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MEGsivo
A K6binyai N6met Onkorm{nyzat
K6pvisel6-testiilete
2017. december 20-5n 11.30 6rai kezdettel
a

Kordsi Csoma S6ndor K6bSnyai Kulturalis Kdzpontban, KOSZI
(1 105 Bp. X., Elod utca 1.)

testtileti iil6st tart,
melyre ezfton meghfvorn.
Napirendi pontok:

1.
2.

Javaslat

a K6brinyai N6met

Onkorm ilnyzat 2017. 6vi kiilts6gvet6s6nek

m6dosft6sdra (sz6beli eloterjesztds)
El6ad6: Inguszn6 dr. Barab6s Rita eln6k

Beszimol6 az anyanyelv meg6rz6se 6s rltiiriikit6se, nyelvi tiriiks6g
meg6rz6se, 6pol6sa c6ljib6l az ingyenes n6met nyelvoktatis 10 6v utin

tiirt6n6 megsziintet6s616l (sz6beli el6terjeszt6s)

3.
4.

4.

El6ado: Inguszn6 dr. Barab6s Rita eln6k

Besz6mol6 a kulturSlis iiriiks6g6nek Spotisfval kapcsolatos feladatok
elLitfsa c6ljrib6l 2017. szeptember 2 6s szeptember 3-6n megrendezettX.
K6brinyai Rendv6delmi Nap16l (szobeli elorerjeszrds)
El6ad6: Ingusznd dr. Barab6s Rita eln6k
Besz6mo16 a n6met kulturrllis iiriiks6g6nek ripokisival kapcsolatos
feladatok elkitrlsa c6lj6b6l 2017. szeptember 17-6n a K6b{nyai Szent Liszl6
PI6brinia helyis6geiben megrendezett Szent L6szl6 kirillitis16l (szobeli
el6terjesztds)
Eload6: Ingusznd dr. Barab6s Rita eln6k

Besz6mol6

a n6met kulturSlis

iiriiks6g6nek 6pol6sival kapcsolatos

feladatok ell:itisa c_6ljdb6l K6b6nyai Sz6chenyi Istvin Magyar- N6met K6t

Tanitfsi Nyetvii AltatSnos Iskola n6met tagozata

5.

6.

r1sz6:re kiinyvek 6s
szeml6ltet6 eszkiiziik vfsrirl:isd16l (sz6beli el6terjeszt6s)
Eloado: Inguszn6 dr. Barab6s Rita elnok
Besz6mo16
kultur:ilis iiriiks6g6nek 6polisdval kapcsolatos feladatok
^
ell6trisa c6tjib6l a K6brinyai 6rm6ny dnkormi nyzat riltal 2017.
szeptember 28-6n megrendezett 6rm6ny Fiiggetlens6g Napja
rendezv6ny16l (szobeli el6terj esztds)
Eload6: Inguszne dr. Barabiis Rita elnok
Beszimol6 a kultur6lis hagyominyok ripolisa c6ljnb6t a K6b:inyai Szerb
OnkormSnyzat 6ltal
Szerb Kultrira H6napja keret6n beliil 2017.
^ 6rakor a K6riisi Kulturilis
szeptember 30-6n, 19.00
Nonprofit Kft (1105
Budapest, Szent Lirszl6 tfr 7-14.) I. sz6mri szinhiruterm6ben megrendezett
,,Vujicsics egyiittes" esten val6 r6szv6tel16l (sz6beli el6terjesztds)

7.

El6adri: Ingusznd dr. Barab6s
Rita elncilr:
Beszdmoli a ,emet t ultur{lis
ri.,rit sOgOn.t
feradatok errr{trisa c6rjrrb6r
Kobenyai"iru.n.rri

{pokisival kapcsolatos
titven Magyar_ N6mel

K6t ranft:isi Nyelvii Altatanos
Iskola rrJrnet tagozatar6szdre
ktinyvek 6s
16r tetri eszkiizii
k vrrs:r rrrr se ro r szot_,ct i,, t oterj
csztes
--.
Eloado: Inguszne dr. Barabiis
)
Rita .lrOf.Beszrimo16 a
kulturrilis tirtiks(ig6nek ripoklsrival
'o-ti-feladatok elLltrisa
c6ljib6l a Konrinyaig.;
'At;;;;rr. kapcsolatos
szem

1

8'

9'

l0'

J6zsef
Budapest, Hungfria krt.
rskora (r0r
S-_2.) nOm g,7^ir,ua
r6sz6re
kiinyvek
vris6rl6s{r6l (sz6beli eloterfesztes)
6s szotfrak
.
El6adri: Inguszne dr. Barabis
*kulturr{li.
Rita.tn,iL
Beszrlmo16 n ne*ti
oior..og6nek dpol:lsrival kapcsolatos
feradatok crrritrrsa c6rj6b6l
a Kon{nyaj'iro.t.nyi Istvan
Magyar_ N6nrer
K6t Tanft:isi Nyelvti dltutrlnr.
trr.otell r \rnl.okt6ber r2-6n,r
megrendezett Bunte Jahreszeiten,,
6.30 rirakor
6vszakok cimii kurtur{ris
--.,1
rendezv6nyrril (szobeli elotcrjesztes) ;;;-,
Eloado: In_euszne dr. Barabds
Rita elndk
Besz:imo16
no,,ti
kulturrllis
iird;ks6g,enek :ipolf s6var
'
feladatok elkltrisa
ka,csolatos
c6lj:ib6l 2017. rkr6il;; 26-6n q.bo-12.00
K6riisi Csoma s:indor Kribrrnyai
6ra kriztitr a

rrii,r.ari,
-;_l';; Kdzpont +i. ,..-ebcn (r05
t6.r

Budapest, Szent Lirszl'

..
onkormf nyzati k6pvisekik kiilelezri

I

Eloado: In-euszne dr. Barabas
Rita eln6k
Besz6mol6 a, hit6teti

l'

14'
l5'

Bp:,

x.,

Kistorony park

megem l6k*z6sr.cil ( szobcl
i cl oteri esztes

Eloado: In,quszne dr.-Barabas
Itita elnok

)

Beszfmol6 a n6met rt'i,r.alis
6riiks6g dpordsrivar kapcsoratos
ell:ltrlsa c6ljrlb6l 2017' oktober
f.eradatok
23-anr-,,,''iqso-os forrad:rrom
megren d ezett megeml6kez6s
arkarmrrb6r
rril (szobel i el 6terj esztes

Eloado: Inquszn6 Jr. Barabas
Rita elncik

)

Besz{molti a n6met kultur:llis
iirdks6g iporrlsrivar kapcsoratos
elLitrisa c6rjrlb6r 2017. november
f.eracratok
+-or'o,Jg".endezett Nemzeti
alkarm:l b6r a koszorf z6si
Gydsznap,,
iinneps6grrir (szrib-er

i eroterjesztds)
Eloado: In_quszne dr. Barabas
Rita elncik
Beszfmoki- a Budapttt noneros
X. keriirert K6brrnyai onkormrr
ezett kiizmeghaugatrlson

,11',,h,1llf,T,lJr1z:-en

,.
16'

ffisolat

c6ljrlb6l a Feltrlmadott Krisztus .femplom
r: sz{m utcai r6sz6re a n6met nyervri
szentmis6hez gyertya 6s
tdmj6n vdsrlrLlsrlra (sz6beli
eloterjesztes)
Eloado: Inguszne dr. Barabris
Itita elnok
-Lrlrr.irir-l.,ir.*.6genek
Beszrlmol6 u netti
fporrls:ivar
feladatok elkitrisa c6ljrlb6l
az Aradi vertan-rik tiszteret6r e 2017.kapcsoratos
6n I 0' 00 rira kor m egrln dezett
okt6ber 6-

ll0r

12'
l3'

megrenclezett

Ner,zetis6gi
t ep)i'leril (szobeli el6rc-ricsztes)

"g""u

Eloado: Inguszne dr. Barabds
Itita elncjk

nyzat

itrtar

,iJ .o.rr6terrrir

Besz{moki a n6met kultur6lis
november 24-6n a Szovjetuni6bahagyorn6nyok rirz6se c6ljrlb6l 2017.
hlircottl rnagyar poritikai rabok
6s

kt6nyszermunkdsok eml6k6re megrendezett
eml6ktribla koszorfz6si
iinneps6916t (sz6beli

17

'

el6terjeszt6s)
El6ad6: Ingusznd dr.Barabis Rita
elncik

a n6met kultrira meg6rz6se 6s rltiiriikft6se
egyiittmiikiid6si megiilapod_rrs migkiit6s6rrfl
Besz6mol6

onkorma nvzattar (g02r Gygr, Kazinczy'u:;.;

l8'

(*beti

a

cru.,

c6ljrlb6l
N6met

ltotefiJsztes;

Eload6: Ingusznd dr. Barabits Rita
elndk

Besz6mol6 az egyhLzi kultrira
meg6rz6se 6s :itiiriikit6se c6ljrib6l
egyiittmiikiid6si megdllapodfs megkdt6;6r61
a Budapesr K6b:inyai Szent
L6szt6 pt6brinidval ltiOZ Buda[est,
Szent
L6szi6 t6r 25.) (sz6beli
el6terjeszt6s)
El6ad6: Ingusznd dr. Barabits Rita
elncik

Esetleges t6volmarad6srit kdrem,
a Polgarmesteri
jelezni sziveskedj6k.

Hivatal

433g-141-es telefonsz6m6n

Budapest, 2017. december 15.
I

Ingusz
elnOk

clr'.

[]arablis I{ira

x6eAN,yAr NEMEI

ouronuANyzar

KEpvrsnr6_rnsrUrrrE

1102 Budapest, Szent L6szl6 t6r 29.

JEGYZ6TONYV
K6sziilt:

a K6biinyai Ndmet onkormiinyzat 2017. december

20_6n H.30 6rai
kezdettel a Kordsi csoma srindor K6b6nyai
Kulturrilis Kcizpont, roszt
(1105 Bp. X., El6d utca l.) I emelet
r0. sz6m alatti nemzetis6gi irodiiban
megtartott k6pviselo-testiileti tilds6n.

Jelen vannak:

Inguszn6 dr. Barabirs Rita
Bartha Ldszlo Istvrinnd
Szab6 Margit

eln6k
elndkhelyettes
kepviselo

M6ria

A K6b:inyai Polgdrmes_teri Hivatar rlszlr(irtanfcskozrisi
joggar
dr. Eder Giibor
J6g6nd Szabados

Henrierta

l?ffite

:

nemzetisdgi referens

Inguszn6 dr' Barabfs Rita, a K6brinyai
Ndmet onkormiin yzat elnoke iidv6zli a
megielenteket 6s a rendes testtileti.ulest
-.gnyi,:u. Megrillapitja, hogy a testiileti
til6sen 3 fo kdpvisel6 megf elent, 6s
a
testti'iei iathrozatkdpes. Bejelenti, hogy a
jegyz6kdnyv magyar nyelven
kdsziil. Kdr mindent it,-noey az iilds jeienl6ti
ivet irjak
al6' amely a jegyzlktinyvtk, amely kdzokiratnak'min6stil
melleklete t kepezi az
elkdszitett meghiv6v ar es azfrrisberi
eloterjesztdsekker egyutt.
Javasolja' hogy a jegyz6kcinyv hitelesitesevel
Barth a L[szlolstvdnne kdpviselot
bizz.a
meg a Kdpviselo-testiiret. K6ri a szavazatokmegteteldt.

EIniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 fcivel hatiirozatkdpes.

(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6brinyai N6met
.onfgrmrinyzat Kepvisel6-testtilete a jegyz6k6nyv hitelesftdsdvel
Bartha Liszl6 Istviinnd
kdpviselot megbizza.

Elniik: Bejelenti, hogy a jegyz6k<inyvet Jog6n6
Szabados Henrietta civil
.
nemzetis6gi referens v ezeti.
Elniik: Ismerteti

a napirendi pontokat, majd keri

a

szavazatokmegteteret.

ds

Elniik: A Kdpvisel<i-testiilet 3 f6vel hat6rozatk6pes.
K6rrviseki-t

hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K<ibrinyai Ndmet onkormrin yzat
Kepvisel<l-testtilete a testiileti iiles
napirend.jet
szerint fogadja el:
1.

2.

a

1

4.

Javaslat

az

alabbiak

a K6bdnyai N6met. onkorm itnyzat

2017. 6vi kiiltsegvet6s6neli
m6dosftisrira (szobel i ekiterj esztds)
El6ado: Ingusznd dr. Barab6r'Ritu
elnok
Besz6mol6 az anyanyelv meg6rz6se
6s
rlpol{sa cfiliit,l-l az ingyeies n6mertrltdriikit6se, nyelvi iiriiks6g megrirz6se,
nyelvoktat6s r 0 6v ut{n tiirt6n(i
megsztintet6s616l (szobeli

elclterjeszt6s)
El6ad6: Inguszn6 dr. Barab6s Itita
elnok
Besz{mol6 a kulturr{tis iiriiks6g6nek

dpolisfval kapcsolatos feladatok elt{trlsa
c6lj6b6l 2017' szeptember 2 es szeptermber
3-fn megrencle zett x. Krib:lnyai
Rendv6delmi
Nap16l (szobeli eloterjeszres)
El6ado: lnguszni dr. Barabas Rita
elndk

Besz6molti

a n6met kultur{lis iiriiks6lg6nek rlpolfs:ival
kapcsolatos f'elaclatok.
ellit:lsa c6ljrlb6l 2017' szeptember
ll'-tn
a
Kribrlnyai
Szent
Lastr. pl6b:inia
helyis6geiben
megrendezetiszentLiszl6 kiallft6s16l (sz6bcli
elotcr.fcszres)

4.

5.

6.

7.

El6ado: Inguszn6 clr. Barabds Rita
elnok
Besz6mol6 a n6met ktllturflis

iiriiksel;6nek :ipol6s6val kapcsolatos
f'ela.atok
ell6t:isa c6ljib6l Kcibr{nyai Sz6chenyi
Istr,6n' Magyar- N6met K6t J.anit:isi
Nyelvii Altaldnos Iskola n6met tago,zata
r6sz6re kiinyvek 6s szeml6ltctri
eszkiiziik

v:is:i rl 6s:i 16l ( szobel i el oterf
eJte s)
Eloado: Inguszne dr. Barabas Rita
elnok

Beszimol6 a kujturrl.liliiriiks6g6nek
6proldsdval kapcsolatos felarlatok
ellltrlsa
c6ljib6l a Ktib:lny-ai orm6ny 6nkorm:rnyrui'
i,l*l
2017.
szeptember
2g_rin
megrendezett 6rm6ny Fiiggetiens6g
Nnpja .enaezvoryrril
(szobcii .lnte,.leszrcs)

Eloado: Inguszne dr. BarabaJRita
elnok

Beszimol6 a kurtu16ris hagyomrinyok
:rpor6sa c6rj:ib6r a Krib:inyai Szerb
onkorminyzat rlltal a sr..n'kultrira
H6napja keret6n beliil 20lT.szeptember
30-6n, 19.00 6rakor a Kciriisi Kurturrili,,
Lflszl' t6r 7 -7 4') l' szf m I szinhitzte1m N;;;;n, xrt (H05 Burnpesr, Szent
6 ben m egren clezett,,
vuj icsics cgy ii t tes,,
o- esten va16 r6szv6telrril

(szobeli eloterjesztcls)
Eloado: Inguszne dr. Barabiis Rita
e lnok
Beszimol6 a n6met kulturflis iiriiks6g6nrek
apor6s6r,al kapcsolatos I'elaclatok
ell:ltrlsa c6lj:lb6l

Ktibfnvai sz6chenyi Istvfrr MagyarN6nret K6t ranit{si
Nyelvii Altakinos Iskolir n6met tagozata
r6sz6re kiinyvek 6s

8.

eszkiiziik vrls6 rl:i s6 16l (szobel i el
oteri eszters
El6ad6: Ingusznd dr. Barabds
Rita .tnot

szeml6ltetrj

)

Beszfmol6 a n6met kultur:ilis
iiriiks_6g6.nek
,rlpor:isrlval kapcsolatos f.elaclatok
ell6t6sa c6ljfb6l a Kribrlnyai eem
.r6zs.r Aiinr,eno, Iskola (ll0l Buclapesr,

3

Hungdria

9.

10.

krt' 5-7') n6met tagozata

r6sz6re kiinyvek 6s sz6t{rak vrisf rkisrirtil
(szobeli el oterj esztes)
Eloado: Ingusznd dr. Barab6s Rita elncik.
Besz6mol6 a n6met kulturilis-iiriiksreg6nek
ipor6s6val kapcsolatos f'eladatok
ell6t:isa c6lj:lb6l a Kribrlnyai sz6cherfi r.t.na,
Magyar- N6met K6t Tanftrisi
Nyelvii Altakinos Iskokiban 2017. olit6ber
l2-6n,16.30 6rakor nregrendezett
Bunte Jahreszeiten" szfnes 6vszakoli cim[i
kulturflis renclezv6nyrril (szobc:li
eloteriesztes)
Eloado: lngusznd dr. Barabas Rita eln6l<
Beszdmol6 a n6met kultur6lis iirtiks6g6nek

fporrrsdval kapcsolatos feladalok
ell:ltdsa c6ljrib61 2017. okt6ber 26-ant-9.00-l
2.'00 6ra kiiziitt a Krirdsi csonrir
Sindor K6brinyai Kultur6lis Kiizpont 41. term6ben
(1105 Budapesto Szent
Liszl' t'r 7-14') megrendezett Nemzerris6gi 6nLo.hnyzatik6pvisel6k kiitelezri
k6pz6s6rril (szobeli
eloterf esztds)

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Eload6: Ingusznd dr. Barabds Riia elnok

Besz{mol6 a hit6leti kapcsolat c6lj{b6l
a lieltrlmaclott Krisztus -l.enrplorn I l0l
Bp'' X" Kistorony park l. sz{m utcai resz6re
a n6met nyelvii szentmis6hez
6s tiimj 6n. vrisrl rlisri ra (sz6bel i r:
I oterj esztds)
_gJ:.{yu
Eload6: Ingusznd dr. Barabzis Rita elnok

Beszimol6 a n6met kultur{lis iiriiks6g6nek
{pol6s{val kapcsol,tos f.elacl:rlok
ellrltfsa c6ljrib6l az Aracli v6rtanfk tiszielet6r
e 2017. okt6ber 6-rin 10.00 orakor
megrendezett m.egeml6kez6srril (szobel i
el 61erj esztis )

Eloado: In_euszne dr" Barabas Rita elnok
Beszimol6 a n6met kulturflis iiriiks6g
:lpol:isfval kapcsolatos feladatok elliitrisa
c6l'irlb6l 2017' okt6ber 23-irn az 1956-<ts
forradalom alkalmrib6r megrcndezett
megeml6kez6srril (sz6bel i elotcriesztcs)
Eloado: Inguszne dr. Barabiis Rita elnok
Beszimol6 a n6met kulturr{lis iiriiks6g
drpolisdval kapcsolatos felaclatok ell{t6sa
c6lj{b6l 2017' november 4-6n megrendrezett
Nemzeti Gyrisznap,, arkarm{b6r a
koszor[z6si iinneps69rril (szobeli eloterjesztes)
Eloado: Inguszne dr. Barab6s Rita
elnok
Besz6mol6 a Buclapest Ftiv6ros X,
keriilet Kribrinyai
november 23-6n megszervezett kiizmeghallgat:ison onkormrl nyzat 6ltal 2017.
vaki r6szv6telrril (sz6bcli
eloterjesztds)
El5ado: Inguszne dr. Barabas Rita elnok
Beszfmol6 a n6met ku-lturilis hagyomirryok
rirz6se c6lj6b6l 2017.november 246n a Szovjetuni6ba- hurcolt *igyn. politikai
rabok 6s k6nyszermunk:isok
eml6k6re megrendezett emr6kt6bra' t orro.,iri.i
;;r;.41;r
(szribcri
eloterjesztes)
Eload6: Inguszne dr. Barab6s Rita
elniik
Besz:lmol6 a n6met kultrira megrirz6se

6s ftiirdkft6se c6l.j6b6l egyiittmiik6cl6si
megillapodis megkiit6s6rril a -Gyriri lr{6met
6nto.me nyzattal (9021 Gycir,

Y.:.riy:rY u. 4.) (szobeli eloterjeszris)
Eloado: Inguszne clr. Barabd, nit,
elnok

4

l8'

Besz6mol6 az egyhirzi kultrira
meg6rz:ese

r5s
megrillapod:ls megkiit6sdr6l a Budapest ftiiriikft6se c6l.i{b6l egyiittrnrit<iidetsi
Kribrinyai Szent L6szl(t pl6b6ni:iral
(1102 Budapest, Szent Lirszr6
t6r 25.) irr,,tr.ii-.roteriesztis)
Eloado: Inguszne dr. Barabas
Rita elnok

1' napirendi pont t6rgya: Javasl?r.l

kiilts 6gvet6s

6

ne

k

m 6d

o

N6met onkormri nyzat 20r7.6vi
Ji6 s itra (sz6ber i ef_K6b6nyai
<iterj eszte sl

Elniik: Tdjekoztarja a kdpvisel6ket, hogy
mivel a Gazdasdgi es Penztigyi ' r,lor-t,ia 2017. lvikoltsdgvetds m6dositiisa sziiksdges,
ly tajekaztatiisa szerint az egyes fok.nyvi
sziimliikon nincs elegendo eliirdnyzat.
Ez utrin
ismerteti a rdszletes 6tcsoportositasi
kepviseloket, hogv mondjiik et vdlemenyiiker,
egyererres eseren regyek

.,;[i:11!],1,tff

Bartha L6szr6Istv6nn6: Egyet6rt
az elndk javaslat,val.
EIndk: A Kdpvisel<i_testtilet 3 f6vel
hatiirozatkdpes.
12011.

(xrr.

(3 igen, egyhangti szavazattal)

l' A

K6brinyai Ndmet 6nkorm6.nyzat
KdpviselS-testtilete
dvi kdltsdgulie.e.,il szoto iz,ndr7. (rr.
16.)

,?:fllT.l:il10,"

K3 Dologi kiadiisok, kOtelezo feladat
K6 Beruhiiz6s, k6telez6 feladat

i"trl?lisel6-testiilet flIit'az
Felel6s:

a

K<ibrinyai Nemet

hatlrozatitt azarribbiak
-52 249 Fr
52 249 Ft

elncikcit a sztikseges intezkeddsek
megreterere.

elncik

2' napirendi ponl t6rgya:

6- az anyanyelv meg6rz6se
6s :itiiriikft6se, nyelvi
iiriiks6g meg6rz6s::
cerya.nor
ift;;;is
n6met
nyervoktatrrs 10 6v ut6n
?i:r:tu
tiirt6n6 megsziintet6s6rril
", ---'
(sz6beli el6terjesztds;,

Besz6mol

El6terjeszto: Ingusznd dr. Barabiis
Rita eln6k

Elniik: Tdiekoztatja a kdpvisel5ketarcol,
nyelvi iiriiks6g meg6ri6se, epotasa hogy azanyanyerv
coriTtol-

meg6rz6se 6s ,tiiriikft6se,
szeptemberet6r
hiiinyriban sajnos nem tudtiik folytatni.a
anyagi forras
nemet-,rv.r"ot,atast. gizit auuan,
hogy.j6v6re
riton tiimogut,iJ,:reri u u"rra,,oto
erfogadiisiit, majd a szavazatok
ilffi1.,:l]viuati

)on.

Bartha Liszr' rstu6nn6: Egyetdrt
az ern6k javaslatav4
g, nagyon sajnilja, hogy nem
LJ..t nyelvoktat6st

tudj6k mtikddtetn i az ingyen

a keriiletben.

5

Elniik: A K6pvisel<i-testiilet 3 fovel hatiirozatkdpes.
62/2017. (XII. 20.
(3 igen, egyhangri szavazattalj

Kribrinyai Ndmet Onkorm6nyzat Kepviselo-testiirete
Inguszne
besz6mol6j it az ingyenes ,6-"t
nyelvoktat,s r0 6v

dr. Ilarabas Rila

ut6n tiirt6nri

elfogadja.

erntik
megsziintet6s6rrrir

3' napirendi pont titrgya: Besz6mol6
a kultur6lis iiriiks6g6nek dpollsrival
kapcsolatos
feladatok ell6tisa cotjauol 2017.
szeptember 2 6s szeptember 3-6n megrende
zett x.
K6b:rnyai Rendv6dermi Naprril (sz6beri

elSterjesztds)
Elciterjeszt6: Ingusznd dr. Baiabri.
nitu eln6k

Elniik: Tdjekoztatja a kdpvisel6kei-1161,
hogy a kulturdlis iiriiks6g6nek 6pol:isrivat
kapcsolatos feladatok tittitdru
corjalii u "nrJup.rt

F6viiros x. kertiret Kobanyai
onkorm6nyzattol me-ghiviist kaptak-ai
ohegy parkban 2017. szeptembe r 2
esszeptember
3-iin megrendezett x' roranyai Rend"6d.di-N;;ra.
A
rendezvdnyen
rdszr ve*ek a
k6pviselok' akik hagyomiinyot ndmet
nemzeti'et..r"r..i-tZrrrr.il.t
.
gasztronorniai
bemutat6val egybekcitve es rnegkfnriltrik
a venJe-g.r..t. unnepi k6sz6nt6t
mondott
R6bert K6brinya polgrirmester;.
Koviics
Sor kertilt
pardddta' szolg6lati kuty6s bemutat6ra, foi6rersenyre, katonai testneverdsre, rovas
kdzelharc bemutat6ra, tizolto ds
gyakorlatra' A gyerekek r6szdre
mentdsi
voltak.tigy"rregi u..rlry.t
"re
, jatdkos vetelkedok, bemutat6k
el6adrisokkal Jgvbetltr..
ri a iesztmolo errogaaas tu, majd a
ilHl,"TT[lrszinpadi
Bartha Liszl6Istvrinn6: Rdszt vett
a rendezvdnyen. Egye tert azelncik javaslat6val.
Elniik: A Kdpviselo-testiilet 3 fovel
hat6rozatkdpes.

'2017. (Xrr.
'ai
(3 igen, egyhangu szavazattal)

Kobanyai Ndrnet onkorrndnyzatKepviselS-testtilete

Filipovics M6te elntik bcszarnol(r.iiit
kulturrllis iiriiks6g6nek ipoLls:lval
kapcsolatos feradatok e1:lt6sa c6r.j6b6r, a
feladatalapri trimogatisr6l, valarnint
a zoil. szreptemb er 2-in 6s szepternber 3-hn ,r
ohegy
parkban megrende zett

x' K6brinyai

Renavoieimi Nap rendezv6nyrrir erfbgad.ia.

az.

6

4' napirendi pont tirgya: Besz6mol6 a n6met kulturdlis iiriiks6g6nek
ripol:isrival
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6tjdb6l 2017.
szeptember l7-6n a Szent L6szl6
Pl6brinia helyis6geiben megrendezett keriil6 Szent
L6szl6
ki6llit6sr6l

el6terjesztds)
El6terjeszt6: Ingusznd dr. Barabiis Rita eln6k

Elniik: Ttlekoztatja a k6pviseloket, hogy a kulturrilis iiriiks6g6nek
kapcsolatos

(szobeli

6pol6srival

feladatok ell6t6sa c6ljrib6l 2017. szeptember 17-6n,
17.00 6rakor
megrendeztdk Kobanyrin dlo ds alkoi6, ndmet
6s lengye I sz[rmazdsu kepz1mriveszek
"Szent Liszl6" cimti k6pz6miiv6szeti kirillftist a Kilbanyai Szent Liszlo plebania
helyisegeiben (1102 Budapest, Szent Liszlo ter
25.). Balogh Attila atya es Ingusznd dr.

Barab5s Rita, a Kob6nyai N6met onkormrinyzat
elnoke k6sz6nt6ttek a megjelenteket, rnajd
Beldnyesy Tibor dnekelt egy XVI. szazadbeii
Szent Liszlohimnuszt. A kirillit6srol Barabiis
Rita elnok elmondta, hogy a cimvtiaszt6s ot nemzet
lovagf a - nem vdletlen, mert Szent
Ldszlo kir6ly Lengyelorszdgban szi.iletett, magy'ar
volt, sviib hdlgyet vett notil, hrigiit,
Ilonrit a n6met ds dalmdt kiriiyhoz, Zvonimirlh<>2,
a l6nyirt, piroskiit pedig II. J6nos bizanci

-

o*,,

csitszirhoz adta ferjhez. A ki6llit6 mtivdszek: Illdssy
zoltdnne Nasz6dos Ilona
tizzomincmivdsz, wenninger varga Ilona ikonfest6
mtivdsz,
a lengyel Krystyna. w^ieloch lengyel textilmiivdsz, KohegyiKrausz Margit fest6mrivdsz,
Gyula grafikusmrivdsz 6s
Ferenczy Tam6s gy6ri festomiivdti_- a kirillitris
a plebanianyitva tartiisi idejeben tekintheto
meg A rendezvdnyt koszontdtte weeber Tibor alpolgrirmester
ur. A bemutat6n weeber
Tibor

alpolg6rmester meltatta a megielendst, kiemelte,
hogy a k6nyv kulonlegessege az a
nehdzs6g, hogy valamilyen mtifaji - kategoriitba
soroljuk. - Egy biztos. hogy nern csak
templom elet6r5l, de a templornba jaroi eleterol
is temdrdek erdekesseget tartalmaz.. A
kiallitris el6tt ,,K6binya ui 6n aranyb6n yirm" cfmmel
kcinyv jelenik meg a Kobanyai
onkormiinyzat tdmogatdsdval. A kcinyv t.,rr,utJlu
a szakr6lis Mtiveszetek Hetenek
programjai keretdben volt 2017. szeptember
ll-En,vasdrnap 16.30-kor aplebaniaH. (Szt.
Lhszlo ter 25')' A szent Ldszl6 dve alkalmrib6l
megielent k6nyv,
magitol a templom 6pitdsdrcil, sztiletdsdr6l, hanfr pldb6nirink hi6nyp6tlo ,rert nem csak
kozcissegeir6l a m6trol.
jelenrol ds remdlhet6leg a jdvtir6l is
szol! rru u t,inyv olvasiisa 6ltal ndhiiny emberben
megsztiletik a vrigy, hogy csatlakozzon a kozriss6ghez,
vagy alakitson, fbrm6ljon rajta.
akkor miir 6rdemes volt megielentetni. A konyvhEz
cd
mell6klet is tartozlk, amelyen
megsz6lal templomuk orgon6ja. A kdnyv szerkesztdsdben,
az anyagok risszegytijt6seben
eldvtilhetetlen erdemei vannak verbai L.ajos, a
Helytdrteneti gyrijtemdny vezetil.jdnek, s a
munk6t szewez6,.a kiadris motorjiinak is nevezhet"o,,
f[radhatatlan Fazekas Jen6nd. Anci
ndninek' A kirillftrison kdzremtit<6oit a K6b:inya
Scora, vezlnyel Barab6s Rita karnagy.
Kdri a besz6molti elfogadris6t es a szavazatokrnegteteldt.

Bartha Liszl6 Istu6nn6: Egyetert az eln<ik titjekoztatojhval,
drommel vesz rett

ki6llftrison ds elfogad6sra j avasoij

a.

Elniik: A Kdpvisel6-testUlet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

a

XII. 20.) K6br{nyai N6
(3 igen, egyhangri szavazatta,l)
K6biinyai N6met- onkorm6nyzat Kepvisel6-testiilete
Inguszne dr. Barabas Rita elnok
beszrimol6'irit a kulturdlis 6riiks6g6nek
6polisfval kapcsolatos feladatok ellitrisa
c6ljib6l a feladatalapri tSmogatrisr6l a iorc.
szeptember 17-6n, 17.00 6rakor a
K6brinyai Szent Liszlo Pldbdn]at_emplombart
(1102 Budapest, Szent L6szlo ter 25.)
megrendezett,,szen t Liszl6" k6pz6 m
iiv lszeti ile I titas rOl el fogadj a.
5' napirendi pont t6rgya: Besz6mol6 a kultur6lis
iiriiks6g6nek :ipokisfval kapcsolatos
feladatok elLltrlsa c6lj6b6l a K6b6nyat O.-;;;'6rtrr-en
yzat iltal 20rT.szeptember
28-6n megrendezett Orm'nyriiggetlens6g
Nap;a rendezv6ny16l (sz6beli

Eklterjeszt6: Ingusznd dr. Baiabrir"Ritu
elncik

eloterjeszres)

Elniik:

Ta-iekoztatia a kdpvisel6k et arrol, a
Kobanyai orrndny onkorman yzat iitat a
kulturrllis iiriiks6g6nek 6pol6sival kapcsolatos
fetadaiok ellitrisa c6tj6b6l
hagyomiinyos m6doy-a-z 6rm6ny Fiiggetlens6g
Nrpi, 26.6vfordul6ja alkalmrib6 12017.
szeptember

Estet

28-in l5'30 6rakor megiendeztef az 6.m6ny Hagyom6
ny(irz6 Kultur:ilis
a Gcirog Klubban (1104 Budapest, Kada utca

r2o.) A rendezvenyre erkez(>
vend6geket kulturrilis mtisor, a kofest6
,rukko. t iaititaru fogadta. A vendegeket ndmet
dtelnevek feliratozirsi:al, ndmet hagyomiinyos
siitemdnnyel (marlenka) kin6ltak . Az
orm6ny dokumentumfilm ds koncertfilm v'etitdse
ut6n az ormeny nemzet eteleibdl
k6stol6val egybekcitcitt gasztron6miai bemutatora
kertilt sor. Keri u berra,r.,olo elfbgadasat,
maj d a szav azatok megteteldt.
Bartha Lilszl| Istv6nn6: ordrnmel vett rdszt
a rcndezvenven.

Elniik: A Kdpvisel6-testtilet 3 fovel hat6rozatkdpes.

xII-20.) K6

(3 igen, egi,hangu szavazattal)

Kobanyai Nemet onkonn6nyzat Kdpviselo-testtilete
Inguszni dr. Barabas Rita eln6l<
beszamolo'iat a kulturilis 6riiks6ginek
ripol:ls6val kapcsolatos feladatok ell6t6sa
c6l'irlb6l a Kobdnyai Nernet Onkorrnanyzar
irlt.al 2011. s)epternbc. zs-an az, Orm,ny
Fiiggetlens6g Napja 26. lvfordul6.ia
alkalmabol rcndezetr Orm6ny Hagyomrl ny6rz(i
Kulturdlis Estrril es az 6rm6ny clokumentunrfilm
cs koncertfilm vetft6srril a (i6r0s
Klubban (l104 Budapesr, Kada urca 120.)
ellbgaclia.

8

6' napirendi pont t6rgya: Besz6mol6 a
kulturritis hagyom6nyok ripolisa c6ljrlb6l
a
Kdbfnyai szerb onkormf nyzat 6ltal
a Szerb Kultrira H6napja keret6n beliil 2017.
szeptember 30-6n, 19'00 6rakor
a KSriisi Kutturrilis Nrnp.oiii Kft (1105
Budapesr,
Szent Liszl6 t6r 7-14') r. szrimri
szinhizterm6ben megrende zett ,,,yujicsics
egytittes,,

esten vaki r6szv6telr6l (sz6beli
el6terjesztds)
Eloterjeszt6: Inguszn6 dr. Barabiis
Rita eln6k

Elniik: Tfiiekoztatja a kdpviselciket, hogy
a kulturrlril

llsromrinyok ripoldsa c6ljrib6l
Kultrira H6napja keret6n beliil
a 2017' szeptember 30-5n, 19.00 6rakor
..g."nd.zett
vujicsics egyiittes,, koncerten.
amely a K6riisi Kultur6lis Nonprofit
gudapest, Szent ilaszto
Kft
t'rioj
ter 7-r4.) I.
szitmu szinhdztetmdben volt. Az
est vend6ge a Babra zenekar.A koncert
rdszt vettek a K6b6nyai Ndmet
onkormriny zattola szerb

tdnchin volt. K6ri a besziirnor6 erfogad6sat,
riajd

P;JJ*.l6szl6

i

rruuururok megtetelet.

utiin delszldv

Istv6nn6: Egyetdrt az elnok tajekoztatojiivar.
6s szivesen ve* r6szr

Elniik: A Kdpviselo-testtilet 3 f6vel hatiirozatkepes.
17. (Xr
n
(3 i-een, egyhangf szavazattalj

Kob6nyai Nernet onkorrnanvzat
K6p.viselo-restiilete lngusznd dr. Barabds
Rita erndk
6t - a K6brtnvai sr..u 'dnr.;;;;;;;
6rtar
a
Szerb
Kurtrira
H6nap.ja
keret6n beliil a2017' szeitember
30-6n, 19.00 o.ot o. megrendezesre
kerliro
vujicsics
egyiittes" koncertien valo reszvetelrol.
arnely a, Kr,rosi Kurturriris Nonprotit
Kft
(r05
Budapest, szent Litszrb t6r 7-r4.) I.
szarnri s,z.inhivtenriben *
tri.iekoztat6j

erlbgact"f a.

7' napirendi pont t6rgya: Besz6mol6
a n6met kulturr{lis iiriiks6g6nek
kapcsolatos feladatot< eitatesa

ripoklsrlval
K6;;;ui
sre.n.nyi
Istvrln
MagyarN6met
K6t Tanitrisi Nyelvii Altaldnos Iskl.la
ngmet ffi zata r6sz6re kiinyvek
6s
szemr6ttetri
eszkiiziik vris:l rl6s6 16l (sz6bel i eloterj
c6lj6_b6t

eszt6s)

El6terjeszt6: Ingusznd dr. Barabds
Rita eln6k

Elniik: T|jekoztatja kepviseloket

ar16l, hogy n6met kulturilis
iiriiks6g6nek ripol:isrival
kapcsolatos feladatok elLitdsa
c6lj6b6t ,"i,dt;.aryott o z hiven ebben
az 6vben is a
keriiletben mtikod<i K6brinyai sre.n"ryi
Ist#n
rurugyu.Nemet
Ker
Tanitrisi
Altaliinos Iskola ndmet tagozata(110,1
era.p*t, uji;"ivr sdtdny 1-3.) reszere bru*6 Nyervrl
50 000
eszkdz,il..t rara.ortak. K..i u'b., zlmotoerrbgaddst
il;g}JJlu,:?"ffil{.es1zemtelteto

Bartha Liszr' Istv6nn6: Egyetert
az erndk.iavaslatiivar.

a

9

EIniik: A Kdpviselo-testiilet 3 fovel hatiirozatk6pes.
6712017. (Xlt. 20.\ Kribin
(3 igen. egyhangri szatazaltal)

met On

ki-testiilet6ne

K6biinyai Ndmet- onkormiinyzat Kepvisel6-testlilete
Inguszne dr. Barabiis Rita eln6k
besz6mol6jrit a kultur6lis 6riiks6ginek
rlpolasrival kapcsolatos feladatok ellit6sa
c6ljibt6l a feladatalapri tSmogatrisr6l a Kribrinyai
sz6chenyi Istv{n Magyar- N6met K6t
Tanitisi Nyelvii Altalinos rskola (1108 Budapest,
ujhegyi sdtiiny l-3.) n6m ettagozata
r'szdte brutt6 50 000
Ft 6rtdkben konyvek 6s szemldireto eszkci zokvasarlasrirol
elfogadja.

8' napirendi pont t6rgya:

Besz6mol6 a n6met kulturritis iiriiks6g6nek
apokisrlval
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj6b6l
a Kdbrinyai Bem J6zsef Aiiujano, Iskola (ll0l

Budapest, Hungiria

krt. 5-7.i n6met tagizata r6sz6re kiinyvek 6s

v6srlrklsi16l (sz6beli eloterjesztdsj
Eloterjeszto: Inguszn6 dr. Barab6s Rita
eln6k

sz6tirak

Elniik: Ti$ekoztada kdpviselciket an6l, hogy n6met
kulturilis iiriiks6g6nek 6pol6s:lval
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6tj6b6t
a-iragyorniinyokho z hiven ebben az 6vben
is a
kertiletben miikdd6 K6b6nyai Bem i6zs.tAi;;j;;or-i.toru
(l
t0l
Budapest,
Hungiiria
krr.
5-7')
n6mettagozata'"t

K6ri
Ba

"i"

brutt6 50 000 Ft drtdkben konyveket ds szotiirakat
v6sdroltak.

a besziimol6 elfogadrist 6s

rth a Liszl6 Is tv6n

n6

a szavazatokmegteterdt.

: Egyetdrt az ernokj

avas l atiival.

EIniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 f6vel hatiirozatk6pes.
017. (Xtt.20.
6binvai N
(3 igen, egyhangu szavazattalj

Kobanyai Nernet onkormanl"zat Kcpviselo-testi.ilctc
Irgurszne dr. Barabiis Itita clr0k
beszarnolojat a kultur:ilis 6rdks6ginek
6pokls6val liapcsolatos feladatok ell:it:isa
c6l'irlb6l a feladatalapti t:imogatr{si6l a
Krib6rryai Bem irizser airriar* Iskora ( r r0
r
Budapest' Hungziria kr]
n'emet tagozata reszerev brutto
(/rurLv
50
JV
000
r/\-,1,
Ft
t
L
drtekben
ultsl
I
-5--7
kiinyvck
es sz6t{rakat vasarrasrirol
elfbgad;a.

l0

9' napirendi pont tirgya:

BeszSmol6 a n6met kulturilis iiriiks6g6nek 6pol6srival
kapcsolatos feladatok ell:{t6sa c6ljibril a K6bdnyai
Sz6chenyi Istv6n Magyar- N6met

K6t ranitrisi Nyelvii Altalinos rskolaban iotl. okt6blr lz-6n,
16.30 6rakor
megrendezett Bunte
Jahreszeiten" szines 6vszakok cfmti kulturdlis rendezv6nyr6l

(sz6beli elSterj eszt6s)
El6terjeszt6: Ingusznd dr. Barab6s Rita eln6k

Elniik: Ti$ekoztatja kdpvisel6ket arr6l, hogy n6met kultur6lis
iiriiks6g6nek 6popls6val
kapcsolatos feladatok elLitrisa c6lj6b6l zoil. okt6ber
l2-6n,.16.30 6rakor a Kob6nyai
Sz6chenyi Istviin Magyar- Ndmet K6t Tanit6si
Ny.r",i Al;;16r";
nufn-est ujhegyi sdt6ny 1-3.) megrendeztdk a Bunte Jahreszeiten,, Iskoliiban ( I l0g
szines 6vszakok
cimii kulturdlis rendezv6nyt. A rendezvenyen, amelyen
idegen nyelvet tanulo dirikjaik
mtisorral elevenitett6k fel a n6met hagyimanyokat. Felcsendtiltek
vid6m versek ds

dallamok, liithattak kedves mesdket, tiincokat, tovibbaM6rton
napi hagyo*ranyokat, illetve
az oktoberfest jellegzetessdgeit. Nagyon drdekes volt 6s
,oku, iiegelentek. Keri a
b e s ziim o I 6 e I fo gadiist
u
uzatok iiegtdte I 6t

"t "rui

Szab6

Margit Mriria: Egyetdrt

az elncik javaslat6val.

Elniik: A Kdpviselo-testtilet 3 f6vel hatilrozatkepes.
/2017 . (XII. 20.\ K6b6nvai
(3 igen. egyhangri szavazattal)

Kob6nyai Nemet onkonn6nyzat Kepviselri-testiilete
Inguszne dr. Barabiis itita clncjl
beszdrnolojdt a n6met kulturilis iiriiks6g6nek
ripol:isivar kapcsolatos f'elaclatok e16t:isa
c6ljrib6l a feladatal,u.if- trimogatfs16l a koban.'rui
Sz6chenyi Istv6n Magyar_ Nemet K6t
Tanftisi

Nyelvii Altakinos

Iskolfban lttoir er,ruf.ri"' ,i,n.ri,"r.tan1. t-3.) 2017.
okt6ber l2-6n,16-30 orakor megrendezrek a Bunte Jahreszeiten,,
szfnes 6vszakok cir,rj
kulturalis rendezvenyrol
elfogacl.i a.

l0' napirendi pont tfrgya: Besz6mol6 a n6met kultur{lis iiriiks6g6nek
fpol{srlval

kapcsolatos feladatok elkitdsa c6lj:1b612017.
oktriber 26-irn g.00-12.00 6ra kitzritr ri
K6rtisi csoma 56ndor K6brlnyai Kulturilis Kiizpont
41. term6ben (1105 Buclapesl,
Szent L6szl6 t6r 7-14') megrendezett Nemzetir;6gi'onkorm
anyztrti k6pviselrik kiitelezri
k6pz6s6rril (szobeli elotericsztds)
Elote{iesztci: Inguszne dr. Barabds Rita elnok

Elniik: Beszdrrol arr6l' hogy a n6met kulturflis iiriiks6g6nek
6pol:is6val kapcsolatos
feladatok ell{tfsa c6ljrib6t 2017. okt6ber 26-irn g.0012.00 o.u [orott r.r.rc-urendeztck a
Nemzetis6gi onkor-mri nyzati k6pvisekik kiitelezri
k6pz6s6t a Korosi csor,a Sandor
Kob6nyai Kulturdlis Kdzpont (1105 Budapesl.
S;rent r,itszlorer 7-14.) A l<ipzds rcrnd.ja: A

1l

kdpvisel6i joggyakorl6s ds kdtelezetts6gteljesitds k6rddsei
a torvdnyessdgi tapasztalat
alapjdn. K6ri a besziimol6 elfogad6s6t, majd i szavazatok
megt6teldt.
Bartha LiszlilIstv6nn6: Egyetdrt az eln6k ja'asrat6val.

Elniik: A K6pvisel<i-testtilet 3 f6vel hatiirozatk6pes.
7. (Xtt. 20.
n
(3 igen, egyhangri szavazattal)

Kobrinyai Nemet onkormiinyzat Kepviselo-testtilete a n6met
kulturrilis iiriiks6g6nek
6pol6srival kapcsolatos feladatok elLitrisa c6ljib6l Inguszne
dr. Barab6s Rita elnok
tllsdkoztatqat a 2017. okt6ber 26-6n 9.00 - lz.oo ora
kozott megrendezett Nemzetis6gi
onkormdnyzati k6pvisel6k kiitelez6 k6pz6s6rril a K6r6si csoma
Sandor K6banyai
Kulturiilis Kdzpont 41. termdben (1 105 Budapest, Szent Lirszlo
ter 7-14.) elfbgadja.

napirendi pont tfirgya: Beszimol6 a hit6leti kapcsolat
c6ljrlb6l a Felt:imadott
Krisztus Templom 1101 Bp., X., Kistorony park 1. szfm
utcai r6sz6rea n6met nyelvfi
szentmis6hez gyertya 6s tiimj6n v6s6rl{s eioi qszobeli
el6rerjeszrds)
11'-

El6terjeszt6: Inguszn6 dr. Barabiis Rita eln6k

Elniik: Tilekoztatja a k6pvisel6ket, hogy a hit6leti kapcsolat
c6lj6b6l a ll0l Budapesr,
)',.ke^r' Kistorony park 1. szitm alatt mtikcid6 Fettfmadott Kriszius Templom azelm,ilt

dvek folyam6n tdbb alkalommal adott otthont ndmet
nyelvri szentmise,regtartas6ra. Ebben
az dvben szentmisdre keriilt sor 2017. december 3-in, advent
l. vas6rnapi6n de. 10.00
6rakor, ahol a Steinbrucher Maennerchor gregori6n enekek
mellett nemet nyelvii adventi
mtivet is eloadott' A szentmis6re tudom6sa szerint a
K6b6ny 6n levb nemet nemzetisegti
hiv6 kdzossdg tagiai- krizul sokan jeleztdk rdszveteltiket.
K6ri a beszamol6 elfogad6st ds a
szav azatok megtete I dt.

Bartha

Liszl| rstv6nn6: Egyetert

az eln6k javaslat6val.

Elniik: A K6pvisel<i-testiilet 3 f6vel hat6rozatkepes.
7U2017. (xtt.20.) K6b5
(3 igen, egyhangri szavazattal)

Kobanyai Nemet onkorrnanyzat Kdpviselo-testLilete
lngusznd clr. Barabas Rita cl.tili
beszarnolo-iat a kulturf lis iiriiks696nek rlpol{sfval
kapcsolatos feladatok ell{t6sa
c6l.irib6l a feladatalapri tdmogat:lsr6l a Feltf
madott Krisztus 'femplom ( I l0l Buclapesr.
Kistorony park l.) r6szere gyeityak es tornidn viis;iirrdsdror
erfogad.ja.

t2

12' napirendi pont t6rgya: Besz6mol6
a n6met kulturrilis iiriikseg6nek rlpokisrival
kapcsolatos feladatot ettitasa c6ljrib6l
az Aradiv6rtanrik tisztelet6r e 2017.oktriber
66n I 0.00 rirakor megrendezett megemr6kez6s16r
(szobeli eloterj eszt6s)
El6terjeszt6: Ingusznd dr. Barab6s
Rita elndk

Elniik: Tdiekoztatja..kdpvisel6ket ar16l, hogy
egytittmrikodve a Budapest Fov6ros
X.
keriilet Kobrinyai onkorm6nyzattal a
"
no]net kulturdlis 6riiks6g6nek
6pot6s6val
kapcsolatos feladatok ellitisa c6ljribril
r6szt vettei-zotl.okt6ber 6-rin r0.00
6rakor az
Aradi vdrtanrik tiszteletdr. ..g..rd.zett.
unnepi ,n.g..rekezdsen a Riikoskeresztriri

kdztemet6 1S48-as.sfrhelyekndtjr
lij
ros Budapest, xlior-a utca g-r0.).
A
k6pviserok
reszt
vettek a koszoniz6son. Unnepi beszedei;;;il'or.
cro.ry Istv6n Budapest Fovaros
koszoruzitssal ziiruit. {eri a beszdrnoro
errogaaasat,

ffiTX'JrffiL'f"T1i;firtiSlmldkez6s

Bartha Liszr|Istv6nn6: Egyetert az
elncik javasratdval.
EIniik: A Kdpviselci-testiilet 3 fovel hatiirozatkepes.
(3 igen, egyhangu szavazattal)

Kobrinyai N6met onkormrinyzat Kepvisel6-testtilete
a n6met kulturrilis iiriiks6g6nek
6pol6sfval kapcsolatos feladatot
.eltata., .liiiior Inguszn6 dr. Barab6s Rita ern.k
beszrimol6jrit a 2017' okt6ber 6-itn
10.00 oiur.o. az Aradi v6rtanrik tiszteret6re
megrendezett iinn-epi megeml6kez6sr6l
a Rrikoskeresztiri 01 k6ztemeto lg4g-as
sirhelyekndl (l l0g Budapesf X.,
Kozma urca g_10.) elfogadja.

13' napirendi pont tilrgya Besz6mol6
a n6met kulturrilis iiriiks6g
kapcsolatos feladatok elllJisa

c6lj6b6l 2017. okt6ber 23-6n az lg56-os :lpokisrlval
forradalom

alkalmrib6r megrend ezett megemt6k
ezlsriirrrroueii el6terj esztes)

Elniik: Tiljekoztatja a kdpvisel6ket, hogy
a n6met kuttur,lis iirtiks6g 6pol6sr{val
kapcsolaros feradatok e[6trisa
erJu;.rt Foviiros x. keriirer Kob6nyai
::rJib6i'u
onkormiinyzattal egytittmtikodve 20i7.
okt6be, ii-an 16.00 6rakor megrendez
1956-os forradalom alkalm iio6l
a megeml6kezdst, ameryre a Kor6si csoma tek az
Kobrinvai Kultur6lis Kozpont - rosZi-?iilfi;our.r,,
Sandor
El6d
utca
r.)
szinhirztermeben
keriilt sor' A kdpvisel6k rdszt vettJ
azrnnepsdgen 6s k";;r;;;.
Emrekezo
beszeder
mondott dr' Gydrg{
"
a Budapest Fovriios i(orm6nyhivaral6nak
l:1v6n
t
or,,ary,-,
egbizottja.
Kdzremtikddik a Yillaszut Trincegyiittes.
Az i.innepseg koszorriz6ssal ds mdcsesek
gyfjtris6val zdtult a Kordsi csoma
,&ary vegen .ttr.iy"r.tt kopjaf6nril. Keri
a beszarnolo
elfogadris6t, majd a szavazatok
megtdtel6t.

13

Bartha Liszl6Istv{nn6: Reszt yeszaziinneps;igen

6s

egyetertazelnok.jayaslatayal.

Elniik: A Kepviselo-testtiret 3 f-6ver hat6rozatkepes.
(3 igen, egyhangf

szavazattal)

---

atilrozata
-

K6banyai Neirnet Onkonn6nyzat Kepvisel(r-testtilete a n6met
kultu16lis iirtiksdg
rlpol:is:{val kapcsolatos feladatok elLitisa rc6ljrib6l Inguszni
dr. Barabas Rita elndk
beszimol6jrit a feladatalap[. tf mogatris16l, valarnint egytittrntikodve
a f]udapest ];ci'iir.s
X' kertilet Kobanyai Onkonn6nyzattal20lT. oht6ber 23-irn 16.00
6rakor a K(irosi Csrrra
Sandor K6b6nyai Kulturiilis Kdzpont - I,:oszl ( I 105 Buclapesr.
EI6cl Lrrca I .)
szinh1'ztermeben az 1956-os forradalom 6s szabadsfgharc
tiszt"l"t".. megrendezett

m egeml6kez6s 16

l. val am int az

azr

koveto kosz<>t-izitsrol

el flogad.i a.

14' napirendi pont

tirgya: Besz6mol6 a ntimet kultur6lis iiriiks6g rlpol6s6val
kapcsolatos feladatok ellitrisa c6lj{b6l 2017. november
4-6n megrendezett Nemzeti
Gyisznap" alkalm6b6l a koszorrizisi iinn eps6gr6l (sz6bel i el
oterj esites;
El6terjeszt6: Ingusznd dr. Barab6s Rita eln6k
Elniik: Tdjekoztatja a k6pvisel6ket, hogy a n6met kulturrilis iiriiks6g
6polisrival
kapcsolatos

feladatok etl6tr{sa c6ljrlb6l a Budapest F6vriros x. kertilet Kobanyai
o-nkormiinyzattal egytittmtikodve, valamint a zoil. november
4-6n 14.00 6rakor
,Nemzeti Gyrlslnap" alkalmfbril megrendeztek a koszorfzisi iinneps6get, amelyre
az
Eles saroknril Silye Siimuel ds tiirsai tisztelet6re fel6llitott
emlekmrinir 1rr05 Budapest,
K6r0si csoma S:indor rit -Makita utca sarok) keriilt sor.
Az tinneps6gen ds a koszorfz6son
rdszt vettek a kdpvisel6k. Emldkezo beszedet mondott
Kovacs Robert, K6brinya
polgrirmestere. Kozremiikodtek a P6dium Szinhin
miivdszei. Az tinneps6g koszoruz6ssal
zdrult. Kdri a besz6rnol6 elfogad6s6t, majd aszavazatok
megtetelet.
Bartha Lhszl'Istv6nn6: Rdszt vett aztinnepsege n. Azelnok javaslat6t
elfbgad

ja.

Elniik: A Kdpvisel6-testtilet 3 fdvel hatiirozatk6pes.
(3 igen, egyhangri szavazattal)

Kob6nyai Nemet
-onkorrndnyzat Kepvisel6-testiilete a n6met kulturilis iiriiks6g
apol:isrival kapcsolatos
feladatok elklt:isa c6ljrib6l Ingusznd dr. Barabas Rita elnok
beszdmol6j{t a feladatalapf t{mogatfsr6l, val,arnint egyuttrniikodvc
X' keriilet Kob6nyai onkormdnyzattal 2017. november 4-6n 14.00 a Buclapest l;o'a*rs
6rakor a ,oNemzeti
Gyfsznap" alkahnab6l az Eles sarokn6l Silve Samuel ds
tdrsai tisztelctere l.elallitott

14

emldkmtindl (1105 Budapest, K6rosi Csoma S5ndor rit
-Makita utca sarok) megrendezett
linnepsdgrol es azt k6vet6 koszorizfusr6l elfogadja.
15.. napirendi pont tdrgya: Besz6mol6 a Budapest F6v6ros X. keriilet
K6brinyai
Onkorm{nyzat 6ltal 2017. november 23-6n -.g.r..rezett kiizmeghallgatrison val6

r6szv6telr6l (sz6beli eloterjesztds)
El6terjeszt6: Ingusznd dr. Barab6s Rita eln6k

Elntik: Tajdkoztatla a kdpviseloket, hogy a Budapest F6v6ros X. kertilet Kobanyai
Onkormiinyzat Kdpvisel6-testiilete polg6rmesterdt6i meghiv6st kaptak a 2017. 6vi
kdzmeghallgat6sra, amelyre 2017. november 23-6n 17.00 6rakor keriilt sor a Korosi
Kulturdlis Nonprofit Kft (1105 Budapest, Szent Ldszlo ter 7-14.) 1 . szitmu termdben. Az
elnok 6s az elnokhelyettes reszt vettek a Budapest F6v6ros X. kertilet Kob6nyai
onkormiinyzat Kepvisel6-testiilet6nek kdzmeghaltgaiasan. Kdri a beszamol6 elfogad6sat,

maj d a szav azatok megtdteldt.

Bartha Liszl6 Istvinn6: Egyet6rt az elnOk tilekoztatojilal, ds r6szt vett

kdzmeghallgat6son.

a

Elniik: A Kepvisel6-testtilet 3 f6vel hatiirozatkdpes.
(J rgen. egyhangu szavazattal)

,uto

K6b6nyai Ndmet Onkormrinyzat Kepvisel6-testtilete Ingusznd dr. Barab6s Rita
elnok
besz6mol6j5t a Budapest F6v6ros X. kertilet K6b6nyai Oikorm inyzat Kdpviselo-tesrulete
6ltal 2017. november 23-6n 17.00 6rakor a tcoi<isi Kulturrilis Nonpiofit Kft (1105
Budapest, Szent Ldszl6 ter 7114.) 1. sz6mri term6ben megrendezett k;zmeghallgat6son

val6 rdszvdtelrol elfogadj

a.

16' napirendi pont trirgya: Besz6mol6 a n6met kulturilis hagyomrinyok 6rz6se
c6ljib6l 2017. november 24'6n a Szovjetuni6ba hurcolt
-ugyu.-politikai rabok 6s
k6nyszermunk6sok eml6k6re megrendezett eml6ktibla koizorfzrlsi iinneps6g16l

(sz6beli el6terj eszt6s)
El6terjeszt6: Inguszne dr. Barab6s Rita eln6k

Elniik: Tajekoztatja a kdpvisel6ket, hogy a n6met kultur6lis hagyom6nyok 6rz6se
c6lj:[b6l 2017 . november 24-en 1 I .00 6rakor a K6b6nyai Onkorm6 nyriitut.gyitt.,ikodr.
a ll02 Budapest, x' Allom6s utca 2. szirmi dpiilet faldndl a Slovjetuni6ba hurcolt
magyar politikai rabok 6s k6nyszermunkdsok eml6k6re emtokiabla koszorrizasi
iinneps6get szerveztek. A koszorizirson r6szt vett Marksteinnd Molniir
Julianna k6pvisel6

15

asszony. K6ri
megt6tel6t.

a kdpvisel6ket, hogy a besziimolot fogadj6k el, majd keri a

szavazatok

Bartha LiszlilIstvrlnn6: Rdszt vett a megemlt5kezdsen. Egyet6rt az elnok javaslatiival.

Elniik: A K6pvisel6-testiilet 3 f6vel hatirozatkepes.
7612017.

(XII. 20.) K6b6nvai N6met Onkormrinvzat K6nviseld-testiilet6nek hat:irozata

(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai N6met Onkorm6nyzat Kepvisel6-testiilete Ingusznd dr. Barabas Rita elnok
beszdmoloj6t a n6met kulturilis hagyomrinyok 6rz6se c6ljdb6l 2017. november 24-6n
11.00 6rakor a Szovjetuni6ba hurcolt magyar politikai rabok 6s k6nyszermunkasok
eml6k6re megrendezett eml6ktibla koszorrizisi iinnepsEg6r6l a 1102 Budapest, Allorn6s
utca2. szirm alatti emldktihldnal elfogadja.

17. napirendi pont tirgya: Besz6mol6 a n6met kultrira meg6rz6se 6s dtiirtikit6se
c6lj{b6l egyiittmiikiid6si megdllapodis megkiit6s6r6l a Gy6ri N6met Onkormf nyzattal
(9021Gy6r, Kazinczy u. 4.) (sz6beli el6terjesztes)
Eloterjeszto: Ingusznd dr. Barabirs Rita eln6k

Elndk: Tdjdkoztatja a kdpvisel6ket arr6l, hog1, a Gy6ri N6met Onkormi nyzattal (9021
Gy6r, Kazinczy u. 4.). tdbb 6ve nagy.on szoros kulturrilis kapcsolatot 6polnak. Ferenczy
Tam6s elntik rirral a Kob6nyai Ndmet Onkorm6nyzat j6 kapcsolatot 6pol. A n6met kultrira
meg6rzdse ds ritdr<ikitese cdljSbol egytittmtikcrdesi meg6llapod6st k6t6ttek a Gy6ri Ndmet

Onkorm6nyzattal.

Kdri a

szav azatok m egtdte I dt.

kepvisel6i<et, hogy

a besi6molOt fogadjak el. rna.id keri a

Bartha L6szl6Istvinn6: Egyetdrt az elhangzottakkal,

a

javaslattal, val6ban pdlda6rtekri

a

kapcsolat az Egyestilettel.

Elniik: A Kdpviselo-testiilet 3 fovel hatiirozatkdpes.
?7/2017. (XII. 20.) K6brinvai N6met Onkormfnvzat K6pvisel6-testiilet6nek hat:irozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

Kobrinyai Ndmet Onkorm6nyzat a n6met kultrira meg6rz6se 6s itiiriikit6se c6lj6b6t
Ingusznd dr. Barabiis Rita eln6k besz6moloj at a Gy6ri N6met 6nkorm6 nyzattal (g12l
Gy6r, Kazinczy u. 4.) megk6tdtt egytittmtikddesi meg6llapod6sr6l elfogadja.
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18. napirendi pont

tirgya:

az egyh6zi kultrfira meg6rz6se 6s ritiiriikit6se
c6lj6b6l egyiittmiikiid6si megillapodfs megkiit6s6r6l a Budapest K6binyai Szent
Liszl6 Pl6briniival (1102 Budapest, Szent Lilszl| t6r 25.) (szobeli el6terjeszt6s)
Besz6mol6

ElSterjeszt6: Ingusznd dr. Barab6s Rita eln6k

Elniik: Tdjdkoztatja a kdpviseloket arr6l, hogy a Budapest K6b{nyai Szent Litszll
Pl6biniSval (1102 Budapest, Szent Ldszlo t6r 25.) dvek ota nagyon szoros egyhdzi
kultur6lis kapcsolatot 6polnak, Balogh Attila pl6b6nossal kezdetektol a Kob anyai Nemet
Onkorm6nyzat jo kapcsolatot ripol ds a k6pzomtiveszeti ki6llitrisoknak, ndmet vonatkozasl
tinnepeknek helyszint biztosit. Javasolta a Kepvisel6-testiiletnek, hogy az egyhdzi kultura
meg6rzdse 6s 6torcikit6se c6ljribol egytittmrikod6si megiillapod6st kdssenek a Budapest
K6b6nyai Szent Ldszl6 Pleb6ni6val (1102 Budapest, Szent Litszlo ter 25.).K6ri a
kdpvisel6ket, hogy a besziimol6t fogadj6k el, majd kdri a szavazatok megt6teldt.

Bartha LiszlilIstvSnn6: Egyetdrt az elhangzottakkal,

a

javaslattal, valoban pdlda6rt6kti

a

kapcsolat az Egyestilettel.

Elniik: A Kepviselo-testtilet 3 f6vel hat6rozatkr5pes.
78/2017. (XII. 20.) K6binvai N6met 6nkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai N6met Onkormiinyzat a n6met kultrira meg6rz6se 6s 6tiiriikit6se c6ljribril
Ingusznd dr. Barab6s Rita elndk besz6moloj6t a Budapest K6b:inyai Szent Lirszl6
Pl6bSni6val (1102 Budapest, Szent Ldsz,lo tdr 25.) megk6t0tt egyiittmtikodesi
me

giill apod6sr6l

el

fogadj a.

Elniik: Meg5llapitja, hogy tov6bbi javaslat vagy 4,szrevetel a kepviselok r6szdrol
lrkezett, megk6sz6ni

a

nem

jelenl6v6k aktiv r6szvdtel6t, 6s a testtileti tilest 11.25 6rakorbezirja.
K.rn.f-.

furtu* tJ^a(-=
Jegyz6kOnyv-hitel

es

ito

JELENLnIT iv

a K6b6nyai N6met Onkormf nyzat
2017. december 20-in I1.30 6rai kezdettel
megtartott rendes testiileti iil6sdn

1./ Ingusznd dr. Barab6s Rita:

2.1

.....8,<,,"*,iNU*^.fiA".

BarthaLdsztolstv6nne:

3.1 Szab6Margit

Miiria:

fuftl", 4"!-{r*

,froLrl.

h*]

?'l-

Meghfvottak:
5.1 dr.Eder G6bor

' --I1

/
jogirsz: ..E-].\-:ff..
-

6.1 J6gin|szabados Henrietta referens:

f \**,

