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A veszdlyhelyzet kihirdetdsdrSl sz6l6 47812020. (XI. 3.) Korm. rendeletben a
Korm6ny az 6let- 6s vagyonbiztons6got vesz6ly,eztet6 tdmeges megbeteged6st okoz6
SARS-CoV-2 koronavirus villgjiminy (a tovribbiakban: koronavirus vil6gjrirv6ny)
kdvetkezm6nyeinek elh6rit6sa, a maryff 6llampolg6rok eg6szs6g6nek 6s 6let6nek
meg6v6sa 6rdek6ben Magyarorszilg eg6sz teriilet6re vesz6lyhelyzetet hirdetett ki. A
Korm6ny 6ltal kihirdetett vesz6lyhelyzet ideje alatt a nemzetis6gi Onkormdnyzatol<kal
kap c so latos kUl0nl eges szab6ly ok I 6pnek hatdlyb a.

A katasztr6fav6delemr6l 6s ahozzit kapcsol6d6 egyes tcirvdnyek m6dosit6sir6l szol6
20ll.6vi CXXVIII. tdrvdny 46. $ (4) bekezd6se alapj6n veszdlyhelyzetben a telepiil6si
Onkorm6nyzat kdpvisel6-testtiletdnek feladat- 6s hatdskdr6t a polg6rmester gyakorolja,
igy a k6pvisel6-testiilet 6ltal elfogadand6 dOntdsek meghozatalfura a polg6rmester
jogosult.

A nemzetisdgek jogair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXIX. tdrv6ny 153. g (1) bekezd6se
megrlllapitja, hory amennyiben az Njtv. eltdrrden nem rendelkezik, a nemzetis6gi
dnkorm6nyzatok'ra 6s az 6talakult nemzetisdgi onkormdnyzatokra alkalmazni kell a
helyi dnkorm6nyzatol<ra vonatkoz6 szab6lyokat az ad6ssilgrendezdsre vonatkoz6
rendelkez6sek kiv6tel6vel.

A fentiek alapj6n a nemzetisdgi dnkorminyziat eln<ik6re a polg6rmesteri tiszts6g
elli*itsitra vonatkoz6 tdrvdnyi rendelkez6sek erlapj6n a nemzetisdgi cinkorm6nyzat
k6pvisel6-testiilet6nek feladat- 6s hat6sktir6t il nemzetis6gi rinkorm6nyzat elndke
gy akorolj a a jo gszabirly okban me ghat6rozott kor l6tokkal.

Az iilamhdztartds sz6mvitel6r6l sz6l6 412013. (I. ll.) Korm. rendelet 6s a Beruh6z6s
El6kdszit6si Alap felhaszn6ltls6r6l sz6l6 23312018. (XII. 6.) Korm. rendelet
m6dosit6srir6l sz6l6 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 2020. december 29-ei
hatrlllyal m6dositotta az el6zo 6vi maradvdny 2020.6vi kdnyveldse sor6n kdvetend6
elj6r6st. Budapest F6v6ros X. keriilet K6b6n5rai Polg6rmesteri Hivatal Gazdasdgi
F6oszt6lya iital kflszitett, a 2019.6vi maradv6ny korrekci6j6r6l sz6l6 jegyz6kdnyv
alapjfin az illlamhdztartds sz6mvitel6r6l sz6l6 412013. (I. I 1.) Korm. rendelet alapjdn a
K6b6nyai Ormdny Onkormiinyzat 2}lg. 6vi k0lts6gvet6si maradv6ny6nak
konig6lls6ra nincs sztks6g.

A KSbrlnyai Ormdny Onkormanyzat Elndkekdnt a Nemzeti kdznevel6sr6l sz6l6 2}ll.
6vi CXC. tdrvdny 83. $ (7) bekezd6se alap.iin a maryar nyelvi el6k6szit6s, a
nemzetisdg nyelv6n foly6 nevelds 6s oktat6s ir6nti ig6nyt a telepiil6si dnkormdnyzat,
az iillami int6zmdnyfenntart6 kdzpont 6vente ktiteles felmdrni az &intett els6 6vodai
neveldsi 6vre beiratkozni szdnddkoz6k k6rdben az lrdekelt telepiil6si nemzetisdgi
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cinkorm6nyzat es az orszdgos nemzetisdgi dnkorm6nyzat bevon6s6val. A k6brinyai
sztil6k rdszercl nem drkezett ilyen igdny, ezert javaslom, hogy ne ig6nyelj6k az els6
6vodai beiratkoz6si 6vre a nemzetisdgi nyelven fbly6 nevel6st.

A K6bdnyai 0rm6ny Onkorm6nyzat Eln6kekdnt a Nemzeti kdzneveldsr6l sz6l6 2}ll.
6vi CXC. ttirv6ny 83. $ (7) bekezd6se alapjdn a maryar nyelvi el6k6szitds, a
nemzetisdg nyelvdn foly6 nevel6s 6s oktat6s irrimti igdnyt a teleptil6si dnkormdnyzat,
az 6llami intezmlnyfenntart6 kdzpont 6vent,e kdteles felm6rni az elsS iskolai
dvfolyamra a nemzetis6gi nyelven foly6 oktatdst. A k6b6nyai sziil6k r6sz6r6l nem
erkezett ilyen ig6ny, ezert javaslom, hogy ne ig,6nyelj1kaz els6 iskolai 6vfolyamra a
nemzetisdgi nyelven foly6 nevel6st.

A K6b6nyai Ormdny Onkorm6nyzatElndkek6nt a nemzetisdgek jogair6l sz6l6 2}ll.
6vi CLXXIX. t6rv6ny 109. $ (1) bekezdds6ben foglaltak alapjirn javaslom,hogy az
0rmdny hagyom6nyok 6pol6sa c6lj6b6l 2021. f'ebru5r 1- jdt6l - 2021. jtnius 30-riig
tovribb mtikddtessiik a hagyomdnybrz6 k6fest6 szakkdrt a Janikovszky fva Magyar -
Angol Kdt Tanit6si Nyelvti Altalinos Iskol6ban. A szakkdrt a Janikowrky-Erru
Magyar - Angol K6t Tanit6si Nyelvii Altal6nos Iskola tan6rn6je Jand6 Agnes Margit
egy6ni v6llalkoz6 vezeti 6s di6kok is szivesen jrlrnak. A szakkrirt heti egy alkalommal
csiitcirtdki napokon tartj6k. A szakkdrt vezetb l:.andrno dijazisdra havonta 20 000 Ft
dsszeget javaslok biztositani alanyi AFA-mentes szirmla ellen6ben a 2021. 6vi
krilts6gvetdsben meghat6rozott dologi kiad6sok terh6re

tdi6koztatti16l:

K6b6nyai Orm6ny OnkormanyzatKdpvisel6-testiiletdnek Elncikekdnt a nemzetis6gek
jogair6l sz6l6 2011. 6vi CI.xxIX. tdrv6ny 153. $ (1)-(2) bekezddseiben ds a
katasztr6favddelemr6l 6s a hozzri kapcsol6d6 egyes tcirvdnyek m6dositris 616l sz6l6
20ll.6vi CXXVIII. t6rvdny 46. $ (4) bekezddsr5ben foglaltak alapj6n, figyelemmel a
veszdlyhelyzet kihirdet6s6r6l sz6l6 47812020. (.KI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett
veszdlyhelyzetre, a kdpvisel6-testiilet jogkdrdben eljfuwa meghozom az al6bbi
hatirozatot:
Az 6llamhdztartds sz6mvitel6r6l sz6l6 412013. (I. 11.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban:
Ahsz.) m6dosit6sa miaff a K6brinyai Orm6ny Clnkorm6nyzat 2019.6vi kdlts6gvetdsi
maradv6nytinak Osszegdnek korrig6l6s6ra nincs sziiks6g.

A Kdbfnvai 6rm6nv Onkormfnvzat Etniik6nek 3/2021. (I. 21.) hat6rozata a
nemzeti, vagv etnikai nemzetis6s nvelv6n folv6 els6 6vodai beiratkozisi 6vre
oktatisi ie6nv felm6r6s6r6l:

1. K6b6nyai Ormdny Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilet6nek Elndkekdnt a
nemzetisdgek jogair6l sz6l6 20ll.6vi CLXXIX. t0rv6ny 153. g (1) bekezdds6ben 6s a
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katasztr6fav6delemr6l 6s a hozzii kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek m6dosittis6r6l sz6l6
20Il.6vi CXXVIII. ttirvdny 46.$ (4)bekezd6s6ben foglaltak alapjdn, figyelemmel a
veszdlyhelyzet kihirdet6s6r6l sz6l6 47812020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett
veszdlyhelyzetre, a kdpvisel6-testi.ilet jogkdr6ben elj6rva meghozom az al6bbi
hatdrozatot:
A K6b6nyai Orm6ny Onkormanyzat Kdpvisel6-testiiletdnek Elndkek6nt a Budapest
X., keriiletdben a 2021/2022. tanfvben nem tartok ig6nyt drmdny anyanyelven foly6
nevel6sre az els6 6vodai beiratkozdsi 6vre.

2. Ezen hatdr ozatot 2021. j anu6r I -j 6t6l kell alkalmazni.
Hat6rid6:
Felel6s:

Hat6rid6:
Felel6s:

azonnal
elnOk

azonnal
elndk

A K6b6nvai Orm6nv Onkorm6nvzat Elndk6nek 4/2021. (I. 21.) hatdrozata a
nemzeti. vagv etnikai nemzetis6g nvelv6n folv6 els6 iskolai 6vfolvamra oktatisi
ie6nv felm6r6s6r6l:

1. K6b6nyai Ormdny Onkormrinyzat Kdpvisel6-testtlet6nek Eln6kekdnt a
nemzetis6gek jogair6l sz6l6 2011.6vi CLXXIX. t6rv6ny 153. g (1) bekezd6sdben 6s a
katasztr6fav6delemr6l 6s a hozzii kapcsol6d6 egyes torvdnyek m6dosit6s 616l sz6l6
20ll.6vi CXXVII. tcirv6ny 46.$ (4) bekezd6sdben foglaltak alapjin, figyelemmel a
vesz6lyhelyzet kihirdet6s6r6l sz6l6 47812020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett
veszdlyhelyzetre, a k6pvisel6-testtilet jogkdreben eljdwa meghozom az alibbi
hat6rozatot:
A K6b6nyai 0rm6ny Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testtlet6nek Elndkekdnt a Budapest
X., keriiletdben a 202112022. tandvben nem tartok igdnyt 6rm6ny anyanyelven foly6
oktat6sra az elso iskolai dvfolyamra beiratkoz6k esetdben.
A ddnt6sr6l a Kelet-Pesti Tankertleti Kdzpont (1106 Budapest, Keresztriri fi 7-9.)
i gazgatdj ifi ir6s b an ti$ 6ko ztatom.

2. Ezen hatirozatot 2021 . j anuar I -j 6t6l kell alkalmazni.

Onkormin hatirozata az

Mareit ((1143 Budapest. Stef6nia rit 21.) esvdni villalkoz6val az 6rm6nv k6fest6
szakkdr vezet6s6r6l:

l. K6b6nyai Ormdny Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiiletdnek Elndkekdnt a
nemzetis6gek jogair6l sz6l6 20ll.6vi CLXXIX. tdrv6ny 153. $ (1)-(2) bekezd6seiben
6s a katasztr6favddelemr6l es ahozzt,kapcsol6do egyes ttirvdnyek m6dosit6sdr6l sz6l6
20lL 6vi CXXVIII. t6rv6ny 46. $ (4) bekezd6stiben foglaltak alapjSn, figyelemmel a
veszdlyhelyzet kihirdet6s6rdl sz6l6 47812020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett
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vesz6lyhelyzetre, a kdpvisel6-testiilet jogkdr6ben eljfuwa meghozom az al6bbi
hatirozatot:
A K6b6nyai Ormdny Onkorminyzat K6pvisel6-testiiletdnek Eln6kekdnt az cirmdny
hagyom6nyok ripoklsa c6lj6b6l Jand6 Agnes Margit (1143 Budapest, Stefania fi 21.)
egy6ni vrillalkoz6val meg6llapod6st kdtok 2021. febru6r l-j6t6l - 2021. jrinius 30-iig a
hagyom6nyorzl 6rm6ny k6festS szakkdr vezet6sdre havonta 20 000 Ft osszegben,
alanyi AFA-mentes sz6mla ellendben a rendelkezls€re AJlr6 202L 6vi kdltsdgvet6sben
meghatilrozott dologi kiadrlsok terh6re.

2. Ezen hatir ozatot 2021 . febru6r I -j 6t6l kell alkalmazni.
Hatririd6: azonnal
Felel6s: elndk

Budapest, 2021. januir 21.

Bacsa G
eln6k

Trirvdnyess6gi szempontb6l l6tta:

dr. T6th S6ndor Ldszl6ne
kamarai jogtan6csos
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Az illlamhdztartds szrlmviteldr6l sz6l6 412013. (I. 11.) Korm. rendelet 6s a Beruhirzts
El6k6szit6si Alap felhaszn6ltlsrlr6l sz6l6 23312018. (XII. 6.) Korm. rendelet m6dositris6r6l
szol6 67812020. (XII. 28.) Korm. rendelet 2020. december 29-ei hatdllyal m6dositotta az
elozo 6vi maradv6ny 2020.6vi kdnyveldse sor6n k6vetend6 eljrir6st.
Az iilarrhaztart6s szlmvitel6r6l sz6l6 4120t3. (I. 11.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: Ahsz.)
m6dosit6sa miatt a K6brinyai 0rm6ny Onkormrlnyzat20lg.6vi kdlts6gvet6si maradv6ny6nak
dsszegdnek konig6l6sara nincs sziiks6g.

Tdrv6nyess6gi szempontb6l l6tta:

dr. T6th S6ndor Lbszl6nd
kamarai jogtan6csos

Ahsz. 17. mell6klet 4.
pont d) alpont

szerint szimitott
2019.6vi korrigilt
zirb ofinzeszkdz

2019.6vi
kdlts6gvet6si

besz6mo16ban
szerepl6

maradv6ny

Maradviny-
korrekci6

K6b6nyai Ormdny Onkorm6nyzat 659 998 659 998 0 .- ^;:l

Budapest, 2021. ianuir,,L4

/^,*r
":\
-lE
-A

F)

-ni**
/^f ..^ " ^.'f' tGrE
v

\,,u


		2021-02-24T08:33:50+0100
	Dr. Tóth Sándor Lászlóné


		2021-02-24T08:34:18+0100
	Dr. Tóth Sándor Lászlóné




