalja a megblzatiist.

Elriik: A Kdpvisel<i-testUlet 3 fuvel hattuozatkepes.

102020. OI. 14.) A K6brinvai 6rm6nv Onkorminvzat K6ovisel6-testiilet6nek
hatirozata a iesyzdkdtr\T-hit€lesitd mesv6lasztds6r6l
(3 igen, egyhangri szavaz attal)

A K6b6nyai Ormdny Onkormrinyzat Kdpvisel6-testUlete fgy ddnt, hogy je$/z6kttnyv-
hitelesit6nek TakAcs Eva elndkhelyettest v6lasrja meg.

Elndk: Ismerteti a napirendi pontokat, majd kdri a szavazatok megt6teldt.
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l1l2020. ( . 14.) A K6brinyai Orm6nv dnkormdnvzat K6pviselii-testiilet6nek
hat{rozata a napireltd elfogadds616l
(3 igen, egyhangt sz ayazattal)

A K6b6nyai ormdny onkormrinyzat K6pviselo-testiilete a testiileti iilds napirendjdt az
al6bbiak szerint fogadja el:

1. Tij6koztat6 a yagyontryilatkozatok lead6s6r6l 6s a kiiztartoz{smentes
adatb62isba yal6 bejeletrtkez6s16l (sz6beli el6tedesztds)
Eload6: Bacsa Gyula elnrik

2. Javaslat kii.zigazgathsi szerz6dds megkiit6s6re a Budapest F6v6ros X. keriilet
K6b{nyai Onkormrinyzattal (sz6beli el6terjesztds)
El<1ad6: Bacsa Gyula elndk

3. Javaslat a K6b6nyai 6rm6ny Onkormdnyzal 2020. 6vi mutrkaterv6nek
elfogadrisrira (sz6beli el6terjesztds)
Elciad6: Bacsa Gyula elniik

4. Javaslat a K6binyai 6rm6ny Onkormdtyzat 2020. dvi kiilts6gvet6s6nek
felosztrisira (irisbeli el6tedesztds)
E16ad6; Bacsa Gyula elndk

5. Javaslat BKK b6rlet term6szetbetri juttatdsk6nt tiirt6n6 megallapitdsra
(sz6beli el6te{esztds)
El<iad6: Bacsa Gyula elndk

6. Beszrimol6 a kulturdlis driiks6g 6pol6s6yal kapcsolatos feladatok ellitrisa
c6lj6b6l a Kiibrinyai Gdrdg Onkorm6nyzat All.al 2020. februdr 7-6n, 17.00
6rakor a K6b6nyai Polgdrmesteri Hivatal (1102 Budapest, Szent Lriszki t6r
29.) Atrium6ban megrendezett kdn).vbemutat6n val6 r6szv6telr6l - Vincze
X6nia: ,,K6brinyai gdrdgdk" c. kiin)ry6trek bemutat6ja (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Bacsa Gyula elntik

7. Beszdmol6 az drm6ny egyhizi hagyomftryok 6rz6se c6lj6b6l 2020. janurir 12-
6n, 11.00 tirakor az Orm6ny Katolikus Pl6bini6n (Budapest XI., Orlay utca
6,) megrendezett iintrep6lyes, 6rm6ny nyelvii Vizkereszti szentmis6re (sz6beli
el6terjesztds)
El6ad6: Bacsa Gyula elniik

8. Besz6mol6 az drm6ny hagyominyok ipolisa c6ljribril az Ormdny
hagyom6ny6rz6 k6fest6 szakktir tovibbi miikiid6s6re, illetve iinnep6lyes
megnyit6 rendezvdnyrdl (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Bacsa Gyula elniik

9. Beszimol6 az 0rm6ny hagyomitryok 6rz6se c6lj6b6l 2020, febrlu'r 7-ia,
17.00 egyiittmiikitdve a Zugl6i 6rm6ny Onkormdnyzattal a Zrgli'i
Nemzetis6g€k HAzAbzn (ll4 Budapest, Thiikiily rit 73.) megrendezett
Gyergy6szentmiklds 6s kdrnydke sz6kely 6s iirm6ny miieml6kei cimt
vetitettk6pes el6adris16l (sz6beli elciterj esztds)
El6ad6: Bacsa Gyula elndk

10. Besz6mol6 a kultfra meg6rz6se, itiiriikit6se 6s 6pol6sa c6lj6b6l
egyiittmfkdd6si megrillapodis megkiit6s6r6l a Ztgl i Orm6ny
Onkorminyzattal, (1146 Budapest, Thdkitly tit 73.) (sz6beli eloterjesztes)
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El6ad6: Bacsa Gyula elndk
Javaslat a keriileti civil szervezetekkel val6 egyiittmiikiid6s c6ljrib6l
egyiittmiikild6si meg6llapodis megkdtdsdre a Hayasi Gyop6r Szoci6lis,
Egeszs6giigyi, Kultur6lis, Segit6 Alapitvannyal (1105 Budapest, B6nya utca
31,) (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Bacsa Gyula elndk
Javaslat a K6bdnyai Orm6ny dnkorm6nyzat Szervezeti 6s Miikiid6si
Szab{lyzat m6dosit6sAra (sz6beli el6terjesztds)
Eload6: Bacsa Gyula elniik

t2.

l. napirendi port t6rgya: Trij6koztat6 a vagyonnyilatkozatok lead6s6r6l 6s a

kiiztartoz6smetrtes adatbizisba val6 bejelentkez6sr6l (sz6beli ekiterjesztds)

Elntik: T6jdkoztatja a kdpvisel6ket an6l, hogl Bacsa Gyula eln6k, Lorinczi Arpdd
Szabotcs elndkhelyettes ds Tak6cs Eva kdpviselo eleget tettek kdtelezettsdgtknek,
hal6rid6ben leadt6k a vagyonnyilatkozatukat, ds bejelentkeztek a kdztartozAsmentes
adatb6zisba. Kdri a t6jdkoztat6 elfogad6s6t.

L6rinczi Arp6d Szabolcs: Egyet€rt az elndk javaslataval.

Eloiik: Kdri a szavazalok megletelet.

1212020. OI. 14.) K6b6nvai 6rmdnv 6nkormdnvzat Kdpvisel6-testiilet6nek
hat{rozata a vaEvonnvilatkozatok lead6s6val kapcsolatos tri6koztat6r6l 6s a

kiiztartozismentes adatbizisba val6 beielentkez6s16l (sz6beli ekiterjesztds)
(3 igen, egyhangt sz ay azattal)

A K6brinyai Ormdny Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete elfogadja Bacsa Gyula elndk
t6jeko^at6:ii Bacsa Gyula elniik, L<irinczi Arp6d Szabolcs elntikhelyettes 6s Tak6cs
Eva kdpvisel6 vaS/onnyilatkozat6nak hatfuid6ben tdrtdn6 lead6s6r6l ds a kdztartoziis-
mentes adatbiizisba val6 bejelentkezdsr6l.

2. napirendi pont tdrgya: Javaslat kdzigazgatdsi szerz6d6s megklit6sdre a Budapest
F6viros X. keriilet K6bdnyai Onkormdnyzattal (sz6beli el6terjesztes)

Elnitk: TAjekoztatja a kdpvisel6ket arr6l, hogy a nemzetisdgek jogair6l sz6l6 2011. dvi
CLxXIx. torvdny (a tovabbiakban: Njtv.) 80. $ (2) bekezddse alapj6n a szerz6ddst
minden dv janu6r 3 1. napj6ig feliil kell vizsg6lni. 2020. januir I -jdt6l megv6ltozott az

egyiittmUkoddsi meg6llapodris neve kozigazgat6si szerz6ddsre. Budapest Foviiros X.
keriilet Kobenyai onkormiinyzat Kepv iselo-testiilele a 4/2020.ll.23.) KOK I haliirozala
alaplin Li igen egyhangri szavazattal elfogadta a k6b6nyai nemzetisdgi
onkormiinyzatokkal a miikdddsi feltdtelek biztosites6r6l ds gazdrilkodrisi feladatok
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ell6t6sar6l kdtend6 kozigazgatiisi szerz6ddst. Kdri a kdpvisel6k hozz sz6l sait, majd a
szavazatok megtdteldt.

L6rinczi irpid Szabolcs: Egleftft a kazigazgat6si szerz<idds tartalm6val, ds javasolja
elfogad6sra.

Elniik: Keri a szavazatok megtdtelet.

13/2020. OI. 14.) A K6b6nvai Orm6ny Onkorminvzat K6pviset6-testiilet6nek
hatIrozata mcskiit6s616l a BudaDest Fdviros X. keriilct

(3 igen, egyhangf szavazattal)

1. A K6brinyai ormdny onkormrinyzat Kdpviselo-testiilete a Budapest Fovr4ros X.
kerulet K6b6nyai onkormanyzat ds a K6bdnyai ormdny onkormdnyzat koziitt 2018.
janufu 23-6n ldtejittt kitzigazgat6si szerzoddst az l. melldklet szerinti tartalommal
j6v6hagrja.
2. A K€pvisel6-testulete felhatalmazza az elndkdt az 1. pont szednti egyiittmiikdddsi
meg6llapod6s al6ir6s6ra.

!41i!{!(: azonnal
Felel6s: elniik

3. napirendi pont tdrrya: Javaslat a Kob{tryai Orm6ny Onkormriryzat 2020. 6vi
munkaterv6rek elfogad6s6ra (sz6beti el6terjeszt6s)

Elndk: Tajdkoztatja a Kdpviset6-testuletet, hogy a nemzetisdgek jogair6l sz6l6 2011.
dvi CLXXIX. tdrv€ny (a tov6bbiakban: Njtv.) 89 $-a alapjtin 6s az SZMSZ szerint
szuksdg szednt, de 6vente tegal6bb ndgr testtileti iildst ds egy ktizmeghallgat6st tart.
Ismert€ti az d,ssze6llitott munkaterv-javaslatot ds kdri a vdlemdnyeket, illetve egyetdrtds
esetdn a munkaterv elfogaddsat.

Ldrinczi ArpAd Szabolcs: Eryetdrt az elnok javaslat6val.

Elniik: Kdri a szavazatok megldteldt.

14 at K6 visel6-testiilet6nek
a K6b6 k

elfoeadrisri16l
(3 igen, egyhangi sz avazattal)

l. K<ibdnyai Orminy onkorm6nyzat Kdpviseld-testulete a 2020. dvi munkatervdt az

al6bbiak szerint fogadja el:
2020. janu6r
Kozigazgatasi szerz6dds feliilvizsg6lata a Budapest F6v6ros X. keriilet Kobrinyai
OnkormAnyzattal. A nemzeti vagy etnikai nemzetisdg nyelvdn foly6 els6 6vodai
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beiratkoz6si €vre neveldsi ds elso iskolai dvfolyamra oktat6si ig€ny felm6r6se.
Varyonnyilatkozatok leadiisa. Ormdny kariicsony ds tjdvi rendezvdny megiinnepldse,
szervezdse. ormdny Hagyom6ny6z6 K6fest6 Szakkor miikodtetdse heti I 6riiban
folyamatosar Janikovszky Eva Magyar - Angol Kdt Tanit6si Nyelyi.i Altaldnos
Iskol5ban. Ormdny nyelw Vizkereszti szentrnise.
2020. febru6r
A Kttb6nyai Ormdny Onkorm6nyzat 2020. dvi munkatervdnek €s a 2020. 6vi
kdltsdgvetdsdnek elfogaddsa. Kdzigazgatisi szerz6dds megkdtdse a Budapest F6viiros
X. kerUlet Kribriayai Onkorm6nyzaftal Filmvetirds Ormdnyorsziigr6l 6s drmdny
mliemldkek6l a c6rdg Klubban.
2020. mrircius
Rdszvetel ds koszoruziis a Budapest F6vfuos X. keriilet Kob6nyai OnkormAryzat
m6rcius l5-ei Nemzeti iirnep alkalm6b6l szervezend5 i.innepi rendezvdnyen ds
koszoruzison a Kdztemet6ben. Aktu6lis feladatok, illetve piilyr2atok elkdszitdse.
drmdny Kultur6lis Est K6b6ny6n.
2020. iprilis
Az ormdny Genocidium alkalmrib6l filmvetitdssel egybekiitiitt tdrtdnelmi megemldkez6
tinnepsdg megszervezdse K6biiny6n. Filmvetitds 0rmdnyorsz6gr6l a Giir<ig Klubban.
Kapcsolatfelvdtel az erddlyi Gyergy6szentmikl6s vArossal, ahol drmenyek elnek. Dcintds
a feladatalapri t6mogat6s felosztAs6r6l. Aktudlis feladatok, illetve p6lyrizatok bead6sa.
2020. mijus
Halmaj6lis K6b6ny6n, Ibzriverseny. Jayaslat a K6brinyai Ormdny Onkormdayzat 2019.
dvi pdnzmaradviiny6nak felosztfu6ra. Hagrom6ny<irz6 k€zmiives klub szervezdse. V.
Kdb6nyai Balk6n Est. Ormdny Ikonki6llir6s K6briny6n. 4. Labdarug6 Toma
Nemzetisdgi Gaszton6miai Kultun4lis Nap Kribrinyrin.
2020. jfnius
Szent L6szl6 Napok rendezvenysorozaton val6 ldszvdtel, koszoruz6s a Szent L6szl6
szobom6l. Tanulmrinyi kirdndulis megszervezdse a k6fest6 szakkOre j6r6 di6kok
rdszdre. Ormdny Gyermeknap K6b6ny6n. I t nemzetis€gi dnkormAnyzat
kdpz6mi.ivdszeti ki6llitdsa a KSrdsi Csoma Srindor K6b6nyai Kultur6lis Kdzpontban,
Gazstron6miai bemuta6val egybekOtve, Tanulm6nyi kirrindul6s megszewezdse a
k6fesl6 szakkdne jtu6 di6kok reszdre.
2020. augusztus
Rdszvdtel a 2020. augusAus 20-i4n megrendezdsre kerill6 Szent Istviin-napi iinnepsdgen.
Ormdny Irodalmi, Zends, Kultur6lis Est K6b6ny6n.
2020. szeptember
Az Ormdny Fiiggetlensdg Napja 298. 6vfordul6ja alkalmrib6l drmdny Hagyom6ny6rz6
Kultur6lis Est 6s az iirm6ny nemzet 6teleib6l k6stol6val e$/bekOtdtt gasztron6miai
bemutat6 szervezdse. Az Ormdny Hagyomrinyrirz6 Kofesto Szakkor miikodtetdse heti I
6r6ban folyamatosan. Tanulm6nyi kir6ndul6s megszervezdse a k6fest6 szakkiirre jfu6
di6kok rdszdre. XIII. K<ibrinyai Rendvddelmi Nap Kcibriayrin, Ibz6verseny.
2020. okt6ber
Az Aradi vdrtanrik tiszteletdre megrendezdsre kertil6 i.innepi megemldkezdsen va16
ftszvetel a R,ikoskereszturi [j kdztemet6 1848-as sirhelyekndl (Budapest, X., Kozma
utca 8-10.). Az 1956-os forradalom 6s szabadsegiarc 64. dvfordul6ja alkalmrib6l
megrendezdsre keriil6 iinnepsdg ds koszoruzris az Eles sarokn6l. Lusnakar Egyiittes,
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tradicion6lis drmdny ndpzene, tin61l6 koncert K6beny6n. P6ly6zatok benyrijiisa a
Bethlen GSbor Alapkezellhdz.
2020. november
,,lr46Lrtirjaink eml6ke ttrdk" koszoruzrisi Unnepsdgen vettek rdszt a Kisfoghriz
Emldkhelyndl. Koszoruzis a Szovjetuni6ba hurcolt mag;zar politikai rabok ds
kinyszermunkiisok emldkdre kdsziilt emldkt6bl6n6l. Az Urartu Ormdny Nemzetisdgi
Szinh6z tirmdny nemzelisdgi szinhfu kdtnyelvii el6adrisainak meghiv6sa, Musza Dagh
40 napja musical, szlnh5zi el6adr{s K6briny6n. Ormdny KulturAlis Est K6beny6n.
2020. december
A K6b6nyai 6rm6ny Onkormiinyzat Ktizmeghallgat6sa. Nemzetisdgek hagyom6ny6z6
kariicsonyi Unneps€ge a Kordsi Csoma S6ndor K6b6nyai Kultur6lis Kdzpontban.
Nemzetisdgek Napj6nak megUnnepldse.

Folvamatos feladatok: a kitiiztttt feladatok ell6t6sa drdekdben pAly6zatokon val6
rdszvdtel.

o Rendszeres kapcsolattartas az anyaorsziggal, az ormeny Kulturrilis
Kdzponttal, az ormdny Kdzt6rsas6g Naglzkdvetsdgdvel, valamint az Orszigos
ds a F6v6rosi Ormeny Nemzetisdgi OnkormAnyzattal.

. Kultur6lis kapcsolatok 6pol6sa a budapesti ker0leti, valamint a viddki 6rm6ny
nemzetisdgi itnkormanyzatokkal, a kiemelt rendezvenyeken val6 rdszvdtel.

. Az ormdny Kultur6lis ds lnform6ci6s Kdzpont rdsz6re minden h6nap 15-dig
drtesitds kiitddse a K6b6nyai Ormdny Onkormiinyzat kulturrilis programjair6l.

. Folyamatos egdittmiik6dds a Zugloi Ormdny Nemzetisegi Ontormiinyzattal,
a XVIII. keruleti ormdny Nemzetisdgi onkormdnyzattal, az V. keflileti
Orm6ny onkorm6nyzafial, az Armdnia Ndpe Kultur6lis Egyesiilettel,
valamint az ormdny Kulttra Bar6tainak Erzsdbetv6rosi Egyesiiletdvel.

. Egyuttrniikttddsi megrillapod6sa a keriileti civil szervezetekkel (Havasi
Gyop6Lr Alapitv6ny, Gyakorl6 ds Gdpmadrir Utcai ld6sek Kulturrilis,
Szabadid6 ds SportegyesUlettel)

o Az ormdny irodahelyis6gdben ldv6 nemzetisdgi kiinyviillomiiny b6vitdse.
o Az ormdny Hagc/i.rinylrzl K6fest6 Szakkdr miikodtetdse heti I 6r6ban

folyamatosan a Janikovszky Eva Magyar - Angol Kdt Tanitrisi Nyelvit
Altalinos Iskoliban.

. Az irrmdny hitdleti tevCkenysdginek szervezdse, tAmogatiisa

. Kapcsolatfelvdtel Magyarorsziigon 616 ds alkot6 iirmdny kdpzrlmiiv6szekkel,
ds azokkal kozosen kii4llitdsok szervezdse

. Nyugdijas klub szervezdse, t6mogatAsa

. A keriileti ormdnyek tdrtdnet6nek kutat6sa

. A keriiletben dl6 tirmdny sz6rmaziisri emberek felkutat6sa egyiiftmiikitdve a
t0bbi kertileti drmdny Onkorm6nyzattal ds az 6rmdny dokumentiici6s
kozponttal (anyagok archiv6l5sa, videofelvdtelek kdszitese, intedik kdszitdse,
meglev6 archivum digitaliz6l6sa)
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2020-ban konkr6t keriileti rendezv6nvek meetart6sa 6s meso6lv6zdsa:
o Ormdny kardcsonyi ds [jevi ihnepsdg megrendezdse
. Ormdny zen€s irodalmi est K6brinydn
o Az ormdny Haglzom6ny6rzo K6festo Szakktir miikiidtetdse heti I 6r6ban

folyamatosan a JanikovszLa Eva Magyar - Angol Kdt Tanit6si Nyelvii
Altal6nos Iskol6ban

. drmdny Genocidium megemldkez6 tinnepsdg
r 4. Labdarug6 Toma -Nemzetisdgi Gaszton6miai Kulturalis Nap K6bAnyAn
e 11 nemzetisdgi dnkormtinyzat k6pzomiiv6szeti ki6llit6sa a K6riisi Csoma

S6ndor K<ibrinyai Kultur6lis Kiizpontban, Gasztron6miai bemutat6val
egybekotve.

o Tanulm6nyi kir6ndul6sok a ha$/omiiny6rz6 K6fest6 Szakk0rre jrir6 dirikok
teszere

o Az drmdny Fiiggetlensdg Napjrinak megiinnepldse, gasztron6miai bemutat6
. Filmvetites havi I alkalommal Ormdnyorszdgr6l
o Ormdny Gyermeknap K6b6ny6n
o Az Urartu 0rmdny Nemzetisd gi Szinh6z miivdszeinek el6ad6sa Kob6nyan, a

Musza Dagh, musical - igaz tdrtdnet drmdny h6sdk6l, akik szembe fordultak
vdgzetiikkel. Osbemutat6 szinhizi koncert, el6adris K6bAnyAn.
Egyiittmiikddes az ArusenKaa egr dnek-zeneszerzo fotk du6val ds a Mingu
Zenekarral Budapestr6l.

o Lusnakar Egyttttes, Mingu Zenekar ftadicionalis 6rmdny ndpzene, 0niil[6
koncert K6brinyr4n.

o Ormdny Mikul5s rendezvdny Kdbr{nytin
. ormdny Kultur6lis Est K6b6ny6n
o Nemzetisdgek hagyom6nyorz6 kariicsonyi unnepsdge. Nemzetisdgek Napja

K6briny6n.
A K6b6nyai Ormdny Onkorm6nyzatot 6rint6 kdrddsek esetdben rdszvdtel a
Kiizmiivel5d6si Bizotts6g i.ildsein, valamint a Budapest F6vituos X. keriilet K6brinyai
Onkormanyzat Kdpyisel6-testiileti iildsein.

2. A K6br{nyai Ormdny 0nkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete felkdri az elndkdt a
sziik6ges intdzkeddsek megtdtel6re.
Hatarid6:
Felel6s:

azonnal
elniik

4. trapirendi potrt t6rgya: Javaslat a K6bdnyai 6rm6ny onkorm6nyzzt 2020. 6vi
kiilts6gvet6s6nek felosztisdra (ilisbeli el6te{ esztds)

Eltritk: T6jdkoztatja a kdpviseloket an6l, hogy a Magyarorsz6g 2020. dvi kdzponti
koltsdgvetdsdr6l s2616 2020. 6vi LXXI. titrvdny, az allamhriztartasr6l sz6l6 2011. dyi
CXCV. tdwdny (a tov6bbiakban: efi.), az allamhdztartdsrol sz6l6 torvdny
vdgrehajt6srir6l sz6l6 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a Magyarorsz6g helyi
dnkormdnyzatair6l s2616 2011. 6vi CLXXXX. ttirveny, valamint a nemzetis6gek
jogair6l sz6l6 201 1. dvi CLXXIX. tdrv€ny (a tovabbiakban: Njtv.) alapj6n elkdszi.ilt a
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K6b6nyai 0rm6ny Onkormtinyzat (a tov6bbiakban: Onkormr4nyzat) 2020. 6vi
kt ltsdgvetdsdrol sz6l6 hatifuozat tervezete (a tov6bbiakban: Tervezet). A Tervezet
0ssze6llit6s6nril figyelembevdtelre keriiltek a Bethlen G6bor Alapkezelo Zrt. 6ltal
koz;;lntt, az Onkorm6nyzat miikdddsi kdltsdgeire biztositott t6mogatrisr6l sz6l6
T6mogat6i Okiratban foglattak. 2020. janu6r 31-dn a Magyar Allamkincsttirt6l a

banksz6ml6ra megdrkezett az 520 000 Ft dsszegf t6mogat6s l. rdszlete. Kdri a

k6pvisel6k vdlemdnydt, majd a szavazatok megtdteldre.

J6g6n6 Szabados Henrietta: T6jdkoztatja a kdpvisel6ket arr6l, hogy a 2020. 6vi
kttltsdgvetdsi hattuozat tervezetdt az onkormiinyzat elnokdnek 2020. februdr l5-6ig kell
benyrijtania a Kdpvisel6-testuletnek. A hatifuozat vdgehajt6s6hoz sziikseges szemdlyi,
szewezetl, t6rgyi ds pdnziigyi feltdtelek rendelkezdsre 6llnak. A kdlts6gvet€si
hat tozatbal]. megjelen6 el6ir6nyzatok biztositani tudjak a nemzetisdgi feladatok
ell6t6sAt. Amennyiben az Onkorm6nyzat 202O. mrircius ls-dig nem rendelkezik
elfogadott kiiltsdgvetdssel, M ,llami lamogatiLs foly6sitAsAt a nemzetisdgpolitikiidrt
felel6s miniszter az Njtu. 134. $-a alapjan felffiggeszti.

Elniik: Koszoni a rdszletes tajekoztatast, ds szavaziisra teszi fel a napirendi pontot az
ir6sbeli el6tedesads alapj6n.

Takics liva: Egyetdrt az eln6kjavaslat6val.

Elndk: Kdri a szavazatok megtdteldt.

K6b6 6rm 6nkormrinvzat Kd
hat{rozata a K6bdn kormrin t 2020. 6r i kiilts6 r6l
(3 igen, egrhang0 szavazattal)

A K6b6nyai Ormdny dnkormrinyzat K€pyiset6-testiilete a nemzetisdgek jogair6l sz6t6
2011. rlvi CL)O(X. titrvdny 78. $ (3) bekezddse atapj6n, figyelemmel a jogalkotesr6l
sz6l6 2010. dvi CXXX. tOrvdny 23. $ (3) bekezddsdre a kiivetkez6ket rendeli el:

l. A K6pvisel6-testiilet a K6b6nyai Ormdny dnkormrinyzat 2020. dvi
a) koltsdgyetdsi ds finansziroziisi bevdteleinek ltidsszegdt I 640 000 Ft-ban,
b) kiiltsdgvetisi is hnansziroz6si kiadiisainak lodsszegdt I 640 000 Ft-ban

riltapida meg.
2. A Kdb6nyai Ormdny dnkorm6nyzat kiilts6gvetdsdnek fodsszege a kdvetkez6:

a) Kdltsdgvetdsi bevdteldnek Ibiisszege I 040 000 Ft,
b) Kdltsdgvetesi kiad6stinak fiiiisszege 1 640 000 Ft,
c) Kdltsdgvetdsi e$/enlege -600 000 Ft,
d) a miikoddsi bev€tetek 6s miikdddsi kiaddsok egyenlege -600 000 Ft,
e) a felhalmozisi bevdtelek ds felhalmozisi kiad6sok eS/enlege 0 Ft,
f) Iinanszirozasi bevdtele 600 000 Ft,
g) finanszirozlsi kiad6sa 0 Ft,
h) finansziroa4si egyenleg 600 000 Ft.
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Felekis:
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3. A 2020. dvi koltsdgvetds nem tartalmaz olyan fejtcsztdsi c6lt, amely
megval6sit6s6hoz a Mag,arols.zitg gazdasagi stabilit6s6r6l sz6l6 2011. 6vi CXCIV.
tttrvdny (a tov6bbiakban: Ost.) 10. $ (l) bekezddse szerinti ad6ss6got keletkezteto
U$i let megkot€se vAlik szuks€gessd.
4. A K6b6nyai ormdny onkorm6nyzatnak a Gst. 10. $ (1) bekezddse szerinti ad6ss6got
keletkeztet<i iig5rlete, tov6bbri dnkorm6nyzati gamnciav6ltal6sb6l ds kezessdgbol
kotelezettsdge nem 6ll fenn.
5. A 2020. dvi ktiltsdgvetds
a) kdltsdgvetdsi bevdteleinek 6s kiad6sainak, finansziroz6si beyeteleinek ds

kiad6sainak rdszletezdsdt, koltsdgvet6si mdrlegdt az 1. melldklet,
b) el6ir6nyzat-felhaszn6lasi tervdt a 2. melldklet
hatirrozza meg.

6. A K6b6nyai ormdny onkorm6nyzat kdzvetett tamogat6st nem nytjt.
7. A K6bSnyai Orm6ny Onkormrinyzat kiadAsi eloir rLyzalai kiizaitt a rovaton beliil
iitcsoportositiisra a K<ibrinyai ormdny onkormAnyzat elnitke jogosult.
8. Ez ahaliltozat akdzzdtdtelet kiivetd napon ldp hat6lyba.
9. Ed ahattuozatot 2020. j anutu l -jdt6l kell alkalmazni.

2. A Kdpvisel6-testulet felkdri az elniikiit a sziiksdges intdzkeddsek megdteldre.
azonnal
elniik

(A hatdrozat mell4Hetei ajeg)z1knnyv 1. mellikletdt kepezik.)

5. napirendi pont tdrgys: J.yastat BKK b6rlet term6szetbeni juttatisk6trt t0rtdn6
megillapltisra (sz6beli el6terjesztds)

Eluiik: Javasolja a Kdpvisel6-testoletnek, hory termdszetbeni juttatriskdnt 2020. januiir
I napj6t6l - 2020. december 31. napjriig a K6br4nyai Orm6ny Onkormanyzat Kdpvisel6-
testiiletdnek tagjai rdszdre havonta BKK utaz6si bdrletet iillapitson meg legfeljebb
l0 500 Ft/h6 dsszeghatririg. A sz6mla tetjeslt6je a Kcib6nyai Ormdny 6nkorm6nyzat,
kifizetdse 6tutal6s form6j6ban, szimla ellendben, ut6lagos elsz6moliissal tiirtdnik.
Fon5sa a 2020. dvi miikdddsi kiiltsdgvetdsi tAmogatr{E. Kdri a kdpvisel<ik v6lemdnydt,
majd a szavazatok megtdtel6t.

Tak{cs l0va: Egyetdrt az elndk javaslatrival.

Elniik: Kdri a szavazatok megldteldt.

16/2020, ([. 14.1 K6binvai Orm6nv dnkorm6nvzat K6ovisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangf szavaz attal)

L A K6b6nyai Ormdny Onkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete fgi ddnt, hogy elfogadja az

elniik javaslatit ds 2020. janu6r I napj6t6l 2020. december 31. napj6ig a Kob6nyai
Ormdny Onkormrinyzat Kdpvise t6-testuletdnek tagjai r€szdre havonta BKK utazrisi
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birletet 6llapit meg legfeuebb l0 500 F1,ft6 iisszeghatr{rig. Forr6sa a 2020. dvi miikiiddsi
ktilts6gvetdsi tamogat6s, fedezele 2020. dvi kiad6s dologi kiadrisok ds j6rul6kok
el6iranyzata.

2. A K6b6nyai Ormdny dnkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete felkid az clndkdt a

sztlksdges intdzkedds€k megtdtel&e.
Hatdrid6:
Felekis:

azonr,al
elnttk

Hozziszbl6s'.
Takrics iva kijelenti, hogr a l7l2020. OI. 14.) K6b6nvai 6rm6nv dnkormrlnvzat
hatrirozat{ban foglall havi BKK b€rlet termdszetbed juttat6st nem kivenja igdnybe venni,
arr6l lemond. (lemond6 nyilatkozal az 5. napirendi ponthoz tartoz6 jegyzokiinyv
melleklete)

6. trapiretrdi pont tdrgya: Besz6mol6 a kultur6lis 0rdks6g6nek ipolisival
kapcsolatos feladatok ell6tisa c6lj6b6l a Kdbdnyai Giiriig 6nkorm6nyzat 61ta12020.
februdr 7-6n, 17.00 6rakor a Kdbdnyai Polg6rmesteri Hivatal (1102 Budapest, Szent
L szl6 t6r 29) Ltriumiban megrendezett kiin).vbemutat6n val6 r6szv6telr6l (Vincze
X6nia:,,K6b6nyai giiriigiik" cimii ktinyv6nek bemulat6ja) (sz6beli el6te{esztds)

Elniik: Tajdkoztatja a Kdpvisel6-testuletet, hogy a kultur6lis iiriiks6g 6polSs6val
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj6b6l rdszt yett a K6bAnyai Gdrdg Onkormdnyzat
6ltal 2020. febru6r 7-6n 17.00-20.00 6r6ig a Kob6nyai Polgarmesteri Hivatal (1102
Budapest, Szent LiLszlo ftt 29.) At um6ban megrendezett kiinyvbemutat6n (Vincze
Xdnia: ,,Kdb6nyai gdr6gdk" cimii kdn)'v6nek bemutat6j6n). A rendezvdnyt D.
Kov6cs R6bert Antal, K<ib6nya Polgtirmestere nyitotta meg. A rendezv€ny moderiitora
Patk6 Agnes UjsAgir6. A kultur6lis miisorban felldpett Galbenisz Tomasz ds Kollatosz
Fotisz szinmiiydsz, a Kadatid6k k6rusa, a Kob6nyai Gitri,g N6i K6rus ds a kcibrinyai
gdr6g tanul6k. Nagyon j6l sikeriilt rendezv€ny volt, tdbb, mint kt nyvbemutat6. A
rendezvdnyt k0vet6en fogadiisra kertilt sor. Kdri a besz6mo16 elfogadAsat, majd a

szavazatok megldteldt.

Takrics fva: Egyetdrt az elniik besz6mol6j6val.

Elniik: Kdri a szavazatok megtdreldt.
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18/2020. flI. 14.) K6brinyai Orm6nv dnkorm6nvzat K6ovisel6-testiilet6nek
ta a beszrimol6r6l a tok

februir 7-6n. 17.00

t Lesdb t& 29.
miiban mesrendezett kiinvvbemutat6n va16 r6szv6tcl16l (Vincze X6nia:

K6b6nvai eiiriieiik" cimff kiinw6nek bemutat6ia)
(3 igen, egyhangf sz avazattal)

A K6b6nyai 0rm6ny onkormrinyzal Kdpviselo-testiilete elfogadja Bacsa Gyula elniik
besz{mol6jit a kulturilis 6riiks6g 6pol6s6val kapcsolatos feladatok ell6t6sa
c6ljdb6l a K6brinyai Giirdg Onkorm6nyzat 6ltal 2020. febru6r 7-6n, 17.00 6rckor a

K6btinyai Polg6rmesteri Hivatal (1102 Budapest, Szent Laszl6 tdr 29,J Atriumaban
megrendezett kdnyvbemutat6tr val6 r6szv6telr6l (Vincze X6tria:,,K6b6nyai
gdrdgdk" cimii kdnyvdnek bemutat6ja)

7. rapirendi pont t6rgya: Besz6mol6 az drmany .egyhfzi hagyomrinyok 6rz6se
c6ljib6l 2020. januir 12-6r, 11.00 6rakor az Orm6ny Katolikus Pl6bdni6n
(Budapest XI., Orlay utca 6.) megretrdezett iinnep6lyes, iirm6ny nyelvfl Vizkereszti
szentmis6re (sz6beli el6terjeszt6s)

Elniik: T6jdkoztatja a kdpvisel6ket an6l, hogy az 6rm6ny egyh6zi haryominyok
6rz6se c6ljdb6l 2020. januirr l2-dn ll.0O orakor az Orm6ny Katolikus Pl6brinirin
(Budapest XI., Orlay utca 6.) megrendeztdk az ilnnep6lyes, iirmony nyelvii
Vizkereszti szentmisdt. A szentmisdt Vartan atya, isztambuli iirmdny katolikus
pldb6nos mutatta be. KoTemUkodott a templom dnekkara, Garaguly Iswrin vezetdsdvel.
Kdri a besz6mol6 elfogad6sAt, majd a szavazatok megtdteldt.

TakAcs l6va: Eg5ietdrt az elntik besz6mol6j6val.

Elntik: Keri a szavazatok megeteldt.

mesretrdezett iintrep6lves. lirm6nv nyelvii Vizkereszti szentmis6r6l
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6brinyai ormdny Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiil€te Bacsa Gyula elntik beszimol6jiit
az iirm6ny egyh6zi hagyominyok 6rz6se c6ljrib6l 2020. janu6r 12-6tr, 11.00 6rakor
az Orm6ny Katolikus Pl6b6ni6n (Budapest XI., Orlay utca 6.) megrendezett

innepdly€s, iirm6ny nyelvii Vizkereszti szentmis6r6l elfogadja.
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E. napirendi potrt t6rgya: Besz6mol6 az iirm6ny hagyominyok ripokisa c6lj6b6l az

Orm6ny hagrominy6rz6 k6festf szakkiir tov6bbi miikiid6s6re, illetve iinnep6lyes
megnyit6 rendezvdnyrdl (sz6beli eloterjesztds)

Elniik: T6jekoztatja a kdpviseloket an6l, hogy 2020. jantr'r 1- jdttil - 2020. jtinius 30-

6ig tov6bb miikodtetik a hagyomriny6rz6 k6fest6 szakkdrt a Janikovszky Eva Magyar -
Angol Kdt Tanit6si Nyelvii Altalanos Iskol6ban. A szakkdrt a Jaaikovszky Eva Magyar
- Angol K6t Tanit6si Nyelvii Altal6nos Iskola tanAm6je Jand6 Agnes Margit egydni
v6llalkoz6 vezeti 6s dirikok is szivesen jdmak. A szakkdrt heti egy alkalommal keddi
napokon tartj6k. Kdri a beszimol6 elfogadiisi4t, majd a szavazatok megtdtel6t.

T6jdkoztatja tovebbri a kdpvisel6ket arr6l, hogy a ktifest6 szakltir iintrepi megryit6j6ra
2020, janudr 29-6n 14.00 6rakor keri.ilt sor a Kor6si Csoma S6ndor K6b6nyai
Kulhr6tis Kdzpontban, KOSZI (1105 Bp. X., Elod utca 1.), amelynek a dirikok nagyon
driiltak. Kdd a bcszALrnol6 elfogad6s6t, majd a szavazatok megtdtel€t.

L6rinczi Arp6d Szabolcs: Egyetdrt az eln6k javaslat6val, hogy tovilbb kell mtktjdtetni
a szakkdrt, amig van rri drdektrido gyerek, tan6r 6s anyagi forriisuk.

Elndk: Kdri a szavazatok megtdtetdt.

Onkormri tK6
hal6rozata az iirm ma ipol6sa c6

k6fest6 szakkiir tov6bbi mff kiid6s6r6l
(3 igen, egyhangi sz aYazattal)

K6b6nyai Ormdny dnkorm6nyzat Kdpvisel6-testUlete Bacsa Gyula elniik beszAmol6jAt
az iirm6ny hagyom6nyok Apol6sa c6ljib6t az 0rm6ny hagyom6ryorz6 k6fest6
szakkor tov6bbi mfkdddsdr6l 6s a 2020. janu6r l-jdttll - 2020. jfnius 30-6ig a

Ha$/omdny6rz6 K6fest6 Szakkiir vezetdsevel Jand6 Agnes Margit (l 143 Budapest,

Stefrinia rit 21.) egydni v6llalkoz6val megkotott meg6llapod6sr6l elfogadja.

Eltrdk: K€ri a szavazatok megtdteldt.

14. ri 6rm6nv C)nkormf IK
hatirozata az iirm6nv hasvomdnyok 6

k6fest6 szakkiir iinnep6lves mesnvit6 rendezv6nvr6l
(3 igen, egyhangi szaYazafral)

K6brinyai Ormdny Onkormdnyzat Kdpvisel6-testi.ilete Bacsa Gyula elniik besz6mol6jrit
az 6rmdny hagyom6nyok 6pol6sa cdlj6b6l rlgy d6nt, hogy a 2020. januir 29-6n 14.00

6rakor a K6rdsi Csoma S6ndor KobAnyai Kultualis Katzpontban. KOSZI ( l105 Bp. x.,
Elod utca l.) megrendezett kdfest6 szakkiir iinnepi megnyit6j6r6l elfogadja.
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9. napirendi pont t6r5/a: Besz6mol6 az iirm6ny hag5rominyok 6rz6se c6lj6b6l
2020. februAr ?-6n, 17.00 egyiittmiikiidve a Zugl6i Ormdny Onkorm6nyzattal a
Zugl6i Nemzetis6gek H6z6ban (114 Budapest, Thokdly tt 73.) megrendezett
Gyergy6szentmikl6s 6s kiirny€ke sz6kely 6s iirm6try miieml6kei cimii vetitettk6pes
el6ad6s16l (sz6beli elotedesztds)

Eltriik: T6jdkoztatja a kdpvisel6ket an6l, hogy az iirmdny hagyominyok 6rz6se
celjib6l 2020. februir 7-6n, 17.00 6rakor egyUttmfkddve a Zugloi Ormdny
Onkormrinyzattal Gyergy6szentmikl6s 6s kiirny6ke sz6kely 6s iirm6ny miieml6kei
cimff vetitettk6pes el6ad6son rdszt vettek. El6ad6 Horveth Zoltin Gyorgy,
Podmanic.zky dijas mflegyetemi oktat6, a Romantika K6nyvkiad6 vezetrije. A K6b6nyai
Ormdny Onkormrinyzat a dekoriici6 ds rendezvdnyszervezds ktiltsdgeihez brutt6 70 000
Ft keretdsszeget biztositott a 2020. 6vi koltsegvetdsben meghatarozott feladatalapri
t6mogatiisok terh€re.
Kdri a besziimol6 elfogad6srit, majd a szavazatok megt€teldt.

Takrics tva: Egyetdrt az eln6k besz6mol6ji4val.

Elniik: K€d a szavazatok megtdteldt.

2212020. OI. 14,) K6b6nvai 6rm6nv 6nkormdnvzat Kdpvisel6-testiilet6nek
hatirozata az drmfnv egyh6zi hasyominvok 6rz6se cdlidb6l 2020. ianudr 12-6n.
11.00 6rakor az Orm6nv Katolikus Pl6bini6n (Budap€st XI.. Orlay utca 6.)
mesrendezett iinneodlyes. iirm6nv nvelvii Vizkereszti szentmis6rdl
(3 igen, egrhangf szavazattal)

l.K6b6nyai drmdny dnkorm6nyzat Kdpvisel6-testUlete Bacsa Gyula elndk
besz4mol6j6t az iirm6ny hagyominyok 6rzdse c6lj6b6l 2020. februfr 7-6a, 17.00
6rakor egyiittrniikddve a Zugl6i Ormeny Onkorm6nyzattal Gyergy6szentmikl6s 6s

kiirny6ke sz6kely €s iirm6ny miieml6kei cimii vetitettk6pes el6adison val6
rdszvdtelrdl elfogadja. A rendezvdny dekor6ci6s ds rendezvdnyszervezdsi kdltsdgeihez
brutt6 70 000 Ft keretosszeget biZosit a rendelkezdsdre 6116 2020. dyi kiiltsdgvetdsben
meghatarozott feladatalapf trimogatrisok terhdre.
A feladatalapu t6mogat6s felhaszn6l6sa az el6ir,,i,yzotlak ds tervezettek szerint a

telepiilis nemzetis6gi dletdnek fellenditdsdt, szinesitdsdt szolgalt6k a megval6sult
kitzossegi programok, valamint nemzetisdgi hagyomriny -es kultfra ripolisrinak
k0sz0nhet6en. A feladatalapf ttimogat6s felhaszn6liisa sor6n a nemzetis6gi
dnkorm6nyzat kiemelt figyelmet forditott az il[sAg nemzetis6gi dletbe val6 bevoniisiira,
a fiatal generiici6ban a nemzetisdgi hovatartozris atoriikitdsdnek mdlyitdsdre.

2. A Kepvisel6-testiilete felkdri az eln6k6t a sziiksdges intdzkeddsek megtdteldre.
Hatarid6:
Felelcls:

azonnal
elntik
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10. uapirendi pont tir$/a: Besz6mol6 a kultira meg6rz6se, dtdritkitese 6s ipolisa
cdljib6l egy[ttmffkdd6si megAltapod6s megktit6s6r6l a Zugldi 6rm6ny
OnkormAnyzattal, (1146 Budapest, Thdkdly [t 73.) (sz6beli el6terjeszlds)

Elniik: T6jdkoztatja a kdpvisel6ket arrol, ho$/ a Zugl6i Orm6try Onkorminyzat
(l 146 Budapest, Thttkitly tt 73.) elnOk asszony6val Zirugn6 Tancsin Katalinnal az
egyiittmtkiiddsi megrillapodrist megkdtdttdk. Kdd a beszimol6 elfogad6s6t, majd a
szavazatok megtdteldt.

Lorinczi Arpdd Szabolcs: Rdszt vesznek egymas kultur6lis rendezvdnyein. Eryetert az
elniik besz6mol6val-

Elaiik Kdri a szavazatok megtdteldt.

ta a besz6molirril a kultira megiirz6se, rtitriikit6se 6s ipol6sa c6li:ib6l
ttmiikiid6si mesrll nkormin

(1146 Budapest. Thdkdly it 73.)
(3 igen, eglihangri szavazattal)

K6brinyai Ormdny Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete Bacsa Gyula elndk beszAmol6jat
s kultfra meg6rz6se, 6tdrdkit6se.6s {pol6sa c6ljrib6l egyiinmiikiidesi meg6llapodiist
megkdtdsdr6l a Zugl6i Orm6ny Onkorm6nyzattal (l146 Budapest, Thi,kirly tt 73.)
elfogadja.

11. napirendi pont t6rgya: Javaslat a keriileti civil szervezetekkel val6
egyiittmflkiid6s c6lj6b6l egyiittmiikiid6si meg6llapodds megkiit6s6re a Hayasi
Gyop6r Szociilis, Eg6szs6giigyi, Kultur6lis, Segit6 Alapitv6nnyal (1105 Budapest,
Bitrya utca 31.) (sz6beli el6terjesztds)

Elniik: Elmondja, hogy a keriileti civil szervezetekkel val6 egyiittmtkiid6s c6lj6b6l a

Havasi Gyop6r Szocielis, Eg6szsdgiigyi, Kultur6lis, Segit6 Alapitvrhy Alapitvrinnyal
(1105 Budapest, B6nya utca 31.) dvek 6ta nagron szoros j6 kulturdlis kapcsolatot
6polnak. Rdszt vesznek egym6s rendezvdnyein. Javasolja a Kepvisel6-testiiletnek a
kultur6lis egyiittrniikddCsi meg6llapod6s megkdt€sdt a Havasi Gyop6r Szocirilis,
Egdszsdgugyi, Kutturatis, Segit6 Atapitvinnyal2020. februrir l-tol - 2020. december 31-
dig. Az Egyiitxniikoddsi megrillapodris megkdtdse kitltsdgvetdsi forr6st nem ig€nyel. Kdri
a kdpviselcik v€lemdrydt, majd a szavazatok megtdteldt.

Takics Eva: Eglietdrt az elhangzottakkal, dsjavasolja a meg6llapod6s megkdtdsdt.

Elniik: Kdri a szavazatok megtdteldt.

2312020. (Il. l,l.) Kiibdnvai Ormi'nv 6nkormrinvzat K[priseki-(estiilet6nek
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2412020. OI. 14.) K6binyai Orm6nv 6nkormdnvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatdrozata a keriileti civil szeryezetekkel val6 esyiittm(kiid6s c6li6b6l
ewiittmiikiid6si mes6llanodis megkiit6s6r6l a Havasi Gvon6r Alapitv{nnval (l105
Budaoest. Bdnva utca 31,)
(3 igen, egyhangf szavazattal)

l. K6brinyai Ormdny Onkormrinyzat Kdpviselo-testiilete a keriileti ciyil szervezetekkel
val6 egyiittmtkddds c6lj6b6l kulturelis eglUttmi.iktiddsi megallapod6st k6t 2020.
febru6r 1-j6t6l - 2020. december 31-dig a Havasi Gyopfr Szocidlis, Eg6szsdgiigyi,
Kultur{lis, Segit6 Alapitvinryal (I105 Budapest, Biinya utca 31.) a melldklet sze nt.

2. A Kdpvisel6-testtllete felkdri az elniikdt az egytittmiikitddsi meg6llapod6s aliiirasitua.
Hat6rid6:
Felel6s:

azonnal
elniik

12. napirendi pont t{rgra: Javaslat I K6b6nyai 6rm6ny Onkormdnyzat Szervezeti
6s Mfi kdd6si Szabrilyzata m6dosit6s6ra (sz6beli el6terjesztds)

Elndk T6jdkoztat6st kdr dr. Szabados Ott6 kamarai jogtar6csost6l a K6brinyai Ormeny
Onkorm6nyzat Szervezeti ds Miiktid6si Szab6lyzata m6dosit6s6ra vonatkoz6an.

Dr. Szabados Ott6: KOszOni a sz6t. Tdjdkoztatja a k6pvisel6ket az SzMSz m6dositisai
j avaslatr4r6l :

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

(3) A Nemzetisdgi dnkormanyzat irod6ja: Nemzetis6gek 6s Civil Szervezetek H6za
1105 Budapest, Ihrisz l[tca 26. fszt. 7.
szimri iroda
(a tovibbiskban: Nemzetis6gek Hiza)

Az SzMSz l. $-a helydbe a k0vetkez6 rendelkezds ldpne: ..(3). g K6rdsi Csoma Srindor
K6b6nyai Kultur6lis Kozpont (KoSZD ll05 Budapest, El6d urca l. (a tov6bbiakban:
Nemzetisdgi Iroda)"

Az SzMSz 27 . $-a a kdvetkez6kdppen rendelkezik:

,t, az egytttmiikdddsi meg6llapod6sban megjeldlt szemdly (iegyzb yagy megbizott:a)
jogszabrilysdrtdsre vonatkoz6 jelzdsdt;

AzSzNISz2'l . $-a helydbe a k6vetkez6 rendelkezds l6pne:

k) a kdzigazgatisi szerz6ddsben me&ieldlt szemdly Qegyzb vagy megbizottja)
jogszab6lysdrtdsre vonatkoz6 jelzdsdt;
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Az SzMSz 28. g-a a kdvelkez6kippen rendelkezik:

a/ a Polg6rmesteri Hivatal szakmai szervezeti egysdge (a tov6bbiakban: civil ds
nemzetisdgi referens),

Az SzMSz 28. g-a helydbe a kdvetkezri rendetkezds ldp:

a/ a Polg6rmesteri Hivatal szakmai szeryezeti egysdge (a tov6bbiakban:
nemzetisdgi referens),

Az SzMSz 29. g-a a kdyetkez6kdppen rendelkezik:

(l) A v6lasd6potg6rok betekinthetnek a Kdpvisel6-testUlet nyilv6nos ds6r6l kdsztilt
jegiz6kdnyvbe, valamint az ahhoz kapcsol6d6 el6terjesztdsba a civil ds nemzetisdgi
referenssel e$/eztetett iddpontbar.

Az SzMSz 29. g-a helydbe a k6vetkez6 rendelkez6s l6p:

(l) A v6laszt6potg6rok berekinthetnek a Kdpvisel6-testtilet nyilv6nos i.ildsdr6l kdsziilr
jeg5rz6ktinyvbe, valamint az ahhoz kapcsol6d6 el6terjesztdsbe a nemzetisdgi referenssel
e$/ez€telt id6pontban.

Az SzMSz 33. g-a a ktivetkez6kippen rendelkezik:

-(2) A_ kdzneghallgattu id6pontj6r6l ds helyszindr6l a lakoss6got a K6b6nyai
gnkorlnanyzat honlapjdn, a ,g6brinyai hirek,, cimii lapban, valaminia Nemzetisdgek
Haza_hirdet6t6bl6j6n tttrtdno kifiiggesztdssel - a ktizmeghallgatris idcipontj6t iit nap-pal
megel6z6en - kell t6jdkozt atni.

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

_(2) A kdzmeghallgatds id6pontj6r6t ds helyszindrdl a lakoss6gor a K6b6nyai
OnJ<ormiinyzat honlapjr{n, a ,fi<ibrinyai hirek,, cimii lapban - a lOzmeghallgai6s
id6pontjrit 6t nappal megel6z6en - kell t6jdkozatni.

Az SzMSz 34. g-a a kdvetkez6kippen rendelkezik:

. (3) A Nemzetisdgi onkormanyzat miikitddsdnek 6s gazdrilkod6s6nak szab lyait, a
kotelezettsdgv6ltal6s, a.penziigyi ellenjeglizds, az drvdnyesites ds az utalvdnyoziis
rendjdt a_ Nemzetisdgi Onkorm6nyzar ds a Kribrinyai Oniormdnyzat kttztttt ld;ejittt
e$i iittm fikitd ds i megdllapodAs r6gziti.

Az SzMSz 34. $-a helydbe a kdvetkez6 rendelkezds ldp:
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(3) A Nemzetisdgi Onkorm6nyzat miikiiddsdnek ds gazd6lkod6s6nak szabalyait, a
k0telezetts6gv6llal6s, a pdnzugyi ellenjegyzds, az dwinyesitds ds az utalv6nyoztis
rendjet a Nemzetisdgi Onkorm6nyzat 6s a KSbanyai onkorm6nyzat k6z6tt ldtejOtt
kLzigazgetflsi szeruldds rdgziti.

Amennyiben a javaslatok elfogad6sra keriilnek, rigr azok a viiltoz6sok et lesznek vezetve
az SzMsz-ben.

Tak6cs Eva: Egyetdrt az elndk iavaslat6val.

Elndk: Javasolja, hogy a Kdpvisel6-testillet egyben hozza rneg ddnt€sdt az SzMSz hat
m6dositrisi j avaslatrir6l.

Takics fva: Egyetdrt az eln6kjavaslat6val.

Eltrtik Kdri a szavazatok megtdteldt.

Ormdr
a K6bin

Szabdlyzata mddositis6161 6s egyben szavazdsr16l
(3 igen, egyhangt szavazattal)

sel6-testiilet6nek
t Szervezeti 6s Miikiid6si

A Kcibrinyai Ormdny 
-0nkorm6nyzat Kdpviselo-testillete igy ditnt, hogy egyszerre

szavaznak a K6b6nyai Ormdny Onkorm6nyzat az SzMSz l. 2'7. 28. 29. 33. 6s 34. g-6t
drint6 m6dositrisok6l.

Elnok: Kdri a szavazatok megldrel6t.

binyai Orm stiilet6nek
t Szervezeti 6s Miikiid6si

Szsb6lyzata m6dosit6sd16l
(3 igen, egyhangu sz avazattal)

A K6brinyai Ormdny Onkorminyzat Kdpyisel6-testiilete a Kribr4nyai Ormdny
Onkorm6nyzat Kdpviselo-testtilete Szervezeti 6s Miikitddsi SzabAlyzatot az al6bbiak
szerint m6dositja:

a) az l. $-a hely6be a ktivetkezo rendelkezdst ldp: "1. g (3) K6rosi Csoma Siindor
K6bdnyai KulturSlis Kiizpont (KoSZD I105 Budapest, Et<id utca 1. (a tovabbiakban:
Nemzetisdgi Iroda)"

b) Az SzMSz 27. g-a helyibe a kdvetkez6 rendelkezds l(:p: k) a kdzigazgat6si
szerz6ddsben megjeldlt szemdly Qegzb vag megbizottja) jogszabrilysdrtdsre
Yonatkoz6 jelzesdt;

c) a 28. $ helydbe a kiivetkez6 rendelkezds ldp:
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a) a Polg6rmesteri Hivatal szakmai szervezeti egysdge (a tovribbiakban:
nemzetisdgi referens),

d) a 29. $-a helyCbe a kdvetkez6 rendelkezds ldp:
(1) A v6laszt6polgrirok betekinthetnek a Kdpviseld-testtilet nyilv6nos iildsdr6l kdsziilt

jegyz6k0nyvbe, valamint az ahhoz kapcsol6d6 eloterjeszldsbe a nemzetisdgi referenssel
e$/eztetett id6pontbar.

e) a 33. $-a hety6be a k0vetkezo rendelkezds ldp:
(2) A kozmeghallgat6s iddpontj6r6l 6s helyszindr6l a lakossagot a Kobiinyai

onkormanyzat honlapj6n, a,,Kdb6nyai hirek" cimii lapban - a kdzmeghallgatris
id6pontj6t 0t nappal megel6z6en - kell tijekoilatnl

f1 a 34. $-a helydbe a kdvetkezS rendelkezds ldp:
(3) A Nemzetisdgi OnkormALnyzat miikiiddsdnek ds gazd6lkodrisrinak szab|lyait, a

kdtelezettsdgv6tlal6s, a pdnziigyi ellenjegyzds, az drvdnyesitds es az ulalvilrryozits
r€ndjdt a Nemzetisdgi Onkorm6nyzat ds a K6b6nyai onkorm6nyzat kitzittt ldftejittt
kdzigazgatdsi szsrz6dds rdgziti."
2. A Kdpviselo-testiilet felkd az elndkot a sziiksdges intdzkeddsek megt6teldre.
Hatdridri:
Felelcis:

azonr,al
eln6k

Elniik: Meg6llapitja, hogy tov6bbi javaslat vagy dszevdtel a k€pvisel6k rdszdr6l nem
erkezett, megkdszoni ajelenl6v6k aktiv rdszv€teldt, ds a testiileti iilest bez6da,

K.m.f.

(Tak6cs Eva)
Jeg/z6konyv-hitelesit6

Jegyz6kdnyvvezet6

Mn-,*-
i;;6,,;31;bH;;;;;;;;



KOZIGAZGATASI SZEM6Df S

amely egyresadl a Budapest Fdvdros X. kerilet K6b6nyai Onkorm{nyzat (1102

Budapest X., Szent L{szl6 tdr 29., PIR sz,fl],at 735737, adbszima: 15735739-2-42)
kdpviseletdbe[ D. Kov{cs R6bert Antal polg{rmester (a tovdbbiakban: dnkorm6nyzat),

m6srdsz6l a K6blnyai 6rm6ny onkorm{nyzat (1102 Budapest x., szgnt Laszlo Gr 29.,
telephelye: 1 105 Budapest x, El6d u. 1.) kdpviseletdben Bacsa Gyula elndk (a tov6bbiakban:
drmdny Onkorm6nyzat), egyilttesen: Felek

kitzott jtitt ldtre a nemzetisdgek jogair6l sz6l6 2011. dvi CLXXIX. tiirv6ny (a tovabbiakban:
Nek.tv.) 80. S (2) bekezdes6ben foglaltak alapj6n.

I. Altaldnos rendelkez6sek

Az Ormdny Onkormrinyzat adatai:
Neve: K6brinyai drmdny dnkormAnyzat
Kdpviseli: Bacsa Gyula elniik
PIR szima: 679550
Tdrzskonyvi nyilvdnt eIlAsba vetel 2005. 12.29.
Ad6szima: | 6927 51 l - | - 42
Bankszimlasz.ima, szimlavezet6 bank neve: OTP Bank Nyrt, 11784009 - 1692'7571
Allami hozzd.ldrul6s fizetdsi sz6mla, sziimlavezet6 bank neve: OTP Bank Nyrt.
t1784009 - 16927 571-05120000

II. A mtkiid6s felt6teleitrek biztositisa

l. Az Onkorm6nyzat biztositja az ormdny onkorm6nyzat rdsz€re a m[ikoddssel kapcsolatos
tdxgyi 6s szemdlyi feltdteleket, valamint a helyisdghasadlatot.

2. Az Onkormanyzat a tulajdonaban ldv6 Kdrijsi Csoma Sandor K6banyai Kultu6lis
Nonprofit KorEtolt Felel6ssegri TdLrsaseg KOSZI telephelydn (1105 Budapest, El<id u. 1.

alatti dpiilet) az I. emelet 10. szimri irodahelyisdg ingyenes hasm6latet biztositja az ormdny
Onkorm6nyzat r€sz(re az 1. melldktet szerinti hasaelati renddel. A helyis6g az
ainkormAnyzati feladat ell6trisShoz sziiksdges t6rgyi, technikai eszkdzdkkel felszerelt, a Felek
az orlr..dry Onkorm6nyzat haszn6lat6ba etadott eszkozdkrdl, berendez6si ds felszerel6si
t irgyakr6l nyilv6ntart6st vezetnek.
A helyisdghez, tov6bb6 a helyisdg infrastruktudjAhoz kapcsol6d6 rezsikitltsdgeket 6s

fenntartisi kdlts6geket az onkorm6nyzat viseli az 6rm6ny onkormrtryzat testiileti tagjai ds

tisztsdgvisel6i telefonhasan6lalinak kivdtel6vel.

3. Az Ormdny Onkorm6nyzat ig€nye esetdn a k6zc€lf rendezvdnyek kdaneghallgates,
IakossAgi f6rum - megtartdsa €rdekdben az onkormiinyzat az ormdny Onkorm6nyzat
rendelkezes6re bocsrit ingyenesen, egy erle a cdlra alkalmas - el6zetes egyeztetds Utjan
meghat6rozott - helyisdget.

*..*,r**



4. Amennyiben az 1rmdry Onkormrinyzat egydb rendezvdnyeinek a megtartiistihoz az
Onkormanyzat valamely intdzrndnydnek helyisdgdt kiv6nja ig6nybe venni, fgy az ig6nyelt
helyisdgre vonatkozoan az int€zmdny vezet6jdvel kell el6zetesen egyeztetni, ds a
helyis€ghasm6latra vona&oz6an a Budapest F6v&os X. kerlilet K6benyai onkormdnyzat
vagyorirbl sz6l6 23D0 I 3 . (V. 30.) iinkormdnyzati rendelet szerint kell megdllapodni.

5. Az Onkomrinyzat az Ormdny Onkorm6nyzat miik<iddsdhez (a testiileti, tisztsdgvisel6i,
kdpvisel6i feladatok ell6tds6hoz)
a) a ttugyi 6s szemdlyi feltdteleket,
b) a testiileti tlldsek el6kdszltdsdt (meghiv6k, el6terjesa€sek, hivatalos levelezes el6kdszitdse,
post6zrsa),
c) a test0leti ddntesek eliik6szitdsdt (dt ntdshozatalhoz kapcsol6d6 nyilvantart6si,
sokszorositdsi, postia4si feladatok ell6t6sa),
d) a miikdddssel kapcsolatos nyilvAntartAsi, iiatkezeldsi feladatok ell6tis.it biztositja

6. Az Onkormrinyzat reszer6l a K6brioyai Polgdrmesteri Hivatal Humdnszolg6ltat6si
F6osztAly K0znevel6si 6s Civilkapcsolati OsdAly6nak nemzetisdgi referense (a tov6bbiakban:
referens) litja el az 5. pont b)-d) alpontban meghat6rozott feladatokat.

7. Az dnkormdoyzat jegyzbje (a tovribbiakban: jegyz6) vagy az iiltala meghatalmazott - a

jegyzdvel azorDs kdpesitdsi eloinisoknak megfeleld - koztisrvisel6 az Onkorma,nyzat
megbfz6s6b6l 6s kdpviseleteben tes21- vesz az Ormdny Onkormanyzat Kdpvisel6-testiileti
iildsein, ds jelzi, amennyiben tdrvdnysdddst 6szlel.

8. A nemzetis6gi itnkormdnyzati kdpvisel6 vagyonnyilatkozat-tdteli kdtelezettsdg6vel
kapcsolatos feladatok ell6t6s6ra a jegyzb a K6banyai Polgiimeste Hivatalban biztositja a
vagyonnyilatkozatok 6rzds6t.

9, A vagyonnyilatkozatok nyilv6ntartasaval 6s ellen6rzds6vel kapcsolatos feladatok ell6trisfu6l
az 6rmdny dnkorm6nyzat Kdpvisel6-test0lete 6ltal kijelitlt kdpvisel6k gondoskodnak a

neozetisdgi Onkorminyzat szervezeti es miik0d6si szabalyzataban foglaltak szerint.

III. A kdltsdgvet6s el6k6szit6se 6s elfogad{sa

10, Az 6rm6ny Onkorm6nyz&t kdlts6gvet6si hat{rozsta

10.1. Az ormdny onkormrinyzat bevdteleivel ds kiadrisaival kapcsolatban a tervezdsi

feladatok ell6tds6r6l a K6brinyai Polgrirmesteri Hivatal Gazdasrigi ds Pdnztgyi F6osralya (a

tovebbiakban: gazdasdgl szprvezet) gondoskodik. A referens l{L:ekoziatja az elnbk't az

Ormdny onkorm6nyzat kdltsdgvetesi hatiirozata kdszites6re vomtkoz6 hat6rid6k6l.

10.2. Az elndk a jegyz<ivel egyezteti a ktiltsdgvetesi halArozal tervezetdt, majd az ekrdk az

egyeztetds ercdmenydt az Ormdny onkormdnyzat Kdpvisel6-testiilete eld terjeszti. Az
egyeztetds soriin az elniik minden, a kdltsdgvet6s dsszeAllitdsrihoz sztikseges ds rendelkezdsdre
6116 inform6ci6val segiti a gazdasagi szervezet murk6j6t. A gazdas6gi szeNezet Abal
el6keszite$ kdltsdgvetdsihat6rozat-kNezetet az elntik febru6r 15-6ig, ha a kiizponti
kitltsdgvetdsr6l sz6l6 torvdnyt az Oisz6ggyfl6s a napttui ev kezdetdig nem fogadta el, a
kdzponti kdltsdgvet6sdl szol6 tdrvdny hat6lybalep€s€t kdvetd negyvenittddik napig nyijtja be

a Kepviselo-testuletnek.



10.3. A kdltsdgvetesi hatarczatnak tartalmaznia kell az omdny onkormiinyzat katlts€gvetdsi
bevdteli ds kiad6si el6ir6nyzatait, a miikdddsi 6s felhalmozisi bevdteleket €s kiad{sokat, a
kiemelt eldidnyzalokat kittelezd €s dnkdnt v6llalt feladatok szerinti bont6sbao, egymest6l
elkiildniteften. Az Ormdny dnkomAnyzat koltsdgvetisdr6l az ormdny Onkorm6nyzat
Kdpviseld-testiilete hat6rczatban ddnt.

10.4. Az dnkomiayzat az Orm6ny Onkorm6nyzat kdltsdgvetdsi hat6rozat6lak
torvdnyessdg€dd, beveteli 6s kiaddsi el6irdnyzatok meg6uapitds6drt ds teljesitdsddrt
felel6ssdggel nem tartozik.

1O.5. Az esetleges ad6ssagkezeldsi eljfuas sor6n az Ormdny Onkormrinyzat tattozAsaie/! az
Onkormdnyzat felel6ssdggel nem tartozik.

11. A kdlts6gvet6si el6irdtryzatok m6dositisa

11.1. Az ormdny onkorm6nyzat kdltsdgvetdsi hat&ozat6ban megieler6 bev€tel es kiadds
m6dositAs6r6l, valamint a kiadasi el6h6nyzatok kozdtti 6tcsoportositisr6l a Ormdny
6nkormrinyzat K€pvisel6-testi.ilete ddnl.

I 1.2. Az 6rm€ny onkormanyzat kdltsdgvetdsi kiaddsai kiemelt el6ir6nyzatair beliil a rovatok
6tcsoportositdsara az elndk jogosult. Az elndk intezkedds€t a p€nziigyi ellenjegyz6
ellenj egyzi.

11.3. Az ormdny onkorm6nyzat Kdpvisel6-testillete - az els6 negyed€v kiv€teldvel -
negyeddvenk€nt, de legkds6bb az dves kdltsdgvetdsi beszimol6 elkdszitesdnek hatriridejdig,
december 31-ei hat6llyal m6dositja a kiiltsdgvet€si hatirozat6t.

11.4. A 11.1. ds 11.2. pontba foglalt el6ir6nyzat-m6dosit6st 6s atcsoportositrist a gazdasdgi
szervezEt kdsziti el6 ozzal, hogy az Onkorm6nyzat oz Otmeny 0nkormdnyzat
eldir6nyzatainak m6dosifis6drt ds atcsoportosiuisadrt felel6sseggel oem tartozik. Az
Onkormdnyzat Kdpviset6-testiilete a Orm6ny Onkorm6nyzat el6irAnyzatain a Ormdny
Onkorm6nyzat dontese ndlktil m6dosifist nem hajthat v€gre.

IV. Kdltr6gyetdsi i formdci6szolgilt&tds

12. A kdltlGgvet6ssel 6sszefiigg6 adatszolgiltat{s

12,1. A geztas{gi szet\lezgt a nyomtatv6[ygamituri,k felhaszn6l6s6val 6s az elniik
kdaemtkddds6vel elkdsziti az 0rm6ny Onkorminyzat elemi koltsegvetdset, amelyet az elndk
j6vrihagy.

12.2. A gazdasigi szeNezet az I . I . pontban meghatfuozott elemi kdlts€gvetdst a hat&ozal-
tervezet Kdpvisel6-testiilet el6 terjesdesdnek hatAridejet kdvet6 30 napon beliil nyrijtja be a
Magyar Allamkincst^4rhoz.



I3. A ktilts6gvet6si beszimol6

13.1. Az 6rm€ny onkormrinyzat kdltsegvetdsdnek vdgrehajt{isAra vonatkoz6 zirszimadAsi
haltuoz,i tervczetet az elndk kdaemiikdddsdvel a jegyzi kdsziti el6, ds az elndk terjeszti a
Kdpvisel6-testiilet el6 tgy, hogy az a Kdpviseld-testiilet eld terjesztdsdt kdvet6 hanninc napon
beltil, de legkds6bb a kdltsdgvet6si dvet krivet6 dtodik h6nap utols6 napj6ig hatAlyba ldpjen. A
zArszitnad{si hatirozat tervezetevel egyiitt a kdpvisel6-testiilet r€szdre tejdkoztat6sul be kell
nyfjtani a kincst6r szednti ellen6rzdse keretdben az ormdny Onkorm6nyzat 6ves

kdltsdgvetdsi beszimol6jeval kapcsolatosan elkdszitett jelenteset.

13,2. Az 6rm$y onkomanyzat bevdteleivel es kiad6saival kapcsolatban a tervezdsi,
gazd6lkodrisi, ellen6rz6si, adatszolgeltatasi ds beszimolisi feladatok ell6trisdr6l a gazdas6gi
szervezet gondoskodik. A gazdas6gi szervezet vezetdje az elndk rdszdre biaositja a 6rm6ny
OnkormAnyzat 6ves kdltsdgvetdsi beszimol6jrinak elfogadasrihoz sziiks€ges adatokat.

14, Adalszolgdltrtdsi kdtelezetts6gek

14.1. A gazdasegi szervezet a Ormdny onkomtfurlyzat reszere az 6llamhriztartrisr6l sz6l6 201 l.
dvi CXCV. rdrvdny (a tovabbiakban: Aht.), az 6llamhAztat6sr6l sz6l6 tdrv€ny vdgrehajtasardl
sz6l6 368/2011. (XIl. 31.) Korm. rendelet (a tovAbbiakban: Avr). valanint az rillamhdaart6s
sz6mvitel€r6l szol6 412013. (1. 11.) Korm. rendelet (a tovAbbiakban: Ahsz.) 6ltal el6irt
adatszolg6ltatAst teljesiti a Magyr Allamkincster eltal biztositott nyomtatviinyok,
elektronikus iirlapok, elektonikus nyomtatvanykitdlt6 progamok segits€gdvel.

14.2. A gazdasigi szervezet adatszolg6ltatdst teljesit az 6mdny Onk or:ninyzz:" reszerc

a/ az elemi kdlts€gvetdsr6l,
D) az 6ves kdltsdgvetdsi besz6mol6r6l,
c, az iddkozl kdltsdgvetdsi jelentdsr6l 6s

d) az iddkdzi mdrlegielent6sr6l.

14.3. A gazdasi,Bi szervezet megkiildi a kormrinyzati szervek rdszdre szolgriltatott 6vkdzi
infonnici6kat a kdzpodi intdzkedesekt6l ftiggt en, amelyben az elndk kdzlemiikddik.
14.4. A gazdasigi sze ezet havonta elkeszili az Ormdny Onkormrinyzat likviditiisi tervdt,
amely tartalmazza a v6rhat6 bevdteleket 6s kiad{sokat. A likviditrisi terv elkdszitdsdben az
elndk kdzrem0k6dik.
14.5. Az elndk a gazdas6gi szervezet reszdre biztositja a tevdkenysdgre, miikod€sre vonatkoz6
adatok kdreben az dDkdnt vAlhlt feladatok felsorolds6t 6s r6szletes leir6s6t a nemzetisdg
nyelv6n is.

V. A kiiltsdgvet6s v6grehajt{sa

A kitltsdgvetds vdgrehajtrisa sonin az ormdny onkormrinyzat kiiteles

4 az bt*orni&yzat jogi szemdly ds telephelyei, a PolgArmesteri Hivatal, a nemzetisdgi

onkorm6nyzatok, valamilt a gazdas6gi szervezettel nem rendelkez6 kiiltsdgvetdsi
szervekndl a kdtelezettsdgv6llalds, a pdnziigyi ellenjegyzds, a teljesitds igazol{sa, az

drv6[yesit6s es az utalvrtryozis szabdlyozrisfu6l, tovebb6
6) a pdnzkezeldsdl
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szol6, a mindenkor hatilyos bels6 utasit6sok szerint eUdmi, A hivatkozott bels6 szabAlyzatok
megismerhetdsdgdt, eldrhet6sdgdt az Onkorm6nyzat bidositja, az 6rm6ny onkorm6nyzat a

szabAlyzatok megismeresdnek tdnydt megismeresi nyilatkozat aliiriisiival kiiteles igazolni. A
hivatkozott bels6 szab6lyzatok melekletei lzrtalmazzAk a nemzetisdgek jogair6l sz6l6 2011.
€vi CLXXIX. tdrvdny (a tovribbiakban: Nektv.) 80. $ (3) bekezdes b) pontja szerinti felel6sdk
konkdt kijelitldsdt.

VI. A vagrongazd6lkodis rendje

15, A vagyontdrg.ak kezel6se

15.1. Az 6rm6ny dnkormanyzat vagyontdryyair6l a nyilv6ntarrist a gazdasigi szervezel
vezeti, amely tattalmazza a megalakulasakoi juttatott vagyont 6s folyamatosan a

vagyonvaltozAs. A sziiksdges inform6ci6kat ds dokumertumokat az elntik biztositja, illet6leg
a vagyonttugy felvetel6hez kapcsol6d6 bizonylatok szolgaltatjak.

15.2. Az Ormdny Onkorm6nyzat vagyondval val6 gazd6lkod6s az ormdny Onkorm6nyzat
Kdpviseld-testiilete 6ltal hozott hatarozatnak megfelel6en tdrtdnik.

15.3. A lelt6rozis 6s a selejtezes lebonyolit6sa a mindenkor hat6lyos polgarrnesteri 6s jegyz6i
utasit6s alapjAn tdrtdnik, arnelynek hat'lya az ormdny onkormrinyzata is kiterjed, ds

amelyben az elndk 6s a referens kdzemiikddik.

16. Vagioni 6s szdmviteli nyilv{rtrrtds

16.1. A gazdasl;gi sz,ervezet az ormdny Onkom6nyzat vagyoni, szimviteli nyilvantartiisait az

dnkormrinyzat nyilvdntartasain beliil elkiili,nitetten vezeti azzal, hogy a polgarmesteri 6s
jegyz6i utasit sban sz bilyozofi sz6mviteli politika ds az drtdkelesi szabiLlymt hatdlya a
Ormd[y Onkorm6nyzatra is kiterjed.

16.2. Az Aht.-bar meghatrirozott adatszolgriltat6s sor6n szolgiiltatott adatok val6dis6g66rt, a
sz6mviteli bizo[ylatokkal ds a statisztikai rendszerrel va]6 tartalmi egyezdsegddrt az ormdny
Onkomdnyzat tekintetdben az elnok 6s a jegyz6 egyiittese[ felel6s.

17. Tdrzskilnyvi nyilvintartls 6s ad6szdm ig6tryl6s

A tttrzskitnyvi nyilvr4trtartissal 4s ad6szlmigdnyldssel kapcsolatos, a vonatkoz6 jogszabrilyok

6ltal el6id feladatok v6grehajtdsAdt a referens, mig az ehhez sztiksdges adatszolgAltatasdrt az

Ormdny Onkormdnyzat elndke a felel6s.

18, Banksz{mlarend

18.1. Az Ormdny Onkormiinyzar a gazd6lkodi66val dsszeffigg6 pdnzforga.lmat az

onkorm6nyzat 6ltal valasztott szimlavezetdnel nyitott itnrill6 ktiltsdgvetdsi elszdmolasi ds

dllami hozzijdrulis fizet6si sz6ml6jAn bonyolitj4 amelyet a gazdas6gi szervezet kezel. A
sz6mla feletti rendelkezesi jog az ehokot ds az illtela meghatalrl],azott kdpvisel6ket a banki
alSids-bejelentds szerint - illeti meg.

18.2 A gazdasa€i szervezet biztositja, hogy a szamviteli ds analitikai nyilvtintartas sor6n a
drmeny Onkorm6nyzat bevetele, kiaddsa ds pd.zrnaradvdnya elkiildnitetten elszfunolasra
ke(iljdn, megteremtve ezzrl az 6nil16 Eazd{lkodis feltdteldt.



19. P6Eell6tis

t9.1. Az drm€ny onkorm6nyzat miikdddsenek 6ltal6nos tlmogatds6t a kdltsdgvetdsi
tdrvdnyben meghalirozottak sz€rint veszi ig€nybe. A gazdas6gi szervezet az Ormdny
onkormdnyzatot megillet6, az 6ves allami miikijdesi t6mogat6s osszegdt az 6uami hozzijdNlas
fizetesi sz6ml6jdn tdrtdn6 j6v6hdst6l sz6miton 0t munkanapon beliil tov6bb utalja az Ormdny
Onkormdnyzat 6ndl16 kdltsdgvetdsi elszdmoldsi szarnlij rira.

19.2. K4s44r:r az Ormdny 0nkorm{nyzat h{zipdnztri{dn keresztiil akkor fizethet6 ki, ha az

elnitk a kifizetds teljesitdsdhez sziiksdges dokumentumokat (szerz6dds, szimla) bemutatja, 6s

sz6nddkdt a gazdas6gi szervezetnek jelzi.

19.3. A penzforgalom 6s a p€nzkezelds szabrilyait a Pdnzkezeldsi Szab6lyzat-r6l sz6l6
polgarmesteri ds jegyziii utasitas szabAyozza, amelynek hatilya a nemzetis6gi
tinkorninyzatoka is kiterjed,

20. Bels6 ellen6rz6s

20.1. A K6b6nyai Onkormanyzat Polg6mesteri Hivatal szervezetdn bel0l miikiidik a bels6
ellen6rz6s, amely a Bels6 Ellen6rzesi Szab{lyzat 6s az dves munkate alaplin vdgzt
feladat6t. A bels6 ellen6rzdsre vonatkoz6 szab6lyok az Ormdny Onkorm6nyzat
gazd6[kod6s6ra is kitedednek.

20.2. A bels6 ellen6rls {ltal az drmdny Onkorm6nyzat gazd6lkodAs6val ttsszefuggdsben tett
meg6llapitisok vdgrehajtisa &dek6ben a sziiksdges int6zkeddsek megtdtele az elnOk feladata,
is egyben kdtelessdge rijdkoratni az ormdny onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiiletit a
megillapittrsok6l ds a tett intdzkeddsek6l.

21. L€ltiroz6s

A leltdrozdsra €s lelrirkdszitdsre vonatkoz6 szab6lyokat az eszkozok €s fordsok lelterozisi 6s

leltarkdszltdsi szab6lyzat6-dl sz6l6 polg6rmesteri 6s jegyz6i utasites szabilyozza, amelynek
hatrilya kiterjed a nemzetisdgi aiDkorm6nyzatoka is.

22. Selejtez6s

A felesleges vagyontrirgyak hasaosit istua €s selejtezdsdrc vonatkoz6 szabdlyokat a felesleges
vagyontfugyak hasznositdsdnak, selejtezdsdnek szab6lyzat6-61 szol6 polg6mesteri ds jegyz6i
utasilis szabAlyozza, amelynck hatalya a nemzetisdgi dnkormanyzatoka is kiterjed.
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vIL Z6rd retrdelkezcsek

23. A Felek a jelen Kdzigazgatdsi Szerz6ddst hatarozott id6re, az Ormdny dnkormanyzat
megbizatrisrinak idejdre kdtik azzal, hogy a meg6llapod6sban foglaltakat a Felek mioden dv
janu6r 3l -dig, altalinos vagy id<iszakos v6lasztiis esetdn az alakul6 iildst kdvet6 harrninc
napon beliil feliilvizsgaljak 6s sziiksdg eseten egyeztetdssel m6dositjtik.

24. Aielen szerz6dds 6 eredeti p6ld6nyban kdsziilt.
25. A Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen Kt zigazgatAsi Szerz6d6s elfogaddsdval
egyidejiileg a Budapest F6v6ros X. keriilet K6b6nyai onl<olm.inyzat Kdpvisel6-testiilete
23l2\l'7. (ll. 23.) ds a 9/2018. (I. 25.) KoKT batinozatiryal ds a K6b6nyai Ormdny
Orkormdnyzat Kepvisel6-testiilete 4/2018. (I. 23.) hatinozat|val elfogadott egyiittmiikdddsi
meg6llapod6s hatAlyAt veszti.

A K1zigazgatl.f,i Szerz6ddst Budapest F6v6ros x. kertilet K6b6nyai onkormiinyzat
Kdpviseld-testiilete 4DO2O. (1. 23) l\atiiozat|val, a Kiibanyai 6rm6ny onkormiitryzat
Kdpvisel6-testtilete 1312020. (ll. 14.) hatrlrczateval hagyta j6vd.

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

D. Kov6cs R6bert Altal
polg6mester

Bacsa Gyula
elndk

Pinziigyi ellenjegyzes:

Vdgh Erzsdbet Liza
osztAlryezrl6

Szakmai ds jogi eltenjegyzes:

Dr. Szab6 Kdsai6n Dr. Szabados Ott6
jegyzb kamarai jogtan6csos
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L melldklet a kazigazgatdsi szezdddshez

A K6riisi Csoma Sdndor K6bdnyai Kultur{lis Nonprofit Kft. El6d utca l. sz{m alalti
6piilet6nek Haszn{lati rendje a tremzetisdgi iinkormdtryzatok r6szdre

l. A K6ritsi Csoma Sdndor K6brinyai Kultur6lis Nonprofit Kft. El6d utca l. szim alatti
dpiilet6ben (a iov6bbiakban: KoSZD biztositja a Budapest F6vArcs X. kefi.ilet K6banyai
onkorm6nyzat a k6banyai nernzetisdgi dnkorrxinyzatok mtkdddsdhez szulsdges jogszab6lyban

meghatfu ozott feltdteleket.

2. A Haszniiati rend vonatkozik a nemzetisdgi dnkormanyzatok elndkeire 6s k6pvisel6ire,
valamint a rcndezv6nyeken, programokon megjelen6 venddgeke. A Hasan6lati rend
betartatas6dlt az adott nemzetisdgi dnkorm6nyzat elntike felel6s. A Hasz&ilati rend hatAlya
kiterjed az epulet minden r6szdre.

3. A KoSZI ryitvatartAsi ideje hdtkoaaponta hdtfdt6l pdntekig 08.00 6rrit6l 20.00 6r6ig tart.
Minden helyisdghaszr6l6 az irod6j6hoz 6nrill6 kulccsal rendelkezik, amelyet az dpiilet
inform6ci6s pultj6ban vehet fel a kulcsnyilv6ntart6sban tdndn6 alair6st kdvet6en. T6voziskor
a helyisdg kulcs.it le kell adni.
A hdtvdgi helyisdghaszndlatot a nemzetis€gi Onkorm6nyzat elniike kdteles el6zetesen jelezni
az inteandny iizemeltetdsi vezet6jerck.
A hetvdgi helyisdghasznAat kizir6lag a nemzetisdgi dnkomanyzat tdrv6nybel meghatarozoft
feladataira terjedhet ki.

4. Rendezvenyeke, f6rumokra 6s egy6b esemenyeke helyis6get ig€nyelni el6zetes ir6sbeli
bejelentds alapjfu lehet legaldbb 14 nappal az esemdny rendezdse el6tt az ilzemeltetdsi
vez€tiindl.

5. A nemzetisegi dnkormAnyzat a KOSZI helyisdgeit a ryitvatartdsi id6n kiwl kiildn
meg6llapodris alapj6n haszn6lhatja, mely szab^lyozza a terem hasznelat ds az ebb6l ad6d6

iillnunka kdltsegeit.

6. A KOSZI-ben hasznrilt helyis6gben a nemzetis€gi iinkolmdoyzatok kdpvisel6in kiviil
idegen szem6ly csak az adott [emzetisdgi onkormanyzat kdpvisel6jdnek jelenldtdben

tart6zkodhat.

7. A KOSZI-b€n politikai rendezveny nem tarthat6.

8. A haszn6latra biztositott irodiit hasznril6i kdtelesek rendben taltari. Az iroda takaritaset -
szemdt dsszegytijtdse, felmos{s - a KOSZI szem6lyzete bizositja.

9. A nemzetisegi dnkormr4oyzatok ktizds haszn6lariban lev6 f6nymaLsol6 milkodtet€sdt
minden esetben be kell vezetni az erre szolg6l6 nyilvdntartdsba,

10. Hibabejelent6 nyilvrintartrisban kell vezetni az irod6ban dszlelt technikai hibaLkat, melyet
jeleai kell az iizemeltet€si vezet6nek.
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11. A helyisdgek hasa6l6it, bdrl6it az iroddikban elhelyezett targyakdn anyagi felel6ss6g
terheli, pdnz, drtdket csak a sajet felel6ss6g0ke trirolhatnak az irodaban. A KOSZI-ben csak
a nemzetisdgi onkormanyzatok rdszdre hasznelatba adott, illetve leltfu6ban ldv6 t6rgyakat
szabad t6rotni.

12, A KoSZI-ben dohrinyozni, szeszes italt fogyasztani, dli! 6llatot bevinni €s tartani tilos.
Dohdnyozri csak az arla kijelolt helyen, a KOSZI bejriLrauit6l 15 m-rc lehet.

13. A KoSZI .i,l1ag6nak meg6vdsa, valamint rendjdnek, tisztasrig6nak megrirzdse, az d.apveto
kiimyezetvedelmi el6irrisok betartasa minden haszndl6nak kiitelessdge. A KoSZI
hasafl6inak be kell tartani a tiiz- 6s munkavddelmi eloirasokat. A tiizkazetta - melybe
minden helyis6ghaszniil6 elhelyezi a sajrit irodrijrinak kulcset is - a gondnoknAl keriil
elhelyez6sre.

14. A helyis€ghasznal6k amennyiben a ldtesitmdnyben vagy az abhoz tartoz,
berendezesekben krirt okoznak, kdtelesek azt megtdriteni vagy helyre6llitani. A
helyisdghaszn6l6k tudomdsul veszik, ds maguk& ndzve kiitelez6nek ismerik et a KOSZI
Haszn6lati rendj6t. A haszn6l6k kdtelesek a ldtesitrndny 6llag6t minden tekintetben 6vni, az

drtdkeke vigyazni, a vagyonvddelmet maxim6lisan biztositani.

15. A KoSZI berendez6s6ben, technikai felszereldsdben tdrtdnt kdrokozdst, valamint ajavitris
kdltsdgeit a helyisdghaszn6l6 koteles megtdriteni. Rendezvdny ideje alatt t6(dnt kiir esetdn a

szervezo felel6s a KOSZI helyis€geben tdrtdnt k6r megtdritesedfi.
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K,6brinyai 6rm6ny 6nkormdnyzat
Elniike

!. szimri el6terjesads

El6terj esztds

a KdpYisel6-testiilet reszdre
a K6binyai Orm6ny Onkormdnyzst 2020, 6vi kdlts6gyet€s6r6l sz6l6 dnkorm{nyzati

hatdrozat megalkotdsdrdl

I. Tartalmi iisszefoglal6

A Magyarorszig 2020.6vi kdzponti koltsdgvetdsdrdl sz6l6 2019. dvi LXXI. tiirvdny, az
6llamh6ztartdsr6l sz6l6 2011. dvi CXCV. tdrvdny (a tovebbiakban: Aht.), az 6llamh6ztart.isr6l
sz6l6 tiirvdny v€grehajtds6r6l sz6l6 368D011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a Magyarorszeg
helyi 6nkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. dvi CLXXXIX. tiirvdny, valamint a nemzetisdgek
jogair6l szol6 2011. dvi CLXXIX. tdrveny (a tov{bbiakban: Njtv.) alapj6n elkdsziilt a
K6brinyai 6rm6ny Onkorm6nyzat (a tovdbbiakban: dnkormanyzat) 2020. ivi,
k6ltsdgvetds6r6l s2616 hat6rozat tervezete (a tov6bbiakban: Tervezet). A Tervezet
6ssze6llit6sAhd figyelembevdtelre keriiltek a Bethlen Gabor Alapkezel1 Zrt. 6ltal klzz6te1l., az
Onkormanyzat milkiiddsi kiiltsdgeire biztositott tdmogatd'sr6l sz6l6 Trimogat6i Okiratban
foglaltak.

Az el6terjesztds 2. melldklete az Aht. el<iirdsdnak megfeleltien az onkorm6nyzat bevdteli ds
kiadAsi el6irAnyzatait la/lalfiazza mdrlegszenien, kiemelt eldirenyzat szerinti bonta,sban a
feladat jellegdre tekintettel, valamint bemutatja a mrikriddsi ds a felhalmozisi feladatok
hidnyet 6s tttbbletdt.

Az el6terjesrds 3. melldklete az On-koimdnyzat el6ininyat-felhasznalasi tervdt tartalmazza.

Az Onkormdnyzat 2020. dvi miiktiddsi tamogatrsAnak iisszege a 2019. dvhez kdpest nem
v6ltozott. A mrikdddsi kiad6sok tervezdsdndl figyelembev6telre kedltek az onkormrinyzat
2020. dvi munkatervdben megfogalmazott feladatok 6s az ethriz6d6 kifizetdsek. Az els6sorban
a nemzetisdgi programok fedezetdre szolg6l6 feladatalapf t6mogalis 2020 6prilis6ban keriil
foly6sit6sr4 igy azt az eredeti eltiirenyzat megnemlartalmazza.

Finanszirozdsi bevdtelkdnt, a ;naradviiny igdnybevdtele" kdltsdgvetdsi soron 1 000 000 Ft
el6ir6nyzat keriilt tervezdsre a feladatok fedezetdnek folyamatos biztositdsa 6rdek6ben.

II. Hatdsvizsgdlat

A kdltsegvetdsi hatarozatban megjelen6 el6iiinyzatok biztositani tudj6k a nemzetisdgi
feladatok ell6tiisrit. Amennyiben az Onkormdnyzat 2020. mrircius l5-dig nem rendelkezik
elfogadott kiiltsdgvetdssel, az 611ami trimogates foly6sitri66t a nemzetisdgpolitikedrt felel6s
miniszter az Njtv. 134. $-a alapjin felffiggesai.

III. A v6grehajtis felt6telei

A 2020. 6vi kitltsdgvetesi hatarozat tervezet6t az dnkomanyzat elniikdnek 2020. februrir 15-

dig kell benyijtania a Kdpvisel6-testiiletnek. A hatirozat vdgrehajtasaftoz sziiks6ges szem6lyi,
szervezeti, targyi 6s pdnziigyi feltdtelek rendelkezdsre 6llnak.



IV. Ddtrt6si javaslat

A Kiibrinyai drmdny onkorminyzat K€pvisel6-testiilete az el6terjesr6s t. melldklete szerint
megalkotja a K6bAnyai ormdny onkormri,nyzat 2020. dvi kdltsdgvetdsdrdl sz6l6
ttnkomenyzati hatriozatot.

Budapest, 2020. februrir ,,1\'

*.?tr-
Tiirvdnyessdgi szempontb6l ellenjegyzem:

Dr.



l. fielliklet a2 el1teiesztishez

K6binyai 6rrn6ny 0nkorminyzat K6pvise16-testiilet6nek
..,12020, (,.. ...) hatirozata

a K6bdnyai 6rm6ny Onkormdnyzat 2020. 6vi kiiltsegvet6s616l

A K6brinyai 6rmdny dnkormdnyzat Kdpviseldtestiilete a nemzetisdgek jogair6l sz6l6 201 l. dvi
CLXXIX. tiirvdny 78. $ (3) bekezddse alap.jrin, figyelemmel ajogalkotrisr6l sz616 2010. 6vi CxxX.
tiirvdny 23. $ (3) bekezddsdre a kiivetkeziiket rendeli el:

L A Kdpviseld-lesliilet a K<ibinyai ormdny Onkormdnyzat 2020. dr i

a) ktiltsdgvetdsi ds finansziroztui bev6teleinek f66sszeg6t I 640 000 Ft-ban,
,) kitltsdgvetdsi ds finanszirozlsi kiad6sainak f6iisszegdt I 640 000 Ft-ban

allapitja meg. .. ..
2. A K6b6nyai Ormdny Onkormdnyzat kiiltsdgvetds6nek liitisszege a kiivetkez6:

4) Kdltsdgvetdsi bevdtelinek ftiiisszege I 040 000 Ft,
6) Kailtsigvet6si kiadAsrnak iiitisszege | 640 000 Ft,
c/ Kiiltsdgvetdsi egyenlege -600 000 Ft,
d) a miikiiddsi bevdtelek ds miiktiddsi kiadrisok egyenlege -600 000 Ft,
e) a felhalmozisi bevdtelek ds felhalmozisi kiad6sok egyenlege 0 Ft,

i, finanszirozasi bevdtele 600 000 Ft,
g) finanszirozisi kiad6sa 0 Ft,
h) frnanszirozAsi egyenleg 600 000 Ft.

3. A 2020.6vi kitltsegvet6s nem tartalmaz olyan fejlesztdsi cilt, amely megval6sitasehoz a

Magyarorszig gazdasagi stabilitaser6l sz6l6 2011. 6vi CXCIV. tiirvdny (a tovAbbiakban: Gst.)
10. S (1) bekezddse szerinti ad6ss6got keletkeztet6 iigylet megkiitise v6lik sziiksigessd.
4. A K6b6nyai Ormdny onkormanyzatnak a Gst. 10. $ (l) bekezddse szerinti ad6ss6got

keletkeztet6 iigylete, tovabba dnkormenyzati garanciav6llalasb6l ds kezessdgb6l kdtelezettsdge
nem 6ll fenn.
5. A 2020. dvi kdltsdgvetds
a) ktiltsdgvetdsi bevdteleinek ds kiad6sainak, finanszirozdsi bevdteleinek ds kiad6sainak

rdszletezdsdt, kiiltsdgvetdsi mdrlegdt az l. melldklet,
6) el6iflinyzat-felhaszn6lasi tervdt a 2. mell€klet
hatilrozza meg..

6. A Ktibrinyai Ormdny Onkorm6nyzat kiizvetett temogatist nem nyfjt.
7. A K6b6nyai Ormdny 

-Onkorm6nyzat 
kiad6si el6irenyzatai kdzdtt a rovaton beliil

atcsoportositisra a K6b6nyai Ormdny Onkormenyzat elniike jogosult.
8. Ez dhdttuozat akozz6t6teldt kttvetii napon ldp hatalyba.
9.Ezl ahatirozdtot2020. januer l-jdt6l kell alkalmazni.
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N) ilatkozat

Tisztelt K6bdnyai 6rm6ny Onkorminyzatl

Alulirott, Takrics Eva-a Kdbrinyai drmdny dnkormrinyzat kdpviseldje a Y/M,-!!,J!)
K6bdnvai Orm6nv Onkormdnyzat hatdrozatdban foglaltaka hivatkozva nyilatkozom,
hogy a 2020. dvre nem kiv.inom igdnybe venni a havi BKK utaz.isi kdltsdgtd tdst, a

hatdrozatban foglalt jogosults6gr6l lemondok.

Budapest, 2020. februdr 14.

&*

\ea,
I akacs hva
kdpvisel6

.-., ,r";f
. ?,\

'*s,:,+Xt-l ";
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A Zu,gl6i Orm6ny Onkorm6nyzat 6s
a Rrik6czi Sz<ivets6g R6kos Mezeje Helyi Szervezete

tisztelettel meghivja a

Gyergydszentmikld s ds kbrny dke
szdkely ds drmdny miiemldkei

cimii vetftettkipes elfiaddsra

El6ad6l Horv6th Zoltdn Gydrgy
Podmaniczky-d{jas m[iegyetemi oktat6, a Romanika Kdnyvkiadd veTetfje

Iddpont: 2020. februfr 6., csiitOrt6klT 6ra

Helyszin:
Zugl6i Nemzetis6gekHiua,l146 Budapest, Th0k0ly rit 73.

A bel6p6s dijtalan.

Zan;,9n6, Tancsin Katalin s.k.
Zugl6i 6rm6ny Onkormiinyzat elniike

06 - 30 - 97t3 820

II
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Egyiittmiiktid6si megillapodds

amety egyrdszrol a Kdb6nyai Ormdny Onkormi\yzat (ll\2 Budapest, Szent
Li$ 6 Gr 29.), PIR sz6ma: 679550, adc,szArnai. 16927571-l-42, a tov6bbiakban:
0nkorm6nyzat) kdpviseletdben: Bacsa Gyula eln6k

m6srdszr6l a Ilavasi Gyop6r Szoci{lis, Egdszsdgiigyi, Kultur6lis, Segit6
Kiizhasznf Alapitv6ny (1105 Budapest, BAnya utca 31., 1.17., ad6sziima:
18158469-l-42., F6y6rosi Tdrvdnyszek vegzesi szrima: 11.Pk.60111/1997/15
(2015.06.30., a tov6bbiakban: Alapitv6ny), kdpviseletdben Mihalicska Ter6zia
elndk (a tov6bbiakban: Alapitv6ny) kozdtt az alulirott napon, a 1102 Budapest X.,
Szent L6szl6 tdr 29. szdm alatt az alilbbi feltdtelokkol:

Az onkorm6nyzat ds az Alapiw6ny kdzaisen kultur6lis, ismeretterjeszt6,
hagyom6ny6pol6 ds szabadid6s programokat szervez. A programok megval6sit6sa
drdekdben kdziisen nyfjtanak be p|ly|zatokat, rdszt vesznek egymis
rendezvdnyein, segitik, szervezik, ndpszer0sitik azokat.

Felek megrillapodnak abban, hogy a jelen meg6llapod6s teljesitdsdnek tapasztalatait
dvente kdzosen Crtdkelik 6s arr6l a meg6llapod6st al6ir6 elnt kt k a sajet diintdshoz6
szeMiket dvente egy szer 6:eko^atjil<.

Az EgiUttmrikoddsi meg6llapodAst a Ktibdnyai Orm6ny Onkormrinyzat
Kdpvisel<i-testiilete a 2412020. (ll. 14.) hattuozet|val hagyta j6vi4, valamint az
Egyuttmiikoddsi meg6llapod6s aliiir6s6ra felhatalmazta az elndk6t.

A Havasi Gyop6r Alopitv6ny kdpyiseletdben az alairiism jogosult elntik iia al6 az

egyiittrniikiiddsi me 96llapod6st.

Jelen megSllapodtu 4 eredeti pdld6nyban kdsztilt.

A Felek a fentieket al6irasukkal hitelesitik.

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

Bacsa Gyula elndk
K6b6nyai drmdny Onkorm6nyzat

Mihalicska Terdzia eln6k
Havasi Gyop6r Alapiwdny



K6binyai Orm6ny 6nkorm{nyzat Kdpvisel6-testiiletenek

Szervezeti 6s Miikiid6si Szab{lyzata

Eg)siges szerkezet l

K6b6nyai 6rm6ny Onkorm6nyzat Kepvisel6{estiilete az Alaptdrvdny 32. cikk (l)
bekezd€s d) pontj6ban meghatfuozott feladatkdrdben elj6rva a ktivetkez6ket hatiirozza meg:

I. Fejezet
Altaldnos retrdelkezdsek

l. $t

(1) A K6b6nyai Ormdny Onkormrinyzat hivatalos megnevezdse: K6brinyai drmdny
Onkorm6nyzat (a tov6bbiakban: Nemzetisdgi onkomAnyzat).

(2) A Nemzetis6gi Onkolm6nyzat szekhelye: I 102 Budapest, Szent L6sz16 tet 29.
(3) A Nemzetisdgi Onkomrinyzat irod6ja: K6riisi Csoma Sdndor K6bdnyai Kulturilis

Kdzpoot (KOSZI)
1105 Budapest, El6d utca l.
(a tovibbiakban: Nemzetisdgi lroda)

(4) A Nemzetisdgi Onkormdnyzat miiktiddsi teriilete Budapest F6v6[os X. keri.ilet
kdzigazgatrsi terulete (a tovebbiakban: kerUlet).

.. 
(5) A Nemzetisdgi dnkormr4myza t kdpvisel6-testiiletdnek hivatalos megnevez6se: K6biinyai

Ormeny Onkormdnyzat Kdpvisel6-tesriilete (a tovabbiakban: Kdpvisel6-testiilet).

II. Fejezet
A K6pvisel6-tcatilet miikird6sdnek dltaldnos szab{lyai

2.S

A Kdpviseld-tesfiilet szdleskdr{i nyilvdnoss6got teremtve intezi a feladat- ds hat6skdrdbe
tadoz6 nemzetisdgi ktiziig/eket, goldoskodik a nemzetisdgi kdzszolg6ltat{isi feladatok helyi
szinten tttrt€n6 ell6tds6r6l.

l. A munkaterv

3.$
(1) A Kdpviseld-testiilet dvenkdnt munkatervben figziti az adott dvre vonatkoz6

cdlkitffzeseit ds feladarait.
(2) A munkaterv eldkdszitdse az elniik feladata.
(3) A munkaterv elkdszitdsehezjavaslatot kell kdmi a kdpvisel6t6l.
(5) A munkatenre vonatkoz6 javaslatokat ds €szrevdteleket a Kdpvisel6-testiilet elndkdhez

(a tov6bbiakban: elndk) kell benyrijtani a t6rgydvet megel6zd 6v december 15. napjdig.

rM6dositotta a Kdpvisel6-testulet 2612020. (ll. 14.) hatirozata.

..LA*'.,*,



4.S

A munkatervnek tartalmazfa kell
a) a k€pvisel6-testilleti tilesek iditpontjat (h6nap megjeldldsdvel),
D) a t6ryyaland6 napircndeket,
c,) a kdaneghallgat is id6pontj6t.

5.$

A munkatervet a Kdpviselo-tastiil€t a kdltsdgvetdssel egyidejiileg fogadja el.

2. A K6pviseld-testillet rendes iildse

6.S

A Kdpviselo-testulet naptfui dvenk6nt ket tllesszakot talt jarutu 1-jdt6l junius 30-6ig 6s

augusztus 1-j€t6l december 3l-6ig.

7.S

(l) A Kepvisetd-testiilet iildsdt az elndk az tll6st megel6z6 otitdik napon elektronikus
levelben hivja tissze, melyr6l a kepvisel6 telefonon is €rtesitest kap.

(2) A kepvisel6-tesfiileti iildsre szdl6 meghiv6nak tartalmaznia kell az iilds id6pontj6t ds

helyszin€t, a napirendi javaslatot, a t6rgyaland6 napirendeket, tov6bb6 azok eldrhet6sdg6t.

8.$

(l) A Kdpvisel6-testiilet iilCsire a kdpvisel6k mellett meg kell hivni a K6b6nyai
onkomdnyzat jegyz6j dt vagy az 6ltala meghatalmazott szem6l,'t (a tov6bbiakban: jegyz6),

(2) A meghivott a Kepvisel6-testiilet til6s6n tan6cskozdsi j oggal vesz rdsa.

3. A K6pvilel6-test et rendkivllli iil68e

e.$

A 2. alcimb€n meghatArczotl rendelkezdseket a Kdpvisel6-testiilet rendkivilli iil€sdre az

ebben az alcimben foglalt elt&esektel kell alkatmazni.

10. $

(l) Az elndk az iil€sszakon beltll a rendes iil6s mellett tov6bbi alkalomra, illetve az

illdsszakon klviil dsszeh{vhatja a Kdpvisel6-testiilet rendkiviili iildsdt.
(2) A rendkivtlli ulds kdtelez6 dsszehivrisrira vonatkoz6 kepviseldi inditvanyt papir alapor ds

elektronikus formaban az elndktdz kell beny{r.jtani, akinek az iildst 8 mpon bel0li idtipontra
Ossze kell hivnia.
(3) A lendkivuli 0l6sr6l a kdpvisel6t 6s a kdteleziten meghivand6 szemdlyt az ul€s

megkezddse el6tt legal6bb 24 6r6val 6desiteni kell a kdpvisel6-testlileti 0l6s dsszehivdsAla
vonatkoz6 szabilyok alkalmazis6val. Halaszhatatlan esetbeD az til6s dsszehivasa telefoflos
megkeresds [tj6n is lehetseges.

(4) A ren<lkiviili iil6s id6pontj6t, helyszinet 6s a napirendi javaslatot, tovabbd a ttugyalard6
anyagot legkes6bb a meghiv6 kikiilddsdvel egyidejtleg kell kdzzdtenni.

2



4. A zdrt iil6s

.S

(1) A napirend z&t iilesen tdrten6 t6rgyal6s6t meg kell indokolni,6s a meghiv6ban fel kell
tiintetni.

(2) A nemzetis6gi dnkorm6nyzat testiiletdnek d6ntdshozatal6b6l kizirhar6 az, akit vagy
akinek hozz6tartozojrit az iigy szemdlyesen erinti. A kdpvisel6 koteles bejelenteni a szemdlyes
6rintettsdgdt. A kiz6rrisr6l az ddntett k6pvisel6 kezdem6nyezdsdre vagy brirmely mris
nemzetisdgi onlomiinyzati kdpvisel6 javaslatAra a testtilet ddnt. A kizirt kdpviseld a
hat6rozatkdpessdg sz€mpontj6b6l jelenl6v6nek mindsiil.
(3) Az (2) bekezdds szerinti szab6lyok nem alkalmazhat6ak a nemzetis6gi iinkorm6nyzat

elndkdnek, elndkhelyettes6rck megv6lasddsera, tov6bb6 a bizotts6gok ldtrehozis6m,
bizonsdgi tiszsegviseldk megvdlasarisdra.

(4) A napirendi pont nyilvrinos t6rgyalisa a Nemzetisdgi onkormrinyzat iizleti drdekdt sdrti,
ha a t6ryyaland6 anyag, illetve az iilesell el6adottak nyilv6noss6gra hozatala az onkorm6oyzat
gazdas6gi ddntdshozatali lehet6sdgeit sziikftend, illetve a Nemzetisegi Onkorm6nyzat szAm6ra
k6rt okozna vagy vagyoni el6ny elmaraddsiit eredm6nyezn6.

(5) A z4rt Uleser keletkez6 olyan kdzerdekii, illetve kdz6rdekb6l nyilv6nos adatot, amelynek
a nyilviinoss6ga mes m6don nem valdsul meg, a nyilvrinos tilds jegyz6konyvdnek itnell6
szerkezeti egysdgdben kell nyilv6nossr6gra hozni.

5. A kdpvisel6-tesitleti iil6s vezet6se

12. $

(l) Az elndk akadalyoztatdsa esetdn a Kdpvisel6-testiiletct az elndk:helyettes hivja dssze, ds
vezeti annak illd#t.

(2) Az elndk ds az elndkhelyetles egytittes akaddlyoztatAsa esetdn a korelndk hfvja dssze ds
vezeti a Kdpvisel6-testiilet illdsdt.

13. S

(1) Az eln6k az Uldsvezetesi feladatai kdrdben
.1. megnyitje az Uldst,
2 ajelen l6v6 kdpvisel6k sz6ma alapj6n megdllapitja a hat6rozatkepesseget,
3. megadja a sz6t,
4. felszilit a tltrgyru t€dsre, a m{sodik felsz6llt6s eredm€nytelensdge esetdn megvonja a

sz6t,
J. akdpviselo-testiileti iilesen bdrmikor felsz6lalhat,
6. javaslatot tesz t6rgyaland6 anyag napirendre vdteler€, illetve a napirendrdl ttirtdn6

leviteldre,
Z javaslatot tesz mpirendi pontok dsszevont ftgyal6s6q valamint a napirendi pontok

sonendjdnek m6dosit6srira,
& napirendi pontor*dnt a vitAt megnyitja es lezirja,
9. javaslatot tesz a napirendi pont trirgyal{srlnak felfilggesadsdre, majd a napirendi pont

ttugyaldsat ismdtelten megnyitja,
.lO a napircrdi pont tdryyal6s6t - ha a dtintdsi javaslat erle ininyul - ddntdshozatal ndlkul

lezilhatj4
,11. elrendeli a szavazdst,
.12. meg6llapitja a szavazAs eredm6ry€1,



13. kimondja a K6pviselii-testiilet ddntdsdt,
ir'. azi est felbeszakitj4
.15. hatdrozott idejri, legfeljebb egy 6ra id6tartamf ttugyaldsi sziinetet rcndel el,
16. az dstbez64a.

(2) Akit6l az elndk a szot megvonta, ugyanabban az iigyben ujm nem szolalhat fel.

14. S

(1) Ha a Kdpvisel6-testiilet U.ldse hat6lozatkdpt€lennd v6lik, az elrldk az uldst fdlbeszakltja,
ds megkisdrli a hat6rozatkdpessdg helyre6llitAs6t.

(2) Ha a hatjJ.ozatkepessdg helyredllitasa egy 6rr{n beliil nem lehetsdges, az elndk az iildst
v6ltozadan napirenddel 3 napon beliili id6pontra tjra 6sszehivja.

ls. s

(l) Az eln6k az 01ds rcndjdnek birositilsa erdekdben - a tov6bbi kOvetkezmdnyeke tdrtdn6
figyelmeztetes mellett - rendre utasitja azt a szemdlyt, aki a Kepviselii-testtilet tekintdlydt
vagy valamely kdpvisel6t sdrt6 kijelentdst tesz, illetve aki a tanacskoziisi rendre ds a
szavaz'isra vonatkoz6 szab6lyokat megszegi,

(2) Ha a rendreutasitis eredmdnytelen, az elndk - a k6pvisel6 Es a jegyz5 kivdtelevel - a
rendbont6l az iildsteremb<il kiurasithatja.

(3) Az elndknek a rend feDntartdsa erdekdber tett intdzkedese ellen felszolalni vagy aa
visszautasitani nem lehet,
(4) He az elniik (1) 6s (2) bekezdes szerinti intdzkeddse eredmdnytelen, az illdst

fdlbeszakithatja. Ebben az esetben a K6pvisel6-testiltet Ul6sdt v6ltozatlan napirenddel 3 napon
beliili iddpontra tjra 6ssze kell hivni.

6. A tdvolldt

16. $

A k€pvisel6 kiiteles r€szt venni a Kepviseld-testiilet Ul6sen.

7. A napirend

17. S

(1) A Kdpvisel(i-testiilet az adott Uldsdn megtiigyaland6 Ugyeket ds azok sonendjdt a
napircndben hat6rozza meg.
(2) A Kepviseld-lestiilet iiles€nek napirendjdre - a meghiv6bao kikiildiitt napirendi

javaslatnak megfelel6en - az eln6k tesz javaslatot. A napirend elfogadds6r6l a Kdpvisel6-
testillet ddnt.

(3) Az elndk, a kdpvisel6 javaslatot tehet napirendi pontnak a napirendi javaslatra torten6
felvdteldre 6s levdteldre, illetve a napirendnek az elfogad6sa ut6n tdrtdn6 m6dositrisfua. A
javaslat elfogaddsdr6l a Kepvisel6-testiilet ddnt.

18. S

A Kdpvisel6-teshilet iildsdnek napirendjere napilendi pontkdnt felvehet6 az a javaslat,
amelyet jogszab6lyi kdtelezds vagy rendkivtili helyzet indokolftA tesz.



III. Fejezet
A ddtrt6shoz&tal

8. A ddnt6si elj6rds

19. $

(1) A K€pviset6-testiitet a hatdsk&dbe tartoz6, az iildson elddntend6 kdrd6sek6l szavaz-is

ritj6o dtint.
(2) A ddntds form6ja a hattuozat.

20. $

(l) A rapircrd vit6j6nak lez6lis6t kdvetiien - ha van olyan m6dosit6 javaslat, amelyrol
szavazni kell az elnitk el6szdr a napirendhez benyrijtott m6dosit6 javaslatot bocs6tja
92 vAzl.s,ru.

(2) Tt bb m6dosit6 javaslatr6l a m6dosltdssal drinteft rendelkezesek targyalt anyag szednti
sonendjdben kell szavazni.
(3) Ha tdbb m6dosit6 javaslat a hatirozafterrezot ug/anazon rendelkezdsdnek

megv6ltoztalAsdm vagy a t6rgyalt anyag egymrissal ellentdtben 6116 hatArozatlervezeftel
tdrtdn6 kiegdszitdsdre ir6nyul, a szavaz6s sorendje a k0vetkez6:

a) az adott rc\delkezes elhagy6s6t j avasol6,
D) a tartalmilag tdbb m6dositast mag6ban foglal6,
c, ha az a) 6s b) pont nem alkalmazhat6, a kor6bban benyijtott

m6dosit6 javaslat.
(4) A m6dosit6 javaslatok6l tdrt6n6 szavazAst kdvet6en a diintdsi javaslat szerint a

K€pviseld-testutet drdemi ddntest hoz.

21. S

(l) Ug/anazon testUleti tlldsen ugyanabban a kdrddsben ismetelt szavaz6s egy alkalommal,
jelent6s [j kdr{itmdny felmeriilese, tov6bb6 eljAr6si szabiilys€rtes esetdben rendelhet6 el.

(2) Uj kdlulneny felmeriildse eseteben az ismetelt szavazis elrendeldsdt kdvet6el az elntik
a vitAt tjra megnyitja.

9. A szavazis dltaldnos szsb{lyai

22. S

Minosltett tdbbsdg szuksdges
a) erdekkdpviseleti szervhez csatlakozis, kulfoldi dnkormAnyzattal, m6s szervezettel

egyilttniikoddsi meg6llapod6s megkotdse,
,) a kdpvisel6-testiilet eves munkatervdnek elfogadrsa

t6rgy6ban hozott ddnteshez.

23. $

(1) A nyilt szavazis kedelemelessel tiifienik.
(2) Szavaani ,,igen", ,,nem" vagy ,Jart6zkodom" nyilatkozattal lehet.
(3) A szavazatok dsszeszimlflas6t az elrlok vdgzi.



24. $

(1) A szavaz-is megkezdese el6tt az elndk, az elntikhelyettes, illetve a kdpvisel6 javasolhatja
a ltdv sz€rinti szavazdst. A ndv szerinti szavazds megtarui,siir6l a Kdpvisel6-testiilet ddnt.

(2) Ndv szerinti szavaz6s eseterl a jegyzb betiirendben felolvassa a k6pvisel6k ndvsor6t. A
kdpviseldk ,,igen", ,,nem" vagy ,,tart6zkodom" nyilatkozattal szavaziak. A jegyzb e

szavazatokat a n€vsoron feltihteti, osszesaiinolja, ds a szavaz6s eredm€ny6t - a nevsoral
egyiitt - 6tadja az elnoknek, aki azt kihirdeti. Az eredmdnyt tadalmaz6 szavazrsi ndvsort a
jegyzokdnyvhdz kell csatolni.

10. A titkos szavaz{s

2s. $

(l) A Kdpvisel6-testiilet titkos szavaz6st rendelhet el, ha a napirendi pont tArgyal6sa tdrvdny
alapj6n k6telez6en vagy az drintett elrendeleldd z6rt Uldsen tdrtenik.

(2) A titkos szavazris lebooyolitrisrira a jelen l6v6 kdpviseltik kirziil a K€pvisel6-testiilet az
elntik javaslatdra egy elnt kb6l €s kdt tagb6l 6116 szavazatszAnl'l6 bizotts6got v6laszt.

26. S

(l) A titkos szavazds elkulddtett helyisegben, hitelesitett szavaz6lapon, uma
igdnybevdteldvel tdrtdnik.

(2) A szavaz szAml6l6 bizottsrig dsszesz6molja a szavazatokat, meg6llapltja az 6rv6nyes 6s

drv€nytelen szavazatok sz6m6t, valamint a szavazris eredmdnydt.
(3) A titkos szavazis!61 a szav azatszitnLl' bizotts6g kiili,n jegyz6kdnyvet kdszit.

IV. Fejezet
A jeryzdkonyv

27. g2

(1) A Kdpvisel6-testtuet nyilv6nos ds zirt iildsdrol kuldn jegyztikdnyvet kell kesziteni,
amelyeket archiv6lni kell.

(2) A je$/z6kdnyv rdgziti
d) a kepvis€I6-testuleti lllds hely€t,
,) id6pontj6l;
c) a megielent oemzetisdgi dnkormanyzati k6pvisel6k oev6t, az iildsrtil tdrtdn6 t6vozisuk

iddpontj6t;
d, a meghivottak nevet, megjelendstlk tdny€t;
e) ajavasolt, elfogadott 6s tftgyalt napirendi pontokat;

J, az el6ted esztdseket;
g) az eryes napirendi pontokhoz hozzAsz6l6k levdt, rdszveteliik jogcim6t, a

hozz6sz6l6suk, illewe az ill6sen elhangzottak ldnyegdt;
h) nsz vazi$a feltett ddnt€si j avaslat po[tos tartalm6t;
, a dortdshozatalban resztvev6k sz4rn6t;

' M6dosltotta a KCpvisel6-t€stulet 2612020. (II. l 4.) hatAtozal^.
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J) a d6ntdsb6l kizid itnkormdnyzati kdpvisel6 nevdt ds a ki (is indok6t;
k) a kbzigazgaldsi szerz6d6sben megieldlt szem6ly Qegyzb vagy megbizottja)

jogszab6lys&tdsre vonatkoz6 jelz€sdt;
l) a sz,zyazAs szArrszgrii eredmdnydt;
m, a hozott ddltdseket es (tdrvdny sziivege)
r.) az iilds megnyiuisrinak ds a bez6r6s6nak id6pontj6t,
o) az iilest vezet6 elndk nevdt, a t6volmarad6 k€pviseldk t6volmaradiisinak oket,
p) az iil6s hatlrozatkipess€gdt, valamint annak vAltozisait,
d az 0l6sen tan6cskozesi joggal resztvevdk, illetve az egyes napirendi pontok t6rgyal6sAhoz

meghivottak neydt,

, az iil6s napirendj dt,
s) az elni,k intdzkeddseit.

(3) A jegyz6kiinyv melldklet€t kdpezi
a) a meghiv6,
,,) a napirend irasos anyaga,
c, ajegyz6 torvenyessdgi dsaevetele,
d) a jelerj/.eli iv,
e) a ti&os 6s a ndv szerinti szavaz6sr6l k€sziiltjegyz6kitnyv.

28. $3

(l) Az 0t6st kdvetd 15 napon beliil a nyilvdnos iilds jegyz6kiinyvdt elekfonikus riton meg
kell k0ldeni

a) az eln6k,
,) az elndkhelyettes,
c) a kdpvisel6,
d/ a K6b6nyai Onkorm inyzat Jeryzbje,
e) a Polg6rmested Hivatal szakmai szervezeti egysege (a tov6bbiakban: nernzetisegi

referens),

/J a fiiv6rosi korm6nyhivatal rdszdre elektronikus levdlk6nt a Nernzeti Jogszabelytdr
T0rvenyess6gi Felttgyeleti irdsbeli Kapcsolattart6s zlrt rendszerdn kercsztiil

reszere.
(2) A zLn 0lds jegyz6kitnyvdt az iilest kttvetd 15 napon beliil meg kell kiildeni az (l)

bekezddsben meghatarozon szemdlynek.

29. S4

(l) A v{ilaszt6polg6rok betekinthetnek a Kdpvisel6-testiilet nyilv6nos iil6ser6l k€sztilt
jegz6k6nyvbe, valamint az ahhoz kapcsol6d6 el6terjeszt6sbe a nemzetisdgi rcferenssel
egyezletett id6pontban.

3 M6dosltotta a Kdpvisel&testUlet 26,2020. (ll. 14.) hal6rozata
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V. Fejezet
A Nemzeiis6gi OnkorE6Dyzat vez€tdi

12. Az elniik

30. $

A Kdpvisel6+estiilet t&sadalrni megbizatrisf elndkiit v6laszt. Az elnok taniicskozisi joggal
r6szt vehet a K6b6nyai Onkorm6ryzal Kdpvisel6-testUletdnek Ul6sdn.

31. $

Az elndk feladala ktlldniisen:
a)binositje a Nemz€tisdgi Onkorm6nyzat demokratikus mukddds6t ds szeles katrii

nyilv6noss6g6t,
D) segiti a kdpvisel6 munkij6t,
c) egyiittrniikitdik a Kitb6nyai Onkormdnyzattal, a K6b6nyai Onkorm6nyzat Polg6mested

Hivatal6val, a tftsadalmi szervezetekkel.

13. Az eltriikhelyettes

32. S

(l) A Kdpviseld-testlilet az elndk helyettesitesdrc, munkdj6oak segitdsere elnokhelyettest
v6laszt.

(2) Az eln6k t6volldtdben az elndkhelyettes jogai ds kdtelezettsdgei az elnokdvel azonosak.

VI. Fejezet
A kdzmeghdlgrtis

33. $'

(l) A Kepvis€ld-testtilet a munkaterveben mcghaterozoft idopontban ds helyszinen
kdaneghallgafist tart.

(2) A kdaneghallgatds id6pontjir6l ds helyszinirdt a lakoss6got a KtibAnyai Onkorm6nyzat
honlapjan, a,,K6b6nyai hirek" cimfl lapban - a kdzneghallgatas id6pontj6t dt nappal
megel6z6en - kell Lij €koaatni.

(3) A kdzrneghallgatdsra meg kell hlvni
a/ az elndl.helyettest,
DJ a kdpviseldt,
c) a K6b6nyai Onkorm6nyzat polg6rmesterdt,
d) a K6b6nyai onkorm6nyzat jegyztijdt, valamirt
e) azt a szemelyl, akirck a meghiv6srit az elnok (elni,khelyettes vagy b6rmelyik

kdpvisel6) indokoltnak tartja.
(4) A ki,zneghallgatas dsszehivr{srira, valamint a jegyz6kdnyvezdsdre a Kdpvisel6-testtilet
iil€sdre vonatkoz6 szab6lyokat kell alkalmazni. A kdarcghallgat6st az elndk vezeti.

r Hatrlyon klvul helyezte a Kepviselo-testulet 2612020. (II. 14.) haurozata
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VII. Fejezet
A Nemzetisdgi Onkorm6nyzat 6s s K6binyai dnkormdnyzat egriittmiiktid6se

34. $6

(l) A K6b6nyai Onkorrxinyzat a Nemzetisdgi Onkorm6nyzat rdszdre tdritdsmentes
ircdahelyisdget biztosit.

(2) A helyisdg haszn6latba ad6sAn tfl a K6b6nyai Onkom6nyzat biztositja a haszndlat sordn
felmeriild [zemeltetesi kdltsdgek fedez€tdt, tov6bb6 a testiileti munkdhoz sziiksdges
felteteleket.

(3) A Nemzedsegi Onkormdnyzat mrikiid€s6nek ds gazdrilkodrisrinak szabalyait, a
kiitelezettsdgv6llal6s, a penzilgyi ellenjegyzds, az 6rvdnyesit6s 6s az utalvaoyozis rendjdt a
Nemzetisdgi Onkorm6nyzat €s a K6brinyai OnkomAnyzat ktizdtt ldtejittt kdzigazgatasi
szefldd6s rdgziti.

VIII. Fejezet
Egr6b rendelkezdsek

3s. s

(1) A Nemzetisdgi Onkormiinyzat a kdpviselit vagyomyilatkozatanak jogszabrilyban el6irt
nyilvdnoss6gdt a K6b6nyai Polg6rmesteri Hivatal nemzetisdgi referensenek
kdaemtkddds€vel biztositja.

(2) A kdpvisel6 vagyonnyilatkozalinak nyilvantartisdt ds ellen6rzdsdt a kdpvisel6-testiilet
k0l6n har.drozat6ban meghat6rozott kdt szemdly vdgzi.

(3) A Kdpvisel6-testiilet a Nemzetisdgi Onl<omiinyzat bdlyegzdj€nek k6szitdsdrdl ds
hasznr aur6l kUl6n hat6rozatban dtint.

z{"6r}*Tiffg6."k

36. $

(1) Jelen Szervezeti 6s Miikdddsi Sz^b yzdol a Kdpvisel6-testiilet 2612020. (ll. 14.)
hatdrczataYal hagyta j6v6.

(2) Ez aszeffezdi es Miikdd4si Szabdlyzat a hatdrczat kihLdet€sdt kdvet6 nap ldp hat4lyba.

37. $

Hat6ly6t veszti a K6brinyai Orminy Onkomrinyzat Kdpvisel6-testiilete ll/2015. (II. 10.)
oDkorm,inyzati hat6rczalAval megalkotott Szervezeti ds Miikdddsi Szab6lyzat.

Bacsa Gyula
elndk

6 M6doslto$a a Kepvisel6-testiilet 2612020. (ll. 14.) hatarozata
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