i rr iji;

Jegyzdkiinyv
K6sziilt Budapest Pesterzsdbeti Uknfln dnkormr{nyzat K6pvisel6-testiil ete 2020. ola1ber
13.-dn 09.00 6rai kczdettel a Budapest F6vriros XX. ker. Pesterzsdbeti Polgdrmesteri Hivatal
@udapest, XX., Kossuth Lajos t6r 1. L emeleti Kistermdben) megtaxtott rendkiviili nyilt
Kdpvisel6-testiiieti iil6sr61.
Jelen

vannak:

Anatolij
PercczLbsz]6
Burij

eln6k
eln6k-helyettes
jegyz6k6nyrvezet6
Marosin6Benedeklldik6
K6czirinnd dr. Polh M6nika aljegyzb
Koviics
Alpolgrirmester

Eszter

T6vol van: Hopp Marianna k6pvisel6

Burii Anjrtolii: Kriszdnti a megielenteket, megrillapitj4 hogy a Budapest Pesterzs6beti
Ukrfn Onkorminyzat 3 megvdlasztott tagiab6l 2 k6pvisel6 van jelerl az iil6s
hatdrozatk6pes, azt megnyitja

Burii Anatolii:

Javasolja, hogy tegyenek javaslatot a jegyz6kiinyv-hitelesft6 szem6ly6re.
Javasolja jegyz6kiinyv-hitelesit6nek Perecz L(xzl6 k6pvisel6t. K6ri, hogy szavazzanak a
javaslah6l.
Meg6Lllapitja, hogy a

PUKO 3 megvrflasztott tagi6b6l je1en16v6 2 tag a javaslatot 2 igen, 0

nem, 0 tart6zkodrissal egyhangulag elfogadta.
30/2020.( X. 13.) PUKO sz. hatdrozatr
Budapest Pesterzs6beti Ukrain Onkormdnlzat fgy d<in! hogy

a

2020. okt6ber 13-i K6pvisel6-testiileti iil6s6nek jeryz6kiinyv-hitelesft6s6re Perecz

Ldszl6 k6pvisel6t jeldli ki.
Felel6s: Elniik
Hatdridd: azonnal

Napirendi pontok iavaslata:

1.

Javaslat a Budapest Pesterzs6beti
Szabdlyzatdnak m6dositdsrira.
El6ad6: Elndk-helyettes

Ukdn

Onkorm {nyzat Szewezeti 6s Miikiid6si

Burii Anatolii:
tagj 6b61 j

Szavazisra teszi a javaslatot, megrfllapitja, hogy a PUKO 3 megvalasztott
elenl6v6 2 tag a javaslatot 2 igen, 0 nem, 0 tart6zkodassal egyhangulag elfogadta.

31/2020.(X. 13.) PUK6 sz. hatdrozat:
Budapest Pesterus6beti Ukrin dnkormrlnyzat K6pvisel6-testiilete

fry diint' hory 2020. oktr6ber 13.-in az alibbiak szerint fogadja el a K6pvisel6-testiileti
il6s napirendj6t.
1.

Javaslat a Budapest Pesterzs6beti
Szabdlyzatrinak m6dositrisira.
EI6ad6: Elniik-helyettes

2.

trgyebek
E16ad6 : Elniik-helyettes

Ukrin Onkorm nyzat Szewezeti

6s

Miikiid6si

Felel6s: EIniik

HatiridS: Adott

Eurii Anatolii: Megnyitja az 1. napirendet: Javaslat a Budapest
Onkorminyzat Szervezeti
El6ad6: Elniik

6s

Pesterzs6beti Ukrrin

Miikiid6si Szabdlyzatdnak m6dositrisdra.

Burii Anatolii : Elmondja, hogy

az anyagot mindenki megkapta, eiolvasta. Amennyiben van
hozzdsz6lisa azt most tegye meg. Javasolj a az el6terjeszt6s hatirozati javaslal6t elfogad:isra.

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

A nemzetisdgek jogair6l szol,6 20ll.6vi CLXXIX. t<i,rv6nyt (tovAbbiakban: Nek tv.) - 2020.
jtlius 1-i hat6llyal - m6dositotta a 2020. 6vi LXVIII. titrv6ny.
A m6dosit6s tdbb olyan - a K6pvisel6-testiilet mrikddds6vel kapcsolatos - rendelkezdst
tartalrnaz, mety 6rinti a Pesterzsdbet Szlovrik Onkorm furyzata Szewezeti 6s Mtikdd6si
Szab6lyzatanak szdveg6t.

Fentiek miatt sziiks6ges m6dositani a Pesterzs6bet Szlov6k Onkormfuryzata a 15. 1III. 11.)
PUKO sz. hathrozatlal elfogadott 4s a 2512020. (VIL 17.) PUKO sz. hatdrozattal m6dositott
Szervezeti 6s Miikdd6si Szabdlyzatdt'
A javasolt m6dosit6sok az al6bbiak:

Az SzmSz IV. feiezet 5. pontia

-

a Nek

tv. 90. $-{nak m6dositdsa alaniin

Jelenlegi szabdlyok az SzmSz-ben:
Az elniik akad6lyoztat6sa vagy a tiszts6g ideiglenes betd,ltetlens6ge eset6n az iil6st az
elndkl-relyettes hiv.ja 6ssze ds vezeti.
Javasolt m6dositris:
Az elndk akadrilyoztat6sa vagy a tisztsdg ideiglenes betdltetlens6ge esetdn az iil6st az
elndkhelyettes hivja 6ssze 6s vezeti. Ha az iil6s iisszehiv:isriban az elniik 6s az elniikhelyettes egyidejiileg akadilyoztatva v^n, az iil6st a nem akadilyoztatott k6pvisel6k
ktiziil a legid6sebb k6pvisel6 hivja 6ssze. Ha az iil6s vezet6s6ben az elniik 6s az elniik-

helyettes egridejiileg akad:ilyoztatva van,
legiddsebb vezeti.

^z

iil6st a jelenl6v6 k6pvisel6k kiiziil

a

Az SzmSz IV. feiezet 16. pontia

-

a

Nek tv. 89, S-6nak mridositrlsa alanidn

Jelenlegi szabilyok az SzmSz-ben:
Rendkiviili til6st kell dsszehivni a nemzetis6gi 6nkormiinyzat elndk6nek, illetve legal6bb 2
k6pvi sel6j 6nek ind itv iny 6r a.
Javasolt m6dositris:
Rendkiviili i.il6st kell iisszehivni
a) az elntik,
b) legal6bb kdt nemzetis6gi dnkorm6nyzati k6pvisel6,
c) a nemzetisdgi dnkormdnyzat biznlls(qa, vagy
d) a f6vittosi 6s megyei kormdnyhivatal kezdemdnyez6s6re, amennyiben az inditviny
tartalmazza atestitleti iil6s dsszehivris6nak indok6t, napirendj6t 6s h elysztndt, tovhbbir
e) a kdngazgat si szEw megkeres6sdre, amennyiben az inditviny a nemzetis6gi
d,nkormrinyzat egyetdrt6sdnek, v6lem6ny6nek vagy rill6sfoglal6srlnak beszerz6sdre ir6nyul.

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

I

c) pont m6dositrisa alanirln

Jelenlegi szabdlyok az SzMSz-ben:
52.) A testiilet iil6sdr6l jegyz6kdnyvet ke1l kdsziteni. A jegyz6kdnyvet az iil6sen hasnhlt
t irgyal6si nyelven vagy - testiileti ddnt6s alapjrfu - magyar nyelven keI1 elk6sziteni. A
jegyz6kdnyv kdzokirat.
Javasolt m6dositis:
52.) A testiilet ii16s6r61 jegyz6k<inyvet kell kdsziteni. A jegyz6kdnyvet az iil6sen haszr6lt
trirgyalrisi nyelvefl, z t maryar nyelven kell elkdszfteni. A jegyz6kdnyw kdzokirat.

Az SzmSz IV. feiezet 53. pontia

-

t. 95.

a Nek

S

(3) bekezd6s m6dositdsa alanidn

Jelenlegi szabdlyok az SzMSz-ben:
53.) A jegyz6kiinyvet az elniik 6s a k6pvisel6-testiilet rfltal v6lasztott jegydikdnyv-hitelesit6
irja ala. A jegyz6kdnyv-hitelesit6 szem6lydr<i1 az iildst vezet6 javaslata ut6n a k6pvisel6testtilet egyszerii sz6tdbbsdggel ddnt.
A jegyz6kiinyv els6 p6ld6ny6t a polg6.rmesteri hivatal irattrlrriban kell elhelyezni.
Az elndk a polgrirmesteri hivatal kdzremiik6d6s6vel a jegyzbkdnyv egy pdld6ny6t
megkiildi Budapest F6vriros Kormdnyhivatalnak.
A k6pvisel<itestiilet iil6seir6l hangfelv6tel is k6sziilhet.

-

-

Javasolt mt6dositds
53.) A jegyz6kiinyvet az e1n6,k 6s a k6pvisel6-testiilet rlltal vilasztott jegyzokiinyv-hitelesit6
irJa a15,. A jegyz6kdnyv-hitelesit6 szem61y6r61 az iildst vezeto javaslala utrin a k6pvisel6testiilet egyszerii sz6tiibbs6ggel ddnt.
A jegyz6kiinyv e1s6 p6ldriny6t a polgdrmesteri hivatal irattrirdban kell elhelyezni. Az etndk - a
polgdrmesteri hivatal ktizremrikddds6vel a jegyz6kdnyv egy p6lddnyAt 15 munkanapon
beliil megkiildi Budapest F6v6ros Kormrinyhivatalnak.
A kdpvisel6testiilel ii1{sgir$l hangfelvdtel is kdsziilhet.

-

Az SzmSz IV. feiezet 56. pontia

- a Nek

Jelenlegi szabilyok az SzMSz-ben:

tv 97.

Q

(3) bekezd6s m6dositrisa alapidn

56.) A k6zmeghallgauis id6pontj6t, napirendj6t legal6bb 10 nappal el6bb meg kell hirdetni a
Budapest F6v6ros )O(. Keriilet Pesterzs6bet dnkormrlnyzata honlapjdn 6s k6zponti
hirdet6t:lbldjan. Kdrddseket, javaslatokat a k6zmeghallgatris el<itt irdsban, vagy telefonon is el
lehet juttatni a hirdetm6nyben kdziilt helyre.

Javasolt m6dositAs:
56.) A kdzmeghallgatfs id6pontj6t, napirendjdt legal6bb 15 nappal el6bb meg kell hirdetni a
Budapest F6v6ros )O(. Kertilet Pesterzsdbet Onkormrinyzata honlapj6n 6s kdzponti
hirdet5t6bl6j6n. Kdrd6seket, javaslatokat a kdzmeghallgat6s el6tt ir6sban, vagy telefonon is el
lehet juttatni a hirdetm6nyben kozdlt helyre.

Az Szmsz VI. fejezet 1.-2. pontja

-

a Nek

tv. 104. $ m6dositrisa alapjrin:

Jelenlegi szabdlyok az SzMSz-ben

1.) A

k6pviselti-testiilet feladatainak hat6konyabb ellltrisa 6rdekdben bizoftsrigot

(bizotts6gokat) hozhat l6tre. A bizotts6gok h6romtagtak.
2.) A bizotts6g legal6bb egy tagia a nemzetis6gi dnkormrinyzat tagja.
dnkorm6nyzat elndke nem lehet a bizotts6g elndke 6s a bizotts6g tagja sem.

A

nemzetis6gi

Javasolt m6dositds

1.) A

kdpvisel6+estiilet feladatainak hat6konyabb ell6t6sa 6rdek6ben bizottsiigot

(bizottstigokat) hozhat l6tre. A bizottsaigok hfrom vagy iit tagriak.

- hdrom tagr[ bizottsdg eset6n - lega}lbb ery tagia, iit tagri bizottsig
eset6n legak{bb k6t tagia a nemzetis6gi dnkorminyzat tagia. A nemzetisdgi 6nkorm6,nyzat
elndke nem lehet a bizotts6g eln6ke 6s a bizottstig tagia sem.
2.) A bizottsdg

K6rem a Tisztelt K6pvisel6-testiiletet, hogy a kiivetkez6 hatii,rozati javaslatot sziveskedjenek
elfogadni:

Budapest Pesterzsdbeti Ukr6n

rigy drint. hogy a 15/2020. (III. 1 1.) PUKO. szrimir h atArozatAval. elfogadott 6s a2512020.
(VII. 17.) PUKO. sz6mu hatiLrozatilal m6dositott Szervezeti 6s Mrik<id6si Szabilyzatit
(tov6bbiakban SzMSz.) az alabbiak szerint m6dositja.
1./ Az SzrnSz

IV. fejezet6nek

5. pontja helydbe a kdvetkez6 rendelkez6s l6p:

,,5. Az elndk akad6lyoztatisa vagy a tiszts6g ideiglenes betdltetlens6ge esetdn az til6st az
elndkhelyettes hivja 6ssze 6s vezeti. Ha az iilds dsszehiv6sriban az eln6k 6s az elndk-helyettes
egyidejiileg akad6lyoztatva van, az tildst a nem akadrilyoaatott k6pvisel<ik k6ziil a legid6sebb
k6pviselo hivja 5ssze. Ha az lil6s vezetdsdben az eln6k 6s az etndk-helyettes egyidejiileg
akad6lyoztatva van, az iildst ajelenl6vd kdpvisel6k kdztil a legid<isebb vezeti."
2.1.

Az SzMSz IV. fejezet 16. pontja hely6be

a kdvetkez6 rendelkez6s ldp:

,,.16. Rendkiviili iil6st kell 6sszehivni
a) az elndk,

b) legal6bb k6t nemzetisdgi tinkormilnyzati kdpvisel6,
c) a nemzetisdgi dnkormri.nyzat bizollsiga, vagy

d) a f6varosi 6s megyei kormdnyhivatal kezdemdnyez6s6re, amennyiben az indi*tny
tartalmazza a testileti ii16s dsszehiv6srinak indok6t, napirendj6t 6s helyszin6q tov6bb6
e) a kdzigazgati.si szerv megkeres6sdre, amennyiben az inditvriny a nemzetis6gi
dnkorm6nyzat egyetdrtdsdnek, v6lem6ny6nek vagy :ill6sfoglaldsrinak beszerzds6re
ir6nyu1."
3./ Az SzMSz W. fejezet 52. pontjrinak els6 mondata hely6be a kdvetkez6 rendelkezds l6p:

,,52.) A testtilet iil6s6nil jegyz6kdny,vet kell k6sziteni. A jegyz6kdnyvet az iil6sen
haszn6lt trirgyal6si nyelven, az.az magyat nyelven kell elk6sziteni. A jegyz6k<inyv
kdzokirat."
4.1

Az SzMSzIY. fejezet6nek 53. pontjiinak negyedik mondata hely6be

a kdvetkez6

rendelkezds ldp:

,,4. Az elniik

-

a polgrirmesteri hivatal kdzemiikiidds6vel

*

a jegyz6kdnyv egy

p6ldanydt 15 munkanapon beltil megktildi Budapest F6viiros Kormdnyhivatalnak."
5./ Az SzMSz

IV. fejezetdnek 56. pontja hely6be a kdvetkez6 rendelkez6s

16p:

A

kdzrneghallgatris id6pontj6t, napirendj6t 1egal6bb 15 nappal el<ibb meg kell
hirdetri Budapest F6vifuos XX. Keriilet Pesterzsebet Onkormrinyzata honlapj6n 6s
kdzponti hirdet6tribl6jrfur. K6rd6seket, javaslatokat a kdzneghallgat6s e16tt ir6sban,
vagy telefonon is el lehet juttatri a hirdetm6nyben kdziilt helyre."

,,56.

6./ Az SzMSz VI. fejezet€nek 1-2. pontja hely6be a kdvetkez6 rendelkez6s l6pl

,,i.) A

kdpvisel6-testiilet feladatainak hat6konyabb ell6trisa 6rdek6ben bizotts6got
(bizotts6gokat) hozhat 16tre. A bizotts6gok hrirom vagy tit tagriak.
2.) A bizoltsdg - hrlrom tagri bizottsrig eset6n - legalAbb egy tagla 6t tagri bizotts6g
eset6n 1egal6bb k6t tagja a nemzetis6gi dnkormdnyzat tagla. A nemzetisdgi
dnkorrnrinyzat elndke nem lehet a bizotts6g elndke 6s a bizottsiig tagia sem."
Felel6s: Burij Anatolij elndk

Hat6rid6: azonnal

Burii Anatolii: Szavazisra teszi az el6terj e sx6s hatirozan javaslatrit, meg6llapitja, hogy
PUKO 3 megvrflasztott tagieb6l je1en16v6 2 tag

a

javaslatot 2 rgen,0 nem, 0 tart6zkod6ssal

egyhangulag elfogadta.

32l2020.(X. 13.) PUKO sz. hatrflfozat:
Budapest Pesterzs6beti Ukrin Onkormdnyzat K6pvisel6-testiilete
rigy diint, hogy a 15/2020. (III. 11.) PIIKO . szixnihat6rozatild elfogadott 6s a2512020.
(VIL 17.) PUKO. szimihatfuozal6val m6dosltott Szervezeti 6s Miik6d6si Szabilyzatit
(tov6bbiakban SzMSz.) az alzhbiok szerint m6dositja.
1./

Az SzmSz IV. fejezetdnek 5. pontja hely6be

a

a k6vetkez6 rendelkez6s 16p:

,,5. Az elnok akadalyoztatrisa vagy a tiszs6g ideiglencs bet<iltetlensdge esetdn az iil6st az
elnrikhelyettes hir,'ja cissze ds vezeti. Ha az iilds dsszehiviisdban az elnrjk ds az elndk-helyettes
egyidejrileg akadilyoztatva vzrn, az iil6st a nem akad6lyoZatott kdpviselok kciziil a legidosebb
kdpvisel6 hivja 6ssze. Ha az iilds vezetdsdben az elncik 6s az elndk-helyettes egyidejfleg
akadiilyoztatva van. az tildst ajelenlivri kdpviselclk kdztil a legidosebb vezeti."
2.1.

Az SzMSzIV. leiezet 16. pontja hely6be a kovetkez6 rendelkezds l6p:
,,. 16.

Rendkiviili iildst kell <isszehivni

a) az eln6k,

b) legal6bb k6t nemzetisdgi onkormrinyzati k6pvisel6,
c) a nemzetis6gi cinkorm6nyzat bizotts6ga. vagy
d) a fbvrirosi 6s megyei kormSnyhivatal kezdemdnyez6s6re, amennyiben az inditvdn.v
tat'talfilmzza a testiileti iil6s dsszehiviisiinak indokdt. napirendj6t ds helyszin6t. tor,6bbi
e) a k6zigazgatiisi szerv megkeresdsdre. amennyiben az inditvriny a nemzetis6gi
dnkormanyzat egyet6rt6s6nek. vdlemdny6nek vagy zill6sfoglal6s6nak beszerz6s6re

irdnyul."
3./ Az SzMSz

IV. lejezet 52. pontjanak

e1s5

mondata hely6be a kdvetkez6 rendelkezds l6p:

.,52.) A lesttllet iil6sdr6l jegyzok<lnyvet kell kdsziteni. A jegyz6kcinyvet az iildsen
haszr6lt trirgyal6si nvelven, azaz magyat nyelven kell elkdsziteni. A jegyziikdnl v
kozokirat."
4.1

Az SzMSzIY. fejezetdnek 53. pontjanak negyedik mondata helydbe

a kcivetkezo

rendelkez6s 16p:

,.4. Az elndk - a polgiirmesteri hivatal kdzremtikciddsdvel - a jegyz6kdnyv egy
pdldriLnynt I5 munkanapon beliil megkiildi Budapest Fovriros Komdnyhivatalnak.''
5./ Az SzMSz IV. lejezetdnek 56. pontja helydbe a kovetkezo rendelkez6s l6p:

A

kozmeghallgatris id5pontjrit, napirendj6t legal6bb 15 nappal el6bb meg kell
hirdetni Budapest F5v6ros XX. Keriilet Pesterzs6bet Onkormanyzata honlapjd.n ds
kozponti hirdet6t6bl6j6n. K6rd6seket, javaslatokat a kdzmeghallgat6s elott ir6sban,
vagy telefonon is el lehet juttatni a hirdetm6nyben kdzcilt helyre."
..56.

6./ Az SzMSz VI. lejezetdnek 1-2. pontja hely6be a kovetkez6 rendelkez6s l6p:

A kdpviselo-testiilet feladatainak hat6konyabb ell6t6sa drdekdben bizotts6got
(bizottsdgokat) hozhat ldtre. A bizotts6gok hiirom vagy ot tagfiak-

,.1.)

2.) A bizotts6g - harom tagri bizottsdg esetdn - legaliibb egy tagja 6t tagt bizottsiig
esetdn legaldbb kdt tagja a nemzetis6gi dnkormiinl,zat tagia. A nemzetis6gi
dnkormiinyzat clndke nem lehet a bizottsrig elndke ds a bizotts6g tagja sem."
FelelSs: Burij Anatolij elndk
Hatririd6: azonnal

Perecz L6szki: Bezdrja a napirendet.

Perecz Lr[szl6:

Mivel

a kdpvisel<i-

testiileti iil6shez nincs tdbb hozzitsz6l6, bezit4a azt.

2uL/

Peiecz Ldszl6
j egyz6kcinyv-hitelesit<i

Budapest Pesterusfbeti Ukr6n dnkorminyzat
Budapest F6vri,ros XX. keriilet
Pesterzs6beti Polgdrmesteri Hivatal

Lehoczki P6tern6
p6nziiryi-6s szimviteli osztdpezetfl asszony r6sz6re

Tisztelt Osztilyvezet6 Asszony

!

Mell6ke1ten megkiilddm a 2020. okt6ber 13.-rin megtartott K6pvisel6-testiileti ii16s6n hozott
hatfu ozatokat, tov6bbi szives felhasznrfl 6s v6gett.

Budapest, 2020. okt6ber 13.

Tisztelettel:

;;:;tri,$,^il

x

13.) PUKo sz. hatirozat:
30/2020.(
Budapest Pesterzs6beti Ukrrin Onkorminyzat

a

tgy ddnt, hogy

2020. okt6ber 13-i K6pvisel6-testiileti iil6s6nek jeryz6kiinyv-hitelesit6s6re Perecz
L6szl6 k6pvisel6t jeliili ki.
Felel6s: Elniik
Hatirid6: azonnal
31/2020.(X. 13.) PUKO sz. hatdfozat:
Budapest Pesterzs6beti Ukr6n Onkormdnyzat K6pvisel6-testiilete
riry diint, hogr 2020. okt6ber 13.-in az alfbbiak szerint fogadja el a K6pvisel6-testiileti
iil6s napirendj6t.

1.

Javaslat a Budapest Pesterzs6beti Ukr6n Onkorm finyzat Szewezeti 6s Miikiid6si
Szab6lyzat6nak m6dositds{ra.
El6ad6: Elntik-helyettes

2. Egrebek
El6ad6 : Elniik-helyettes

Felel6s: Elntik

Hatirid6: Adott

32l2020.(X. 13.) PUKO sz. hatirozat:
Budapest Pesterzs6beti tlkrdn dnkormr{nyzat K6pvisel6-testiilete
rigy dtint, hogy a 7512020. Gn. 1 1.) PUKO. sz6mri hat inozatl,val elfogadott 6s a2512O20.
(VII. 17.) PUKO. szimri hatarozatrival m6dositott Szervezeti 6s Miik<td6si Szabhlyzatdt
(tov6bbiakban S zMSz.) az oldbbiak szerint m6dosftja.

Az SzmSz IV. fejezet6nek 5. pontja hely6be a k6,vetkez6 rendelkez6s l6p:
,,5. Az elndk akad lyortatdsa vagy a tisztsdg ideiglenes betiiltetlensdge eset6n az iil6st az
eln6khelyettes hivja 6ssze 6s vezeti. Ha az iil6s dsszehiv6siban az elniik 6s az elndk-helyettes
egyidejiileg akaddLlyoztatva van, az iil6st a nem akadiilyoztatott k6pvisel6k kdziil a legid6sebb
k6pvisel6 hivja 6ssze. Ha az iil6s vezet6s6ben az eln6k 6s az elntik-helyettes egyidejrileg
akadilyoztafra van, az iil6st ajelenl6v6 kdpvisel6k kdziil a legid6sebb vezeti."
1./

2./ .

Az SzNlSzlV. fejezet
,,. 16.

16. pontja hely6be a kdvetkez6 rendelkez6s 16p:

Rendkiviili ii16st kell 6sszehivni

a) az elndk,

b) legal6bb kdt nemzetis6gi dnkormrinyzati kdpvisel6,
c) a nemzetis6gi 6nkorm5nyzat bizotts6g4 vagy
d) a f<iv6rosi 6s megyei kormrinyhivatal kezdem€nyez6sdre, amennyiben az inditviny
tartalmazza a testiileti iil6s dsszehivrisrimak indok6t, napirendj6t 6s helyszindt, tovribb6
e) a k1agazgatLisi szerv megkeres6s6re, ameruryiben az :l;.ditv{lry a nemzetis6gi
0nkormrinyzat egyetdrt6sdnek, vdlem€ny6nek vagy iilldsfoglal6sdnak beszerz6sdre

ir6nyul.'

3./ Az SzMSz IV. fejezet 52. pontjrinak els6 mondata helydbe a kdvetkez5 rendelkezds lep:

,"52.) A testiilel iil6s6rcil jegyzokdnyvet kell k6sziteni. A jegyzokcinyvet az iildsen
haszn6lt tdrgyal6si nyelven. azaz magyar nvelven kell elkdsziteni. A jegyz6k6nyr
k<izokirat."
4.1

Az SzMSz [V. lejezetdnek 53. pontj6nak negyedik mondata helydbe

a k6vetkez6

rendelkezds l6p:
..:1. Az elncik - a polgimesteri hivatal kdzremiik6d6s6vel - a jegyzokdnyv egy
p6ldriny6t 15 munkanapon beliil megkiildi Budapest Fciv6ros Kormiinyhivatalnak."

5./ Az SzMSz IV. 1'ejezet6nek 56. pontj a hely6be a kcivetkez6 rendelkezds l6p:

A kdzmeghallgat6s id6pontj6t, napirendj6t legal6bb l5 nappal elobb meg kell
hirdetni Budapest Foviros XX. Keri.ilet Pestcrzsdbet Onkormdnl zara horrlapjdn es
kdzponti hirdet6t6blij6n. Kdrd6seket. javaslatokat a kdzmeghallgatris elott ir6sban.

,.56.

vagy telefonon is el lehet jr-rttatni a hirdetm6nyben kdz61t helyre.''
6./ Az SzMSz VI. fejezet6nek l-2. pontj a helydbe a kcjvetkez6 rendelkezds ldp:

A kdpvisel6-testiilet feladatainak hat6konyabb elLitrisa drdekdben bizottsdgol
(bizofts6gokat) hozhat l6tre. A bizottsrigok h6rom vagy ot tagtak.

..1.)

2.) A bizottsrig - hiirom tagi bizottsrlg eset6n - lega16bb egy tagia dt tagt bizottsrig
esetdn legalibb kdt tagia a nemzetisdgi dnkormiinyzat tagja. A nemzetisdgi
tinkormSnyzat elnijke nem lehet a bizottsrig elndke 6s a bizotts6g tagja senr."
Felel6s: Burij Anatolij elnrik

Hat{rid6:

azormal

Budapest Pesterz s6beti Ukrrin dnkormdnyzat

Kivonat
a

Budapest Pesterzs6beti Ukr6n Onkorm Snyzat 2020. jitlius 17-6n a Kdpvisel6-testiileti

32l2020.(X. 13.) PUKO sz. hatdrozat:
Budapest Pesterzs6beti Ukrdn Onkorminyzat K6pvisel6-testfflete
rigy ddnt, hogy a 1512020.
11.) PUKO. szimihatirozat6val elfogadott 6s a2512020.
(VII. 17.) PUKO . sz{rnthatArozat6val m6dositott Szervezeti 6s Mtk6 d6si Sz.abltyzattu
(tov6bbiakban SzMSz.) az al6bbiak szerint m6dositja.

(I[

Az SzrnSz [V. fejezet6nek 5. pontja hely6be a kiivetkez6 rendelkezds l6p:
,,5. Az elndk akadllyoztatdsa vagy a tisztsdg ideiglenes betdltetlensdge esetdn az iil6st az
elndkhelyettes hivja dssze ds vezeti. Ha az ii16s dsszehivris6ban az elniik 6s az elndk-helyettes
egyidejtileg akadriLlyozta:tva van, az iil6st p nem akadalyoztatotlkdpvisel6k kdziil a legid6sebb
k6pvisel6 hivja dssze. Ha az iil6s vezet6sdben az eln<ik 6s az elndk-helyettes egyidejiileg
akaddlyoztatva van, az iil6st ajelenl6v6 k6pvisel6k kiiziil a legid6sebb vezeti."
1./

2.1

.

Az SzNISz [V.

fej ezet 16. pontj a helydbe a kdvetkez6 rendelkez6s 16p:

,,.16. Rendkiviili iil6st kell dsszehivni
a) az elndk,

b) legaLibb kdt nemzetisdgi dnkormrinyzati k6pvisel6,
c) a nemzetis6gi dnkorm6nyzat bizoltsAga, vagy
d) a f6v5rosi 6s megyei korm6nyhivatal kezdem6nyezds6re, amennyiben az ndiwdny
tartalmazza a testiileti iil6s dsszehivrisAnak indok6t, napirendjdt 6s helyszin6t, tov6bb6
e) a kdzigazgat6si szerv megkeresdsdre, amennyiben az inditvriny a nemzetis6gi
dnkorm6nyzat egyet6rt6s6nek, vdlem6nydnek vagy 6ll6sfoglalisrinak beszerz6s6re
ir6nyul."
3./ Az SzMSz IV. fejezet 52. pontj6nak els6 mondata hely6be a kdvetkez6 rendelkez6s ldp:

,,52.) A testtilet ii16s6r6l jegyz6kiinyvet kell kdsziteni. A jegyz<ikdnywet az iil6sen
hasznrflt t6rgyal6si nyelven, azaz magyat nyelven kell elk6szfteni. A jegyz6k6nyv
k6zokirat."
4./ Az SzMSz IV. fejezet6nek 53. pontjdnak negyedik mondata helydbe a k6vetkez6
rendelkezds l6p:

,,4. Az eln6k

-

a polgrirmesteri hivatal kdzemtikitd6s6vel a jegyz6kdnyv egy
pdlddny6t 15 munkanapon beliil megktildi Budapest F6v6ros Kormriayhivatalnak."
5./ Az SzMSz

-

IV. fejezet6nek 56. pontja hely6be a kdvetkez6 rendelkezds l6p:

A kdzreghallgat6s

id<ipontj6t, napirendjdt legal6bb 15 nappal el6bb meg kell
hirdetni Budapest F6vriros )G. Keriilet Pesterzs6bet Onkormrinyzata honlapjr5n 6s
k6zponti hirdet6t ibl6jrin. K6rd6seke! javaslatokat a kdzmeghallgat6s el6tt iftlsban,
vagy telefonon is el lehet juttatni a hirdeba6nyben kdz61t helyre."

,,56.

6./ Az SzMSz VI. fejezetdnek l-2. pontja hely6be a kdvetkez<i rendelkezds l6p:

A

kdpvisel6-testiilet feladatainak hat6konyabb ell6t6sa 6rdekdben bizottsrigot
(bizotts6gokat) hozhat ldtre. A bizotts6gok hrirom vagy 6t tagriak.

,,1.)

2.) A bizottsSg - hiiLrom tagri bizotts6g eset6n - legal6bb egy tagja iit tagri bizottsdg
eset6n legaliibb k6t tagia a nemzetis6gi dnkormrinyzat tagja. A nemzetisdgi
dnkorm6nyzat elndke nem lehet a bizotts6g ela6ke ds a bizottsiig tagja sem."

Felel6s: Burij Anatolij elndk

Hatirid6:

azonnal

Budapest, 2020. okt6ber 13.

*/K'

jegyz6kiinp-hitelesit

,;i;:;:tfr,M
BUDAPEST PESTf, RZSf BETI UKR,IN

dNxonlriNvzlr
1201 Budapest- Kossuth Lajos

tdr t.

www.pesterzsebet.hu

T{rgy: Budapest Pesterzs6beti Uknin 0nkormf nyzat
Szervezeti 6s Miikiid6si Szabdlyzat:inak mridositdsira

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

A nemzetis6gek jogair6l szol6 2011. 6vi CLXXIX. tdrv6nyt (tovSbbiakban: Nek tv.) - 2020.
jnlius 1-i hat6llyal - m6dositotta a 2020.6vi LXVU. tdrv6ny.
A m6dosit6s tdbb olyan - a Kepvisel<i-testlilet mrikddds6vel kapcsolatos - rendelkezdst
tafialfiaz, mely 6rinti a Pesterzs6bet Szlovrik Onkorm6nyzata Szervezeti 6s Miik6d6si
Szabdlyzatdnak szdveg6l
Fentiek miatt sztiksdges modositani a Pesterzs6bet Szlovr4.k Onkorm inyzata a 15. (lll. 11.)
PUKO sz. hatarozattal elfogadott 6s a 2512020. (VIL 17.) PUKO sz. hatrirozattal modositott
Szervezeti 6s Mlikijd6si Szabdly zatbt.

A javasolt m6dositiisok az al6bbiak:

Az SzmSz IV. feiezet 5. pontia

-

a Nek tv. 90. S-rlnak mr6dositdsa

alani:in

Jelenlegi szabilyok az SzmSz-ben:
Az eln<ik akadrllyoztatisa vagy a tiszts6g ideiglenes bettiltetlensdge esetdn az iilest az
elndkhelyettes hivja 6ssze 6s vezeti.
Javasolt m6dositris:
Az elnok akadalyoaat6sa vagy a tiszts6g ideiglenes betdltetlensdge esetdn az iildst az
eln<ikhelyettes hivja 6ssze ds vezeti. Ha az iil6s iisszehivisr{ban az elniik 6s az elniikhelyettes eryidejfileg ekad6lyozt tva r.rn, x. iil6st a nem akaddlyoztatott k6pvisel6k
ktiziil a legid6sebb k6pvisel6 hivja 6ssze. Ha az iil6s vezet6s6ben az elniik 6s az ehiikhelyettes eryidejiileg akaddlyoztatva van, aiz iil6st a jelenl6v6 k6pvisel6k kilziil a
legid6sebb vezeti.
Az SzmSz IV. feiezet 16, pontia

-

a Nek

tv. 89. S-6nak m6dositaisa alapiin

Jelenlegi szab{lyok az SzmSz-ben:
Rendkiviili iil6st kell d,sszehivni a nemzetisdgi <inkormrfuryzat elndkdnek, illetve legal6bb 2
kdpvisel6j6nek inditvrinyara.
Javasolt m6dositis:
Rendkiviili iildst kell dsszehivni
a) az eln6k,
b) legalibb k6t nemzetis6gi dnkormrinyzati k6pvisel6,
c) a nemzetis6gi iinkormrinyzat bizottstig4 vagy
d) a fovdrosi 6s megyei korm6nyhivatal kezdemdnyez6sere, amennyiben az inditviny
tartalmazza a testtileti til6s <isszehivds6nak indokrit, napirendjet 6s helyszindt, tov6bb6

e) a kozigazgat6si szerv megkeresds6re, amennyiben az inditv6ny a nemzetis6gi
dnkormiinyzat egyet6rt6s6nek, vdlem6nydnek vagy :lllisfoglakisilLnak beszerz6sdre ininyul.
Az SzmSz IV. feiezet 52. oontia - a Nek tv. 88/A. S c) nont m6dosit:isa alaniin
Jelenlegi szabdlyok az SzMSz-ben:
52.) A testiilet iil6s6r6l jegyz6kiinyvet kell k6sziteni. A jegyz6kdnyvet az iildsen haszndlt
targyalisi nyelven vagy - testiileti dont6s alapj6n - magyar nyelven kell elkdsziteni. A
jegyz6kdnyv kdzokirat.
Javasolt mridositds:
52.) A testtilet iil6s6r6l jegyz6kdnyvet kell k6sziteni. A jegyz6k<inyvet az tildsen haszn6lt
ttirgyal6si nyelven, azuz magtar Dyelven kell elkdsziteni. A jegyz6k6nyv kiizokirat.

Az SzmSz IV. feiezet 53. pontia

-

a Nek

t. 95.

Q

(3) bekezd6s mridositisa alapiin

Jelenlegi szabdlyok az SzMSz-ben:
53.) A jegyz<ikdnyvet az elndk 6s a kdpvisel6+estiilet iiltal v{ilasztott jegyz6kdnyv-hitelesit6
frja al5. A jegyz6kiinyv-hitelesit6 szem6ly6r6l az iildst vezet6 javaslata ut6n a kdpviselotesttilet egyszeni sz6tdbbs6ggel ddnt.
A jegyz6k6nyv els6 p6ldriny6t a polgrirmesteri hivatal irattar6ban kell elhelyezni.
Az elndk - a polg6rmesteri hivatal kdzremrikddesdvel - a jegyz6k<inyv egy p61dfny6t
megktldi Budapest F<ivriros Kormrinyhivatalnak.
A k6pvisel6testiilet iildseir6l hangfelv6tel is k6sziilhet.
Javasolt m6dositds
53.) A jegyz6kiinyvet az elndk 6s a k6pvisel6-testiilet riltal v6lasztott jegyz6k6nlw-hitelesit6
irja al6. A jegyz6kdnyv-hitelesit6 szem6lydr6l az iil6st vezet6 javaslata uuin a k6pvisel6testiilet egyszerii sz6tiibbs6ggel dtint.
A jegyz6kdnyv els6 pdldriny6t a polgdrmesteri hivatal irafiareban kell elhelyezni. Az eln6k - a
polgrirmesteri hivatal krizremiikdddsdvel - a jegyz6kdnyv egy p6ld6ny6t 15 munkanapon
beliil megkiildi Budapest F6vriros Kormrinyhivatalnak.
A kdpvisel6testtilet iil6seir<il hangfelv6tel is k6sziilhet.
Az SzmSz IV. feiezet 56. pontia

- a Nek

tv 97. I (3) bekezd6s mridositrisa alanirin

Jelenlegi szabrilyok az SzMSz-ben:
56.) A kdzmeghallgat6s id6pontj6t, napirendjdt legal6bb 10 nappal e16bb meg kell hirdetni a
Budapest FSvaros XX. Keriilet Pesterzsdbet Onkormdnyzata honlapj6n 6s ktizponti
hirdettitriblijrin. K6rddseket, javaslatokat a k<izmeghallgatris el6tt ir66ban, vagy telefonon is el
lehet juttatni a hirdetrn6nyben kdzrilt helyre.
Javasolt m6dositds:
56.) A kdzmeghallgat6s idripontj6t, napirendjdt legaLibb 15 nappal el6bb meg kell hirdetni a
Budapest F<iv6ros XX. Keriilet Pesterzsdbet Onkormanyzata honlapjrin ds k6zponti
hirdet5t6bl6j6n. K6rddseket, javaslatokat a kiizrneghallgarls el6tt irasban, vagy telefonon is el
Iehet juttatni a hirdetm6nyben kdzdlt helyre.

Az Szmsz VI. feiezet 1.-2. pontja

-

a

Nek tv. 104. $ m6dosftdsa alapjin:

Jelenlegi szab6lyok az SzMSz-ben

1.) A

k6pvisel6-testiilet feladatainak hatdkonyabb elldtasa 6rdek6ben bizottsrigot

(bizotts6gokat) hozhat l6tre. A bizotts6gok haromtagtak.

2.)

A

bizotts6g legalibb egy tagja

a

nemzetis6gi 6nkormiitryzat tagja.

dnkorm6nyzat elndke nem lehet a bizottsrig elndke 6s a bizottsrig tagia sem.

A

nemzetis6gi

Javasolt m6dositAs

1.) A

k6pvisel6-testiilet feladatainak hat6konyabb ell6tr{sa 6rdek6ben bizotts6got

(bizotts6gokat) hozhat l6tre. A bizottsrlgok hirom vagr iit

tagfak

bizottsrlg - h6ron tagf bizottsig eset6n - legal6bb egy tagia, iit tagri bizoftsig
eset6n legalibb k6t tagia a nemzetis6gi iinkormrinyzat tagia. A nemzetis6gi ainkormAnyzat

2.)

A

elncike nem lehet a bizottsrig elndke 6s a bizotts6g tagja sem.

Kdrem a Tisaelt Kdpvisel6-testiiletet, hogy a k6vetkez<1 hatrirozati javaslatot sziveskedjenek
elfogadni:

....../2020. (X. ....) PUK6. sz. hatirozat
Budapest Pesterzsdbeti Ukrrin dnkormrfuryzat
rigy ddnt, hogy a 1512020. (m. I I .) PUKO. szrimf h atirozatavaT elfogadott 6s a25/2020.
(VII. 17.) PUKO. szitmihatirozat6val m6dositott Szervezeti 6s Mrik6ddsi Szabdtyzatit
(tovdbbiakban SzMSz.) az al6bbiak szeriat m6dositja.
1./ Az SzmSz

IV. fejezet6nek 5. pontja helydbe

a kdvetkez6 rendelkez6s l6p:

,,5. Az eln6k akadAlyoztatbsa vagy a tiszts6g ideiglenes bet6ltetlens6ge eset6n az iil6st az
eln<ikhelyettes hivja 6ssze 6s vezeti. Ha az iil6s cisszehiv6s6ban az elniik 6s az elndk-helyettes
egyidejiileg akad6lyoztatva van, az iildst a nem akad6lyoztatott k6pvisel6k kdziil a legid6sebb
k6pvisel6 hivja 6ssze. Ha az iil6s vezet6s6ben az eladk 6s az elndk-helyettes egyidejrileg
akad6lyoztatva van, az iil6st ajelenldvri kdpvisel<ik k6ziil a legid6sebb vezeti."

2.1

.

Az SzMSzIV. fejezet 16. ponda hely6be

a kdvetkez6 rendelkez6s l6p:

,,.16. Rendkiviili iildst kell d,sszehivni
a) az elndk,

b) legalibb k6t nemzetis6gi dnkorm6nyzati k6pvisel6,
c) a nemzetis6gi <inkormii.nyzat bizottsdg4 vagy
d) a f<lv6rosi 6s megyei korm6nyhivatal kezdemdnyez6s6re, amennyiben az inditv6ny
tartalrrrazza a testiileti iilds <isszehiviis6nak indokeit, napirendj6t 6s helyszindt, tov6bb6
e) a kdzigazgattisi szerv megkeresdsdre, amennyiben az inditviiny a nemzetis6gi
6nkorm6nyzat egyet6rt6s6nek, vdlemdnydnek vagy rilldsfoglal6srinak beszerz6sdre

irinyul.'
3./ Az SzMSz IV. fejezet 52. pontjanak els6 mondata hely6be a k6vetkez<i rendelkez6s ldp:

,,52.) A testiilet iil6s6r6l jegyz6kdnyvet kell kdsziteni. A jegyz<ikdnyvet az iildsen
haszuilt targyaldsi nyelven, azaz magyar nyelven kell elkdsziteni. A jegyz6kdnyv
kiizokirat."
4.1

Az SzN{SzIY. fejezet6nek 53. pontjdnak negyedik mondata hely6be

a kdvetkez<i

rendelkezds l6p:

,,4. Az elndk

-

a polg6rmesteri hivatal kdzremrikdd6s6vel

-

a jegyz5kdnyv egy

p6ldany6t 15 munkanapon beliil megktildi Budapest F6v6ros Korm6nyhivatalnak."
5./ Az SzMSz IV. fejezet6nek 56. pontja hely6be a k<ivetkez6 rendelkezds lep:

A

kdzmeghallgat6s id6pontj6t, napirendjdt legal6bb 15 nappal e16bb meg keil
hirdetni Budapest F6varos XX. Kertilet Pesterzs6bet 6nkorm:inyzata hontapj6n ds
kdzponti hirdet6t6bl6j6n. K6rd6seket, javaslatokat a kdzmeghallgatas el6tt ir6sban,
vagy telefonon is el lehet juttatni a hirdetmdnyben kdz6lt helyre."
,,56.

6./ Az SzMSz VI. fejezet6nek I -2. pontja hely6be a kdve&ez6 rendelkezds l6p:

A k6pvisel6-testiilet feladatainak hat6konyabb ell6t6sa 6rdek6ben bizotts6got
(bizotts6gokat) hozhat l6tre. A bizottsdgok hrirom vagy 6t tagfak.
,,1.)

2.) A bizottsbg - harom tagri bizottsrig esetdn - legal6bb egy tagja 6t tagf bizotts6g
eset6n legal6bb k6t tagia a nemzetis6gi dnkormanyzat tagia. A nemzetisdgi
6nkormrinyzat elndke nem lehet a bizottsrig elniike 6s a bizottsdg tagja sem."
Felel6s: Burij Anatolij elndk
Hatr{rid6: azonaal

Tisztelettel
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JELENLETI IV
a Budapest Pesterzs6beti

Ukrdn dnkormdnyzat

2020. okt6ber 13-i K6pviseld-testiileti iil6s6r6l.

Burij Anatolij elniik
Perecz Ldszl6 elniik-helyettes

Hopp Mariann k6pvisel6

Marosin6Benedeklldik6 jeryz6kiinywezet6
nemzetis6gi referens

Meghivottak:
Dr. Demjanovich Orsolya
K6czi6nn6 Dr. Pohl M6nika

,,J,"ri" n r,h/Yl

Kor,6cs Andrris jegyz6i megbizott
Kor,6cs Eszter Alpolgrirmester

Lehoczky P6tem6 p6nziigyi-6s szSmviteli osztiilyvezet6

.....gffia.61lc(

trlEGiliU0

Budapest Pesterzs6beti Ukr{n Onkorminyzat Kdpvisel6-testiilete 2020. okt6ber l3-6n
9.00 6rakor, a Budapest F6v6ros XX. keriilet Pesterzsdbeti Polg6rmesteri Hivatal I. emeleti
Kisterm6ben. (Bp,. XX. ker. Kossuth Lajos t6r 1.) rendkiviili nyilt iildst tart, amelyre Ont
ti

sztelettel meghivom.

Naoirendi pontok iavaslata:

1. Javalat Budapest

Pesterzs6beti Ukrrin Onkorm inyzat Szewezeti 6s Miikiid6si
SzabAlyzatinak m6dositis6ra.
El6d6: Elndk

Budapest, 2020. okt6ber 08.

Burij Anatolij sk
elniik

Kaoia:
PUKO k6pvisel6k (3)
dr. Demjanovich Orsolya jegyz6
K6cziimd dr. Pohl M6nika aljegyzf
Kovdcs Esler alpolgrirmester
Lehoczky P6tem6 p6nziigyi ov.
Kovrics Andnis j egyzbi megbizott
Marosin6 Benedek Ildik6 nemzetis6gi referens

Kdrem, hogt elker lhetetlen tdvolmaraddsdt a + 36 1283-0391. telefonszdmon, illetve a + 36
marosine. benedek. iltliko(d,pesterzsebet.hu e-mail cimen
1289-2550. fax-szdmon, vagt

a

2020. 10. 08.

Levolek

-

marosine.benedek.ildiko@pesterzsebet.hu

Meghfvo
Marosin6 Benedek lldik6
as 2020. 10. 08. 14:23

Anatolll <matitolkft@gmail.com>; Leszl6 Perecz < prolaser perecz@gma il.com >; Hopp mariann
hopp.mariann@freemail.hu >; Jeqyz6 <jegyzo@pesterzsebet.hu >; K6czi6nne dr. Pohl Monika
< koczianne.pohl.monika@ pesterzsebet.hu >; Kov6cs Eszter <kovacs.eszter@pesterzsebet.hu>;
KovAcs Andr6s
< kovacs.and ras@ pesterzsebet.hu >; Lehoczki P6terne < lehoczki.peterne@pesterzsebet.hu
>; Marosin6 Benedek lldik6
<marosine.benedek.ildiko@pesterzsebet.hu>;
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Marosin6 Benedek Ildik6
nemzetistigi referens
Budapest Fciviiros XX. kertilet
Pesterzs6beti Polg6nnesteri Hivatal

Bp. 1201. XX. ker Kossuth Lajos tdr

!!.:

l.

06 I 283-0391
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