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A K6b6nyai Horvrlt Onkormrlnyzat
K6pvisel6-testiilete

2017.janu6r 9-6n 9.30 6rai kezdettel
a Nemzetis6gek 6s Civil SzervezetekHizdban

(1 105 Bp" X., Ihdsz utca 26.)

rendes testiileti [il6st tart,
melyre eztton meghivorn.

Napirendi pontok:

1. Javaslat ^ K6binyai Horvit Onkorm6nyzat 2016. 6vi kamatbev6telek
bev6telei, valamint egy6b miikiid6si bev6telek ellirinyzatainak
m6dositisf ra (szobeli eloterj esztes)
El6ad6: Filipovics M6t6 eln6k

2. A nemzeti, vagy etnikai nemzetis6g nyelv6n foly6 els6 6vodai beiratkozirsi
6vre nevel6si 6s els6 iskolai 6vfolyamra oktat:isi ig6ny felm6r6se (szobeli
el6terjesztds)
El6ado: Filipovics M6td elndk

3" Besz6mol6 a kulturflis hagyom6nyok ripolisa c6lj6b6l a F6vfrosi Horv6t
Onkormf nyzat iital2017. janurlr 7-6n 19.00 6rakor a Duna Palot:iban (1051
Budapest,, Zrinyi utca 5.) megrendezett ,,budapesti Horv6t Bilon val6
r6szvrStelrril (szobeli el6terj esztds)
Eloado: Filipovics MAtd elnok

Esetleges t6volmarad6s6t k6rem, a
jelezni sziveskedj6k.

Budapest, 2017 .janu6r 5.

Polg6rmesteri Hivat al 431 -8748-as telefonsziirndn

elnOk



xOsANyAr HoRVAT oNxontrANyzlr
KEPVrsEro-rnsrUmrn

1102 Budapest, Szent Lirszl6 t6r 29.

JEGYZ6TONYV

K6sziitt: a K6biinyai Horv6t Onkorm6nyzat20lT. januir 9-6n 9.30 6rai kezdettel a
Nemzetisdgek 6s Civil SzervezetekHdzihan (1105 Bp. X., Ihiszu.26)
ftildszint 9. szdm alatti irodriban megtartott k6pviselo-testiileti Ul6s6n.

Jelen vannak: Filipovics }r4ilte
Kricskovics Antal
Kov6cs Brank6 Kriszti6n

A K6binyai Polgirmesteri Hivatal rilszfirfil
dr. Eder Gdbor

elnok
elndkhelyettes
k6pvisel6

tanicskozfsi joggal:
jogbsz

J6gine Szabados Henrietta civil 6s nemzetisdgi referens

Filipovics M6t6, a K6b6nyai Horvrit Onkorm6nyzat elndke iidvdzli a megielenteket 6s
a rendes testtileti tildst megnyitja. Meg6llapfda, hogy a testtileti tildsen 3 f6 k6pvisel6
megjelent, ds a testiilethatdrozatkdpes. Bejelenti, hogy a jegyzokdnyv magyar nyelven
kdsziil. Kdr mindenkit, hogy az iil6s jelenldti iv6t irj6k al6, amely a jegyzbkonyviik,
amely kdzokiratnak min6sUl mell6kletdtkepezi az elkdszitett meghiv6val 6s az irisbeli
el6terjeszt6sekkel egyiitt. Javasolja, hogy a jegyzlk6nyv hitelesit6sdvel Kricskovics
Antal k6pvisel6t bizza meg a K6pvisel6-testi.ilet. Kdri a szavazatokmegt6teldt.

Elniik: A K6pvisel6-testtilet 3 f6vel hatdrozatkdpes.

1/2017. (I. 9.) K6binvai Horv{t Onkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek hatSrozata
(3 igen, egyhangf szavazattal)

K6b6nyai Horv6t Onkorm6nyzat Kepvisel6-testiilete a jegyz6kcinyv hitelesit6sdvel
Kricskovics Antal k6pvisel6t megbizza.

Elniik: Bejelenti, hogy a jegyzbk<inyvet J6gdne Szabados Henrietta civil 6s nemzetis6gi
referens vezeti.

Elniik: Ismerteti a napirendi pontokat, majd k6ri a szavazatokmegtdteldt.

Elniik: A K6pvisel6-testiilet 3 fovel hat6rozatk6pes.
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2/2017. (I. 9.) K6b6nvai Horvft 6nkormdnvzat K6pvisel6-testiilet6nek hat6rozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Horv6t Onkorrn6nyzat Kepviselo-testtilete a testtileti til6s napirendjdt az

al6bbiak szerint fogadja el:

1. Javaslat ^ K6bSnyai Horvit Onkorm6 nyzat 2016. 6vi kamatbev6telek
bev6telei, valamint egy6b mtikiid6si bev6telek eloirinyzatainak
m6dosftisrira (szobeli el6terj eszt6s)
Eloado: Filipovics M6t6 elndk

2. A nemzeti, vagy etnikai nemzetis6g nyelv6n foly6 els6 6vodai beiratkozhsi
6vre nevel6si 6s els6 iskolai 6vfolyamra oktatSsi ig6ny felm6r6se (szobeli
eloterjeszt6s)
El6ado: Filipovics M6t6 eln6k

3. Besz{mol6 a kulturilis hagyomdnyok Spoldsa c6lj6b6l a F6v6rosi Horvft
Onkorminyzat i,Jtal2017. janurir 7-6n 19.00 6rakor a Duna Palotriban (1051

Budapest, Zrinyi utca 5.) megrendezett ,,budapesti Horvit B6lon val6
16szv6tel16l (sz6beli el6terjeszt6s)
Eloado: Filipovics M6td elnok

1. napirendi pont tirgya: Javaslat a K6binyai Horvrit 6nkorm6nyzat 2016. 6vi
kamatbev6telek bev6telei, valamint egy6b mrikiid6si bev6telek eloirhnyzatainak
m6dosit6sf ra (szobeli el6terj esztds)

Elniik: Tflekoztatja a k6pviselSket arr6l, hogy a 0940819 egy6b kamatbevdtelek
bev6telei fdkdnyvre 25Ft, valamint azegyeb kiilonfdle mrikdd6si bev6telek (09411199)
7 Ft erkezett, amely dsszeggel a kiad6si el1iritnyzat emel6se sztiksdges. Ez utitn
ismerteti a m6dosit6si javaslatot 6s k6ri a kdpvisel6ket, hogy mondjrlk el v6lem6nyiiket,
egyet6rt6s esetdn tegy6k meg szavazataikat.

Kricskovics Antal: Egyetdrt az elndk javaslat6val.

3/2017. (I. 9.) K6b6nvai Horvrlt Onkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek hatr{rozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. KSbrinyai Horv6t OnkormiinyzatKepvisel6-testtilete m6dositja a K6brinyai Horv6t
Onkorm6nyzat2016. 6vi k6lts6gvet6sdr6l sz6l6 1512016. (II. 9.) hat6rozatifi a 011140
kormiinyzati funkci6 k6don 6,s a 2016. 6vi egy6b kamatbev6tel bev6teleit (09408219)
25 Ft-ot, valamint az egyeb kiil6nf6le miikdd6si bevdtelek (09411199) 7 Ft-ot az alilbbi
f6kcinyvre helyezi:

09408219 Egy6b kamatbev6telek bev6telei
09411199 Egyeb kiilonf6le mtik6d6si bev6telek
0535512 Dijak, egy6b befiz. kiad.
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2. F.zen hat|rozatot 2016. december 31-t6l kell alkalmazni. A Kdpviselo-testiilet felk6ri
az elndkot a szi.iksdges int6zkeddsek megtdtel6re.
Hat6rid6:
Felel6s:

Hatririd6:
Felel6s:

azonnal
elnok

azonnal
elndk

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

J6g6n6 Szabados Henriettaz Tdjdkoztatja a Kdpvisel6-testiiletet arr6l, hogy a
Nemzeti kdznevel6sr6l sz6l6 20ll.6vi CXC. tdrv6ny 83. $ (7) bekezd6se alapjrin a
magyar nyelvi elokdszit6s, a nemzetis6g nyelv6n foly6 nevelds 6s oktat6s ir6nti igdnyt
a telepi.ildsi ilnkormdnyzat, az iilami intezmenyfenntart6 kdzpont 6vente kdteles
felm6rni az efintett els6 6vodai neveldsi 6vre, els6 iskolai dvfolyamra beiratkozni
szirndekoz6k krir6ben az erdekelt telepiil6si nemzetis6gi Onkorm6nyzat es az orszirgos
nemzetis6gi onkorm iny zat bevon6s6val.

Elniik: Kdsz6ni atdjekoztat6st. Elmondja, hogy k6b6nyai sziil6k rcszerol nem 6rkezett
ilyen igdny, ezdrt javasolja, hogy ne ig6nyeljek az els6 6vodai beiratkozitsi 6vre a
nemzetisdgi nyelven foly6 nevel6st. A K6b6nyai Horviit Onkorm6nyzat tovhbbra sem
tart ig6nyt a keriiletben horv6t anyanyelven foly6 nevel6sre az els6 6vodai beiratkoz6si
6vre. K6ri a szavazatok megt6tel6t.

Kricskovics Antal: Egyet6rt az eln6k javaslatiival.

Elniik: A Kdpvisel6-testtilet 3 fovel hat6rozatk6pes.

4i2017. (I. 9.) K6b6nvai Horvft Onkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. K6b6nyai Horv5t Onkorm6nyzatKepviselo-testiilete a Budapest X., keriiletdben a
2017120187. tan6vben nem tart igdnyt horvdt anyanyelven foly6 neveldsre az elso
6vodai b eir atkozits i 6vre.

2. A K6pvisel6-testtilet felkdri az elnokot a sziiksdges intdzked6sek megtdtel6re.

Elniik: Tov6bb5 ehnondja, hogy k6b6nyai sztilok reszerol nem 6rkezett ilyen igeny.
ez6rt javasolja, hogy ne ig6nyeljek az els6 iskolai 6vfolyamra a nemzetis6gi nyelven
folyo oktat6st. A Kob6nyai Horv6t Onkorm6nyzat tov6bbra sem tart ig6nyt a

kertiletben horvdt anyanyelven folyo oktat6sra az elso iskolai dvfolyarnra beiratkozok
eset6ben. K6ri a szavazatok megt6teldt.
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Kricskovics Antal: Egyet6rt az elnok javaslat6val.

Elniik: A K6pviselo-testiilet 3 fovel hat6rozatkepes.

5/2017. (I. 9.) K6brlnyai Horvrit Onkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek hatirozata
(3 igen, egyhangfi szavazattal)

1. Kob6nyai Horv6t Onkorm6nyzatKepviselo-testlilete a Budapest X., kertilet6ben a

201112018. tanevben nerr tart ig6nyt horvat anyanyelven foly6 oktat6sra az els6
iskolai evfblyamra beiratkozok eseteben"

2. A K6pviselS-testtilet felkdri az eln6kot, hogy a dont6srol a Klebelsberg
Int6zm6nyfenntart6 Ktizpont Budapest X. Tankeri.ilete (1102 Budapest, Korosi
C s oma s 6t6ny 8 .) igazgat6j 6t ir6sb an tilekoztas sa.

Hat6rido:
Felel6s:

azonnal
elnok

3. napirendi pont thrgya: BeszSmol6 a horvit kulturilis hagyominyok 6pol6sa
c6ljfb6l a F6virosi Horvft 6nkorm6nyzat illtal2017. januir 7-6n 19.00 6rakor a
Duna Palot6ban (1051 Budapest, Zrinyi utca 5.) megrendezett ,,budapesti Horvft
Bflon val6 r6szv6tel16l (sz6beli el6terjeszt6s)

Elniik: Besz6rnol arrol. hogy a horvSt kulturrilis hagyominyok ipoLisa c6l.i6b6l
egytittmrikiidve a F6virosi Horvft Onkorm6nyzattal 2017. janufr 7-6n 19.00
6rakor r6szt vettek az ELTE BTK G6lyavirban (1088 Budapest, Mfizeum krt. 6-8.)
megszervezett zenes, tdncos a Budapesti Horvit Brllon. A kultur6lis mrisorban
felldpett a Horv6t Hagyorn6nyorzo Egyestilet, akik bunyev6c t6ncokat adtak el6.
Javasolja, hogy a rendezv6nyszervez6s kolts6geihez 40 000 Ft keretosszeget
biztositsanak a 2017. evi koltsegvet6sben meghat6rozott dologi kiadasok terh6re. Keri
a besz6molo elfogad6s6t. majd a szavazatok megt6tel6t.

Kricskovics Antal: Egyet6rt az elndk besz6rnol6j6val, ds szivesen vett reszt a

rendezvdnyen.

Elntik: A Kepviselo-testiilet 3 lovel hat6rozatkdpes.

6i2017. (I. 9.) K6binvai Horvft 6nkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek hatirozata
(3 igen. egyhangu szavazatt"al)

1. Kob5nyai Horv6t Onkorrn6nyzat K6pviselo-testtilete Filipovics MAt6 elnok
beszamolojifi - a F6v6rosi HorvSt 6nkorm:lnyzat iital 2017. .januir 7-6n 19.00
6rakor az ELTE BTK G6lyavrlrban (1088 Budapest, Mirzeum krt. 6-8.) a zends,
t6ncos ,,Budapesti Horvit B5lon" val6 r6szv6telr6l - elfogadja. A horvdt bil
rendezvdnyszervezes kolts6geihez 40 000 Ft keretosszeget biztosit a 2017. 6vi
koltsegvet6sben rneghat6rozott dologi kiadasok terhere.
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2. A K6pviselS-testiilet felk6ri az elndkdt a sztiks6ges int6zked6sek megt6tel6re.
Hat6rid6: azonnal
Felel6s: elnok

Elniik: Meg6llapitja. hogy tov6bbi javaslat vagy dszrevdtel a k6pviselok rdszdrol nem
6rkezett, rnegk6szoni a jelenl6v6k aktiv rdszv6teldt, 6s a testtileti tildst 9.50 kor
bezdrja.
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JELENLETI iV

a K6binyai Horvit Onkorminyzat
2017.januir 9-6n 9.30 6rai kezdettel

megtartott testiileti iil6s6n

I ./ Filipovics M6t6 : ........fr*:q--+; .f .i.*.

2.t KovitcsBranko Kriszti6n:. .l6d6 %*rlA
3./ Kricskovics Antal, i0-6^ Md,

Meghivottak:

dr. Eder G6bor jogarr,.........k..
(

J6gindszabados Henrietta referens:.. 
?td;


