PSrJo

Jegyz6kiinyv
K6sziilt Pesterzs6beti Bolg6r Nemzetis6gi Onkormrinyzat K6pvisel6-testi.il ete

2020.

okt6ber 06-dn I 1.00 6rai kezdettel a Budapest F6varos )C(. ker. Pesterzsdbeti Polgilrmesteri
Hivatal (Budapest, XX., Kossuth Lajos tdr 1. L emeleti Kisteremben) megtartoft rendes nyilt
Kdpvi se16-testiileti iil6sr6l.

Jelen

vannak:

Szentin6 Gjurova Edit
Zombori Ildik6
Subicz Istvrin

eln6k
elndk-helyettes
szervez6si osztalyvezetri-helyettes
Marosin6Benedeklldik6 jegyz6kdnywezeto

T6vol van: Szab6n6 Szalay Eva kdpvisel6

Szentin6 Giurgva Edit: Kdszdnti a megielenteket, megriJlapitja, hogy a Pesterzs6beti Bolgir
Nemzetis6gi Onkorm{nyzat 3 megvAlasaott tagj6b6l 2 kdpvisel6 van jelen, az iil6s
hatarozatk6pes, aa megnyitja.

Edit:

Javasolja, hogy tegyenek javaslatot a jegyz<ik6nyv-hitelesit6
jegyzokdnyv-hitelesit6nek
Zombori Ildik6 elndk-helyettest. K6ri, hogy
szemdiy6re. Javasolja
szavazzanak a j avaslatr6l.

Szentind Giurova

Meg6llapitja, hogy a PBNO 3 megv6lasztott tagj6b6l jelenldv6 2 tag a javaslatot 2 igen, 0
nem, 0 tart6zkodissal egyhangrilag elfogadta.

65/2020.(X. 06.)PBNO sz. hatirozql:
Pesterzs6beti Bolgir Nemzetis6gi Onkorminyzat K6pvisel6-testiilete
rigy diint, hogy
a 2020. okt6ber 06-i K6pviselS-testiileti iil6s6nek jegyz6kiinp-hitelesit6s6re Zombori
Ildik6 elndk-helyettest jeliili ki.
Felel6s: Elniik
Hatirid6: azonnal

Szentin6 Giurova Edit: Az alibbiak szerint javasolja elfogadni a napirendet a mai iil6s6n.

1. Javaslat a

Pesterzs6beti Bolgir Nemzetis6gi Onkorminyzat Szervezeti
Miikiid6si Szabrilyzatdnak m6dositrisdra.
El6ad6: Elniik

2.

Javaslat az 52D020, (VII.29.) PBNd sz. batirozat hatdlyon
az ij hati*oztt meghozataldra.
El6ad6: Elniik

kiviil

6s

helyez6s6re 6s

3.

Javaslat koszorfval t6rt6n6 megeml6kez6sre az 1956. oktriber 23-ai forradalom
tisztelet6re.
El6ad6: Elniik

4.

Javaslat Adventi Gyertyagrfijtds megrendez6s6re.
El6ad6: Elntik

5. Javaslat

a

Pesterzs6beti

Botgir Nemzetis6gi Onkormrlnyzat

Kiizmeghallgatis6nak id6pontjira.
El6ad6: Elndk

6.

Eryebek,
EI6ad6: Elniik

Szentind Giurova Edit'. Szavaz{sra teszi fel a napirend etfogad6s6t. Megrillapitja, hogy az
dnkormiinyzat 3 megviilasztott tagjdb6l jelenl6v6 2 tag a javaslatot 2 igen, 0 nem. 0
tart6zkod6ssal egyhangrilag elfogadta.

66/2020. (X. 06.)PBN6. sz. hatdrozat:
A Pesterus6beti Bolgdr Nemzetis6gi Onkormr{nyzat K6pvisel6- testiilete
rigy diint, hogy
a 2020. oktfiber 06-i K6pvisel6-testiileti 6s6nek napirendj6t az aklbbiak szerint fogadja
el.

1. Javaslat a

Pesterzs6beti Bolgrir Nemzetis6gi Onkormdnyzat Szervezeti
Miikiid6si Szabrilyzatdnak m6dositdsdra. (anyag mell6ketve)
EI6ad6: Elniik

6s

2.

Javaslat az 52D020. (VII.29.) PBNO sz. hatdrozat hatrllyon kiviil helyez6s6re
az fii hatirozat meghozatakira. (anyag k6s6ttb)
El6adri: Elntik

6s

3.

Javaslat koszortval tdrt6n6 megeml6kez6sre az 1956. okt6ber 23-ai forradalom
tisztelet6re.
El6ad6: Elniik

4,

Javaslat Adventi Gyertyagrrijtis mcgrendez6s6re.
El6ad6: Elniik

5. Javaslat a

Pesterzs6beti Bolgrir Nemzetis6gi Onkorm6nyzat

Kiizmeghallgat{sinak id6pontjf ra.
El6ad6: Elniik

6.

Egyebek.
El6ad6: Elndk

Felel6s: Elniik
Hat6rid6: Azonnal

Szentin6 Giu=rova Edit: Megnyitja az 1 . napirendet: Javaslat a pesterzs6beti Bolg6r
Nemzetis6gi Onkormdnyzat Szervezeti 6s M,fikOAOS Szabil)-zatdnak m6doslt{s6ra.
El6ad6: Elniik
Szentin6 Giurova Edit: Elmondja, hogy az anyagot mindenki megkapta, azt olvasta. Ha van
hozzdfiizni val6ja, azt tegye meg.

Tisztelt K6pvisel6-testillet!

A

nemzetis6gek

jogair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXIX. t6rv6nyt (tov6bbiakban: Nek tv.) - 2020.

jtlius l-i hat6llyal

- m6dositotta a 2020. 6vi

LXVII.

tdrvdny.
A m6dositris tdbb olyan a K6pvisel6-testiilet mrikdddsdvel kapcsolatos - rendelkezdst
tartalmaz, mely drinti a Pesterzsdbeti Bolgrir Nemzetis6gi Onkormrinyzat Szervezeti 6s
Muk<tddsi S zab irly zatinak szdveg6t.
Fentiek miatt sztiks6ges m6dositani a Pesterzs6beti Bolgr1r Nemzetisdgi Onkormrinyzat a
2312020. (III. 11.) PBN6 sz. hatirozattal elfogadott d,s a 29/2020. (VII. 14.) PBNO sz.
hatiirozattal m6dositott Szervezeti 6s Miikitd6si Szabiiyzatit.

-

A javasolt m6dosi6sok az al6bbiak:

Az SzmSz IV. feiezet 5. oontia

-

a Nek

tv. 90. 8-6nak m6dositdsa alapi:in

Jelenlegi szabdlyok az SzmSz-ben:
Az elndk akadiilyoztatrisa vagy a tiszts6g ideiglenes betdltetlensdge eset6n az iildst az
eln6khelyettes hivja 6ssze 6s vezeti.
Javasolt m6dositds:
Az elndk akad6lyoztat6sa vagy a tisztsdg ideiglenes betdltetlens6ge eseterr az til6st az
elndkhelyettes hivia 6ssze 6s vezeti. [Ia az iil6s iisszehivisiban az elniik 6s az elniikhelyettes eryidejiileg akadilyoztatva van, az iil6st a nem akad6lyoztatott k6pvisel6k
kdziil a legid6sebb k6pvisel6 hivja iissze. Ha az iil6s vezet6s6tren az elniik 6s az elntik-

helyettes eryidejiileg akadilyoztatva

vtn, aiz 6st a jelenl6v6 k6pvisel6k kiiziil

a

legid6sebb vezeti.
Az SzmSz IV. feiezet 16. nontia

-

a Nek

tv. 89. S-6nak m6dosft6sa alapiin

Jelenlegi szabdlyok az SzmSz-ben:
RendkiWli iildst kell <isszehfvni a nemzetis6gi dnkorm6nyzat elndk6nek, illetve legalibb 2
k6pvisel6j 6nek indiwrinyara.
Javasolt m6dosit6s:
Rendkiviil i iildst kell <isszehivni
a) az elndk,
b) legal6bb kdt nemzetisdgi dnkormiinyzati k6pvisel6,
c) a nemzetis6gi <inkormrinyzat bizotlsiga, vagy
d) a flv6rosi 6s megyei korm6nyhivatal kezdem6nyez6s6re, amennyiben az inditviny
tartalmazza a testiiieti iilds dsszehiv6siinak indok6t, napirendj6t 6s helyszin6t, tov6bb6
e) a kdzigazgat6si szerv megkeresdsdre, amennyiben az inditvri,ny a nemzetis6gi
dnkormrlnyzat egyetdrt6s6nek, v6lem6nydnek vagy 5ll6sfoglal6s6Lnak beszerz6sdre irAnyul.

Az SzmSz IV. feiezet 52. nontia - a Nek tv. 88/A.

I

c) nont m6dositrisa

alaniin

Jelenlegi szabdlyok az SzMSz-ben:
52.) A testiilet iil6sdr6l jegyz6kd,nyvet kell k6sziteni. A jegyz6kiinyvet az iildsen hasan6lt
tirgyalisi nyelven vagy - testiileti dtint6s alapj6n - magyar nyelven kell elk6sziteni. A
jegyz6kcinyv kdzokirat.
Javasolt mddosit6s:
52.) A testiilet til6sdr6l jegyz6ktin).vet kell k6sziteni. A jegyz6kiinyvet az rildsen hasniit
trgyalasi nyelven, nza:z magya;r nyelven kell elk6szfteni. A jegyz6kdnyv k6zokirat.

Az SzmSz fV. feiezet 53. pontia

a Nek

-

t. 95. I (3) bekezd6s m6dositisa alapiin

Jelenlegi szabdlyok az SzMSz-ben:
53.) A jegyz6kdrtyvet az elndk 6s a k6pvisel6-testiilet iltal vebsnott jegyz6k<inyv-hitelesit6
iqa al6. A jegyz6kdnlv-hitelesit6 szem61y6r61 az iil6st vezetS javaslata utln a k6pvisel6testiilet egyszerf szotdbbs6ggel d6nt.
A jegyz6k6ryv e1s6 p6ldriny6t a polgrirmesteri hivatal irattrir6ban kell elhelyezri.
Az e1n6k a polgrlrmesteri hivatal krizemiikdd6s6vel a jegyz5kdnyv egy p6ldriny6t
megkiildi Budapest F6vriros Kormri.nyhivatalnak.
A k6pvisel6testiilet iil6seir6l hangfelv6tel is kdsztilhet.

-

-

Javasolt m6dosltds
53.) A jegyz6kdnyvet az elndk 6s a kdpvisei6-testiilet rflta] vflasztott jegyz6kdnyv-hitelesit6
irJa aI6. A jegyz6kdnyv-hitelesit6 szem61y6r51 az iildst vezet1 javaslala utan a k6pvisel6testi.ilet egyszeni sz6tiibbs6ggel ddnt.
Ajegyz6kdnyv els6 p6ld6ny6t a polgrirmesteri hivatal imttdr6ban kel1 elhelyezni. Az elndk - a
polgrirmesteri hivatal kdzremiikdd6s6vel a jegyz6kdnlv egy p61d,fuy6t 15 munkanapon
belflI megkiildi Budapest F6vilros Kormrinyhivatalnak.
A k6pvisel6testiilet iildseir6l hangfelv6tel is kdsziilhet.

-

Az SzmSz IV. feiezet 56. pontia

a Nelc tv 97,

-

Q

(3) bekezd6s m6dositisa alapidn

Jelenlegi szabilyok az SzMSz-ben:
56.) A kiianeghallgatds id6pontj6t, napirendjdt legal6bb 10 nappal el6bb meg kell hirdetni a
Budapest F6viiros )O(. Keriilet Pesterzs6bet Onkormrlnyzata honlapjrin 6s krizponti
hirdet6t"ibl6jrin. K6rd6seket, javaslatokat a kdzmeghallgat6s el6tt ir6sban, vagy telefonon is el
lehet juttatni a hirdetmdnyben kdzdlt helyre.
.Iavasolt m6dositris:
56.) A kdzrreghallgatris id6pontjrit, napirendj6t legaldbb 15 nappal el6bb meg kell hirdetni a
Budapest F6v6,ros )O(. Kertilet Pesterzsdbet Onkorm6nyzata honlapj6n 6s kdzponti
hirdet6libl6j:in. Kdrd6seket, javaslatokat a kiizneghallgatr{s el6tt irdsban, vagy telefonon is el
lehet juttatni a hirdetrn6nyben kdzdlt helyre.
Az Szmsz VI. fejezet 1.2,. pontja

-

a Nek

tv. 104. $ mSdositdsa alapjdn:

Jelenlegi szabdlyok az SzMSz-ben

1.) A

k6pvisel6-testiilet feladatainak hat6konyabb ell6t6sa drdekdben bizotts6got

(bizotts6gokat) hozhat l6tre. A bizottsdgok h:iromtagiak.

A

bizotts6g legakibb egy tagia a nemzetis6gi dnkorm:inyzat tagja.
dnkormdnyzat elndke nem iehet a bizottsiig elndke ds a bizottseg tagja sem.

2.)

A

nemzetis6gi

Javasolt m6dositr{s

1.) A

k6pvisel6-testiilet feladatainak hat6konyabb ell6trisa drdekdben bizotts6got

(bizotts6gokat) hozhat l6tre. A bizottsdgok hdrom vagy 6t

tagfak

2.) A bizotts{g - h{rom tagri bizottsdg eset6n - legalibb egr tagia, iit tag{ bizottsig
eset6n legalibb k6t tagia a nemzetis6gi tinkormrinyzat tagja. A nemzetis6gi dnkormriLnyzat
elndke nem lehet a bizotts6g elndke 6s a bizotts6g tagja sem.
Kdrem a Tisztelt K6pvisel6-testtiletet, hogy a kdvetkezb hatitozali javaslatot sziveskedjenek
elfogadni:

....../2020. fX. ....) PBN6. sz. hatdrozat
A Pesterzs6beti Bol gdr N emzetis6gi 6nkormrinyzat
rigy d6nt, hogy a 2312O20. (III. I 1.) PBNO. szitnri h atirozat|val elfogadott 6s a2912020.
(VII. 14.) PBN6. sz6mu hatfuozatAval m6dositott Szervezeti 6s Miikdddsi Szabilyzal t
(tov6bbiakban
1./

S

zMSz.) az al6bbiak szerint m6dositja.

Az SzmSz IV. fejezet6nek 5. pontja helydbe

a k6vetkez6 rendelkezes l6p:

,.5. Az elndk akadirlyozlatAsa vagy a tisztsdg ideiglenes betdltetlensdge esetdn az iildst az
elndkhelyettes hivj a 6ssze 6s vezeti. Ha az iilds 6sszehiv6s6ban az eln6k ds az ehdk-helyettes
egyidejtleg akadiilyoztatva van, az i.il6st a nem akadrilyoztatott kdpvisel6k kdziil a legid6sebb
kepvisel6 hivja 6ssze. Ha az iil6s vezet6s6ben az eln6k ds az elndk-helyetres egyidejtleg
akadrilyoztatva van, az iil6st ajelenldv6 kdpvisel6k kdziil a legid6sebb vezeti."

2./. Az SzMSzlV. fejezet 16. pon{a helyebe a kdvetkezd rendelkez6s l6p:
,,.16. Rendkiviili iil6st kell dsszehivni
a) az elndk,
b) legalibb k6t nemzetisdgi dnkormiinyzati k6pvisel6,

c) a nemzetisdgi iinkormtinyzat bizottsrig4 vagy
d) a f<ivrirosi 6s megyei korm6nyhivatal kezdem6nyez6s6re, amennyiben az inditviny
tartalmazza a testiileti iil6s 6sszehiv6s6nak indok6t, napirendjdt 6s helyszin6t, tov6bbri
e) a kozigazgatitsi szerv megkeresds6re, amennyiben az inditvir:,y a nemzetisegi
dnkorm6nyzat egyet6rt6sdnek, v6lem6ny6nek vagy dll6sfoglal6srinak beszerz6s6re

ir6nyul."
3./ Az SzMSz

IV. fejezet

52. pontjdnak els6 mondata helydbe a kdvetkez6 rendelkez6s l6p:

,,52.) A testiilet iil6s6r5l jegyz6kdnyvet kell k6sziteni. A jegyz6k<inyvet az tildsen
hasar6lt tdqyalasi nyelven, azaz rnagyarr nyelven kell elkdsziteni. A jegyz6kdnyv
kdzokirat. "
4./ Az SzMSz IV. fejezetdnek 53. pontj6nak negyedik mondata hely6be a kdvetkez6
rendelkez6s 16p:

,,4. Az elndk

-

a polgrirmesteri hivatal kdzremrikiiddsdvel

-

a jegyzrikdnyv egy

p6ld6ny6t 15 munkanapon beliil megkiildi Budapest F6vriros Kormiinyhivatalnak."

5./ Az SzMSz IV. fejezet6nek 56. pontja hely6be a kdvetkez6 rendelkezds 16p:

,,56. A kiizmeghallgatSs id6pontj6t, napirendj6t lega16bb 15 nappal el6bb meg kell
hirdetni a Budapest F6vriros )OL Keriilet Pesterzs6bet dnkorm6nyzata honlapjan 6s
kdzponti hirdet6t6bl6jrin. K6rddseket, javaslatokat a ktizmeghallgat6s el6tt ir6sban,
vagy telefonon is el lehet juttatni a hirdetrndnyben kdz<ilt helyre."

6.i Az SzMSz VI. fejezetdnek 1-2. pontja hely6be a kdvetkez6 rendelkezes 16p:

A k6pvisel6-tesflilet feladatainak hatdkonyabb e116t6sa 6rdek6ben bizotts6got
(bizottsdgokat) ho^at1,6txe. A bizotts6gok hrirom vagy 6t tagriak.
,,1.)

2.) A bizottsrig - h6rom tagir bizotts6g eset6n - legal6bb egy tagia 6t tagir bizottsrig
eset6n legaldbb k6t tAgia a nemzetis6gi <inkormdnyzat tagia. A nemzetis6gi
dnkormr4nyzat elndke nem lehet a bizotts6g elndke 6s a bizotts6g tagja sem."

FeIeI6s: Szentin6 Gjurova Edit elndk
Hat6rid6: azonnal
Sze+tin6 Giurova Edit: Szavazisra teszi fel az el6terjeszt6s hatirozati javaslatiit elfogadrisra.
Megfllapitj4 hogy az dnkonnrinyzat 3 megvrflasZott tagieb6l jelenl6v6 2 tag a javaslatot 2
igen, 0 nem, 0 tart6zkod6ssal egyhangulag elfogadta.

1

A Pesterzs6beti Bolgf r Nemzetis6gi
K6pvisel6- testlilete
rftgy diint, hogy
a 2312020. (m. 11.) PBNO. szimri hatirozatbval elfogadott 6s a29/2020. (V[. 14.) PBNO.
szdmi hatixozal6val m6dositott Szervezeti 6s Miikdddsi Szabilyzatfit (tov6bbiakban SzMSz.)
az al6bbiak szerint m6dositja.
1./

Az SzrnSz IV. fejezet6nek 5. pontja helydbe

a kdvetkez6 rendelkezds l6p:

,,5. Az elndk akadrflyoztat6sa vagy a tisztsdg ideiglenes bettiltetlens6ge esetdn az iil6st az
elndkhelyettes hivja dssze 6s vezeti. Ha az iil6s Osszehivrisiiban az elndk 6s az elnd,k-helyettes
egyidejtileg akadilyoztaf,a van, az iildst a nem akadrflyoztatott k6pvisel6k kiiziil a legid6sebb
k6pvisel6 hivja tissze. Ha az iil6s vezet6sdben az elndk 6s az elndk-helyettes egyidejiileg
akadrllyoztatva van, az iil6st ajelenl6v6 k6pviseldk kdziil a legid6sebb vezeti."

2./. Az SzNISzIY. fejezet 16. pontja hely6be a kdvetkez6 rendelkez6s 16p:
,,.16. Rendkiviili iil6st kell dsszehivni
a) az elniik,

b) legal6bb kdt nemzetis6gi dnkorm6nyzati k6pvise16,

c) a nemzetis6gi dnkormrinyzat bizollsflga, vagy
d) a f6vrirosi €s megyei kormiinyhivatal kezdem6nyezdsdre, amennyiben az :l;rditvfiny
taJialmazza a testiileti iil6s dsszehivris6nak indok6t. napirendj6t 6s helyszin6t, tovribb6

e) a kdzigazgat'isi szerv

megkeres6s6re, amennyiben az indiwriny a nemzetisegi
dnkormdnyzat egyet6rt6s6nek, v6lem6ny6nek vagy 6ll6sfoglakisrlnak beszerz6s6re

irinyul."
3./ Az SzMSz IV . fejezet 52. pontj:inak els6 mondata helydbe a k<ivetkez6 rendelkez6s ldp:

,,52.) A testiilet iil6s6r6l jegyz<ikdnyvet kell k6sziteni. A jegyz6kdnyvet az iildsen
haszn6lt trirgyal6si nyelven, azaz magyar nyeiven kell elkdsziteni. A.jegyz6kdnyv
kdzokirat."
4./ Az SzMSz IV. fejezet6nek 53. pondrinak negyedik mondata hely6be a k6vetkez6
rendelkez6s ldp:

,,4. Az ein<ik

-

a polg6rmesteri hivatal kdzremrikiidds6vel

-

a jegyz6k6nyv

egy

p6ldrinydt 15 munkanapon beliil megkiildi Budapest F6viiros Kormiiayhivatalnak."

5./ Az SzMSz IV. fejezetdnek 56. pontja helydbe a kiivetkez6 rendelkezes l6p:

,,56. A kdzmeghallgat6s id6pontj6t, napirendj6t legal6bb 15 nappal eklbb meg kell
hirdetni a Budapest F6varos )O(. Keriilet Pesterzs6bet Onkormanyzata honlapjdn 6s
kdzponti hirdet6tribl6j6n. K6rd6seket, javaslatokat a kdzmeghallgat6s el6tt irAsban,
vagy telefonon is el lehet juttatri a hirdetm€nyben k0zdlt helyre."

6./ Az SzMSz VI. fejezet6nek 1-2. pontja helydbe a kdvetkez6 rendelkezds ldp:

A k6pvisel6-testiilet feladatainak hat6konyabb elkitdsa 6rdek6ben bizottsagot
(bizotts6gokat) hozhat l6tre. A bizotts6gok hrirom vagy tit tagtak.
,,1.)

2.) A bizotts6g - h6rom tagri bizotts6g eset6n - iegal6bb egy tagia dt tagu bizotts6g
eset6n legal6bb k6t tagja a nemzetis6gi dntormdnyzat tagia. A nemzetis6gi
dnkormiinyzat elndke nem lehet a bizotts6g elndke 6s a bizottsiig tagia sem."
Felel6s: Szentin6 Gjurova Edit elndk
Hat6rid6: azonnal

Szentin6 Giurova Edit: Bezirja a napirendi pontot.

Edit: Megnyitja a 2. napirendet: Javaslat az 52t2020, (VII.29.) PBNO
sz. hatdrozat hatdlyon kiviil helyez6s6re 6s ery tij hzti.rozat meghozatal6ra.
El6ad6: Elniik
Szentin6 Giurova

Szentin6 Giurova Edit: Elmondj4 hogy az anyagot mindenki megkapt4 azt olvasta. Ha van
hozz{fiiai valQq afi tegye meg.

Tisztelt K6pvisel6 -testiilet

!

Javaslom, hogy az 52/2020. CVII.29.) PBNO sz. hatarozatot a Testiilet helyezze halilyon
kiviil, mivel tdbb vfltozes is tdrt6nt a hrtitrozatban leirtakhoz k6pest. Javaslom, hogy egy
magyar egy6ni v6llalkoz6t6l, (kert6szt6l) vegyiit meg a paradicsom magokat. A magokat
miir most meg kell venni a jiiv6 6vi pal6ntaneveldshe z, amelyet majd osztogathatunk a
lakoss6g r6sz6re
Erre a PBNO biaositson a saj6t kiilts6gvet6s6b6l brutt6 30.000 Ft-ot.
javaslom
Hatririd6nek
a 2020. november 01. -6t megadni.

is.

K6rem a Tisztelt K6pvisel6-testiiletet, hogy a kdvetkez6 hatrirozati javaslatot sziveskedjenek
elfogadni. Ahatarczati javaslat elfogad6srihoz min6sitett t6bbs6g sziiksdges.

HATAROZATI JAVASLAT:
.../2020. (X. 06.)PBN6. sz. hatdrozat:
A Pesterzsdbeti Bolg6r Nemzetisdgi Onkorminyzat Kdpvisel<i testtilete
fgy ddnt, hogy

l.

Az52/2020.(VIL29.)PBN6sz.hatirozatothatri{yonkiviilhelyed,€sazddbbi
hataxozatothozz;ameg:

2.

A

.6i

paradrcsom pal6rrtanevel6shez megv6srirolja a paradicsom magokat egy
magyar egy6ni vriLllalkozot6l (kert6szt6l). Erre brutt6 30.000 Ft.-ot biztosit a PBNO a
saj6t kdlts6gvet6s6b6l.
2021

2. Felk6ri az elndkdt, hogy tegye meg a sziiksdges int6zkeddst.

3.Fondsa: a2020. 6vi miikdd6si timogatris
F edezetdt: a 2020. €vi k6lts6gvet6s6ben 6tcsoportosit6ssal biztositja.
Felel6s: Elntik
Hatrlrid6: 2020. november 01.

Szentin6 Giurova Edit: Szavaz6sra teszi fel az el6terjesztds hat6rozati javaslat6t elfogadasra.
Meg61lapitj4 hogy az dnkormrinyzat 3 megvrilasztott tagj6b6l jelen16v6 2 tag a javaslatot 2
igen, 0 nem, 0 tart6zkod6ssal egyhangulag elfogadta.

68/2020. (X. 06.)PBNO. sz. hatrirozat:
A Pesterus6bcti Bolgr{r Nemzetis6gi Onkormdnyzat K6pvisel6- testiilete

rlry ddut, hory
l. Az 5212020. (VII.29.) PBN6
hatdrozatot hozza meg:

sz.

hatirozatot hat6lyon klviil helyezi,

6s az

alibbi

2. A 2021.6vi prradicsom palintanevel6shez megvisdrolja a paradicsom magokat ery
maryar ery6ni vr{llalkoz6t6l (kert6szt6l). Erre brutt6 30.000 Ft.-ot biztosit a PBNO a
sajrlt kiilts6gvet6s6b6l.
2.

Felk6ri az elniikiit, hory terye meg a szliks6ges int6zked6st.

3, Forrisa: a 2020. 6vi mfikdd6si t{mogatis
[91!41!(f,-a 2020. 6vi kdlts6gvet6s6ben itcsoportositissal biztositja.

Felel6s: Elndk
Hatdrid6: 2020. november 01.

Szentin6 Giurova Edit: Bezrirja a napirendi pontot.

Szentin6 Giurova

Edit:

Megnyitja az 3. napirendet: Javaslat koszonival tiirt6n6

megeml6kez6sre az 1956. okt6ber 23-ai forradalom tisztelet6re.

El6ad6: Elniik
Szentin6 Giurova Edit: Elmondja, hogy az anyagot mindenki megkapt4 azt olvasta. Ha vaa
hozzAfttztr va16ja, ah tegye meg.

Tisztelt K6pvisel6 -testiilet

!

Pesterzs6bet dnkormrinyzata minden 6vben a )O(. kertileti Emldkezds t6ren tinnepi
megemldkez6st tart 1956-os okt6ber 23-i forradalom tisztelet6re. Sajnos a korona virus miatt
ez a rrragy iinnepsdg az iddn elmarad. Javaslom, hogy ndma megefirldkezes keret6ben
helyezziinrk el koszorut ds r6juk le tisztelettinket a h6s6knek emeit em16kmiin61.
Javaslom, hogy a PBNO biztositson a saj61 k61ts6gvet6s6bd1 brutt6 35.000 Ft-ot. Hatririd6nek
javaslom a 2020. okt6ber 30-et.
K6rem a Tisztelt K6pvisel6-tesfliletet, hogy a kiivetkez6 hatitrozati javxlatot szfveskedjenek
elfogadni. Ahatittozati javaslat elfogadiis6hoz min6sitett ttibbs6g sziiks6ges.

HATAROZATI JAVASLAT:

tX

06.)PBNO. sz. hat{rozat:
A Pesterzs6beti Bolgdr Nemzetis6gi Onkormrfuryzat K6pvise16 testiilete
rigy ddnt, hogy
.../2020.

1. Az 1956. okt6ber 23-i forradalom tisztelet6re, ndma megenrldkez6ssel r6ja le tisztelet6t 6s
helyez el koszorut a )O(. keriilet Em16kez6s terdn a h6sdknek emeft ernl6kmfn61. Ene a
PBNO brutt6 35.000 Ft-ot biaosit a sajat kdlts6gvet6s6b61.

2. Felk6ri az elniikcit, hogy tegye meg a sziiksdges intizkeddst.

3. Forriisa: a 2010. evi mrikcidcsi tdmogrards
Fedezetdt: a 2020. 6vi kdlts6gvet6sdben 6tcsoportosit6ssal biztositja.
l-elel6s: Elncik
Hatarid6: 2020. okt6ber 31 .

Szentin6 Giurova Edit: Szavazfsra teszi fel az el6terjesads hatrirozati javaslat6t elfogadi{sra.
Megdllapitja, hogy az dnkormrinyzat 3 megviilasztott tagj6b61 jelenl6v6 2 tag a javaslatot 2
igen, 0 nem, 0 tart6zkodrissal egyhangulag elfogadta.

A Pesterzs6beti Bolg:ir Nemzetis6gi
rigy diint, hogr

K6pviscl6- testiilete

1. Az

1956. okt6ber 23-i forradalom tisztelet6re, n6ma megeml6kez6ssel nija le
tisztelet6t 6s helyez el koszonit a XX. keriilet Eml6kez6s ter6n a h6siiknek emelt
emt6kmiin6l. Erre a PBNO brutt6 35.000 Ft-ot biztosit a sajrit k6lts6gvet6s6b6l

2.
3.

Felk6ri az elniikiit, hogy terye meg a sziiks6ges int6zked6st.

@!gia

2020.6vi mfikiid6si timogatds

X'edezet6t: a 2020. 6vi kiilts6gvet6s6ben 6tcsoportositdssal biztositja.

Felelds: Elniik
Hatirid6: 2020. okt6ber 31.

Szentin6 Giurova Edit:

B

ezdrla a naprendi pontot.

Szentin6 Giurova Edit:

Megnyitja az 4. napirendet: Javaslat Adventi Gyertyaryfjtds

megrendez6s6re.
El6adr6: Elndk

Szentin6 Giurova Edit: Elmondj4 hogy az anyagot mindenki megkapta, azt olvasta. Ha van
hozzAfizm va16ja, ad tegye rneg.

Tisztelt K6pvisel6 -testfilet

!

Pesterzsdbet Onkonnrinyzata minden 6vben Advent e1s6 vasrlmapjrin,
november 29-dn 17.6rakor- pesterzsdbeti Vriroshriza el6tti s6ti16 utcdban
Adventi gyertyagyrljtds rendezvdnyt, iinnepelyes keretek kdzdtt.

- az id6n 2020.
tfftja meg a nyilt

A korona virus miatt

val6szinri, hogy csak egy kisebb iinneps6gre lesz lehet6s6g. Ezt az
iinnepsdget szeretndnh kib6viteni, egy kis pog6cs6val, te6va1. (max. 500 adag)
Erre a PBNO a saj 6t k61tsdgvet6s6b61 brutt6 180.000 Ft.-ot biztosit. (szalvdta, tea, ita1, fiiszer,
pohar, pog6csa vagy egy6b ropogtatni val6.)
K6rem a Tisaelt Kdpviseld-testtiletet, hogy a k6vetkez6 hatarozati javaslatot sziveskedjenek
elfogadni. A hat6rozati javaslat elfogadiisrihoz min6sitett t<i,bbs6g sziiks6ges.

HATT,ROZATI JAVASLAT:
.../2020. (X. 06.)PBN6. sz. hat{rozat:
A Pesterzs6beti Bol96r Nemzetis6gi 6nkormrinyzat Kdpvisel6 testrilete
rigy d6nt, hogy

l. Csatlakozik Pesterzs6bet Onkormrinyzata Adventi Gyertyagyrijtris tinneps6gdhez. 2020.
november 29-6n l7.6rakor a pesterzs6beti Vriroshriza el6tti s6tril6 utc6ban. A korona virus
miatt val6szinii, hogy csak egy kisebb iinnepsdgre lesz lehet6s6g. Ea az iinneps6get kib6viti
ki egy kis pog6cs6val, tedval. (max. 500 adag) Erre a PBN6 180.000 Ft-ot biaosit a saj 6t
kdltsdgvet6s6b6l. (szalv6ta, tea, ital, fliszer, poh6r, pogiicsa vagy egy6b ropogtatni val6)
2. Felk6ri az elndk6t, hogy tegye meg a sziikseges intdzked6st.
3. Forrdsa: a 2020. 6vi milkdd6si t6mogat6s
Fedezetit: a 2020. dvi kdltsdgvetds6ben 6tcsoportosilissal biztositja.
Felel<is: Eln6k

Hatririd6: Adott

Szentin6 Giurova Edit: Szavaz6sra teszi fel az el6terjeszt6s hat6rozati javaslatdt elfogadrisra.
Megdllapitja, hogy az dnkormiinyzat 3 megv6lasztott tagi6b6l jelenldv6 2 tag a lavaslatot 2
igen, 0 nem, 0 tart6zkodrissal egyhangrilag elfogadta.

70/2020. (X. 06.)PBN6. sz. hatairozat:
A Pesterzs6beti Bolgir Nemzetis6gi 6nkormdnyzat K6pvisel6- testiilete
riry diint, hogr
I. Csatlakozik Pesterzs6bet Onkormdnyzata Adventi Gyertyagyijtds iinneps6g6hez,
2020. november 29-6n 17.r6rakor a pesterzs6beti Vfroshriza el6tti s6tilti utcriban. A
korona virus miatt val6szinii, hogy csak egy kisebb iinneps6gre lesz lehet6s6g. Ezt az
tinneps6get kib6viti egy kis pogricsrival, tedval. (max. 500 adag) Erre a PBNO 180.000
Ft-ot biztosit a sajit kiilts6gvet6s6b6l. (szalv6ta, tea, ital, ffiszer, pohir, pog:icsa vary
ery6b ropogtatni va16)
2.

Felk6ri az elniikiit, hory terye meg a sziiks6ges int6zked6st,

3.

@!qa
F

2020. 6vi miikiid6si t:imogatris
edezet6t: a 2020. 6vi kiilts6gvet6s6ben {tcsoportositf ssal triztositj a.

Felel6s: Elniik

Ilatirid6: Adott
Szentin6 Giurova Edit: Beziirja a napirendi pontot.

Szentin6 Giurova Edit: Megnyitja az 5. napirendet: Javaslat a Pesterzs6beti Bolgrir
N".r"tt.6ClO-rk".-d.]"atKiizmighallgatdsdnakid6pont jdra.
El5ad6: Elniik
Szentin6 Giurova Edit: Elmondj4 hogy az anyagot mindenki megkapta, azt olvasta. Ha van
hozzlfuni va\6ja, a^ tegye meg.

Tisztelt K6pvisel6-testiilet !
Minden 6vben legaldbb I alkalommal a ttirvdnyi el6irils szerint Kdmreghallgatrist kell tartania
a nemzetis6gi dnkormrinyzatnak, amelyr6l a lakoss6got is tdjdkoaatni kell. Pesterzsdbet
honlapj6n is meg kell jelentetni, valamint helyben szok6sos m6don is meg kell hirdetni. Az
id6n javaslom, hogy Kdzmeghallgat{st 2020. december l0-6n 15 6rakor tartsuk.
Helyszin: Civil HrL
Cime: Budapest, )O(. kertilet V6rdsmarty u. 180. sz.
Javaslom, hogy a Kdzneghallgauisra pog6cs6t, 6s risv6nyvizet is v6srlroljunk. Erre a PBN6
5.000 Ft-ot biztosit a saj6t kdltsegvetdsdb6l.
K6rem a Tisztelt K6pvisel6-testiiletet, hogy a kdvetkez6 hatdrozati javaslatot sziveskedjenek
elfogadni. A hat6rozati javaslat elfogad6siihoz min6sitett tdbbsdg sziiks6ges.

TIATAROZATI JAVASLAT:
.../2020. (X. 06.)PBNO. sz. hatirozat:
A Pesterzsdbeti Bolg:ir Nemzetis6gi Onkorm6nyzat Kdpvisel<i testtilete
rigy dtint, hogy
Kdzrneghallgatast tart.
Id<ipont:2020. december 1O-dn 15.00 6ra
Helyszin: Civil Hin
Cime: Bp., XX. keriilet Vdr6smarty u. i80. sz.
EIJle a PBNO brutt6 5.000 Ft-ot biaosit a sajrit k6ltsdgvetds6b6l, amelyen
pogacset 6s Uditdt v6srirol.

1.

2.
3.

Felk6ri az eln6kdt, hogy tegye meg a sziiks6ges intdzked6st, a honlapon va16
megjelentet6sre, a helyben szokrisos m6dos tdrtdn6 meghirdet6sre is.

4.

Forrilsa: a 2020. 6vi mtikdddsi t6mogatils
F edezet't: a 2020. 6vi k61ts6gvet6s6ben ritcsoportositrissal biaositja.

Felel6s: Elndk
Hat6rid6: Adott

Szentin6 Giurova Edit: Szavaz6sra teszi fel az el6terjeszt6s hatarozati javaslat-6t elfogad6sra.
Meg6llapitja, hogy az dnkorm6nyzat 3 megv6lasztott tagi6b6l jelenl6v6 2 tag a javaslatot 2
igen, 0 nem, 0 tart6zkodrissal egyhangrilag elfogadta.

7112020. (X. 06.)PBNO. sz. hatdrozatj

A Pesterzs6beti Bolgir Nemzetis6gi Onkormdnyzat K5pvisel6- testiilete
fgr d6nt, hory

l.

2.

K6zrneghallgat6st tart.
Id6pont:2020. december 10-6n 15.00 6ra
Helyszin: Civil Haz
Cime: Bp., XX. keriilet Vdr6smarty u. 180. sz.
Erre a PBNO brutt6 5.000 Ft-ot biaosit a saj6t ktilts€gvet6sdb5l, amelyen
pogrics6t 6s iidit6t v6saroi.

3.

Felkdri az elndkcit, hogy tegye meg a sziiks6ges int6zked6st, a honlapon val6
megielentet6sre, a heiyben szok6sos m6dos tdrtdn6 meghirdet6sre is.

4.

Forrrisa: a 2020. 6vi miikdddsi tamogatris
F edezetet: a 2020. 6vi k6ltsdgvet6s6ben 6tcsoportositilssal biaositja.

Fetel6s: Elntik
Hatririd6: Adott

Szentin6 Giurova Edit: Bezarja a napirendi pontot.

Szentin6 Giurova

Edit: Megnyitja

az 6. napirendet: Eryebek.

El6ad6; Elniik
Szentin6 Giurova Edit: Elmondja, hogy az anyagot mindenki megkapta, azt olvasta. Ha van
hozzifiznl valoja, azt tegye meg.

Szentin6 Giurova Edit: Mivel nincs hozzisz6las a napirendhez, igy bez64a azt.

Szentin6 Giurova Edit: Mivel tdbb hozzisz6lSs a testiileti iildshez nincs, igy azrbez64a.

K"ir;;l;5

t ffi*
Szeniin6 Gjurova Edit

elntik

&.*n"..rr...1ldil.0
j

Zomhori Ildikri
egz6kiinlv-hitelesf t6

Pesterzs6beti Botg6r Nemzetis6gi onkormrinyzat

Budapest F6vriros XX. keriilet
Pesterzs6beti Polg6rmesteri Hivatal

P6nziiryi

6s

Szdmviteli Osztdly

Lehoczki P6tern6
osztilyvezet6 asszony r6sz6re

Tisztelt Osztilyvezet6 Asszony!
Mell6kelten megkiild<im a 2020. okt6ber 06-rin megtartott rendes nyilt K6pvisel6-testiileti
iildsen hozott hatiloz.atot szives felhaszniiliis v6gett.

Budapest, 2020. okt6ber 06.

Tisztelettel:

A-ff:,;.h

ft,@;

.:t^i'qivcv',tGjurova Edit
elniik

Atvettem
2020lKT 07

652020.fX. 06.)PBNO sz. hatirozat:
Pesterzs6beti Bolgdr Nemzetis6gi dnkormdnyzat K6pvisel6-testfi lete

rigr ddnt, hory
2020. okt6ber 06-i K6pvisel6-testiileti iil6s6nek jeryz6kdnyv-hitelesit6s6re Zombori
Ildik6 elniik-helyettest jeliili ki.

a

Felel6s: Elniik
Hatt{ridd: ,rzonnal

6612020. (X. 06.)PBN6. sz.

hat{rozat:
A Pesterzs6beti Bolgdr Nemzetis6gi Onkorm{nyzat K6pvisel6- testiilete
rfiry ddnt, hory
a 2020. okt6ber 06-i K6pvisel6-testiileti iil6s6nek napirendj6t az aldbbiak szerint fogadja
el.

a Pesterzs6beti Bolgdr Nemzetis6gi Onkormdnyzat Szervezeti
Mftk6d6si Szab6lyzat6nak m6dositdsdra. (anyag mell6kelve)
EI6ad6: Elniik

1. Javaslat

6s

2.

Javaslat az 5212020. (VII.29.) PBN6 sz. hatirozat hatdlyon kiviil helyez6s6re
az fij hatfuozat meghozatalira. (anyag k6s6bb)
El6ad6: Elniik

6s

3.

Javaslat koszonival tiirt6n6 megeml6kez6sre az 1956. okt6ber 23-ai forradalom
tisztelet6re.
El6ad6: Elniik

4.

Javaslat Adventi Gyertyaryrfijt{s megrendezEs6re.
El6ad6: Elndk

5, Javaslat

a

Pesterzs6beti

Bolg6r Nemzetis6gi dnkorminyzat

Kiizmeghallgatdsdnak id6pontj6ra,
El6ad6: Elniik

6. Eryebek
El6ad6: Elniik
Felel6s: Elniik
Hat6rid6: Azonnal

6712020. fX. 06.)PBN6. sz. hatdrozat:

A Pesterzs6beti Bolgir Nemzetis6gi dnkorminyzat K6pvisel6- testiilete
rigr ddnt, hogy
a 2312020. (III. 11.) PBNO. szdmri hatirozatilval elfogadott 6s a29/2020. (VII. 14.) PBNO.
szirni hatfuozat6val m6dositott Szervezeti 6s Miikiid6si Szabilyzatdt (tov6bbiakban SzMSz.)
az albbiak szerint m6dositja.

1./ Az SanSz

IV. fejezet6nek

5. pontja hely6be a kdvetkez6 rendelkez6s 16p:

,,5. Az elndk akadiilyoztatrisa vagy a tiszts6g ideiglenes bettiltetlensdge eset6n az ti16st az
elndkhelyettes hivja iissze 6s vezeti. Ha az iil6s dsszehiv6siiban az elndk 6s az elndk-helyettes
egyidejiileg akadaTyodalva van, az iil6st a nem akadriLlyoztatott kdpvisel6k kdziil a legid6sebb
kdpvisel6 hivja 6ssze. Ha az iil6s vezet6s6ben az elndk 6s az elndk-helyettes egyidejiileg
akadilyoztatvavan, az iil6st a jelen16v6 k6pvisel6k koziil a legid6sebb vezeti."

2./. Az SzNlSzlV. fejezet 16. pontja hely6be a kdvetkez6 rendelkez6s 16p:
,,. 16.

Rendkiviili iil6st kell dsszehiuri

a) az e1n6k,

b) legal6bb kdt nemzetis6gi 6nkorm6nyzati k6pvisel6,
c) a nemzetisdgi 6nkounrinyzat bizottsdg4 vagy
d) a fbv6rosi 6s megyei kormrinyhivatal kezdem6nyezds6re, amennyiben az indiwiny
tarlalmazza atesfileti iil6s 6sszehiv6s6nak indok6t, napirendjdt 6s helyszin6t, tov6bb6
e) a kddgazgat6si szerv megkeresds6re, amennyiben az indiwiny a nemzetisdgi
dnkorm6nyzat egyet6rt6s6nek, v6lemdnydnek vagy riJlisfoglal6srinak beszerz6s6re
irriLnyul."

3./ Az SzMSz IV. fejezet 52. pontjrinak els6 mondata helydbe a kdvetkez6 rendelkezds I6p:

,,52.) A testiilet iilds6r61 jegyz6kdnyvet kell kdsziteni. A jegyz6kiinyvet az iil6sen
haszr6lt tfugyalasi nyelven, azaz magyat nyelven kell elk6sziteni. A jegyz6kdnyv
kiizokiral."
4./ Az SzI[SzI]1. fejezetdnek 53. pontjrinak negyedik mondata helydbe a kdvetlez6
rendelkez6s l6p:

,,4. Az eln<ik

-

a polgiirmesteri hivatal kdzremiikdd6sdvel

- a jegyzbkitnyv

egy

p6ldany6t 15 munkanapon beliil megkiildi Budapest F6viiros Kormrfuryhivatalnak."

5./ Az SzMSz IV. fejezet6nek 56. pontja hely6be a kiivetkez6 rendelkez6s l6p:

,,56. A kdzneghallgatis id6pontjrit, napirendj6t legal6bb 15 nappal el6bb meg kell
hirdetni a Budapest Ftivriros )O(. Keriilet Pesterzs6bet Onkormrinyzata honlapj6n 6s
kdzponti hirdetSt6bl6j6n. K6rd6seket, javaslatokat a kdzmeghallgat6s eldtt ir6sban,
vagy telefonon is el lehet juttatni a hirdetm6nyben kdzdlt helyre."

6.1

Az SzMSzYI. fejezetenek 1-2. pontja hely6be

a kdvetkez6 rendelkezes 16p:

A k6pvisel6-testiilet feladatainak hat6konyabb ell6trisa 6rdek6ben bizotts6got
(bizotts6gokat) hozhat 16tre. A bizotts6gok hriLrom vagy 6t tagriak.
,,1.)

2.) A bizotts6g - hiirom tagri bizottsrQ esetdn - legal6bb egy tagia 6t tagri bizotts6g
eseten legaldbb k6t tagla a nemzetis6gi dnkormrlrryzat tagia. A nemzetisdgi
dnkormrinyzat ehdke nem lehet a bizottsrig elndke 6s a bizotts6g tagia sem."

f,'elelds: Szentind Gjurova Edit elndk
Hat{rid6: azonnai
68/2020. (X. 06.)PBNO. sz. hat6rozat:
A Pesterzs6beti Bolgdr Nemzetis€gi Onkornrinyzat K6pvisel6- testtlete

try

L
2.

dtint, hogr
Az 52t2020. (VII.29.) PBN6
hat$rozatot hozza meg:

sz.

hatdrozatot hatdlyon kiviil helyezi, 6s az alibtri

A 2021.6vi paradicsom paldntanevel6shez megvdsdrolja a paradicsom magokat ery
maryar egy6ni vr lalkoz6t6l (kert6szt6l), Erre brutt6 30.000 Ft.-ot biztosit a PBNO a

sajit kdlts6gvet6s6b6l.
2.

Felk6ri az elnlikdt, hory terye meg a szii}s6ges int6zked6st.

3. Forrisa: a 2020. 6vi mflkiid6si t{mogatis
&@e!E!ia 2020. 6vi kiilts6gvet6s6ben itcsoportositissal biztositja.

Felel6s: Elnilk
Hatr[rid6: 2020. november 01.

K6pvisel6- testiilete

A Pesterzs6beti Bolg{r Nemzetis6gi
rfigy diint, hory

1956. okt6ber 23-i forradalom tisztelet6re, n6ma megemldkezGssel r6ja le
tisztelet6t 6s hetyez el koszonit a XX. keriilet Eml6kez6s ter6n a hdsdknek emelt
eml6kmiin6l. Erre a PBNO brutt6 35.000 Ft-ot biztoslt a sajdt k6lts6gvet6s6b6l.

1. Az

2.

Felk6ri az elntikitt, hogr terye meg a sziiks6ges int6zked6st.

3.

@!ga

2020. 6vi miikiid6si timogatds
@lgggj$ia 2020. 6vi k6lts6gvet6s6ben itcsoportositissal biztositja.

Felel6s: Elniik
Ilatdrid6: 2020. okt6ber 31.
70/2020. (X 06.)PBNO. sz. hatirozat:
A Pesterzs6beti Bolgdr Nemzetis6gi Onkorminyzat K6pvisel6- testilete
d6ntn hory
riry'Csatlatozik
Pesterzs6bet Onkorminyzata :(dventi Gyertyaryrtjtris iinneps6g6hez,
1.

2020. november 29-6n 17.6rakor a pesierzs6beti Viroshr{za eldtti s6t6l6 utciban. A
korona virus miatt val6szinii, hory csak ery kisebb iinneps6gre lesz lehet6s6.g. Ezt az
iinneps6get kib6viti ery kis pogiesdval, teival. (max. 500 adag) Erre a PBNO 180.000
Ft-ot biztosit a sajit ktilts6gvet6s6b6l. (szalv6ta, tea, ital, fiiszer, pohdr, pogdcsa vary
egy6b ropogtatni val6)
2. Felk6ri az elniikdt, hory terye meg

r

sziks6ges int6zked6st.

3. Forrisa: a 2020. 6vi miik0d6si timogatis
Fedezet6t: a 2020. 6vi k6lts6gvet6s6ben itcsoportositdssal biztositja.

Felel6s: Elniik

Hatirid6: Adott
7112020. tX. 06.)PBNO. sz. hatirozat:
A Pesterzs6beti Bolgir Nemzetis6gi Onkormdnyzat K6pvisel6- testiilete
rigr ddnt, hogr

l.

2.

K6zrneghallgat6st tart.
Id6pont: 2020. december 10-6n 15.00 6ra
Helyszin: Civil HAz
Cfme: Bp., )O( keriilet Vdrdsmarty u. 180. sz.
Erre a PBNO brutt6 5.000 Ft-ot biztosit a saj6t kd1tsdgvet6s6b6l, amelyen
pog6cset 6s iidit6t vdsrirol.

3.

Felk6ri az elndkdt, hogy tegye meg a sziiks6ges intdzked6st, a honlapon val6
megjelentet6sre, a helyben szokisos m6dos tiirt6n6 meghirdetdsre is.

4.

Forlisa: a 2020. 6vi miikdd6si trimogatris
Fedezeft: a 2020. 6vi kdlts6gvetds6ben ritcsoportositiissal biztositja.

Felel6s: Elniik
Hat6rid6: Adott

Pesterzs6beti Bolg6r Nemzetis6gi Onkormdnyzat

KIVONAT
a Pesterzs6beti Bolgrir Nemzetisdgi Onkormriny zat 2020. okt6ber 06-i rendkiviili K6pvisel6testUleti Ul6sen hozott hatrirozatfu6l.
6712020. (X. 06.)PBN6. sz.

hatirozat:
A Pesterzs6beti Bolgrir Nemzetis6gi 6nkormdnyzat K6pvisel6- testfilete
rigr diint, hogy
a 2312020. (I[. I I .) PBNO. szdmu hatirozat|val elfogadott 6s a 29/2020. (VII. 14.) PBNO.
sz mihatitrozatdval m6dositott Szervezeti 6s Miikdddsi Szabiiyzatdt (tov6bbiakban SzMSz.)
az al6bbiak szerint m6dositja.

1./ Az SzmSz

IV. fejezet6nek 5. pontja hely6be a kdvetkez6 rendelkez6s l6p:

,,5. Az eln6k akadiiyoztatisa vagy a tisztsdg ideiglenes betdltetlensdge esetdn az iildst az
elniikhelyettes hivja rissze 6s vezeti. Ha az iil6s <isszehivris6ban az elniik ds az elndk-helyettes
egyidejiileg akad{lyozlatva van, az iil6st a nem akad6lyoaatott k6pvisel6k kdziil a legidtisebb
k6pvisel6 hivja 6ssze. Ha az fllds vezet6s6ben az elndk ds az elndk-helyettes egyidejiileg
akad6lyoztatva van, az iildst ajelenl6v6 kdpviseldk kiiztil a legid6sebb vezeti."

2.1.

Az SzNlSz IV. fejezet 16. pontja helydbe a k6vetkez6 rendelkez6s I6p:
,,.16. Rendkiviili iil6st kell d,sszehivni
a) az elndk,

b) legal6bb k6t nemzetis6gi dnkorm6nyzati k6pvisel6,
c) a nemzetis6gi dnkormrinyzat bizottsdga, vagy
d) a fdvrirosi 6s megyei kormiinyhivatal kezdemdnyez6s6re, amemyiben az tndiwdny
tartalmazza a testtileti [l6s dsszehivtisdnak indokrit, napirendj6t 6s helyszin6t, tov6bb6
e) a kdzigazgatiisi szerv megkeres6s6re, amennyiben az indit-viny a nemzetis6gi
<inkormrfuryzat egyetdrtds6nek, vdlemdny6nek vagy 6ll6sfoglal6srlnak beszerz6s6re

ininyul."
3,/ Az SzIvlSzlY . fejezet 52. pondrinak els6 mondata helydbe a k6vetkez6 rendelkez6s l6p:

,,52.) A testiilet iil6sdr6l jegyz6kdnyvet kell k6sziteni. A jegyz<ik6nyvet az iil6sen
hasznrilt targyakisi nyelven, azaz rnagyar nyelven kell elk6sziteni. A jegyz<ikiinyv
kdzokirat."
4./ Az SzMSz IV. fejezet6nek 53. pontj6nak negyedik mondata hely6be a k6vetkez6
rendelkezes Idp:

,,4. Az elndk

-

a polg6rmesteri hivatal kcizremiikddds6vel - a jegyz6kdnyv egy

p6ld:iny6t I 5 munkanapon beltil megktildi Budapest F6v6ros Korm6nyhivatalnak."

5.i Az SzMSz IV. fejezet6nek 56. pontja hely6be a kdvetkez6 rendelkezes ldp:

,,56. A kdzmeghallgatris id6pontjdt, napirendj6t legalibb 15 nappal el6bb meg kell
hirdetni a Budapest F6varos )O(. Kenilet Pesterzsdbet Onkormrinyzata honlapjrin 6s
kdzponti hirdet6tabldjdn. K6rd6seket, javaslatokat a kdmreghallgat6s el6tt ir6sban,
vagy telefonon is el lehet juttatni a hirdetm6nyben kdz6lt helyre."

6./ Az SzMSz VI. fejezet6nek 1-2. pontja hely6be a krivetkez6 rendelkez6s l6p:

A kdpviselS-tesflilet feladatainak hat6konyabb ell6tisa drdekdben bizotts6got
(bizotts6gokat) hozhat l6tre. A bizotts6gok hrirom vagy d,t tagriak.
,,1.)

2.) A bizotts6g - harom tagri bizottsrig eset6n - legal6bb egy tagja 6t tagri bizottsrig
eset6n legaldbb k6t tagia a oemzetis6gi dnkormrinyzat tagja. A nemzetisdgi
dnkormrinyzat eladke nem lehet a bizottsrig elndke 6s a bizottsiig tagia sem."
Felel6s: Szentind Gjurova Edit elndk

Hat:irid6: azonnal

Budapest, 2020. okt6ber 06.
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Pesterzs6treti

Bolgir Nemzetis6gi 6nkormdnyzat

KIVONAT
a Pesterzs6beti Bolgrir Nemzetis6gi Onkormriny zat 2020. okt6ber 06-i rendkfviili Kdpvisel6testiileti iil6sen ho mtl hatfrozatiLt6l.
68/2020. (X 06.)PBN6. sz. hatdrozat:
A Pesterzs6beti Bolgdr Nemzetis6gi Onkorm{nyzat K6pvisel6- testiilete
fry dtint, hogy
Az 52t2020. (VII.29.) PBNO sz. hatirozatot hatityon kiviil helyezio 6s az aldbbi
hatdrozatot hozza meg:

l.

2,

A 2021.6vi paradicsom palAntanevel6shez megvisr{rolja a paradicsom magokat ery
maryar egy6ni villalkoz6t6l (kertdszt6l). Erre brutt6 30.000 Ft -ot biztosit a PBN6 a
saj{t kiilts6gvet6s6b6l.

2. Felk6ri az elndk6t,

hory terye meg a sziiks6ges int6zked6st.

3. tr'orrisa: a 2020. 6vi miiktid6si irimogat6s
Fedezetdt: a 2020. 6vi kdlts6gvet6s6ben dtcsoportositissal biztositja.

Felel6s: Elniik

Hat6rid6: 2020. november 01.

Budapest, 2020. okt6ber 06.
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Pesterzs6beti Bolgrlr Nemzetis6gi Onkorm6nyzat

KIVONAT
a Pesterzs6beti Bolgdr Nemzetisdgi Onkormriu:ry zat 2020. okt6ber 06-i rendkivtli K6pviselotestiileti iildsen h ozott hatiIlozatitrol.

69/2020. (X. 06.)PBNO. sz. hatirozat:
A Pesterzs6beti Bolgfr Nemzetis6gi Onkormrinyzat K6pvisel6- testiilete
fry diint, hogy

l.

Az 1956. okt6ber 23-i forradalom tisztelet6re, n6ma

2.

Felk6ri az elniikiit, hog/ terye meg a sziiksdges int6zked6st.

3.

2020. 6vi miiktid6si timogaiis
Fedezet6t: a 2020. 6vi kiilts6gvet6s6ben {tcsoportositdssal biztositja.

megeml6kez6ssel n6,ja le
tisztelet6t 6s helyez el koszonit a XX. keriilet Eml6kez6s ter6n a h6sdknek emelt
eml6kmiin6l, Erre a PBN6 bruttri 35.000 Ft-ot biztosit a sajrit kiitts6gvet6s6b6t.

@!qa

Felel6s: Elndk
Hat{rid6r 2020. oktr6ber 31.

Budapest, 2020. okt6ber 06.
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Pesterzs6beti Bolgrir Nemzetis6gi 6nkormrinyzat

KIVONAT
a Pesterzsdbeti Bolgrir Nemzetis6gi Onkormany zat 2020. okt6ber 06-i rendkiv0li K6pvisel6testiileti iildsen ho zott hatfu o zatflrbl.

70/2020. (X. 06.)PBNO. sz. hatdrozat:
A Pesterzs6beti Bolg6r Nemzetis6gi dnkormdnyzat K6pvisel6- testiilete
rflry ddnt, hogr
1. Csatlakozik Pesterzs6bet dnkorminyzata Adventi Gyertyaryrtjtris flnneps6g6hez,
2020. november 29-6n 17.6rakor a pesterzs6beti Viroshdza eldtti s6til6 utc6ban. A
korona virus miatt valtiszinff, hory csak egr kisebb finneps6gre lesz lehet6s6g. Ezt az
finneps6get kibdviti egr kis pogdcs{val, te6val. (max" 500 adag) Erre a PBN6 180.000
Ft-ot biztosit a sajdt kiilts6gvet6s6b6l. (szalv6ta, tea, ital, fftszer, poh6r, pogdcsa vagy
ery6b ropogtatni val6)
2. f,'elk6ri az elniikdt, hory te5/e meg a sziiks6ges intezked6st.
3.

@!qa

2020. 6vi miikdd6si tdmogat6s
Fedezet6t: a 2020. 6vi kiilts6gvet6s6ben dtcsoportositrissal biztositja.

Felel6s: Elndk

Hatirid6: Adott
Budapest, 2020. okt6ber 06.
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Pesterus6beti Bolgdr Nemzetis6gi

dnkorminyzat

KIVONAT
a Pesterzsdbeti Bolgrir Nemzetis6gi Onkorm6ny zat 2020. okt6ber 06-i rendkiviili K6pvisel6testtileti iil6sen h ozott halar ozatar 61.

7112020. (X. 06.)PBN6. sz.

hatfrozat:

A Pesterzs6beti Bolgdr Nemzetis6gi Onkormdnyzat K6pvisel6- testillete
fry diint, hogy
l
Kdzrneghallgatist tart.
Id6pont: 2020. december 10-6n 15.00 6ra
Helyszin: Civil Haz
Cime: Bp., XX. keriilet Vdr<ismarty u. 180. sz.
2.
Erre a PBNO brutt6 5.000 Ft-ot biaosit a saj6t kiiltsegvetdsdb6l, amelyen
pog6cstit ds iiditSt v6sdLrol.

3.
4.

Felkdri az elndktit, hogy tegye meg a sziiksdges intdzkeddst, a honlapon val6
megjelentet6sre, a helyben szok6sos m6dos tdrt6n6 meghirdet6sre is.
Forrdsa: a 2020. dvi mrikdd6si tdmogat5s

Fedezetdl: a 2020. 6vi kiiltsdgvet6s6ben ritcsoportositilssal biztositja.

Elniik
Hatririd6: Adott
FelelSs:

Budapest, 2020. okt6ber 06.
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Pesterzs6beti

Bolgir Nemzetis6gi 6nkor rninyzat

MEGHiVO
T6j6koztatom, hogy Pesterzs6beti

Bolgir Nemzetis6gi Onkorminyzat

KOZMEGHALLGATAST taTt,
amelyre Ont tisztelettel meghivom.

IdSpont:
Helyszin:

Cim:

2020. december 10-6n, 15.00 6rakor
Civil H6z
Budapest, XX. kertilet, Vcir6smarty u. 180.

Budapest, 2020. okt6ber 06.
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Kania:

l. PBNO k6pviset6k
2.
3.
4.
5.
6.

3 f6
Dr. Demjanovich Orsolya jeryzd
K6czirinn6 Dr. Pohl M6nika aljegzd
Kov{cs Eszter alpolg{rmester
Kovdcs Andris szervez6si oszt:il).vezet6, iegyz6i megbizott
Marosin6 Benedek Ildik6 nemzetis6gi-6s rendezv6nyi referens

('-

Pesterzs6beti

Bolgir Nemzetis6gi dnkorm6nyzat

MEGHiV6

Trij6koztatjuk a Tisztelt Lakoss6got, hogy a Pesterzs6beti Bolg6r Nemzetis6gi

Onkorminyzat

KOZMEGIIALLGATAST taTt.

Id6pont:

2020. december 10-6n 15.00 6rakor

Helyszin: CivilHin

Cim:

Budapest, XX. keriilet, Vdrtismarty u. 180.

Budapest, 2020. okt6ber 06.
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Budapest, Kossuth Lajos
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1.

www.pesteEsebet.hu
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Javaslat a Pesterzs6beti Bolgrir Nemzetis6gi

Onkormrinyzat Szervezeti 6s Miik6d6si Szabilyzatinak
m6dosit6sri,ra.

Tisztelt K6pvise!6-testiilet!

A nemzetis6gek jogair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXX. tdrvdnyt (tov6bbiakban: Nek tv.) - 2020.
julius l-i hat"illyal - m6dositotta a 2020.6vi LXVIII. tdrv6ny.
A m6dositris t6bb olyan - a K6pvisel6-testiilet miikdd6s6vel kapcsolatos - rendelkezest
tartalmaz, mely 6rinti a Pesterzs6beti Bolgrir Nemzetis6gi Onkorm6nyzat Szervezeti 6s
Miikdd6si Szabflyzatrinak sz0veg6t.
Fentiek miatt sziiksdges m6dositani a Pesterzsdbeti Bolgrir Nemzetisdgi Onkormdnyzat a
23/2020. (I[. 11.) PBNO sz. hatirozattal elfogadott 6.s a 2912020. (VII. 14.) PBNO sz.
hatfuozattal m6dositott Szervezeti 6s Miikdddsi Szab lyzatit.
A javasolt m6dosltrlsok az al6bbiak:

Az SzmSz IV. feiezet 5. pontia

-

a Nek

tv. 90. 8-6nak m6dositisa alaoirin

Jelenlegi szabdlyok az SzmSz-ben:
Az eln6k akad6lyoztat6sa vagy a tiszts6g ideiglenes betdltetlens6ge eset6n az iil6st az
elndkhelyettes hivja itssze 6s vezeti.
Javasolt m6dositds:
Az elndk akad{lyoztatasa vagy a tiszts6g ideiglenes betdltetlens6ge eset6n az iil6st az
elndkhelyettes hivja 6ssze 6s vezeti. Ha az iil6s iisszehivds4ban az elniik 6s az eln6khelyettes eryidejiileg akadilyoztatva ruar., az iil6st a nem akadr{lyoztatott k6pvisel6k
kiiziil a legid6sebb k6pvisel6 hivja 6ssze. Ha az iil6s vezet6s6ben az elniik 6s az elndkhelyettes egyidejfileg akad6lyoztatva van, aiz iil6st a jelenl6v6 k6pvisel6k kiiziil a
Iegid6sebb vezeti.

Az SzmSz IV, feiezet 16. oontia

-

a Nek

tv, 89. $-6nak m6dosit6sa alani6n

Jelenlegi szabilyok az SzmSz-ben:
Rendkiviili til6st kell 6sszehi'r.ni a nemzetis6gi dnkormiinyzat elndk6nek, illetve legaldbb 2
k6pvisel6j 6nek inditvtuytua.
Javasolt m6dositis:
Rendkiviili iil6st kell dsszehirmi
a) az elndk,
b) legal6bb kdt nemzetisdgi iinkormanyzati kdpvisel6,
c/ a nemzetis6gi dntormriayzat bizottsdg4 vagy

d) a ftivrirosi ds megyei

kormrirryhivatal kezdem6nyez6s€re, amennyiben az inditvriny
tartalmazza a testiileti ii16s 6sszehiv6s6nak indok6t, napirendj6t 6s helyszln6t, tov6bbri
e) a kdzigazgatini szerv megkeresds6re, amennyiben az rrldiwimy a nemzetis6gi
tinkormrinyzat egyetdrt6s6nek, v6lem6ny6nek vagy rflLisfoglal{isdnak beszerzdsdre irdnyul.

Az SzmSz IV. feiezet 52. pontia - a Nek tv, 88/A. 0 c) oont m6dositisa alapiin
Jelenlegi szabdlyok az SzMSz-ben:
52.) A testiilet Ul6s6r6l jegyzbkOnyvet kell kdsziteni. A jegyz6kdnyvet az iil6sen hasmrilt
tirgyalisi nyelven vagy - testiileti diintds alapjrin - magyar nyelven kell elk6sziteni. A
j egyz5kdnyv kiizokirat.
Javasolt m6dositis:
52.) A testiilet ii16s6r6l jegyz6k6nyvet kell kdsziteni. A jegyz6kdnlvet az iil6sen hasmrilt
trlrgyalrlsi nyelven azdl rgtar nyelven kell elk6sziteni. A jegyz6kiinyv ktizokirat.
Az SzmSz IV. feiezet 53. oontia

-

a Nek

t. 95.

S

(3) bekezd6s m6dositdsa alanidn

Jelenlegi szab{lyok az SzMSz-ben:
53.) A jegyz6krinyvet az elndk 6s a k6pvisel6-testiilet fltal villasztott jegyz6kdnyv-hitelesit6
iqa al5'. A jegyz6kdnyv-hitelesiki szem61y6r6l az iil6st vezet6 javaslata utri.tr a kdpvisel6testiilet egyszerfi sz6tdbbs6ggel d6nt.
A jegyz6kdnyv e1s6 p6lddny6t a polg6rmesteri hivatal irattrir6ban kel1 elheiyezni.
Az eln6k a polgrirmesteri hivatal k6zemrikdd6s6vel a jegyz6k6nyv egy p61d.iny6t
megktildi Budapest F6vriros Kormrinyhivatalnak.
A k6pvisel6testiilet tildseir61 hangfelvdtel is kdsziilhet.

-

-

Javasolt m6dositds
53.) A jegyz6kdnyvet az elnd,k 6s a kdpvisel6-testiilet 6ltal vrflasztott jegyztikiinyv-hitelesit6
irla al6. A jegyz6kdnyv-hitelesit6 szem6ly6r6l az iildst vezett javaslala utiin a kdpvisel6testiilet egyszerf szotdbbsdggel ddnt.
A jegyz6kdnyv els6 p6ld6nyrit a polgrirmesteri hivatal irathirriban kell elhelyezni. Az elniik - a
polg6rmesteri hivatal kdzremtikddds6vel a jegyz6k6ryv egy p61d6ny6t 15 munkanapon
beliil megkiildi Budapest F6v6ros Kormrlnyhivatalnak.
A kdpvisel6testiilet iildseir6l hangfelv6tel is kdsziilhet.

-

Az SzmSz IV. feiezet 56. nontia

- a Nek tv 97. I

(3) bekezd6s m6dositisa

alaniin

Jelenlegi szabdlyok az SzMSz-ben:
56.) A kiizrneghallgat6s idripontj6t, napirendj6t legaldbb 10 nappal el6bb meg ke1l hirdetni a
Budapest F6viiros XX. Keriilet Pesterzsdbet Onkormiinyzata honlapjrin 6s kdzponti
hirdet6tibl6jrin. K6rd6seket, javaslatokat a kdzrneghatlgates el6tt ir6sbaq vagy telefonon is el
lehet juttatni a hirdetmdnyben kdz61t helyre.
Javasolt m6dositfs:
56.) A kdmreghallgatris id6pontj6t, napirendj6t legalibb 15 nappal el6bb meg kell hirdetni a
Budapest F6v6ros )O(. Keriilet Pesterzs6bet Onkormrinyzata honlapj6n 6s kdzponti
hirdet6t6bl6jrin. K6rddseket, javaslatokat a kiizmeghallgatris el6tt irdsban, vagy telefonon is el
lehet juttatri a hirdetmdnyben kozdlt hel),re.

Az Szmsz VI. fejezet l.-2. pontja

-

a Nek

tv, 104. $ m6dositrisa alapjdn:

Jelenlegi szabdlyok az SzMSz-ben

1.) A

kdpvisel6-testtllet feladatainak hat6konyabb ell6t6sa 6rdek6ben bizotts6got

(bizotts6gokat) hozhat 16tre. A bizotts6gok h6romtagriak.

2.) A bizotts6g legal6bb egy tagia a nemzetisdgi dnkormdnyzat tagia.

A

nemzetis6gi

dnkorm6nyzat eln<ike nem lehet a bizotts6g elntike 6s a bizotts6g tagja sem.

Javasolt m6dositds

1.) A

k6pvisel6-testiiiet feladatainak hatdkonyabb elldtrisa 6rdek6ben bizotts6got

(bizottstigokat) hozhat l61:e. A bizotts{gok h6rom vary iit tagrialc

2.) A bizottsdg - h6rom tagri bizottsdg eset6n - legaldbb ery tagia, iit tagri bizottsdg
eset6n legal{bb k6t tagia a nemzetis6gi iinkorminyzat tagja. A nemzetis6gi <inkormrinyzat
elndke nem lehet a bizottsiig elndke 6s a bizotts6g tagia sem.
K6rem a Tisztelt K6pvisel6-testiiletet, hogy a kdvetkez<i hat6rozati javaslatot sziveskedjenek
elfogadni:

.,..../2020. (X. ....) PBN6. sz. hatrlrozat
A Pesterzsdbeti Bolg6r Nemzetis6gi Onkormrinyzat
rigy d6nt, hogy a 2312020. (lll. 11.) PBNO. szdmu h atilrozatilyal elfogadott €s a2912020.
On. 14.) PBNO. sz6mir hat fuozatdval m6dositott Szervezeti 6s Mrikdddsi Szabiiyzatit
(tovribbiakban SzMSz.) az alitbbiak szerint m6dositja.
1./

Az SzmSz IV. fejezetdnek 5. pontja helydbe

a k<ivetkez6 rendelkezds l6p:

,,5. Az eln6k akad6lyoZat6sa vagy a tiszts6g ideiglenes betSltetlensdge eset6n az iil6st az
elndkhelyettes hivja 6ssze 6s vezeti. Ha az iil6s 6sszehiv6s5ban az elnrik 6s az elndk-helyettes
iil6st a nem akadridyoztatott kdpvisel6k kdziil a legidosebb
egyidejiileg akadrilyoztawa van,
^z vezet6s6ben az elndk 6s az eln<ik-helyettes egyidejiileg
k6pvisel6 hivja 6ssze. Ha az iil6s
akadalyoztatva van, az iildst ajelenl6v6 k6pvisel6k kdzi.il a legid<isebb vezeti."

2.1.

Az SzMSzIV. fejezet 16. pontja hely6be

a kdvetkez6 rendelkezds l6p:

,,.16. Rendkiviili [l6st kell iisszehivni
a) az elncik,

b) legal6bb kdt nemzetis6gi 6nkormrinyzati k6pvisel6,
c) a nemzetis6gi dnkormrlnyzat bizottsriga, vagy
d) a flbvrirosi 6s megyei kormdnyhivatal kezdem6nyezds6re, amennyiben az indit.vany
tartalmazza a testiileti iilds dsszehiv6srinak indok6t, napirendj6t 6s helyszin6t, tovribb6
e) a kdngazgatirsi szerv megkeres6sdre, amennyiben az inditvriny a nemzetisdgi
dnkormriLnyzat egyet6rt6s6nek, v6lem6ny6nek vagy rill6sfoglal6s6nak beszerz6s6re
ir6nyu1."
3./ Az SzMSz IV. fejezet 52. pontjriLnak els6 mondata helydbe a kdvetkez6 rendelkezds l6p:

,,52.) A testUlet til6ser6[ jegyz6kdnyvet kell kdsziteni. A jegyz6kdnyvet az iil6sen
haszn6lt trirgyalisi nyelven, azaz magyat nyelven kell elk6sziteni. A jegyz6kdnyv
kdzokirat."

4./ Az SzMSz IV. fejezetenek 53. pontj6nak negyedik mondata helv6be a kdvetkezo
rendelkezds l6p:

..4. Az

elndk a polgiirmesteri hivatal krjzremtikOdds6vel -

a jegyzokdnyv

egy

p6ldriny6t 15 munkanapon belil megkiildi Budapest Fcivaros Konn6nyhivatalnak.',

5./ Az SzMSz IV. lejezetinek 56. pontja hely6be a kdvetkezo rendelkez6s l6p:

.,56. A k<izmeghallgatris id6pontjrit, napirendj6t legal6bb 15 nappal elobb meg kell
hirdctni a Budapest Foviiros XX. Keriiler Peslerzseber Onkormdnyzara honlapjan e>
kcizponti hirdet6t6b16j6n. K6rddseket. javaslatokat a kdzmeghallgatiis el6tt irrisban,
vagy telefonon is el lehet juttatni a hirdetm6nyben krlzcilt helyre."

6./ Az SzMSz VI. t-ejezet6nek 1-2. pontja helydbe a kdvetkez6 rendelkez6s l6p:

A k6pviselotestiilet f'eladatainak hat6konyabb elkitdsa 6rdek6ben bizotts6got
(bizottsdgokat) hozhat 16tre. A bizoltsiigok hdrom vagy rit tagirak.
..1.)

2.) A bizottstig - hilrom tagt bizotts6g eset6n - legalebb egy tagja rit tagf bizotts6g
esetdn legal6bb k6t tagja a nemzetis6gi cinkorm6nyzat tagja. A nemzetisdgi
dnkormiinyzat elndke nem lehet a bizottsrig eln6ke 6s a hizottsrig tagja sem."

Felel6s: Szentin6 Gjurova Edit elndk
Hatdrid6: azomal
Budapest, 2020. szeptember 28.
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Javaslat az 52D020. (VII.29.) PBN6 sz. hatiroztt
6s az rij hatirozat meghozatalira.

hatilyon kiviil helyez6s6re

Tisztelt K6pvisel6 -testfilet

!

Javaslom, hogy az 5212020. (VII.29.) PBNO sz. hatxozatot a Testiilet helyezze hat6lyon
kiviil, mivel tdbb vrfltozis is tiirt6nt a hatirozatban leirtakhoz k6pest. Javaslom, hogy egy
magyar egy6ni v611a1koz6t61, (kertdszt6l) vegyiik meg a paradicsom magokat. A magokat
mar most meg kell venni a jiiv6 6vi paLirrtaneveldshez, amelyet majd osztogathatunk a
lakoss6g rdsz6re
Erre a PBNO biztositson a sajrit k6lts6gvet6s6b6l brutt6 30.000 Ft-ot.
Hatririd6nek j avaslom a 2020. november 01. -dt megadni.

is.

K6rem a Tisztelt Kdpvisel6-testiiletet, hogy a k6vetkez<i hatirozati javaslatot sziveskedjenek
elfogadni. A hattrrozati javaslat elfogad6srihoz min6sitett tdbbs6g sziiksdges.

A Pesterzsdbeti Bolgrir Nemzetis6gi

orminy zat Kdpvisel6 testiilete

rigy d,bnt, hogy

l.

Az

5212020. (V1i.29.) PBNO sz. hatiirozatot hatrilyon

kiviil helyezi.

6s

az alitbbi

hatfu'ozatot hozza meg:
2.

A 2021.6vi paradicsom pakintaneveldshez megv6sarolja
magyar egy6ni vrillalkoz6t6l (kert6szt5l). Ene brutt6
saj et k6ltsdgvetdsdb6l.

a paradicsom magokat egy
30.000 Ft.-ot biztosit a PBNo a

2. Felkdri az eln6k6t. hogy tegye meg a szi.iks6ges intdzkeddst.
3. Forr6sa: a 2020. 6r.i mrikcid6si tamogat6s
F'edezet6t: a 2020. dvi k6ttsdgvet6s6ben iitcsoportosit6ssal biztositja.

Felelos: Eln6k
HatAridci: 2020. november 01.

Az eloterj eszt6st kdszitette:
Marosind Benedek Ildik6 nemzetis6gi referens
Budapest. 2020. szeptember 28.
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Javaslat koszorrival tdrt6n6 megeml6kez6sre az 1936.
okt6ber 23-ai forradalom tisztelet6re.

!fugyi
Tisztelt K6pvisel6 -testiilet

!

Pesterzsdbet Onkormrinyzata minden 6vben a )O(. keriileti Eml6kez6s tdren iinnepi
megemldkez6st tart 1956-os okl6ber 23-i forradalom tiszteletdre. Sajnos a korona virus miatt
ez a nagy iinneps6g az iddn elmarad. Javaslom, hogy ndma megeml6kez6s keret6ben
helyezziink el koszorut 6s rojuk ie tiszteletiinket a hdsdknek emelt eml6kmrin6l.
Javaslom, hogy a PBNO biztositson a sajiit k61tsdgvet6s6b6l brutt6 35.000 Ftot. HatdLrid6nek
javaslom a 2020. okt6ber 30-rit.
K6rem a Tisztelt Kdpvisel6-testiiletet, hogy a kdvetkezd hatrirozati javaslatot sziveskedjenek
elfogadni. A hatitrozati javaslat elfogad6s6hoz min6sitett tdbbseg sztiks6ges.

HATAROZATI JAVASLAT:
.../2020. (X. 06.)PBNO. sz. hatdrozat:
A Pesterzs6beti Bolgar Nemzetis6gi 6nkormrfuryzat Kdpvisel6 testiilete
rigy d6nt, hogy

l. Az

1956. okt6ber 23-i forradalom tisztelet6re, n6ma megeml6kez6ssel r6ja le tiszteletdt 6s

helyez el koszorit a XX. keriilet Eml6kez6s ter6n a h6sdknek emelt eml6kmrindl. Erre a
PBNO brutt6 35.000 Ft-ot biaosit a saj6t kdlts6gvetds6b<il.
2. Felkdri az elndkdt, hogy tegye meg a sziiksdges intdzkeddst.

3.FonAsa: a2020. 6vi mrik5ddsi tdmogatr{s
F edezetdt: a 2020. 6vi k6lts6gvet6sdben 6tcsoportosilissal biztositja.
Felel6s: Elndk
Hatarid<i: 2020. okt6ber 31.
Az el6terj eszt6st kdszitette :
Marosin6 Benedek Ildik6 nemzetis6gi referens
Budapest, szeptember 28.
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Javaslat Adventi Gyertyaryfijtrfls megrendez6sere.

!

-

Pesterzs6bet Onkorm6nyzata minden 6vben Advent els6 vas6rnapjrin,
az id6r 2020.
november 29-dn 17.6rakor- pesterzsdbeti VriroshrLa e16tti sdtril6 utc6ban tartja meg a nyilt
Adventi gyertyagyijtris rendezv6ry.t, iinnepdlyes keretek kdzdtt.
A korona virus miatt val6szinii, hogy csak egy kisebb iinnepsdgre lesz lehet6sdg. Ezt az
iinneps6get szeretn6nk kib6viteni, egy kis pog6cs6va1, te6va1. (max. 500 adag)
Erre a PBNO a saj6t kiilts6gvet6s6b6l brutt6 180.000 Ft.-ot biztosit. (sza1v6t4 te4 ital, fliszer,
pohrir, pog6csa vagy egy6b ropogtatni va16.)

K6rem a Tiszelt K6pvisel6-testiiletet, hogy a kdvetkez<i hatarozati javaslatot sziveskedjenek
elfogadni. A hat6rozati javaslat elfogadrisrihoz min6sitett tiibbs6g sziiksdges.

HATAROZATI JAVASLAT:
.../2020. (X. 06.)PBNO. sz. hatdrozat:
A Pesterzsdbeti Bolg6r Nemzetis6gi Onkormrinyzat K6pvisel6 testiilete
rigy ddn! hogy

1. Csaflakozva Pesterzsdbet Onkormrinyzata Adventi Gyertyagyujt is iinneps6gdhez, 2020.
november 29-dn 17 .6rakor a pesterzs6beti V6rosh6za el6tti s6trfl6 utcdban. A korona virus
miatt val6szinii, hogy csak egy kisebb iinneps6gre lesz lehet<is6g. Ezt az iinneps6get kib<iviti
ki egy kis pogr4cs6val, teiival. (max. 500 adag) Erre a PBNO 180.000 Ft-ot biaosit a saj6t
kdltsdgvetds6b<il. (szalvdta, tea" ital, fliszer, potuir, pog6csa vagy egy6b ropoglatni val6)
2. Felk6ri az elniik6t, hogy tegye meg a sziiks6ges int6zked6st.
3.Fonasa:. a2O20. 6vi miik6d6si t6mogat6s
F edeze6t: a 2020. dvi k6lts6gvet6sdben 6tcsoportositrissal biztosida.
Felel6s: Elniik
Hatririd6: Adott

Az el6terj eszdst k6szitette:
rrs /Marosin6 Benedek Ildik6 nemzetis6gi referens
Budapest, 2020. szeptember 28.
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Javaslat a Pesterzs6beti Bolgdr Nemzetis6gi
Onkorminyzat Kiizmeghallgat:lsinak id6pontj :ira.

Tiilgi
Tisztelt K6pvisel6 -testiilet

I

I alkalommal a tdrvdnyi eloir6s szerint Kozmeghallgatdst kell tartania a
nemzetis6gi dnkoi'manyzatnak, amelyr6l a lakoss6got is tajdkoztatni kell. Pesterzs6bet honlapj6n is
meg kell jelentetni. valamint helyben szok6sos m6don is meg kell hirdetni. Az iddn javaslom, hogy
Kiizmeghallgat6st 2020. december 10-6n 1 5 6rakor tarlsuk.
Helyszin: Civil Hiz
Cime: Budapest, XX. keriilet Vctrdsmarty u. 180. sz.
Javaslom, hogy a Kozmegirallgatisra pog6cs6t, is 6sv6nyvizet is vdsilLroliunk. Erre a PBNO 5.000 Ftot biztosit a sajAt ktiltsdgvetds6bol.
Minden dvben legal6bb

a

a

kcivetkezo hatirozali javaslatot sziveskedjenek
elfogadni. A hatirozatijavaslat elfogadisrihoz minositett tdbbs6g sziiks6ges.

K6rem

Tisztelt Kdpvisel6-testiiletet" hogy

HATAROZATI JAVASLAT:
.../2020. {X. 06.)PBNO. sz. hatrirozat:
A Pesterzs6beti Bol96r Nemzetisegi Onkomrdnl zat Kdpviselo testiilete
Ligy dilnt, hogyI

.

Kiizmeghallgatest hrt.
ldopont: 2020. december l0-6n 15.00 6ra
Helyszin: Civil H6z
Cime: Bp., XX. keriilet Vcirijsmartl,u. 180. sz.
Erce a PBNO brutt6 5.000 Ft-ot biztosit a saj6t kolts6gvet6s6bril, amelyen pog6csdt
0dit5t viisarol.

2.
3.

Felkdri az elndk.it, hogy tegye meg a sziiks6ges intdzked6st, a honlapon val6
megjelentet6sre. a helyben szok5sos tn6dos tdrtdn6 meghirdetesre is.

4.

!orr6sa: a 2020. 6vi miikijd6si tAmogatAs
I'edezet6t: a 2020. 6vi kijlts6gvetds6ben dtcsoportosit6ssal biaositia.

ds

Felelos: Elncik

Hat6rido: Adott
Az eloterjesztdst kdszitette:
Marosin6 Benedek lldik6 nemzetis6gi referens

"rV(*ottl.tas.,.,4

Budapest, szeptember 28.
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Szentin6 Giurova Edit

JELENLETI iV
Pesterzs6beti

Bolgir Nemzetis6gi OnkormAnyzat

2020. okt6ber 06 -i K6pvisel6-testiileti iil6sr6l

szenrin6Gjurora Edit

etniik

'Lombori Ildik6

elniik-helyettes

Szab6n6 Szalav

Eva

Meghivottak:

Orsolya

. ..r..............1*'.ill.-r.
la.y..:..irrl.r.i...t:ikli

Marosin6 Benedek Ildik6 jegrzk vez.
nemzetis6gi referens

dr. Demjanovich

e ".
.
+
...*.r.u.er...Y:r-.. LQ't+t-ro

jeWzb

Kov6cs Eszter alpolgiirmester

Koviics Andr6s szeruezdsi osztdlyvezet6
Subicz Istvan szervezdsi osztiilyvezet6-helyettes
[-ehoczky P6tem6 p6nziigyi oszt6lyvezeto

.r.tlxi
J

llwo,,r-"r$\

u

li.

c'

MEGxivo
Pesterzs6beti Bolgdr Nemzetis6gi dnkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete 2020. okt6ber 06.-6n
11.00 6rakor, a Budapest F<iv6ros XX. keriilet Pesterzs6beti Polgdrmesteri Hivatal I. emeleti
Kisterm6ben. (8p,. )O(. ker. Kossuth Laios tdr 1.) rendes nyilt iil6st tart, amelyre Ont
tisztelettel meghivom.

Napirendi pontok iavaslata:

l.

Javaslat

2.

Javaslat az 5212020. (VII.29.) PBN6 sz. hatdrozat hatrityon kiviil helyez6s6re
az ij hat rozat meghozatalfra. (anyag k6s6bb)
El6ad6: Elniik

3.

Javaslat koszorrival tiirt6n6 megeml6kez6sre az L956. oktriber 23-ai forradalom
tisztelet6re. (anyagk6s6bb)
El6ad6: EIniik

4.

Javaslat Adventi Gyertyaryrijtris megrendez6s6re, (anyag k6s6bb)
El6ad6: Elniik

a Pesterzs6beti Bolgdr Nemzetis6gi Onkorm{nyzat Szervezeti
Miikiid6si Szabilyzatrinak m6dosit6s6ra. (anyag mell6kelve)
El6ad6: EIn6k

5. Javaslat

a

Pesterzs6beti

6s

6s

Bolgir Nemzetis6gi dnkorminyzat

Kdzmeghallgatf sinak id6pontjira. (anyag k6s6bb)
El6ad6: Elniik

6. Eryebek
E16ad6: Elntik

Budapest, 2020. szeptember 28,

qot{
Lnrrl^'uu' Cllpt*nSzentin6 Gjurova

Edit

sk.

elniik
Kapia:
Bolgrir iik. k6pvisel6k (3)
Kovdcs Esaer alpolgrfu:mester
dr. Demjanovich Orsolya jegyz6
K6czi6nn6 dr. Pohl M6nika aljegyz6
Lehoczky P6tem6 p6nziigyi ov.
Kov6cs Andrris j egyzoi megbizott
Subicz Istv6n szervezdsi osztrillwezet6-helyettes
Marosin6 Benedek Ildik6 nemzetis6gi referens
Kdrem, hogt elkerlilhetetlen tdvolmaraddsdt a + 36 1263-0391. telefonszdmon, illetye a + 36
1289-2550. fax-szdmon, vagt
marosine.benedek.ildiko@pesterzsebet.hu e-mail cimen
elezni

a

2020.09.28.

Levelek

-

marosine.benedek.ildiko@pesterzsebet.hu

Meghlvo
Marosin6 Benedek lldik6
H 2020. 09. 28. 10:30

cimzert:Edit Gjurova <edit@vgs.hu>; lldiko
<

sza

boneszalayeva @freemail.h

u

Zombori <zildiko7407@gmail.com>; szaboneszalayeva@freemail.hu
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<marosine.benedek.ildiko@pesterzsebet.hu>;
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meghiv6 bolg6rdoc; bolg5r ules 1. napirend.pdf;

Marosin6 Benedek Ildik6
ncmzetis6gi referens
Budapest Frivriros XX. keri: Iet
Pesterzs6beti Polgiirmesteri Hivatal

Bp. 1201. XX. ker. Kossuth La-jos t6r i.
Tel.: 06 1283-0391
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bolg5r ules 2-5 napirend el6terjesztesei
Marosin6 Benedek lldik6
K 2020.

09.29. 9:12
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