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A K6brinyai Ukrrin Onkorm:{nyzat
K6pvisel6-testiilete

2017. januf r l}-En 16.30 6rai kezdettel
a Nemzetisdgek ds Civil SzervezetekHttzihan

(1 105 Bp. X., Ihasz utca 26.)

rendes testiileti iil6st tart,
rnelyre ezfiton nreghivom.

Napirendi pontok:

1" Javaslat a K6b6nyai Ukrin Onkorm:l nyzat 2016. 6vi kamatbev6telek
bev6telei, valamint 

^z egy6b ktiliinf6le miikiid6si bev6telek m6dositis6ra
(szobeli el6teri esztds)
Eload6: Petrovszka Vikt6ria elnok

2. A nemzeti, vagy etnikai nemzetis6g nyelv6n foly6 els6 6vodai beiratkozfsi
6vre nevel6si 6s els6 iskolai 6vfolyamra oktatrisi ig6ny felm6r6se (szobeli
el6terjeszt6s)
El6ad6: Petrovszka Vikt6ria eln6k

Budapest, 2017 .januiir 5.
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Petrovszka Vilrrdria s.k.
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1102 Budapest, Szent Liszl| t6r 29.

JEGYZ6KONYV

K6sziilt: a Kob6nyai Ukr6n Onkorm6nyzat2017. janudr l}-dn 16.30 6rai kezdettel
a Nemzetisdgek ds Civil SzervezetekHinihan (1105 Bp. X., Ihdszu.26.)
foldszint 8.A sziim alatti irodiiban megtartott k6pvisel6-testiileti til6s6n.

Jelen vannak: Petrovszka Viktoria
Risko Roman

lgazoltan tivol: Bern6th Ferenc

kdpviselo
elnokhelyettes
kdpviselS

A K6binyai Pol gf rm esteri Hivatal r 6sz6r 6r tan 6cskoz6si j o ggat :
dr. Eder Gilbor jogisi ""
J6g6n6 Szabados Henrietta civil 6s nemzetisdgi referens

Petrovszka Vikt6ria, a K6brlnyai Ukrrin Onkorm6nyzat eln6ke iidv6zli a
megjelenteket 6s a rendes testiileti iil6st megnyida. Meg6llapida, hogy a testtileti
iildsen 2 fo kdpviselo megjelent, 6s a testiilet hatirozitkepis. Bejelenti, hogy a
jegyz6kdnyv magyar nyelven kdsziil. K6r mindenkit, hogy u, titer jeienldti ivetliiai,
al6, amely a jegyzlkdnyviik, amely kdzokiratnak min6stil mell6klet6t kepezi az
elkdszitett meghiv6val 6s az irdsbeli el6terjeszt6sekkel egyiitt. Javasolja, hogy u
jegyz6k6nyv hitelesit6sdvel Risko Roman kdpvisel6t bizza -.g u Kdpvisel6-testtilet.
Kdri a szav azatok megtdteldt.

Elndk: A Kdpvisel6-testtilet 2 fovel hatiirozatk6pes.

(2 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Ukrrin Onkorm6nyzat Kepvisel6-testiilete a jegyz6kcinyv hitelesitds6vel
Risko Roman kdpvisel6t megbizza.

Elndk: Bejelenti, hogy a jegyzlkdnyvet Jogfne Szabados Henrietta civil ds nemzetisdgi
referens vezeti.

Elniik: Ismerteti a napirendi pontokat, majd k6ri a szavazatokmegt6tel6t.

El n 6k: A K6pvis el6-te stiilet 2 fbv el hatir ozatk6p es.



2

2/2017. (I. 12.) K6b6nvai Ukrin 6nkormfnvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hathrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

KSb6nyai Ukrrin Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testtilete a testiileti iil6s napirendjet az

al6bbiak szerint fogadja el:

1. Javaslat a K6binyai Ukrr{n Onkormdnyzat 2016. 6vi kamatbev6telek
bev6telei valamint az egy6b ktliinf6le miikiid6si bev6telek m6dosftrls:{ra
(sz6beli el6terjeszt6s)
El6ad6: Petrovszka Viktoria elnrik

2. A nemzeti, vagy etnikai nemzetis6g nyelv6n foly6 els6 6vodai beiratkozisi
6vre nevel6si 6s els6 iskolai 6vfolyamra oktatisi ig6ny felm6r6se (sz6beli
el6terjeszt6s)
El6ad6: Petrovszka Vikt6ria eln6k

l. napirendi pont thrgya: Javaslat a Kdbdnyai Ukr6n Onkorm6nyzat 2016. 6vi
kamatbev6telek bev6telei, valamint az egy6b kiiliinf6le miikiid6si bev6telek
m6dosit6sf ra (sz6beli el6terj eszt6s)

Elndk: Ti$ekoztatja a k6pviseloket arr61, hogy a 09408219 egy6b kamatbev6telek
bevdtelei fokdnyvre 70 Ft lrkezett, valamint az egyeb ki.ilonf6le miikdd6si bevdtelek
(09411199) 2 048 Ft, amely risszeggel a kiad6si eloirdnyzat emeldse sziiksdges. Ez uthn
ismerteti a m6dositiisi javaslatokat 6s k6ri a k6pvisel6ket, hogy mondj6k el

v6 lemdnyiiket, e gy et6rt6 s es et6n te gy6k me g s zava zataikat.

Risko Roman: Egyet6rt az eln6k javaslat6val.

Elntik: A K6pvisel6-testtlet 2 fovel hat6rozatkdpes.

3/2017. (I. 12.) K6b6nvai Ukrrfln Onkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(2 igen, egyhangf szavazattal)

1. K6b6nyai Ukr6n Onkorm6nyzatKepvisel6-testiilete m6dositja a K6b6nyai Ukr6n
Onkorm6nyzat 2016. 6vi kdltsdgvet6s6r6l sz6l6 1112016. (II. 11 .) hatdrozatirt a 011140
korminyzati funkci6 k6don es a 2016. 6vi egy6b kamatbev6tel bevdteleit (09408219)
70 Ft-ot, valamint az egyeb kiildnfele mtikdddsi bevdtelek (09411199) 2 048 Ft-ot az

akibbi f6k<inyvre helyezi:

09408219 Egydb kamatbev6telek bev6telei
09411199 Egy6b ktilonfele mtikdd6si bev6telek
0535512 Dijak, egy6b befiz. kiad.

70
2 048
2 tt&
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2. Ezenhatdrozatot 2016. december 31-t6l kell alkalmazni. A Kdpvisel6-testiilet felk6ri
az elndkdt a sztiks6ges int6zked6sek megt6teldre.
Hat6rid6:
Felel6s:

azonnal
elnok

2. napirendi pont t6rgya: A nemzeti, vagy etnikai nemzetis6g nyelv6n foly6 els6
6vodai beiratkozisi 6vre nevel6si 6s els6 iskolai 6vfolyamra oktatSsi ig6ny
felm6r6se (sz6beli el6terj eszt6s)

J6gin6 Szabados Henrietta: Tdjekoztatja a Kdpvisel6-testtiletet arr6l, hogy a
Nemzeti k6zneveldsr6l sz6l6 2}ll. dvi CXC. tcirvdny 83. $ (7) bekezddse alapjin a
magyar nyelvi el6kdszit6s, a nemzetisdg nyelv6n folyb nevelds ds oktat6s ir6nti igenyt
a teleptil6si dnkormiinyzat, az iilami intdzmenyfenntart6 k6zpont 6vente k6teles
felm6rni az etintett els6 6vodai neveldsi 6vre, elso iskolai dviolyamra beiratkozni
szinddkoz6k kdr6ben az erdekelt telepiil6si nemzetis6gi onkormdnyzat es az orszitgos
nemzetis6gi Onkorm 6ny zat bevon6siival.

Elniik: Kdszcini atljekoztat6st. Elmondja, hogy k6b6nyai sziil6k reszer6lnem drkezett
ilyen igdny, ezdrtjavasolja, hogy ne ig6nyeyet. a. els6 6vodai beiratkozitsi 6vre a
nemzetisdgi nyelven foly6 nevel6st. A K6b6nyai Ukr6n Onkorm6nyzat tov1bbra sem
tart igdnyt a keriiletben ukr6n anyanyelven foly6 neveldsre az elso 6vodai beiratkoz6si
6vre. K6ri a szavazatok megt6tel6t.

Risko Roman: Egyet6rt az eln6k javaslatiival.

Elndk: A Kdpvis el6-testiilet 2 f6v el hat6rozatk6pes.

4@. 0. 12.) K6bfnvai Ukrin Onkormr{nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(2 igen, egyhangri szavazattal)

1. K6b6nyai Ukrrin Onkorm6nyzat Kepvisel6-testtilete a Budapest X., keriiletdben a
201712018. tandvben nem tart ig6nyt ukr6n anyanyelven foly6 nevel6sre az elso 6vodai
beiratkozfrsi dvre.

2. A K6pvisel6-testUlet felkeri az elnok6t a sztiksdges int6zked6sek megtdteldre.
Hatdrido:
Felelos:

azonnal
elndk

Elniik: Tov6bb6 elmondja, hogy kob6nyai sztilok reszerll nem drkezett ilyen ig6ny,
ezert javasolja, hogy ne igdnyeljdk.az els6 iskolai dvfolyamra a nemzetisdgi ny.tr.n
foly6 oktat6st. A K6bdnyai Ukr6n Onkormilnyzat tovirbbia sem tart igdnyt a keruletben
ukr6n anyanyelven foly6 els6 iskolai 6vfolyamon az oktat6sra. K6ri a szavazatok
megt6tel6t.
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Risko Roman: Egyet6rt az eln6k javaslat6val.

E I n ii k : A K6pvi s el 6-te stiil et 2 fbv el hatir ozatk6pe s.

(2 igen, egyhangri szavazattal)

l. K6b6nyai Ukr6n Onkorm6nyzat Kepvisel6-testiilete a Budapest X., kertilet6ben a
201712018. tandvben nem tart ig6nyt ukr6n anyanyelven foly6 oktatrisra az elsb iskolai
dvfolyamra beiratkoz6k esetdben.

2. A K6pvisel6-testiilet felk6ri az elncikdt, hogy a ddnt6sr6l a Klebelsberg
Int6zm6nyfenntart6 Kiizpont Budapest X. Tankeriilete (1102 Budapest, K6rosi
Csoma sdt6ny 8.) igazgat6jifi irilsban tiljdkoztassa.
Hat6rid6:
Felel6s:

azonnal
elnok

Elniik: Megrillapitja, hogy tovdbbi javaslat vagy dszrevetel
drkezett, megkOszoni a jelenldv6k aktiv r6szv6tel6t, 6s a
bez\rja.

a k6pvisel 6k reszerll nem
testiileti Ul6st 16.50 kor

ffiKmf
Jegyz6kdnyv-hiteles it6



JELENLTTT iv

a K6b6nyai Ukrin Onkormrlnyzat
2017.janurlr l2-6n 16.30 6rai kezdettel

megtartott testiileti iil6s6n

1./ Petrovszka Viktoria:

2./ Risko Rom6n:

3./ Bern6th Ferenc:

Meghivottak:

dr. Eder G6bor jog6sz:................!

JtgitndszabadosHenriettareferens: V\t*


