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El6terjeszt6: Kovr{cs Brank6 Krisztiin elndk

A veszdlyhelyzet kihirdetds6r6l sz6l6 47812020. (XI. 3.) Korm. rendeletben a
Korm6ny az elet- 6s vagyonbiztonsdgot vesz6lyeztet6 tdmeges megbetegeddst okoz6
SARS-CoV-2 koronavirus vililgSirwirny (a tov6bbiakban: koronavirus vil6gj6rv6ny)
kOvetkezm6nyeinek elhiirit6sa, a magyar 6llampolg6rok eg6szsdgdnek 6s 6let6nek
meg6viisa drdekdben Magyarorszitg egesz terij,letdre vesz6lyhelyzetet hirdetett ki. A
Kormilny 6ltal kihirdetett vesz6lyhelyzet ideje alatt a nemzetis6gi dnkormdnyzatokal
kapcsolatos kiildnleges szab6lyok ldpnek hattilyba.

A katasztr6fav6delemr6l 6s ahozzt kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek m6dosit6sir6l sz6l6
20ll.6vi CXXVII. tdrv6ny 46. $ (4) bekezd6se alapjirnvesz6lyhelyzetben a telepiil6si
dnkorm6nyzatkepvisel6-testiilet6nek feladat- 6s hat6sk<iret a polgdrmester gyakorolja,
igy a kdpvisel6-testiilet 6ltal elfogadand6 ddntdsek meghozatalfira a polg6rmester
jogosult.

A nemzetis6gek jogair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXIX. tdrvdny 153. $ (1) bekezddse
meg6llapitja, hogy amennyiben az Njtv. elt6r6en nem rendelkezik, a nemzetis6gi
Onkormiinyzatok,ra 6s az 6talakult nemzetisdgi dnkorminyzatokra alkalmazni kell a

helyi dnkormiinyzatokra vonatkoz6 szab6lyokat az ad6ssSgrendez6sre vonatkoz6
rendelkez6sek kiv6tel6vel.

A fentiek alapjin a nemzetis6gi dnkormitnyzat elndk6re a polg6rmesteri tisztsdg
ellititsira vonatkoz6 tdrv6nyi rendelkez6sek alapj6n a nemzetis6gi cinkorm6nyzat
k6pvisel5-testtilet6nek feladat- 6s hat6skdr6t a nemzetis6gi dnkorm6nyzat elndke
gyakorolj a a jogszabitlyokban meghat6rozott korl6tokkal.

A ,,B4 Mtikdddsi bevdtelek" rovatra 2 Ft drkezett, amellyel a kiad6si ellirdnyzat
emel6se sztiksdges, ezdrt a kolts6gvet6s, ,,K3 Dologi kiad6sok, kdtelez6 feladat"
megnevez6sii rovatot m6dositom ezzel az dsszeggel.

A2020.6vi k6ltsdgvet6s m6dosit6sdra az al6bbi hatdrozatijavaslatot teszem:
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Az 6llamhdztarti.s sziimviteldrSl sz6l6 412013. (I. 11.) Korm. rendelet 6s a Beruh6zds
El6k6szit6si Alap felhaszn6l6srir6l sz6l6 23312018. (XII. 6.) Korm. rendelet
m6dositrls6r6l sz6l6 67812020. (XII. 28.) Korm. rendelet 2020. december 29-ei
hatiilyal m6dositotta az el6zo 6vi maradviny 2020. 6vi kdnyveldse sor6n kdvetend6
elj6rrist. Budapest F6v6ros X. kerUlet K6b6nyai Polgrlrmesteri Hivatal Gazdasbgi
Foosztrilya rlltal kdszitett, a 2019. 6vi maradv6ny korrekci6j6r6l sz6l6 jegyz6kdnyv
alapjrln az iilamhintart6s sz6mvitel6rSl sz6l6 412013. (I. I l.) Korm. rendelet alapjdn a

K6brinyai Horv6t Onkormilnyzat 2019.6vi koltsdgvet6si maradv6nydnak korrigril6sSra
nincs szi.iks6g.

A K6b6nyai Horv6t Onkormrinyzat Elnrikekdnt a Nemzeti kozneveldsr6l sz6l6 }OLI.
6vi CXC. tdrvdny 83. $ (7) bekezd6se alapjin a maryar nyelvi el6k6szitds, a
nemzetisdg nyelv6n foly6 nevelds 6s oktat6s ir6nti igdnyt a telepiil6si dnkormdnyzat,
az illlami int6zm6nyfenntart6 kdzpont 6vente kdteles felm6rni az drintett els6 6vodai
nevel6si 6vre beiratkozni szindekoz6k kdrdben az erdekelt teleptil6si nemzetis6gi
dnkorm6nyzat 6s az orszirgos nemzetis6gi dnkormrinyzat bevoniis6val. A kob6nyai
sziil6k reszerol nem 6rkezett ilyen ig6ny, ezdrt javaslom, hogy ne ig6nyelj6k az els6
6vodai beiratkozirsi 6vre a nemzetisdgi nyelven foly6 neveldst.

A K6b6nyai Horv6t Onkorm6nyzat Eln6kekdnt a Nemzeti kriznevel6srSl sz6l6 2}ll.
6vi CXC. tdrv6ny 83. $ (7) bekezddse alapj6n a nragyar nyelvi el6k6szit6s, a

nemzetis6g nyelvdn foly6 nevel6s 6s oktatils ir6nti ig6nyt a telepiildsi dnkormdnyzat,
az rillami intdzmenyfenntart6 k<izpont dvente k6teles felm6rni az els6 iskolai
6vfolyamra a nemzetisdgi nyelven foly6 oktat6st. A k6b6nyai sziilSk r6sz6r5l nem
erkezett ilyen ig6ny, ez€rt javaslom, hogy ne igdnyeljdk az els6 iskolai 6vfolyamra a

nemzetis6gi nyelven foly6 nevel6st.

1 . K6brlny ai Horv6t Onkorm6n y zat Kepvi s el 6-te stiiletdnek Elndkek6n t a nemzeti s6 gek
jogair6l sz6l6 2011. dvi CLXXX. tcirv6ny 153. $ (l)-(2) bekezddseiben 6s a

katasztr6favddelemr6l es a hozz6 kapcsol6d6 egyes tdrvdnyek m6dosit6s6r6l sz6l6
2011. evi CXXVII. tdrv6ny 46. $ (4) bekezd6s6ben foglaltak alapjin, f,rgyelemmel a
veszdlyhelyzet kihirdetds6r6l sz6l6 47812020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett
veszdlyhelyzetre, a kdpvisel6-testiilet jogkrirdben elj6rva meghozom az al6bbi
hatinozatot:
A K6b6nyai Horv6t Onkorm6nyzat2020.6vi kdltsdgvetds6r6l sz6l6 1212020. (II. 14.)
hatdrozatifi m6dosftom, 6s a hatfurozat 1. melldklet6ben szerepl6 al6bbi rovatr6l az
al6bbi Osszeget
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2. Ezen hatitr ozatot 2020 . december 3 1 -t6l kell alkalmazni.
Hatdrido: azonnal
Felelos: elnrik

tii6koztat616l:

K6b6nyai Horv6t Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilet6nek Elndkek6nt a nemzetis6gek
jogair6l sz6l6 2011. dvi CLXXX. tdrv6ny 153. $ (1)-(2) bekezddseiben 6s a
katasztr6favddelemr6l es a hozz6 kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek m6dosit6sir6l sz6l6
20ll.6vi CXXVII. tdrvdny 46. $ (4) bekezddsdben foglaltak alapjdn, figyelemmel a
vesz6lyhelyzet kihirdet6s6r6l sz6l6 47812020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett
veszdlyhelyzetre, a kdpvisel6-testiilet jogkcir6ben eljitrva meghozom az al6bbi
hatdrozatot:
Az iilamhdztartds sziimvitel6rSl sz6l6 412013. (I. I 1.) Korm. rendelet (a tovribbiakban:
Ahsz.) m6dosit6sa miatt a K6b6nyai Horvrit 0nkorm6nyzat 2019. 6vi krilts6gvetdsi
maradv6nyiinak osszeg6nek konigrll6siira nincs sztiksdg.

A K6bfnvai Horvit Onkorminvzat Elniik6nek 3/2021. (I. 21.) hat6rozata a
nemzeti. vaw etnikai nemzetis6g nyelv6n folv6 els6 6vodai beiratkozisi 6vre
oktat6si ie6ny felm6r6s6r6l:

1. K6brinyai Horv6t Onkorm6nyzat K6pvisel6-testtilet6nek Elndkekdnt a nemzetis6gek
jogair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXX. tdrvdny 153. $ (1) bekezddsdben 6s a
katasztr6favddelemr6l 6s a hozzir kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek m6dosft5s6r6l sz6l6
2011. dvi CXXVII. tdrv6ny 46. $ (4) bekezdds6ben foglaltak alapj6n, figyelemmel a
vesz6lyhelyzet kihirdet6s6r6l sz6l6 47812020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett
veszdlyhelyzetre, a kdpvisel6-testiilet jogk<ir6ben elj6rva meghozom az al6bbi
hatitrozatot:
A K6b6nyai Horv6t Onkorm6nyzatKepvisel6-testiiletdnek Eln0kek6nt a Budapest X.,
keriiletdben a 202112022. tan6vben nem tartok ig6nyt horviit anyanyelven foly6
nevel6sre az elso 6vodai beiratkozilsi 6vre.

2. Ezen hatir ozatot 2021 . j anu6r I -j 6t6l kell alkalmazni.
Hatrlrid6:
Felel6s:

azonnal
elnok
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A K6bfnvai Horvit Onkorminvzat Elndk6nek 4/2021. (I. 21.) hatr{rozata a
nemzeti. vagv etnikai nemzetis6g nyelv6n foly6 els6 iskolai 6vfolvamra oktatisi
ie6ny felm6r6s6r6l:

1. K6b6nyai Horv6t Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilet6nek Eln0kek6nt a nemzetisdgek
jogair6l sz6l6 2011. 6vi CI-xxIX. tdrv6ny 153. $ (1) bekezddsdben 6s a
katasztr6fav6delemrSl 6s a hozzri kapcsol6d6 egyes t6rv6nyek m6dosft6s6r6l sz6l6
20ll.6vi CXXVIII. tdrvdny 46. $ (4) bekezdds6ben foglaltak alapjin, figyelemmel a
vesz6lyhelyzet kihirdetdsdr6l sz6l6 47812020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett
veszdlyhelyzetre, a k6pvisel6-testtilet jogk6rdben elj6rva meghozom az al6bbi
hatinozatot:
A K6b6nyai Horv6t Onkormiin y zat Kepvisel6-testiilet6nek Eln<ikekdnt a Budapest X.,
keriiletdben a 2021/2022. tan6vben nem tartok igdnyt horv6t anyanyelven foly6
oktatiisra az elso iskolai 6vfolyamra beiratkoz6k eset6ben.
A d6ntdsr6l a Kelet-Pesti Tankeriileti Kdzpont (1106 Budapest, Kereszttiri fi 7-9.)
igazgat6j 6t f rSsban t6j 6koztatom.

2. Ezen hatitr ozatot 2021 . j anu6r I -j 6t6l kell alkalmazni.
Hatarid6:
Felel6s: elndk

Budapest, 2021. janufir 21.

Kov6cs Brank6 Kriszti6n
elndk

T<irv6nyessdgi szempontb6l liitta:

dr. T6th S6ndor Liszl6n€
kamarai jogtan6csos
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K6binyai Horv6t Onkorminyzat
Elniike

El6terjeszt6s
K6pvisel6-testiilet r6sz6re

a K6b6nyai Horvit Onkormfnyzat2019.6vi maradvfnyfnak korrekcir6jr[rt6t sztikf
tij6koztatilr6l

Az 6llamhiztartds sz6mviteldnil sz6l6 412013. (L ll.) Korm. rendelet 6s a Beruh6z6s
El6kdszit6si Alap felhaszn6kis6r6l sz6l6 23312018. (XII. 6.) Korm. rendelet m6dositris6r6l
sz6l6 67812020. (Xn. 28.) Korm. rendelet 2020. december 29-ei hatilllyal m6dositotta az
elozo 6vi maradviiny 2020.6vi kdnyvel6se sordn kdvetend6 elj6r6st.
Az illla:nrthilztartis sz6mviteldrcil sz6l6 4l2\l3 . (I. I I .) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: Ahsz.)
m6dosit6sa miatt a K6b6nyai Horv6t Onkorm6nyzat 2019.6vi kdlts6gvet6si maradv6ny6nak
6sszeg6nek konig6l6s6ra nincs sziiks6g.

Ahsz. 17. mell6klet 4.
pont d) alpont

szerint szdmitott
2019.6vi korrig6lt

zfi16 p6nzeszkdz

2019.6vi
kiilts6gvet6si

beszimol6ban
szerepl6

maradvdnv

Maradvdny-
korrekci6

K6b6nvai Horv6t OnkormSnvzat 997 954 997 954 0

Budapest, 2}zl.janu5r,,Ll,,

Tdrv6nyess6gi szempontb6l l6tta:

dr. T6th S6ndor Li.szlfind
kamarai jogtan6csos

e**u
Brank6 Kriszti6n

'fiitv'it 
Ot

/.gt^-*rrrouPra/ s) !c'

:rffi


		2021-02-24T08:24:38+0100
	Dr. Tóth Sándor Lászlóné


		2021-02-24T08:25:23+0100
	Dr. Tóth Sándor Lászlóné




