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A K6b6nyai Romin Onkormrlnyzat
K6pvisel6-testiilete

2017.januir 9-6n 16.30 6rai kezdettel

a Nenrzetisdgek 6s Civil Szervezetek l-lftziban
(1 105 Bp. X., Ihdsz utca 26.)

testiileti iil6st tart,
melyre ezuton meghivom.

Napirendi pontok:

l. Javaslat a K6brinyai Rom6n Onkorminyzat 2016.6vi egy6b kamatbev6tel
bev6telei, valamint az egy6b kiiliinf6le miiktid6si bev6telek eliiirinyzatainak
m6dosit{srira (sz6beli el6terj eszt6s)
Eloado: Papp Zoltdn elnok

2. A nemzeti, vagy etnikai nemzetis6g nyelv6n foly6 els6 6vodai beiratkozdsi
6vre nevel6si 6s els6 iskolai 6vfolyamra oktat6si ig6ny felm6r6se (szobeli
eloterjeszt6s)
Eloado: Papp Zoltan elndk

Esetleges t6volmarad5srit k6rem, a Polg6rmesteri Hivatal 431-8748-as telefonszdmhn
jelezni sziveskedj6k.

Budapest. 2017 .janu6r 9.

elndk



r6nANyu nonnAN oNronvrANyzar
KEPvrsEl6-rBsrUlnrB

1102 Budapest, Szent Lhszlfl tflr 29.

JEGYZ6XONYV

a Kobiinyai Rom6n Onkorm6nyzat 2017. januir 9-en 16.30 6rai
kezdettel, a Nemzetisdgek 6s Civil SzervezetekHdziban (1105 Bp. X.,
Ih6sz u. 26.) foldszint 8. A. szdm alatti irod6ban megtartott
K0zmeghallgat6s6n.

K6sziilt:

Jelen vannak: Papp Zoltan
Ftile J6zsef
Papp Zoltdnne

elnok
k6pvisel6
elndkhelyettes

a jegy z6k6nyv hitelesit6s6vel

Szabados Henrietta civil 6s

A K6b6nyai Onkorm inyzat Polg6rmesteri Hivatala r6sz6r6l:
dr. Eder G6bor jogitsz
J6g6n6 Szabados Henrietta civil 6s nemzetis6gi referens

Papp Zoltin, a K6b6nyai Rom6n Onkormiinyzat elndke tidvdzli a megjelenteket 6s
a testtileti iildst megnyitja. MegSllapitja, hogy a testiileti iildsen 3 fo k6pvisel6
megjelent, 6s a testtilet hatirozatk6pes. Bejelenti, hogy a jegyz6k6nyv magyar
nyelven kdszUl. K6r mindenkit, hogy az til6s jelenldti ivdt irj6k al6, amely a
jegyz6k6nyviik, amely kdzokiratnak minosi.il melldkletdt kdpezi az elk6szitett
meghiv6val es az irrisbeli el6terjeszt6sekkel egytitt. Javasolja, hogy a jegyzbkonyv
hitelesit6s6vel Ftile J6zsef k6pvisel6t bizza meg a K6pviselS-testiilet. K6ri a
szav azatok m e gtdte I 6t.

Elniik: A K6pvisel6-testiilet 3 fovel hat6rozatk6pes.

1/2017. (I. 9.) K6binvai Rom6n Onkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Rom6n Onkormiln y zat Kepvi s e I 6-testtil ete
Fiile J6zsef kdpvisel ot me gbizza.

Elniik: Bejelenti, hogy a jegyz6kdnyvet Jogdnd
nemzetisdgi referens v ezeti.

Elniik: lsmerteti a napirendi pontokat, majd k6ri a szavazatok megtdteldt.
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Elniik: A Kdpvisel6-testtilet 3 f6vel hatdrozatk6pes.

hatirozata
(3 igen, egyhangf szavazattal')

Kobdnyai Rom6n OnkormdnyzatKepvisel6-testtilete a testiileti til6s napirendjet az,

al6bbiak szerint fogadja el:

1. Javaslat a K6brlnyai Rom6n onkorm6 nyzat 2016. 6vi egy6b
kamatbev6tel bev6telei, valamint az egy6b kiiliinf6le mtikiid6si bev6telek
el(iir 6ny za ta i n a k m 6 d o s iti s ri ra ( s z 6b e I i e I ote rj e s zt e s )
El6ado: Papp Zoltan elnok

2. A nemzeti, vagy etnikai nemzetis6g nyelv6n foly6 els6 6vodai
beiratkozisi 6vre nevel6si 6s els6 iskolai 6vfolyamra oktatisi ig6ny
felm6r6se (szobeli eloterj esztds)
Eloado: Papp Zoltan elnok

1. napirendi pont tirgya: Javaslat a K6bfnyai Romin Onkormrlnyzat 2015.6vi
egy6b kamatbev6tel bev6telei, valamint az egy6b kiiliinf6le miikiid6si bev6telek
el6ir 6ny zata i n a k m 6 d o s it6s ir a (szob el i e I 6terj esztds )

Elniik: 'ltfiekoztatja a kdpviseloket arrol, hogy a 0940819 egydb karnatbevetel
bev6telei f6kdnyvre 29 Ft 6rkezett, valamint az egyeb kiilonfdle mtikodesi bevdtelek
(0941 I 199) 2 712 Ft, amely osszegekh ez a kiadftsi eloir6nyzat emeldse sziikseges. Ez
utiin ismerteti a m6dosit6si javaslatot 6s k6ri a k6pvisel6ket, hogy rnondj6k el
vdl em6nyi.iket, egy etdrt6s es et6n tegy6k me g szava zatalkat.

Fiile J6zsef: Egyet6rt az elnok javaslataval.

Elniik: A Kepvisel6-testiilet 3 fSvel hat6rozatk6pes"

3/2017. (I. 9.) K6brinvai Romrin Onkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangu szavazattal)

1. Kdbdnyai Rorndn Onkorm6nyzat Kepviselo-testtilete rnodosida a K6b6nyai
Rom6n Onkorrn6nyzat 2016. 6vi k6lts6gvet6s6r6l szolo 912016. (II. 3.) hatarozatifi a
011140 konndnyzati funkcio k6don es a 2016. evi egyeb kamatbev6tel bev6teleit
(09408219) 29 Ft-ot, valarnint az egyeb kiilOnfdle mrikoddsi bev6telek (09411199)
2 712 Ft-ot az alabbi fok6nyvre helyezi:

09408219 Egy6b kamarbev6telek bevdtelei
09411199 Egyeb kiilonfdle miik6d6si bevetelek
0535512 Dijak, egy6b befiz. kiad.

29

2 7t2
2 74t



2. Ezen hatixozatot 2016. december 31-t6l kell alkalmazni. A Kdpviselo-testiilet
felk6ri az elnokdt a sziiks6ges intdzkeddsek megt6tel6re.
Hatdrid6:
Felel6s:

azonnal
elnok

2. napirendi pont tirgya: A nemzeti, vagy etnikai nemzetis6g nyelv6n foly6 els6
6vodai beiratkozfsi 6vre nevel6si 6s els6 iskolai 6vfolyamra oktatrlsi ig6ny
felm6r6se (sz6beli el6terj eszt6s)

J6gin6 Szabados Henrietta z Tdjdkoztatja a Kdpviseld-testiiletet an6l, hogy a
Nemzeti kdzneveldsr6l sz6l6 20Il.6vi CXC. torv6ny 83. g (7) bekezddse alapldn a
magyar nyelvi el6k6szitds, a nemzetisdg nyelv6n foly6 nevel6s ds oktat6s irinti
ig6nyt a teleptil6si Onkormfunyzat, az iilami intdzmdnyfenntart6 kdzpont 6vente
kdteles felm6rni az eintett elsS 6vodai nevel6si 6vre, els6 iskolai 6vfolyamra
beiratkozni sz6nddkoz6k kdrdben az 6rdekelt telepiildsi nemzetisdgi onkorminyzat
6s az orszdsos nemzetisdgi <inkorm6nyzat bevoniis6val.

Elndk: Kdszdni a tilekoztat6st. Elmondja, hogy k6b6nyai sziilok r6sz6r6l nem
€rkezett ilyen igdny, ezert javasolja, hogy ne ig6nyelj ek az els6 6vodai beiratkoziisi
6vre a nemzetisdgi nyelven foly6 neveldst. A K6b5nyai Rom6n Onkormiinyzat
tov6bbra sem tart igdnyt a kertiletben romiin anyanyelven foly6 neveldsre az elsb
6vodai bekatkozdsi 6vre. K6ri a szavazatokmegt6teldt.

Fiile J6zsef: Egyet6rt az elncik javaslat6val.

Elndk: A Kdpviseld-testtilet 3 fovel hatiirozatkdpes.

4/2017. (I. 9.) K6binvai Romin Onkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(2 igen, egyhangri szavazattal)

1. K6b6nyai Rom6n Onkorm6nyzatKepvisel6-testtilete a Budapest X., keriilet6ben
a201712018. tan6vben nem tart ig6nyt rom6n anyanyelven foly6 neveldsre az elsb
6vodai beir atkozitsi 6vre.

2. A Kdpvisel6-testtilet felk6ri az elndk6t a sztiksdges int6zkeddsek megtdteldre.
Hatiiridd: azonnal
Felel6s: elnOk

Elniik: Tovabb6 ehnondja, hogy k6bdnyai sziilok rdszdrol nem 6rkezett ilyen igdny,
ez6rt javasolia, hogy ne ig6nyelj ek az els6 iskolai 6vfblyamra a nemzetis6gi nyelven
foly6 oktatast. A K6b6nyai Roman Onkormdnyzat tovabbra sem tart- ig6nyt a
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kerliletben rom6n anyanyelven folyo oktatdsra az elso
szav azatok m e gt6te I dt.

Fiile J6zsef: Egyetdrt az elnok javaslat6val.

Elniik: A Kdpvisel6-testtilet 3 f6vel hat6rozatk6pes.

iskolai dvfolyamon. Keri a

(3 igen, egyhangri szavazattal)

l. K6brinyai Rom6n Onkorm6nyzatKepvisel6-testiilete a Budapest X., keriilet6ben
a201712018. tan6vben nem tart ig6nyt rom6n anyanyelven foly6 oktat6sra az elso
iskolai 6vfolyamra beiratkoz6k eset6ben.

2. A Kdpvisel6-testtilet felk6ri az elndk<it, hogy a dcint6sr6l a Klebelsberg
Int6zm6nyfenntart6 Kiizpont Budapest X. Tankeriilete (1102 Budapest, K6r6si
Csoma s6t6ny 8.) igazgat6j6t ir6sban t6jdkoztassa.
Hat6rid6:
Felel6s:

azonnal
elnok

Elniik: Megrillapitja, hogy toviibbi javaslat vagy eszrev6tel a kepvisel6k 6s a
lakoss6g rcszerol nem drkezett, megk6szrini a jelenldv6k aktiv rdszvdtel6t, €s az
iil6st 16.55 6rakor bezirja.

ElnOk
:f,fi.l- {,{r3*

Jegyz6kdnyv-hiteles it6



JELENLETI iv

a K6br[nyai Romin Onkorminyzat
2017. januSr 9-6n 16.30 6rai kezdettel

megtartott testiileti iil6s6n

3./ Papp Zottunnd: ?WO.. l//. I

Meghivottak:

r
,r4.L

dr. EderG6borjog irsz:.. .ffi .W,..r.
l kgdn€szabados Henrietta referens :.. .Ptfu

2.t FnteJ6zsef: +rt"?e,


