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A K6b6nyai Lengyel Onkorm finyzat
K6pvisel6-testiilete
2017. december

20-in 15.30 6rai kezdettel

K6r6si Csoma Sandor K6banyai Kulturiilis Kozpont,
(1105 Bp. X., Elod utca 1.) 10. szitm:iu nemzetisegi irodaban megtartott
a

testiileti iil6st tart,
melyre ezfton meghivom.
Napirendi pontok:

1.

Javaslat a K6b6nyai Lengyel Onkorminyzat 2017.6vi kiilts6gvet6s6nek

2.

m6dositdsrira (sz6beli el6terjesztds)
El6ado: Wygocki Rich6rdn6 elndk
Beszf mol6 a lengyel kulturflis hagyominyok {pol6sa c6ljib6l 2017.
december 5-6n 16.30 6rakor a K6riisi Csoma Sfndor K6bfnyai Kultur6lis

Kiizpontban, xoszt (1105 Bp. x., El6d utca l.) a K6b:inyai Bolg:lr
6nkorm6 nyzat riltal megrendezett ,,8o196r orthodox karicsonyi

3.
4.

5.

6.

tinneps6916l (sz6beli eloterj esztds)
El6ad6: Wygocki Rich6rdne eln6k

BeszSmol6

a K6b6nyai Lengyel Onkormrlnyzat 2017.

6vi

kiizmeghallgat6s16l (szobeli el6terj esztes)
El6ad6: Wygocki Rich6rdne elndk

Besz6mol6 a lengyel kutturrllis iiriiks6g6nek 6pol:{sdval kapcsolatos
feladatok ell6t:{sa c6lj5b6l r6szv6telr6l a Nemzetis6gek Napja alkalmib6l
2017. december 9-6n K6riisi Kulturilis Nonprofit Kft (1105 Budapest,
Szent Liszl6 t6r 7-14.) 1. szimri term6ben megrendezett nemzetis6gek
ha gyomi n y 6rz(i ka ricsonyi ii n neps6916l (szobe li el6teri esztes )
Eloado: Wygocki Rich6rdnd elndk

a lengyel kutturrllis iiriiks6g6nek 6pol6sf val kapcsolatos
feladatok ellitisa c6ljib6l r6szv6telr6l a budapesti Lengyel
Besz6mol6

Nagykiivets6gen 2017. december 9-6n megrendezett ostyatiir6si karfcsonyi
iinneps6gr5l (sz6beli el6terjesztes)
El6ad6: Wygocki Rich6rdn6 elnok
Besz6mol6 a lengyel kulturflis iiriiks6g6nek 6poklsival kapcsolatos
feladatok elLitisa c6ljib6l r6szv6telr6l a F6vfrosi Lengyel 6nkormhnyzat
az Akad6mia utca 1. szdm alatti szfikhiz aulSjrlba 2017. december l0-6n
megrendezett ostyatiir6si karicsonyi talillkoz|r6l (sz6beli el6terjeszt6s)
El6ad6: Wygocki Rich6rdnd elnok

7.

8.

9.

Besz{mol6 a lengyel kulturilis iiriiks6g6nek 6pol:isrival k:rpcsolatos
feladatok ellitrlsa c6ljrlb6l 2017. december l2-6n,, 18.00 6rakor a Giirtig
Klubban (1104 Budapest, Kada utca 120.) megszervezett Szerb iroclalmi 6s
gasztron6miai estr6l (szobeli eloterjesztds)
El6ado: Wygocki Richardn6 elnok
Beszimol6 a lengyel kultur:ilis iiriiks696nek :lpol6sivnl kapcsolatos
feladatok ell6tisa c6ljrib6l egyiittmiikiidve a Havasi Gyopir Alapitvtinnyal
a 2017. december l5-6n 14.00 6rakor a Kririisi Csoma Sinclor Kribrinyai
Kulturrllis Kiizpontban (l 105 Bp., Itl6d utca l.) megszervezett Civil
karfcsonyi iinneps6grtil (sz6beli el6tcricszlcs )
Eloado: Wygocki Richdrdne clrrdk
Javaslal a lengyel kulturflis iiriiks6g6nek ripolfsfval kapcsolatos fclatlatok
ell6t{sa c6lj6b6l egyiittmiikiidve a Magvarorszigi S:zent Aclalbert tlgyesiilcttcl
6s a Lengyel Perszonflis Pl6brini6val 2017. december l9-6n" 13.00 6rakor a
Lengyel Hizban 1103 Budapest, Oh.gy utca ll. megrendez6src keriiki
sztipkorriak hagyomAny6rzo karfcsonyi iinneps6gre (szobeli cl6tcr.iesztels)
Eloado: Wygocki Richardnc elnijk

Esetleges t6volmarad6s6t k6rem, a Polg5rmesteri Hivatal 4338-141-es telefbnsz6m6n
jelezni sziveskedj6k.
Budapest, 2017. december 15.

rogANyAI

LENG y E [, ONxorr.vlAxyznl
KEPVI s E t-6-r'Esl U LET E
1102 Budapest, Szent Lhszl| t6r 29.

JEGYZ6XONYV
K6sziilt:

a Kob6nyai Lengyel onkormdnyzat 2017. december 20-6n 15.30 orai
kezdettel a Kordsi Csoma Sandor Kobanyai Kultur6lis K6zpont, KOSZI
(1105 Bp. X., El6d utca 1.) I emelet 10. szam alatti nemzetisegi irod6ban
megtartott kdpvisel6-testtileti tildsen.

Jelen vannak:

Wygocki Rich6rdn6
Garai Balilzs
Segesdy Katarzyna Natalia

elndk
elnokhelyettes
k6pviselo

A K6b6nyai Polgirmesteri Hivatal rfiszlrdl tan6cskozrisi joggal:
dr. Eder Gabor
Jog6nd Szabados

Wygocki Richirdn6,

a

jogitsz

Henrietta

civil

6s nemzetisdgi referens

K6biinyai Lengyel Onkormanyzat elnoke iidvozli

a

megjelenteket ds a rendes testtileti tildst megnyitja. Meg6llapitja, hogy a testi.ileti
tildsen 3 fo k6pvisel6 megielent, 6s a testtilet hatiirozatk6pes. Bejeienti, hogy a
jegyz6kdnyv magyar nyelven kdszUl. Kdr mindenkit, hog1, az ilesjeienleti ivet lriak
al6, amely a jegyzokonyvtik, amely kozokiratnak minosul mellekletdt kepezi az
elk6szitett meghiv6val es az irdsbeli eloterjeszt6sekkel egytitt.
Javasolja, hogy a jegyzlkcinyv hitelesitdsdvel Segesdy Katarzyna Natalia kepviseldt
bizza meg a Kdpvisel6-testiilet. K6ri a szavazatokmegtdtel6t.

Elniik: A Kdpvisel6-testtilet 3 f6vel hatdrozatkdpes.
17. (xtl
hatflrozata

el 6nkor

K6brinvai

t

K6pvise

(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6brinyai Lengyel Onkorm6nyzat Kepvisel6-testtilete a jegyz6kcinyv hitelesitesevel
Se

ges

dy Katarzy na Natal i a k6pvi

s

e

I

6t

me

gbizza.

Elniik: Bejelenti, hogy a jegyz6kdnyvet J6g6nd

Szabados Henrietta

civil

referens vezeti.

Elniik: Ismerteti a napirendi pontokat, majd kdri a szavazatokmegtdtel6t.
Elniik: A K6pviselo-testtilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

6s nemzetisegi

7. (XII.

20.
hathrozata
(3 igen, egyhangf szavazattal)

ai

Lensvel

K6b6nyai Lengyel onkormiinyzat Kepvisel6-testiilete a testtileri til6s napirendiet az
aldbbiak szerint fogadja el:
l. Javaslat a K6brinyai Lengyel Onkormf nyzat 2017. 6vi kiilts6gvet6s6nek
m6dositfsdra (sz6beli eloterf esztes)
Eloado: Wygocki Richardne elnok
2. BeszSmol6 a lengyel kulturrilis hagyominyol< 6pol{sa c6l.if b6l 2017.
decenrber 5-6n 16.30 6rakor a Kririisi Csoma Sf ndor Kribinyai Kulturilis
Kiizpontban, r6szt (1105 Bp. x., El6d utc:r l.) a Krib:inyai Bolgrir
6nkormf nyzat 6ltal megrendezett ,oBolgf r orthoclox kar:icsonyi
ti nnetrls69rril (szobeli eloter.i esztes )
Illoado: Wygocki Richardne clnok
3. Besz6mol6 a Kribinyai Lengyel onkorrnf nyzzrt 2017. 6vi
kiizm egh a Ilgatris 16l (szobe I i e I oteri esztcs )
Eloado: Wygocki Richardne clnok
4. Beszf mo16 a lengyel kultur:ilis tiriiks696nek 6pol6sival k:rpcsolatos
feladatok ellit:isa c6ljfbril r6szv6telrril a Nemzetis6gek Napja alkalmib6l
2017. december 9-6n Ktiriisi Kultur6lis Nonprofit Kft (1105 Buclapest,
Szent Lhszl6 t|r 7-14) l. szimft term6ben megrenclezett nemzetis6gek
hagyom6 n y 6rz6 ka ricsonyi iin neps6grrir ( sz6bel i eroterj esztes )
Eload6: Wygocki Rich6rdnd elnok
5. Beszfmol6 a lengyel kulturflis iiriiks6g6nek 6polfs{val kapcsolatos
feladatok elkitrisa c6ljib6l r6szv6telr6l a budapesti Lcngyel
Nagykiivets6gen 2017. december 9-6n megrenclezett ostyatiir6si karfcsonyi
iinneps6g16l (szobeli el6rer.i esztes)
Ilload6: Wygocki Richardnc eln6l<
6. Beszf mol6 a lengyel kulturf lis iiriiks6g6nek 6pol:isf val kapcsolatos
feladatok ell6t6sa c6lj:ib6l r6szv6telr6l :r F-tivrirosi Lcngycl 6nkornriinyz:rl
az Akad6mia utca l. szim alatti szbkhiz aul{j:iha 2017. december l0-dn
megrendezett ostyatiir6si karfcsonyi takilkoz616l riszobeli elorerjesztcs)
Eload(r: Wygocki Richardne elnok
l. Beszf mo16 a lengyel kulturf lis iirtiks696nek 6pol6srival kapcsol:rtos
feladatok ell6trisa c6ljrib6l 2017. december l2-6n, 18.00 6rakor n Giiriig
Klubban (1104 Budapest, Kada utca 120.) megszervezett Szerb iroclalmi 6s
gasztron6miai est16l (szobeli eloterf esztes)
Elciado: Wygocki Rich6rdnd elnok
8' Beszf rnoki a lengyel kultur{lis iiriiks6g6nek 6pol6srival kapcsolatos
feladatok ellitr{sa c6ljrib6l egyiittmiikiiclve :r l-lavasi Gyop:ir Alapilv:innyal
a 2017. december l5-6n 14.00 6rakor a Kdriisi Csoma S:inclor Kribrinyai
Kulturilis Kiizpontban (l105 Bp., El6d utca l.) megszervezetl Civil
kardcsonyi ii nn eps6grril (szilbel i cloteri cszt6s )
El6ado: Wygocki Rich6rdn6 elnok
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9.

Javaslat a lengyel kutturilis iiriiks6g6nek 6pol6s6val kapcsolatos feladatok
ell6tfsa c6ljib6l egyiittmiikiidve a Magyarorszigi Szent Adalbert Egyesiilettel
6s a Lengyel Perszondlis Pl6bfni6val 2077. december l9-6n, 13.00 6rakor a
Lengyel Hi,zban 1103 Budapest, Ohegy utca 11. megrendezlsre keriili
sz6pkorriak hagyominy(irz6 karfcsonyi iinneps6gre (szobeli eloterjeszt6s)
El6ado: Wygocki Richrirdnd elnok

1. napirendi pont t6rgya: Javaslat a K6b5nyai Lengyet Onkormirnyzat 2017.
6vi
kiilts6gvet6s6n ek m 6d osit6s 6r a (szobel i e l 6terj eszt6s
)

Elndk: Tdjekoztatja a k6pvisel6ket, hogy a 2017. 6vi k6lts6gvet6s m6dositiisa
mivel a Gazdasitgi 6s Pdnziigyi F6oszt6ly ti$ekoztatas=a szerint az egyes
f6kdnyvi szriml6kon nincs elegend6 ellbdnyzat.'Ez ut6n ismerteti a rdszletes
6tcsoportositrisi javaslatot ds kdri a k6pvisel6ket, hogy mondj6k el vdlemdnytiket,
szuks6ges,

egyetdrt6s esetdn tegydk meg szavazataikat.

Garai BaL{zs: Egyetdrt az elnok javaslat6val.

Elniik: A Kdpvisel6-testtilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.
1-4112017.

hat6rozata

(XII. 20.) K6b6nvai Lenevel Onkorm{nvzat K6pvisel6-testiit.t6..k

(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6brinyai- Lengyel Onkorm6nyzat Kepviselo-testiilete a Kob6nyai Lengyel
LA
Onkormiinyzat 2017. 6vi
kdltsdgvet6sdr6l

al6bbiak szerint m6dositj a:

Kl
K2
K2
K3

sz6l6 17l2}l7. (II.15.) hat1rozatifi

Szemdlyi juttatrisok, onkdnt v6llalt feladat
Munkaad6kat terhel6 j6rul6kok 6s szocialis
hozzdjirul6si ad6, dnkent v6llalt feladat
Munkaad6kat terhel6.j6rulekok ds szoci6lis
hozzi$itruliisi ad6, k6telez6 feladat
Dologi kiad6sok, 6nk6nt viilalt feladar

K3 Dologi kiad6sok,

k6telez6 feladat

-33 634 Ft
-18 970 Fr
-9 676 Ft

-8752Ft

7t 032Ft

2. A K6pviselci-testiilet felkdri az elndkdt a sziikseges intdzked6sek
megt6tel6re.
azonnal
Felelos:
elnok

Hat6rid6:

az
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2. napirendi pont tirgya: Beszimol6 a lengyel kultur6lis hagyomrlnyok fpolasa
c6lj5b6l 2017. december 5-6n 16.30 6rakor a K6riisi Csoma SSndor K6brinyai
Kulturilis Kiizpontban, Koszl (1105 Bp. X., El6d utca 1.) a K6b6nyai Bolg6r
Onkormfnyzat 6ltat megrendezett,,BolgSr orthodox karfcsonyi iinneps6gr6l
(sz6beli el6terj eszt6s)
El6terjeszt6: Wygocki Richrlrdnd eln6k

Elniik: Tdjekoztatja a k6pviseloket, hogy a lengyel kulturilis hagyomdnyok ripohisa
cdljibril 2017. december 5-6n, 16.30 6rakor a K6b6nyai Bolg6r Onkormrlnyzat
riltal megrendezett ,,8o196r orthodox karicsonyi iinneps6gen, amely a K6rosi
Csoma S6ndor Kob6nyai Kultur6lis Kdzpont, KOSZI (l105 Bp. X., El6d utca l.) volt
r6szt vettek. Az tinnepsdgen felldpett a HaGabi zenekar. Bemutattik a Koledari

lengyel ndpszok6st a keriiletben ds kezmtives foglalkozitst tartanak.
b ol grir nemz eti s d gi szinhilz interaktiv b ih el6 ad6st tartott.

A Malko

Teatro

segesdy Katarzyna Natalia: Egyetdrt az eln6k javaslat6var.

Elniik: A Kdpviselo-testUlet 3 f6vel hat6rozatkepes.
Iti-testiilet6nek
(3 igen, egyhangri szavazattal)

Kobrinyai Lengyel Onkorm6nyzat KdpviselS-testtilete

tengyel kultur6lis
^
hagyominyok 6rz6se c6ljrib6l Wygocki Rich6rdne elnok besz6mol6j
ii a Kobinyai
Bolgrir Onkorm6nyzat iital a 2017. december 5-6n, 16.30 6rakor a Korosi Csoma
Siindor K6b6nyai Kultur6lis Kdzpontban, Koszl (1105 Bp.X., Elod urca l.) a
keri.ileti nyugdijasok, gyerekek ds 6rdekl6do vendegek r6sz6.i ."g..ndezett,,8o196r
orthodox kar6csonyi iinneps6gr6l elfogadja.
3. napirendi pont tirgya: Beszimol6 a K6brinyai Lengyel Onkorm1nyzat 2017.
6vi kiizmeghallgat6s16l (sz6beli eloterjeszt6s)
Eloterjeszto: Wygocki Rich6rdne elnok

Elniik: Ti$ekoztatja a testUletet, hogy a Kobanyai Lengyel

Onkonn6nyzat
kcizmeghallgatris6t 2017. december 13-rin 16.30 6rakor a t(Oicisi Csoma Siindor
K6b6nyai Kultur6lis Kcizpont, (1105 Budapest, Szent Ltszlo ter 7-14.) 41. szitmu
term6ben kdtelezS megtartott6k. Keri a besz6mol6 elfogad6siit, majd a szavazatok
megtdtel6t.
Segesdy Katarzyna Natalia: Egyetdrt az eln6k javaslatiival.

Elniik: A Kdpvisel6-testtilet 3 fovel hatfirozatkepes.
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143/2017. (XII. 20.) K6b6nvai Lenevel Onkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatflrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6brinyai Lengyel Onkorm6nyzat K6pviselo-testtilete Wygocki Rich6rdn6 eln6k

besz6mol6j6t a

2017, december l3-rin, 16.30 6rakor

megrendezett

Kiizmeghallgatisrril elfogadja, amelyre a K6rdsi Csoma S6ndor K6brinyai Kulturiilis
Kdzpont, 1105 Budapest, Szent Liszlo ter 7-14.) 41. szitmi term6ben keriilt sor.

tirgya: Beszimol6 a lengyel kulturrilis iiriiks6g6nek ripoLls6val
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6ljrlb6l r6szv6telr6l a Nemzetis6gek Napja
alkalmib6l2017. december 9-6n K6riisi Kultur6lis Nonprofit Kft (1105 Budapest,
Szent Liszlil t6r 7-14.) 1. szf mri term6ben megrendezett nemzetis6gek
4. napirendi pont

hagyominy 6rz6 karScsonyi tinneps6g16l (szobeli eloterj esztes)
El6terj esztS : Wygocki Rich6rdnd elncik

Elniik: Elmondja a Kdpviselo-testUletnek, hogy a lengyel kulturrllis iiriiks6g6nek
rlpol6s6val kapcsolatos feladatok ellitfsa c6tjib6l2Ol7. december 9-en, 14.00-18.00
6rdig a K6rdsi Kultur6lis Nonprofit KFT (1105 Budapest, Szent Lttszlo ter 7-14.) l.
szitmu term6ben megrendeztek a Nernzetisdgek Napja alkalm6bol a nemzetis6gek
hagyomdny(irz(i karScsonyi iinneps6g6t. Ebb6l az alkalombol valamennyi Kob6nyan
rntikdd6 nemzetisdgi dnkormdnyzat rdvid kultur6lis, hagyorn6nyorzo mrisorral (verssel.
pr6za, zenevel, t6nccal, ki6llitassal stb.) k6sztilt. A lengyel onkorm6nyzat kulturalis
mrisorral k6pviseltette mag6t az tinneps6gen. A rendezvdnyt kovetoen fogaddsra kertilt
sor. A k6pviselok r6szt vettek az iinneps6gen. Keri a besz6molo elfogaddsat, majd a
szav azatok m e gt6te I 6t.

Garai Bakizs: Egyet6rt az elndk javaslat6val,

es rdszt

vett a rendezvenyen.

Elniik: A KdpviselS-testtilet 3 f6vel hatiirozatkdpes.

(3 igen, egyhangfi szavazattal)

K6brinyai Lengyel Onkorm6nyzat Kdpviselo-testtilete Wygocki Richardne elnok
a lengyel kulturSlis hagyom6nyok 6rz6se c6ljrlb6l, a feladatalapri
timogatisr6l, valamint a Nemzetis6gek Napja alkalmib61 2017. december 9-6n.
14.00 6rakor a Korosi Kulturdlis Nonprofit Kft (1105 Budapest, Szent Litszlo ter 714.) I. sziimri term6ben megrendezett nemzetis6gek hagyominydrzd karicsonyi
besz6mol6j6t

iinneps69616l elfogadj

a.
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5. napirendi pont thrgya: Beszimol6 a lengyel

kulturilis iiriiks6g6nek 6pohlsrival
kapcsolatos feladatok ellitisa c6lj6b6t r6szv6telr6l a budapesti Lengyel
Nagykiivets6gen 2017. december 9-6n megrendezett ostyattir6si kardcsonyi
iinneps6gr6l (sz6beli el6terj esztds)
El6terjeszt6: Wygocki Richrirdnd eln6k

Elniik: Tilekoztatja a k6pvisel6ket, hogy a lengyel kultur6lis tiriiks6g6nek ipol6s6val
kapcsolatos feladatok ellStfsa c6lj{b6l 2017. december 9-6n, 13.00 orakor a
budapesti Lengyel Nagykdvets6gen ostyatoro taliikozot tartottak Jerzy Snopek
nagyk6vet 6s Marcin Sokolowski konzul 6s felesdgeik jelenl6tdben, rneghiv6st kaptak az
itteni pol6nia ds az egyhirz kdpviseloi, Magyarorsz6gon dolgozo lengyelek, gyerekek es
fiatalok.A hinigazda nevdben boldog tinnepeket kiv6nt Jerzy Snopek nagykovet. az
evangdliumot Krzysztof Grzelak atya olvasta fel 6s o aldotta meg az ostyakat is. A
Lengyel Nagykcivetsdgi Iskola 6s Konzultacios Pont tanuloi pasztoriatekot adtak elo. A
talillkozo diszvenddge Joanna Fabisiak a lengyel Sejm kdpviselo.ie volt, aki
tinnepdlyesen kihirdette a ,,Byd Polakiem" (,,Lengyelnek lenni") vet6lkedo [jabb
sorozatfinak a kezdetdt. Kdri a besz6molo elfogad6siit, rnajd a szavazatok megt6teldt.

Garai Bal6zs: Egyet6rt az eln6k javaslat6val,

es rdszt

vett a rendezvdnyen.

Elniik: A K6pvisel6-testiilet 3 f6vel hatiirozatkepes.
145/2017. (XII. 20.) K6bSnvai Lenevel Onkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hathrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Lengyel Onkorrn6nyzat Kdpvisel6-testtilete Wygocki Rich6rdn6 elnok
besz6mol6j6t a lengyel kultur6lis hagyom:lnyok 6rz6se c6ljrlb6l 2017. december 96n, 13.00 6rakor a budapesti Lengyel Nagykovets6gen megrendezett hagyominyorzii
kardcsonyi ostyatiir6si iinneps696rdl elfogadj a.
6. napirendi pont

tirgya: BeszSmol6 a lengyel kultur6lis iiriiks6g6nek 6pol6sival
kapcsolatos feladatok ellSt6sa c6ljib6l r6szv6tel16l a F6virosi Lengyel
Onkorminyzataz Akaddmia utca 1. szfm alatti sz6kh6zaul6j6ba 2017.december
10-6n megrendezett ostyatiir6si karicsonyi ta16lkoz616l (sz6beli el6terjesztds)

Elniik: Tilekoztatja a k6pvisel6ket, hogy a lengyel kulturilis iiriiks6g6nek 6pol:is6val
kapcsolatos feladatok ellitisa c6lj6b6l 2017. december l0-6n a Bem J6zsef LKE es
F6v6rosi Lengyel Onkorm6nyzat az Akaddn-ria utca 1 . szdm alatti szekhin auliiihan
megtartott6k a hagyominyos ostyatiir6si takilkoz6t. Jelen voltak a Bern Jozsef LKE
tagiai 6s szimpatizimsai 6s a budapesti polonia es a Kob6nyai Lengyel Onkomr anyzat
k6pvisel6i. Jelen voltak: Joanna Fabisiak a lengyel Sejrn k6pviseloje, aki a lengyel
Parlament nev6ben j6kfvrinsSgait fejezte ki ds dr. R6nayn6 Slaba Ewa, az Orszdgos
Lengyel Onkorm6nyzat elndke. Az est h6zigazddi a FLO r6szer6l dr. V6rnai Dorota. a
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,,Bem" reszerol pedig az egyesi.ilet elndke, Wesolowski Korinna volt. Az tinnep6lyes
osszejdvetelen jelen volt Krzysztof Grzelak atya a Lengyel Perszonalis Pl6b6nia
pl6brinosa is, aki Szent Lukiics evang6liurn6nak felolvas6sa utan megdldotta az ostyftkat,
ezutin Aldott Unnepeket kiv6ntak egym6snak a r6sztvevok, ezut6n i Uiutt l tatrzahska-i
,,Som gorsi" gorii egyi.ittes adott el6 karacsonyi dalokat. az izlesesen megteritett tinnepi
asztalt pedig a kamienna gora-i Leszek Cichocki - az itteni pol6nia regi bar6da - l6tta el
ktil6nboz6 kivrilo dtelekkel. Kdri a besz6mol6 elfogad6s6t, majd a szavazatok
megtdtel6t.

Garai BalSzs: Egyet6rt az eln6k javaslatiival,

ds r6szt

vett a rendezv6nyen.

Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 fovel hat6rozatk6pes.
146/2017. (XII. 20.) K6binvai Lenevel Onkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hathrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Lengyel Onkormiinyzat K6pviselo-testtilete Wygocki Richardnd elndk
besz6mol6jiit a lengyel kultur6lis hagyominyok 6rz6se c6lj{b6l 2017. december 106n, 13.00 6rakor a Fov6rosi Lengyel Onkormanyzat az Akaddmia utca I . szdm alatti
szel<hdz auliijiiban megrendezett hagyom6ny6rzi| karicsonyi osfyatiir6si
takllkoz6r6l elfogadja.
7. napirendi pont thrgyaz Besz6mol6 a lengyel kulturilis iiriiks6g6nek ipohisrival
kapcsolatos feladatok ell6tisa c6ljib6l 2017. december l2-6n, 18.00 6rakor a
Giiriig Klubban (1104 Budapest, Kada utca 120.) megszervezett Szerb irodalmi 6s
gasztron6miai estr6l (sz6beli eloterjesztds)
El6terjeszto: Wygocki Rich6rdn6 elndk

Elntik: TAjekoztada a kdpvisel6ket, hogy a lengyel kulturrilis iiriiks6g6nek 6pol6s6val
kapcsolatos feladatok ellftdsa c6ljrib6l 2017. december l2-En, 18.00 6rakor
megszerveztek a Szerb irodalmi 6s gasztron6miai estet a Gorog Klubban (1104
Budapest, Kada utca 120.) A rendezv6nyen felldpett B6sits Branka el6adomrivesz. A
rendezv6nyt k6vetSen gasztron6miai bemutatora keriilt sor. Kdri a beszarnolo
elfogad6srit, majd a szavazatok megt6telet.

Garai Balizs: Egyet6rt az eln6k javaslat6val.

Elniik: A K6pvisel6-testtilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.
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(XII. 20.) K6b6nvai Lenevel Onkorminvzat

14712017.

K6pvisel6-testiilet6nek

hathrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Lengyel Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete

lengyel kulturflis

^ Wygocki Richardne
ell6t{sa c6lj6b6l

tiriiks6g6nek Spol6sival kapcsolatos feladatok
elndk besz6mol6 j6t a 2017. december l2-6n a Gorog Klubban ( I 104 Budapest, Kada
utca 120.) szitm alatt megszervezett ,oSzerb irodalmi 6s gasztron6miai estr6l"
elfogadja.

8. napirendi pont thrgya: Besz6mol6 a lengyel kultur6lis iiriiks6g6nek ripol6srival
kapcsolatos feladatok elkitisa c6ljrib6l egyiittmiikiidve a Havasi Gyoprir
Alapitvinnyal a 2017. december 15-6n 14.00 6rakor a K6riisi Csoma S6ndor
K6binyai Kulturilis Kiizpontban (1105 Bp., El6d utca 1.) megszervezett Civil
karicsonyi iinneps6gr6l (sz6beli eloterjeszt6s)
Eloterjeszt6: Wygocki Rich6rdnd elndk

Elniik: Thjekoztatja a k6pviseloket arr6l, hogy a lengyel kulturflis tiriiks6g6nek
6pol6s6val kapcsolatos feladatok ellitfsa c6lj6b6l egyiittmiikiidve a Havasi Gyopar
Alapitv6nnyal2017. december 15-6n 14.00 6rakor a Korosi Csoma S6ndor Kob6nyai
Kultur6lis Kozpontban (1105 Bp., Elod utca 1.) rnegszerveztek a Civil karfcsonyi
iinneps6get, amelyen a k6brinyai lengyel nyugdijasok is reszt vettek. A
hagyominyorzf civil karicsonyi tinneps6g rendezv6nyszervezesi 6s dekor6ci6s
k6ltsdgeihez brutt6 50 000 Ft dsszeget biztositottak a 2017. 6vi k6ltsdgvetdsben
meghat6rozott dologi kiad6sok terhdre. K6ri a beszSrnolo ellbgad6s6t, majd a szavazatok
megt6tel6t.

Garai Bal6zs: Egyet6rt az elnok javaslatrival

6s r6szt

vett a rendezv6nyen.

Elntik: A K6pviselo-testiilet 3 f6vel hat6rozatk6pes.
148/2017.

(XII. 20.) K6b6nvai Lenevel Onkorminvzat

K6pvisel6-testiilet6nek

hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Lengyel Onkorm6nyzat Kepviselo-testUlete Wygocki Richardn6 elnok
besz6mol6j6t a lengyel kultur6lis hagyominyok 1rzilse c6lj6b6l a Havasi Gyopar
Alapitv6nnyal egyiittmtik6dve 2017. december 15-6n 14.00 6rakor a K5r6si Csoma
S6ndor K6brinyai Kulturiilis K6zpontban (1105 Bp., Elod utca 1.) rnegszewezett Civil
karicsonyi iinneps6gr6l, amelyen a lengyel nyugdijasok r6szt vettek elfogadja. A
civil kar6csonyi rendezv6ny k6lts6geihez brutt6 50 000 Ft keretosszeget biztositottak
a2017 . dvi koltsdgvet6sben meghat6rozott dologi kiad6sok terhdre.
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9. napirendi pont tirgya: Besz6mol6 a lengyel kulturilis tiriiks6g6nek 6pol6s6val
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6ljrib6l egyiittmiikiidve a Magyarorszigi Szent
Adalbert Egyestilettel 6s a Lengyel Perszon6lis Pl6bini6val2017. december 19-6n,
13.00 6rakor a Lengyel Hizban 1103 Budapest, Ohegy utca 11. megrendezett
sz6pkorriak hagyominy6rz6 karicsonyi iinneps6g6r6l (sz6beli el6terjeszt6s)

Elniik: Ti$ekoztada a K6pviselo-testiiletet, hogy a lengyel kulturflis iiriiks6g6nek
6pol6sival kapcsolatos feladatok ellitisa c6ljib6l egyiittmiikiidve a
Magyarorszigi Szent Adalbert Egyesiilettel 6s a Lengyel Perszon6lis Pl6brlniival
2017. december 19-6n, 13.00 orakor a Lengyel tlizban (1103 Budapest, 6hegy
utca 11.) rnegrendeztdk a sz6pkorriak hagyomhnyfirzo karicsonyi iinneps6g6t.
Ebb6l az alkalomb6l valamennyi poloniai szepkonit v6rnak" ahol volt rovid kultur6lis
m[isor (verssel, proza, zen6vel). Az osty6t r-negiildotta Krzysztof Grzelak atya, a
Lengyel Perszon6lis Pldb6nia pl6banos. F.zuthn lengyel tinnepi fogasokat lehetet
k6stolni bigost, pierogot, halat - amelyet ktilonfele rn6don kdszitettek el, felv6gottakat,
sal6t6kat 6s siitemenyeket a lengyel asszonyok. A hagyominyilrzo karicsonyi
iinneps6g rendezv6nyszervezdsi, nyomdai 6s dekor6ci6s k6lts6geihez brutto 50 000Ft
osszeget biztositottak a 2017. 6vi kolts6gvetdsben meghat6rozott dologi kiad5sok
terhdre. K6ri a kdpvisel6ket, hogy vegyenek r6szt az tinneps6gen. Keri a szavazatok
megtdtel6t.

Garai Bal6zs: Egyet6rt az elnok javaslat6val,

6s rdszt

vett a rendezvenyen.

Elniik: A K6pviselo-testi.ilet 3 fovel hat6rozatkepes.
149/2017.

(XII. 20.) K6binvai Lenevel Onkormfnvzat

K6pvisel6-testiilet6nek

hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Lengyel Onkormdnyzat Kdpvisel6-testiilete a lengyel kultu16lis
hagyom5nyok orzilse c6ljib6l Wygocki Rich6rdn6 elndk besz6moloj6t
egyiittmiiktidve a Magyarorszirgi Szent Adalbert Egyesiilettel 6s a Lengyel
Perszonilis Pl6bini6val kiiziisen 2017. december l9-6n, 13.00 6rakor a Lengyel
Hinban (1103 Budapest, Ohegy utca 11.) rnegrendezett sz6pkorriak hagyominyorzo
karicsonyi iinneps69616l elfogadja. A kar6csonyi rendezyeny koltsegeihez brutt6
50 000 Ft keretosszeget biztositottak a 20ll . evi kdltsegvet6sben meghat6rozott dologi
kiad6sok terhdre.

Elniik: Meg6llapitja, hogy tov6bbijavaslat vagy eszrev6tel a k6pviselok reszer6l nern
lrkezett, megkciszdni a jelenl6v6k aktiv rdszvdtel6t, 6s a testtileti iil6st 15.55 kor
bezitrja.
K.rn.1.
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