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1102 Budapest, Szent L6szl6 t6r 29.

El6terjeszt6: Inguszn6 dr. Barabis Rita elniik

A veszdlyhelyzet kihirdet6s6r6l sz6l6 47812020. (XI. 3.) Korm. rendeletben a
Kormriny az 6let- 6s vagyonbiaons6got veszdlyeztetS t6meges megbeteged6st okoz6
SARS-CoV-2 koronavirus vil6gjdwiny (a tov6bbiakban: koronavfrus viligj6rvriny)
ktivetkezm6nyeinek elh6rit6sa, a magyar 6llampolgiirok eg6szs6g6nek 6s 6letdnek
meg6v6sa 6rdek6ben Magyarorsz6g egdsz teriiletere vesz6lyhelyzetet hirdetett ki. A
Korm6ny 6ltal kihirdetett vesz6lyhelyzet ideje alatt a nemzetisdgi dnkorminyzatol<kal
kap csol atos kiildnl eges szab6ly ok I 6pnek hatdlyb a.

A katasztr6favddelemr6l 6s ahozzir kapcsol6d6 egyes tdrvdnyek m6dositSsdrol sz6l6
20ll.6vi CXXVII. tdrv6ny 46.$ (a) bekezd6se alapjin vesz6lyhelyzetben a telepiil6si
Onkorm6nyzat k6pviselS-testiiletdnek feladat- 6s hat6skdr6t a polg6rmester gyakorolja,
igy a k6pvisel6-testiilet rlltal elfogadand6 drint6sek meghozatalfura a polg6rmester

jogosult.

A

nemzetis6gek jogair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXIX. tdrv6ny 153. $ (l) bekezd6se
meg6llapitja, hogy amennyiben az Njtv. elt6r6en nem rendelkezik, a nemzetisdgi
dnkorm6nyzatok'ra 6,s az 6talakult nemzetisdgi dnkorminyzatokra alkalmazni kell a
helyi dnkorm6nyzatol<ra vonatkoz6 szabiilyokat az ad6ss6grendez6sre vonatkoz6
rendelkezdsek kiv6tel6vel.

A fentiek alapjdn a nemzetisdgi iinkorminyzat

elndk6re a polg6rmesteri tiszts6g
ellittdsira vonatkoz6 ttirvdnyi rendelkez6sek alapjan a nemzetis6gi onkormSnyzat
kdpvisel6-testiilet6nek feladat- 6s hatriskdr6t a nemzetis6gi dnkorm6nyzat elndke
gyakorolj a a jogszabdlyokban meghat6rozott korl6tokkal.

A

,,B4 Miikdddsi bevdtelek" rovatra 425 Ft firkezett, amellyel a kiad6si elt5ir{nyzat
emel6se sziiksdges, ezlrt a k6lts6gvet6s, ,,K3 Dologi kiad6sok, kdtelezd feladat"
megnevez6sii rovatot m6dositom ezzel az dsszeggel.

42020.6vi kdlts6gvetds m6dosit6s6raaz al6bbi hatfurozatijavaslatot teszem:

84
K3

Mtikdd6si bevdtelek, kritelez6 feladat
rovatot
6sa
Dologi kiad6sok, kotelez6 feladat
rovatot emelem 425 Ft-tal.
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Az iilamhdztartds sz6mvitel6r6l sz6l6 412013. (I.

ll.)

Korm. rendelet 6s a Beruhiizils
El6kdszitdsi Alap felhaszn6kis6r6l s2616 233/2015. (XII. 6.) Korm. rendelet
m6dosft6s6r6l sz6l6 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 2020. december 29-ei
hatrillyal m6dositotta az el6zo 6vi maradviny 2020. 6vi kdnyvel6se sor6n kdvetend6
eljrlr6st. Budapest F6v6ros X. keriilet K6brlnyai Polg6rmesteri Hivatal Gazdasdgi
F6oszt6lya 6ltal kdszitett, a 2019.6vi maradviiny korrekci6jrir6l sz6l6 jegyz6kcinyv
alapjdn az illlamhdztartis sz6mvitel6r6l sz6l6 412013. (I. I l.) Korm. rendelet alapjin a
K6brlnyai N6met Onkormriny zat 2019. 6vi kdlts6gvetdsi maradv6nyilnak korri gilfurilru
nincs sziiks69.

A K6b6nyai N6met Onkorm6nyzat Eln6kekdnt a Nemzeti kdznevel6sr6l sz6l6 2}ll.
6vi CXC. tOrvdny 83. $ (7) bekezddse alapj6n a magyar nyelvi el6k6szitds, a
nemzetisdg nyelv6n foly6 nevelds 6s oktat6s irrinti ig6nyt a telepi.il6si dnkormfunyzat,
az iilami int6zm6nyfenntart6 kdzpont 6vente k6teles felm6rni az lrintett els6 6vodai
nevel6si 6vre beiratkozni szind6koz6k kdrdben az €rdekelt telepUldsi nemzetisdgi
dnkormiinyzat 6s az orszdgos nemzetisdgi dnkormSnyzat bevon6s6val. A k6b6nyai
sziil6k reszdr6l nem 6rkezett ilyen igdny, ezdrt javaslom, hogy ne igdnyelj6k az els6
6vodai beiratkoz6si 6vre a nemzetis6gi nyelven foly6 nevel6st.

A K6b6nyai N6met Onkorm6nyzat Elndkek6nt a Nemzeti kdznevel6srol sz6l6 2lll.
6vi CXC. tdrvdny 83. $ (7) bekezddse alapjin a maryff nyelvi el6kdszit6s, a

nemzetis6g nyelvdn foly6 nevelds 6s oktat6s fuinti ig6nyt a telepiil6si cinkormdnyzat,
az rlllami intdzm€nyfenntart6 k6zpont 6vente k6teles felm6rni az elso iskolai
dvfolyamra a nemzetis6gi nyelven foly6 oktat6st. A k6brinyai sziil6k r6sz6r6l nem
erkezett ilyen ig6ny, ezlrtjavaslom, hogy ne ig6nyeljek az els6 iskolai dvfolyamra a
nemzetisdgi nyelven foly6 neveldst.

A Kob6nyai Ndmet Onkorm6nyzat Elncikekdnt a nemzetis6gek jogair6l sz6l6 2011. 6vi
CLXXX. torvdny 109. $ (l)-(2) bekezddseiben foglaltak alapj6n javaslom, hogy a
ndmet anyanyelv meg6rz6se 6s iitdrdkit6se, nyelvi Ordksdg meg6rz6se, 6polSsa
cdlj6b6l Jobb6gy-Par6czi Ildik6 Zsuzsanna (ll2l Budapest, Csorna utca 3. IIl3.)

-

egydni viillalkoz6val 2021. febru6r 1-j6t6l
202L jrinius 30-6ig kosstink
meg6llapodist az online hagyom6nyorzl ndmet nyelvoktat6s vezet6s6re havonta 160
OOO pt Ssszegben, alanyi A"fa--.rtes szrimla ellendben a rendelkezdsere 6116 2021.
6vi kdltsdgvet6sben meghat6rozott dologi kiad6sok terhdre elfogadj a.
K6b6nvai N6met= Onkorminyzat Elniik6nek 1/2021. (I. 21.) hatirozata

a

K6b6nvai N6met Onkorm6nvzat 2020. 6vi kiilts6evet6s6nek m6dosit6s616l:
.K6b5nyai N6met Onkorm6n y zat Kepvisel6-testiilet6nek Elndkek6nt a nernzetisegek
iogair6l szol6 2011. 6vi CLXXX. tdrv6ny 153. $ (1)-(2) bekezd6seiben es a
katasztr6favddelemr6l 6s a hozzit kapcsol6d6 egyes t6rvdnyek m6dosit6s irol szolo
20ll.6vi CXXVIII. t6rv6ny 46.$ (4) bekezd6sdben foglaltak alapjin, figyelemmel a
veszdlyhelyzet kihirdet6s6rol sz6l6 47812020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett
1

3

vesz6lyhelyzetre, a k6pvisel6-testiilet jogk6r6ben eljdrva meghozom az al6bbi
hatixozatot:
A K6b6nyai N6met Onkorm6nyzat 2020.6vi k6ltsdgvetdsdr6l sz6l6 l2l2O2O. (II. 14.)
hatitrozatdt m6dositom, 6s a hatirozat 1. melldkletdben szerepl6 al6bbi rovatr6l az
al6bbi Osszeget

B4
K3

Miikdd6si bevdtelek, kdtelez6 feladat
rovatot
6sa
Dologi kiadrisok, kdtelez6 feladat
rovatot emelem 425 Ft-tal.

2. Ezen hatir ozatot 2020. december
Hat6rid6:
azownl

Felel6s:

3I

-t6l kell alkalmazni.

elndk

titi6koztat6r6lz
K6b6nyai N6met Onkormdnyzat Kfipvisel6-testiiletdnek Elndkekdnt

a

nemzetisdgek

jogair6l sz6l6 2011. 6vi CLxxIx. tdrvdny 153. $ (l)-(2) bekezd6seiben 6s a
katasztr6fav6delemr6l 6s a hozz6 kapcsol6d6 egyes tdrvdnyek m6dositrisdrll sz6l6
20ll.6vi CXXVII. tdrv6ny 46.$ (4) bekezdds6ben foglaltak alapjdn, figyelemmel a
veszdlyhelyzet kihirdetdsdrdl sz6l6 47812020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett
veszdlyhelyzetre, a k6pvisel6-testtilet jogkdrdben eljirva meghozom az aklbbi
hatdrozatot:
Az 6llamhdztartils szSmviteldr6l sz6l6 412013. (I. I l.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban:
Ahsz.) m6dositrlsa miatt a K6b6nyai N6met Onkorm6nyzat 2019.6vi kolts6gvetdsi
maradv6ny6nak Osszegdnek konig6l6stira nincs sziiks6g.

A

K6b6nvai N6met Onkorminvzat Elniik6nek 3/2021. (I. 21.) hat6rozata a
nemzeti. vagy etnikai nemzetis6g nyelv6n foly6 els6 6vodai beiratkozisi 6vre
oktatfsi ie6nv felm6r6s6r6l:

l. Kob6nyai N6met Onkorm6nyzatKepviselo-testiilet6nek Elndkekdnt a nemzetis6gek
jogair6l szol6 20ll.6vi CLxKx. torvdny 153. $ (1) bekezd6sdben 6s a
katasztr6favedelemr6l 6s a hozztr kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek m6dosit6s 6rol szolo

20ll.6vi CXXVIII. t6rv6ny 46.$ (4) bekezd6s6ben foglaltak alapjin,

figyelemmel a
vesz6lyhelyzet kihirdetesdr6l sz6l6 47812020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett

4

a

kdpvisel6-testiilet jogkdrdben

eljima meghozom az al6bbi
hatitrozatot:
A K6b6nyai N6met Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiiletdnek Elndkek6nt a Budapest X.,
keriiletdben a 202112022. tan6vben nem tartok igdnyt ndmet anyanyelven foly6
neveldsre az elso 6vodai beiratkozirsi 6vre.
vesz6lyhelyzetre,

2. Ezen hatir ozatot 2021. j anu6r 1 -j 6t6l kell alkalmazni.
Hatririd6:
azonnal

Felel6s:

elndk

A

Kdbrflnvai N6met Onkorminvzat Elndk6nek 4/2021. (I. 21.) hatirozata a
nemzeti. vagy etnikai nemzetis6g nyelv6n folv6 els6 iskolai 6vfolvamra oktatfsi

ie6nv felm6r6s6r6l:

l. K6b6nyai Ndmet Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiiletdnek Elndkek6nt a nemzetis6gek
jogair6l sz6l6 2011. 6vi CI-xXIx. tdrv6ny 153. $ (1) bekezd6s6ben 6s a
katasztr6favddelemr6l es a hozzri kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek m6dosit6s6r6l sz6l6
2011. dvi CXXVIII. tdrv6ny 46.$ (4) bekezd6sdben foglaltak alapjin, figyelemmel a
veszdlyhelyzet kihirdet6sdr6l sz6l6 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett
vesz6lyhelyzetre, a kdpviseld-testiilet jogkdrdben eljdwa meghozom az al6bbi
hatirozatot:
A KSb6nyai N6met Onkorm6nyzatKdpvisel6-testiilet6nek Elnokek6nt a Budapest X.,
keriilet6ben a 202112022. tan6vben nem tartok ig6nyt n6met anyanyelven foly6
oktat6sra az els6 iskolai dvfolyamra beiratkoz6k eset6ben.
A dont6sr6l a Kelet-Pesti Tankeriileti Kdzpont (1106 Budapest, Keresztfri 7-9.)
igazgat|j 6t irilsb an t6j 6koztatom.

fi

2. Ezen hatir ozatot 2021. j anuiir I -j 6t6l kell alkalmazni.
Hat6rid6:
azonnal
Felel6s:
elndk

A K6binvai N6met Onkorminvzat Elndk6nek 5/2021. (I. 21.) hatdrozata a n6met
anvanvelv meg6rz6se 6s 6tdrdkit6se. nvelvi 6rdks6s meg6rz6se. 6pol6sa c6li6b6l
Csorna utca 3.

I

Ildik6 Zsuzsanna

1112

tis online

vezet6s616l:

K6b6nyai N6met Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilet6nek Elncikek6n t a nemzetisdgek
jogair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXX. torv6ny 153. $ (1)-(2) bekezddseiben 6s a
katasztr6fav6delemr6l es a hozzrl kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek m6dosit6s6r6l sz6l6
20ll.6vi CXXVIII. tdrv6ny 46. $ (4) bekezd6s6ben foglaltak alapjdn, figyelemmel a
vesz6lyhelyzet kihirdet6s6r6l sz6l6 47812020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett
I.

5

vesz6lyhelyzetre, a k6pvisel6-testiilet jogkdr6ben eljrirva meghozom az al6bbi
hatirozatot:
A Kobrinyai N6met Onkorm6nyzat Elndkek6nt a n6met anyanyelv meg6rz6se 6s
6t6r0kitdse, nyelvi dr6ksdg meg6rzdse, 6pol6sa c6lj6b6l Jobb6gy-Par6czi Ildik6
Zstzsanna (ll2l Budapest, Csorna utca 3. II/3.) egy6ni v6llalkoz6val meg6llapod6st
k6tok 2021. februrir 1-jdt6l - 2021. jrinius 3O-riig a hagyomdnyorz6 ndmet online
nyelvoktat6s vezetdsdre havonta 160 000 Ft dsszegben, alanyi AFA-mentes sz6mla
ellen6ben a rendelkezdsdre 6116 2021. 6vi kdlts6gvet6sben meghatiirozott dologi
kiad6sok terh6re.
2. Ezen hatdr ozatot 2021 . februrir I -j 6t6l kell alkalmazni.
Hatiirid6:
azonrtal
Felel6s:
elndk
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Budapest, 2021. janudr 21.
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dr. T6th S6ndor Liszl1ne
kamarai jogtan6csos

Digitálisan

Dr. Tóth aláírta: Dr. Tóth
Lászlóné
Sándor Sándor
Dátum:
Lászlóné 2021.02.24
08:31:02 +01'00'

ll

l.,o 2

t

.(t Ll ) !-rmdB.oz*rho,
szdmu el6terjesztds

Kdbdnyai N6met Onkorminyzat
Elndke
E16terjeszt6s
a K6b6nyai N6m et

orur.,,lffi ;tirte;llffi'ffi
tij6koztat6r6l

iy a,

* ko rrekci6j

616 r sz6r6

Az 6llamhintartis sz6mvitel6r6l sz6l6

412013. (1. 11.) Korm. rendelet 6s a Beruhdzds
El6k6szit6si Alap felhaszn6l6s6r6l s2616 23312018. (XII. 6.) Korm. rendelet m6dosit6sar6l
sz6l6 67812020. (XII. 28.) Korm. rendelet 2020. december 29-ei hatilllyal m6dositotta az
eliSzi5 evi maradv6ny 2020.6vi kdnyveldse sor6n kdvetend<i elj6r6st.
Az Sllarnhaztart6s sz6mvitel6r6l sz6l6 412013. (I. I 1.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: Ahsz.)
m6dosit6sa miatt a K6brlnyai N6met Onkormrinyzat 2019.6vi kdlts6gvet6si maradviiny6nak
6sszeg6nek konig6l6srira nincs sztiksdg.

Ahsz. 17. mell6klet 4.
pont d) alpont
szerint szimitott
2019.6vi korrigilt
zaro oeazeszKoz
Kobrinvai N6met Onkormiinyzat
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