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A K6bfnyai Lengyel Onkorm{nyzat
K6pvisel6-testiilete
2018.

februfr

15-6n 13.00 6rai kezdettel

a Korosi Csoma S6ndor Kob6nyai

Kultur6lis Kozpont,

(1105 Bp. X., Elod utca 1.) 10. sz6mri nemzetis6gi irod6ban megtartott

testiileti iil6st tart,
melyre ezuton meghivom.

Napirendi pontok:

1.

2.

4.

Beszimol6 a lengyel kulturilis hagyomfnyok 6pol6sa c6ljrib6l az Orszirgos Lengyel
Onkormrlnyzat egyiittmtikiidve 2018. janu{r 27-6n 19.00 6rakor a budapesti Hotel
Novotelben (Budapest, XII., Alkotris u. 63-67.) megrendezett Lengyel Bflon val6
r6szv6telr6l (sz6beli eloterjesztds)
Eload6: Wygocki Rich6rdn6 elnok
Javaslat a K6bfnyai Lengyel Onkorm:inyzat 2018. 6vi munkaterv6nek
elfogadf srira (sz6beli el6terj eszt6s)
Eload6: Wygocki Rich6rdne elnok
Javaslat a K6bfnyai Lengyel Onkorm:lnyzat 2018. 6vi kiilts6gvet6s6nek
felosztrisrira (ir6sbeli eloterj eszt6s)
Eload6: Wygocki Rich6rdne elnok
Besz{mofti a 2017.6vi miiktid6si kiilts6gvet6si trimogatrls elszrlmoldsrir6l (sz6beli
eloterjeszt6s)
Eload6: Wygocki Rich6rdn6 elnok

5.
6.
7.

Beszfmol6

a

2016. 6vi feladatalapri kiilts6gvet6si tfmogatis elszrimolisrir6l

(sz6beli el6terj esztds)
Eload6: Wygocki Rich6rdn6 eln<jk
Javaslat a kultfra meg6rz6se, itiirtikit6se 6s..6pol6sa c6ljfb6l egyiittmtikiid6si
meg{llapodfs megkdt6s6re a Zuglfi Lengyel Onkorminyzattal, (1146 Budapest'
Thiikiily ft 73.) (sz6beli eloterjeszt6s)
El6ad6: Wygocki Rich6rdn6 elnok

Javaslat a keriileti civil szervezetekkel val6 egyiittmiikiid6s c6ljfb6l
egyiittmtikiid6si megfllapodfs megkiit6s6re a Havasi Gyop:ir Alapitvinnyal (1105
Budapest, B6nya utca 31.) (sz6beli eloterjesztds)

Esetleges tdvolmarad6s6t k6rem, a Polg6rmesteri Hivatal 4338- I 41 -es telefonszdmitn lelezni

sziveskedjdk.
Budapest, 2018. febru6r 9.
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x6sANvAr LENGYET- OuxonmANv zal
KEPVrsE16-rns'rUlnrn
1102 Budapest, Szent l,6szl6 tfr 29.

JEGYZOKONYV

K6sztilt: a K6b6nyai Lengyel Onkonndnyzat 2018. febru6r 15-6n 13.00 orai
kezdettel a K6rdsi Csoma S6ndor Kobdnyai Kultur6lis Kdzpont, KOSZI
(1105 Bp.X., El6d utca l.) I emelet 10. sz6m alatti nernzetisdgi irod6ban
rregtartott k6pvisel6-testiileti til6s6n.
Jelen

vannak:

Wygocki Rich6rdne
Garai Balilzs
Segesdy Katarzyna Natalia

eln6k
elnOkhelyettes
kepvisel6

A K6b6nyai Polgirmesteri Hivatal r6szfrol tanicskozdsi joggal:
dr. Szabados Otto
Jog6n6 Szabados

jogasz

Henrietta

civil

6s nemzetisdgi referens

Wygocki Rich6rdn6, a K6b6nyai Lengyel Onkonn6nyzat elnoke iidvozli a
megjelenteket 6s a rendes testtileti tildst rnegnyitja. Meg6llapitja, hogy a testiileti
Ul6sen 3 fo k6pvisel6 megjelent, 6s a testUlet hat6rozatkepes. Bejelenti, hogy a
jegyzokdnyv magyar nyelven k6sziil. K6r mindenkit, hogy az ;Jles jelenldti iv6t irj6k
al6, amely a jegyzokdnyviik, amely kdzokiratnak min6stil rrell6kletet kepezi az
elkdszitett rneghiv6val es az ir6sbeli el6terjeszt6sekkel egyiitt.
Bejelenti, hogy a k6pvisel6k eleget tettek vagyonnyilatkozatteteli kdtelezettsegtiknek
6s vagyonnyilatkozatokat hat6rid6ben 2018. januiir 3 1-6ig leadtrik.
Javasolja, hogy a iegyzokonyv hitelesit6sdvel Garai Balfus kdpvisel6t bizza meg
K6pviselo-testiilet. K6ri a szav azatok megtdtel 6t.

a

Elniik: A K6pviselo-testtilet 3 fovel hat6rozatkdpes.
10/2018. (II. 15.) K6b6nvai Lenevet 6nkorminvzat K6pvisel6-testiilet6gek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

Kob6nyai Lengyel Onkorrn6nyzat Kepvisel6-testi.ilete a jegyzokdnyv hitelesit6sdvel
Garai Balilzs k6pvisel6t megbizza.

Elndk: Bejelenti, hogy a jegyzlk6nyvet J6g6nd Szabados Henrietta civil 6s nernzetisegi
referens vezeti.

Elndk: Isrnerteti a napirendi pontokat, rnajd k6ri a szavazatok megt6tel6t.
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Elniik: A Kdpviselo-testtilet 3 fovel hat6rozatkepes.
11/2018. (II. 15.) K6bSnvai Lenevel 6nkormAnvzat K6pvisel6-testtilet6nek
hathrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Lengyel Onkorrn6nyzat Kepvisel6-testiilete a testtileti til6s napirendiet az
al6bbiak szerint fogadja el:

1.

Besz6mol6 a lengyel kulturrllis hagyominyok :ipol6sa c6lj:lb6l az Orszfgos
Lengyel OnkormSnyzat egyiittmfikiidve 2018. janudr 27-6n 19.00 6rakor a

budapesti Hotel Novotelben (Budapest, XII., Alkotrls u.
megrende zett Lengyel Bilon va 16 r6szv6tel 16l (szobel i e l6terj eszt6s )

2.
3.
4.
5.
6.
7.

63-67.)

Eload6: Wygocki Rich6rdnd elnok

Javaslat

a K6brlnyai Lengyel Onkorminyzat 2018. 6vi

munkaterv6nek

elfogad6s6ra (sz6beli el6terj esztds)
El6ad6: Wygocki Rich6rdnd elndk

Javaslat a K6b6nyai Lengyel Onkorminyzat 2018. 6vi ktilts6gvet6s6nek
felosztfsf ra (ir6sbeli el6terjesztes)
El6ado: Wygocki Richrirdn6 eln6k
Beszdmol6 a 2017. 6vi mtikiid6si kiilts6gvet6si t6mogatfs elszSmol6s6r6l
(sz6beli el6terj eszt6s)
Eloado: Wygocki Rich6rdn6 eln6k

Beszimol6 a2016.6vi feladatalapri kiilts6gvet6si trimogatis elszimolisdr6l
(sz6beli eloterj eszt6s)
El6ad6: Wygocki Rich6rdnd elnok

Javaslat a kultrira megdrz6se, ritiiriikit6se
egyiittmiikiid6si meg6llapodfs megkiit6s6re
Onko rmi ny zattal, (1146 Bu d a pest,
El6ad6: Wygocki Rich6rdn6 elnok

T' h

iikiily

fi
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6s 6pol6sa c6ljib6l
a Zuglili l-engyel

3.) (szobeli

el

oterj esztes)

a keriileti civil szervezetekkel val6 egyiittmiikiid6s c6lj6b6l
egyiittmiikiid6si megSllapodis megkiit6s6re a Havasi Gyop6r

Javaslat

Alapftv6nnyal (1105 Budapest, B6nya utca 31.) (szobeli el6terjesztds)
El6ad6: Wygocki Rich5rdn6 eln6k
1. napirendi pont thrgya: Besz6mol6 a lengyel kultur6lis hagyominyok 6pol6sa
c6ljdb6l az Orszirgos Lengyel 6nkorminyzat egyiittmiikiidve 2018. janu6r 27-6n
19.00 6rakor a budapesti Hotel Novotelben (Budapest, XII., Alkotis u. 63-67.)
megrende zett Lengyel Brllo n va 16 r6szv6tel 16l (szobe I i e I Sterj esztes)
arr61, hogy a lengyel kulturilis hagyominyok
6pol6sa c6ljrlb6l egytittrnrikddve az Orsz6gos Lengyel Onkorm6nyzattal20l8..ianu6r
20-6n,19.00 megszervezik a Lengyel Brilt a budapesti Hotel Novotelben (Budapest,
XII., Alkot6s u. 63-67.). Javasolja, hogy a kdpviselok vegyenek r6szt a B6lon 6s a
rendezvdnyszervezds, reprezent6ci6, dologi, dekor6cio es szdllittts k6lts6geihez brutto

Elniik: Tdjekoztatja a k6pvisel6ket

J

80 000 Ft keretdsszeget biztositsanak a 2018. 6vi koltsegvetesben meghat6rozott
dologi kiad6sok terhere. Kdri a szavazatok rnegt6telet. Javasolja a kepvisel6knek, hogy
fogadj6k el a besz6mol6t.

Garai Bal6zs: Egyet6rt az elndk javaslat6val.

Elniik: A K6pvisel6-testiilet 3 ffivel hat6rozatkdpes.
l212018. (II. 15.) K6brinvai Lenevel Onkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangf szavazattal)

K6b6nyai Lengyel Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testtilete Wygocki Rich6rdne elnok
besz6rnol6jrit a lengyel kultur6lis hagyominyok 6pol6sa c6ljrlb6l egyiittmiikiidve
az Orszfgos Lengyel Onkorminyzattal 2018. janu6r 28-in, 19.00 6rakor a
budapesti Hotel Novotelben (Budapest, XIL, Alkot6s u. 63-67.) megrendezett
Lengyel 86116l elfogadj

a.

2. napirendi pont tirgyaz Javaslat a K6binyai Lengyel Onkorm ilnyzat 2018. 6vi
m u n katerv6nek elfo gad ri sr{ ra (sz6beli e l6terj esztes)

Elndk: Ti$ekoztada a Kdpvisel6-testtiletet, hogy a nemzetisdgek jogairol szolo 2011.
6vi CLXXIX. t6rv6ny (a tov6bbiakban: Njtv.) 89 $-a alapj6n 6s az SZMSZ szerint
sziiks6g szerint, de dvente legal6bb n6gy testiileti iildst 6s egy k6zmeghallgatSst tart.
Ismerteti az dssze6llitott munkaterv javaslatot 6s kdri a v6lemdnyeket, illetve
egyet6rt6s eset6n a munkaterv elfogadiis6t.

Garai Bal6zs: Egyet6rt az elndk javaslat6val.

Elniik: A Kepvisel6-testtilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.
13/2018. (II. 15.) K6bSnvai Lenevel Onkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)
1. K6b6nyai Lengyel Onkorminyzat Kepvisel6-testiilete a 2018. evi munkatervet az
al6bbiak szerint fogadja el:
2018. janu6r
Egytittmtikdd6si meg6llapod6s felUlvizsg6lata a Budapest Fov6ros X. keriilet
K6b6nyai Onkorm5nyzattal. A nemzeti vagy etnikai nemzetis6g nyelv6n foly6 els6
6vodai beiratkozitsi 6vre neveldsi ds els6 iskolai 6vfolyamra oktat6si igdny fehn6rdse.
Magyar-lengyel szotdr konyvbemutatoja. Lengyel B6lon val6 rdszvdtel. Festrn6nyek a
lelkem tUkr6ben festrndny ki6llit6s a K6cafeban. Vagyonnyilatkozatok lead6sa.
2018. febru6r
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A

K6brlnyai Lengyel Onkorm6nyzat 2018. 6vi munkatervdnek 6s a 2018. dvi
k6lts6gvetes6nek elfogad6sa. A Lengyel Perszon6lis Pl6b6ni6n a Szent Kinga k6rus
pr6b6inak t6mogat6sa. Rdszv6tel a Farsangi Gyermekrendezyenyen, kapcsolodva a
Magyarorszdgi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert EgyesUlet6nek 6s t6bb kertileti
Lengyel Nemzetisdgi Onkorm6nyzat rendezv6nyehez a Lengyel Hdzban.
Szovjetuni6ba hurcolt magyff politikai rabok 6s k6nyszermunk6sok emldkere
emldktribla megkoszoruzisa kdzdsen a tdbbi kob6nyai nemzetisdgi dnkorminyzattal.
2018. mircius
R6szv6tel ds koszorhzis a Budapest F6v6ros X. keri.ilet Kob6nyai Onkorm dnyzat
m6rcius 15-ei Nemzeti tinnep alkahndbol szervezendo tinnepi rendezvenyen es
koszorriz6son a Kdzternetoben. Aktu6lis feladatok, illetve piiydzatok elkdszit6se.
Nonapi rendezv6ny kultur5lis rntisor6nak megszeryezese kdzdsen a Magyarorszagi
Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyestiletevel a Lengyel Hdzban. K6rus talitlkozo
rendezv6nyen val6 rdszv6tel a Magyarorszirgi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert
Egyestilet6vel. Miircius 14-6n a Lengyel Iskola tanul6ival koszoruzits a Bem szoborn6l
(megeml6kez6s a m6rciusi ifiakra ds a 1848/49-es szabadsiigharcra.) Lengyel-rnagyar
Bar6ts6g Napja

20l8.6prilis
Ddnt6s a feladatalapri t6mogat6s feloszt6sSrol. Kob6nyai ptiyazat benyujt6sa. Lengyel
htisvdt megszervez6se K6b6ny6n, toj6sfestds a Lengyel Hdzban. Lengyel Kultur6lis 6s
Gasztron6miai Nap bernutat6val egybekotve K6b6ny6n.
2018. m{jus
Javaslat a K6b6nyai Lengyel Onkorrn6nyzat 2017. 6vi pdnzmaradv6nyanak
feloszt6s6ra. Lengyel Alkotm6ny Unnepe (m6jus 3.) alkalm6b6l tdrt6nelmi el6ad6s
keretdben kultur6lis mtisor szervez6se. Rdszvdtel a Lengyel Perszon6lis
Pldb6niatemplom a Mindenkori Segit6 Sziz Maria tinnepi bricsu rendezvenydn.
Lengyel Hagyom6nyorzo Gyerrneknap megszervezese Kob6nyan. Reszvetel a Ill.
Kob6nyai Balk6n Esten a M6lytonril. Majrilis K6b6ny6n, f6zoverseny.
2018. jrinius
Szent Liszl6 Napok rendezvdnysorozaton val6 rdszvdtel (Nemzetis6gi Kulturalis Est),
koszorriziis a Szent Lf"szl6 szoborn6l. 2018. 6vi Szent L6szl6 6s a ,,Magyarorszdgr
lengyelekdrt" dij ifiaddsfira rendezett Magyaror szhgi Lengyelsdg Napj a rendezvenyen
valo r6szv6tel. 2. Labdarrig6 Torna -Nemzetisdgi Gasztron6rniai Kultur6lis Nap
K6b6ny6n.
2018. jflius
Derenki bricsrira eml6ktrira megszervezdse.
2018. augusztus
R6szv6tel a 2018. augusztus 20-6n megrendezdsre kertilo Szent Istv6n-napi
tinnepsdgen.Lengyel Irodahni, Zends, Kultur6lis Est Kob6ny6n.
2018. szeptember
Tanulmiinyi kirrindul6s rnegszervez6se Jaroslawba a keri.ileti lengyel irodahni szakkor
di6kjaival egytitt. Lengyel Kereszt6ny Kultur6lis Napok Kob6nyan. XI. K6binyar
Rendvedelmi Napon rcszv 6tel, foz6verseny.
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2018. okt6ber

Az Aradi v6rtanrik tiszteletdre megrendezdsre kertil6 tinnepi megernl6kezdsen valo
rdszv6tel a R6koskeresztriri rij k6ztemet6 1848-as sirhelyekndl (Budapest, X., Kozma
utca 8-10.). Az 1956-os forradalom 6s szabads6gharc 62. evfordul6ja alkalm6bol
megrendez6sre keriil6 tinnepsdg 6s koszorizits az Eles sarokn6l. Aktu6lis feladatok,
illetve EMET ptiydzatok elk6szit6se, bead6sa
2018. november

,,M6rtfrjaink emldke 6r6k" koszorriz6si tinnepsegen vettek rdszt a Kistbghdz
Eml6khelyndl. Koszorfzds a Szovjetuni6ba hurcolt magyar politikai rabok es
k6nyszerrnunk6sok eml6k6re kdsztilt eml6ktabl6n6l. Lengyel Ftiggetlens6g Napja
K6b6ny6n.
2018. december

A

K6b6nyai Lengyel Onkormdnyzat Kcizrneghallgatasa. R6szvetel a Nemzetisdgek

hagyorn6nybrz6 kar6csonyi iinnepsdgdn (lengyel tinnepi hagyorn6nyok
bemutat6s6val) a Korosi Csoma S6ndor K6b6nyai Kultur6lis Kozpontban.

Nemzetis6gek Napjrinak rnegUnnepl6se. Mikul6s tinneps6g a lengyel gyerekek rdsz{le.
Hagyom6nyos Civil Kar6csonyi Unnepsdg megrendez6se a K6rdsi Csorra S6ndor
K6b6nyai Kulturrilis Kdzpontban a K6binyin 616, lengyel szdrmaztsi, egyediil6ll6

nyugdijasok rdszdre. Kar6csonyi iinneps6g, ostyatdrds

a Lengyel

Hivban.

Sz6pkoniakkal val6 ostyatdr6s a Lengyel Hdzban.
Folyamatos feladatok: A kitrizdtt feladatok megval6sit6sa drdekdben pdlydzatok
kdszit6se. Aktiv kapcsolattartds az Orsz6gos 6s a budapesti kertileti 6s viddki lengyel
nemzetisdgi onkorm6nyzatokkal. R6szvdtel a lengyel t6rs6nkonndnyzatok kiernelt
rendezvdnyein. A K6r6si Csoma Sandor Kobanyai Kulturalis K6zpontban l6vo
irod6ban nemzetisdgi kdnyvrillom6ny b6vitdse.
o Kapcsolatfelv6tel Magyarorszdgon el6 es alkoto lengyel kdpzomriveszekkel, es
azokkal kdz6sen kirillit6sok szerv ez€se

o

Magyarorsz6gon 616 lengyel

irok 6s k6lt6k

felkutat6sa, irodalmi estek

megszervez6se
Kdnyvbemutat6kszervez6se
Nyugdijas klub t6mogat6sa
Nemzetkdzi fesztiv6lok
Egesz napos gyermek 6s feln6tt programok t6rsszervez6se
Lengyel Gasztron6miai Nap bemutat6val egybekdtve

o
.
o
o

1. A keriileti lengyelek tdrt6net6nek kutatisa
o A keriiletben 6lo lengyel szdrmazdsf emberek

o

felkutat6sa egytittmiikodve a tribbi
Budapest keriileti lengyel nemzetis6gi onkormdnyzattal es a lengyel dokurnent6:cios
kdzponttal (anyagok archiv616sa, videofelvdtelek keszit6se, interjuk k6szitese,
meglev6 archivum digitaliz6l6sa)
Tdrtdnelmi anyagok feldolgozbsa

2. Folyamatos kapcsolattartfs 6s egyiittmiikiid6s a Magyarorszigon mtiktid6

o
o
o

lengyel szervezetekkel
Orsz6gos, F6viirosi 6s m6s teleptil6si, illetve keriileti lengyel Onkorm6nyzatokkal
Lengyel Perszon6lis Pl6b6nia
Magyarorszirgi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesiilettel
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o

Lengyel zene CD ds kdnyv kiadSsa lvagy annak t6rnogat6sa/, egytittmrikodve rnas
lengyel szervezetekkel
2018-ban konkr6t keriileti rendezv6nvek mestartisa 6s meep6lvdz6sa:
o Lengyel zen6s irodalmi est Kob6ny6n
o Lengyel K6nyvbernutat6 Kob6ny6n
o Lengyel-Magyar BarifisitgNapja
o Lengyel Alkotm6ny iinnepe
o Lengyel Hagyominybrz6Gyermeknap megszervezdse K6b6ny6n
o Jaroslaw testvdrv6rosi kapcsolatok ripol6sa c6lj6b6l tanulm6nyrit
o Filmvetft6s a K6r6si Csoma S6ndor K6b6nyai Kulturiilis K0zpontban havi egy
alkalommal (lengyel filmek magyar szinkronnal vagy felirattal)
o 2. Labdarrigo Torna -Nernzetis6gi Gasztronorniai Kultur6lis Nap Kob6ny6n.
o Magyarorsz6gi Lengyelsdg Napia rendezvdny, dijkioszto
o Tanuhn6nyi kir6ndul6s rnegszervez6se a kertileti lengyel irodalrr-ri szakkor
di6kjai r6,szdre.
o Lengyel Keresztdny Kulturalis Napok
o Lengyel Ftiggetlens6g Napja rendezvdny
o Lengyel Mikul6s iinneps6g K6b6ny6n
o Kar6csonyi ostyatdr6s a Lengyel Hdzban K6b6ny6n
o Ostyatdrds a szdpkorfak r6sz6re a Lengyel Hdzban K6b6ny6n
o Nemzetis6gek Napj6nak megtinnepl6se, Nemzetisegek hagyom6ny6rz6
karScsonyi iinnepsdge
A Kob6nyai Lengyel Onkorm6nyzatot 6rint6 kdrddsek eset6ben r6szvetel a
Hum6nszolg6ltat6si Bizottsiig iil6sein, valarnint a Budapest F6v6ros X. kertilet
K6b6nyai Onkorrr6n y zat Kepvisel 6-testiil eti iilds ei n.

2. A K6brinyai Lengyel Onkorm6nyzat Kepviselo-testtilete felk6ri az elnokot

a

szUksdges int6zked6sek megtdtel6re.

Hat6rid6:
Felelos:

folyarnatos
elndk

3. napirendi pont t6rgya: Javaslat a K6b6nyai Lengyel Onkormhnyzat 2018. 6vi
kiilts6gvet6s6nek felosztSsSra (ir6sbeli el6terj eszt6s)

Elniik: Tdjekoztatja a k6pvisel6ket, hogy a Magyarorsz6g 2018. 6vi k6zponti
k6lts6gvet6s6r6l sz6l6 2017. 6vi C. torv6nyben foglaltak szerint meg6llapit6sra
keriiltek a terUleti 6s a telepiildsi nemzetis6gi Onkorrn6nyzatok 2018. 6vi rnrik6ddsi
kolts6gvetdsi t6mogat6sai. 2018. janu6r 31-6n a Magyar Allamkincst6rt6l a
banksz6rnl6ra meg6rkezett a 391 000 Ft dsszegti t6mogat6s 1. r6szlete. Az Emberi
Eroforr6sok Miniszt6riurn6tol meg6rkezett a t6rnogatoi okirat, amely alapul szolg6l a
t6mogat6s elsz6mol6s6hoz. K6ri a kdpviselok velern6nydt, rnajd a szavazatok
megtdtel6re.
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J6g6n6 Szabados Henrietta: T6j6koztatja a kepviseloket arr6l, hogy a 2018. 6vi
kdltsegvet6si hat6rozat tervezetet az Onkorrndnyzat elndk6nek 2018. februdr 15-eig
kell benyrijtania a K6pviselo-testiiletnek. A hatdrozat vegrehait6s6hoz sziikseges
szem6lyi, szew ezeti, tir gy i 6s pdnzi.igy i feltete I ek ren de lke zesr e al nak.
I

Elniik: Kdszdni a ti$ekoztat6st, es szavazirsra teszi fel a napirendi pontot az irisbeli
eloterjesztes alapj dn.
Segesdy Katarzyna Natalia: Egyetdrt az elnok javaslat6val.

Elniik: A Kdpvisel6-testi.ilet 3 fovel hat6rozatk6pes.
14l2018. (II. 15.) K6binvai lrenevel 6nkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata a K6b6nvai Leneyel Onkormdnyzat 2018. 6vi kiilts6svet6s6r6l
(3 igen, egyhangri szavazattal)
A KSb6nyai Lengyel Onkorm6nyzat Kdpviselo-testiilete a nemzetisdgek iogairol szolo
201l. 6vi CLXXIX. tdrvdny 78.$ (3) bekezd6se alapjin, figyelernrnel a jogalkot6srol
sz6l6 2010.6vi CXXX. t6rvdny 23. $ (3) bekezdesere a kovetkezoket rendeli el:

K6b6nyai Lengyel Onkormhnyzat 2018. 6vi
a) kdltsdgvet6si 6s finanszirozitsi bevdteleinek f56sszeget932 000 Ft-ban,
b) kOlts6gvetdsi 6s finanszirozisikiaditsainak f6osszeg6t 932 000 Ft-ban
6llapitja meg.
2. A Klbilnyai Lengyel Onkor miny zat kdltsd gvet6s 6nek foossze ge a k6vetkezo
a) Kdlts6gvet6si bevdteldnek f66sszege:782 000 Ft,
b) Kdlts6gvetdsi kiad6s6nak foosszege: 932 000 Ft,
b) Kolts6gvet6si egyenlege: -150 000 Ft,
d) amik1d6si bev6telek 6s mtik6ddsi kiad6sok egyenlege: -150 000 Ft,
e) afelhalmozdsi bevdtelek 6s felhalmoztrsi kiad6sok egyenlege: 0 Ft,
fl finanszirozSsi bev6tele: 150 000 Ft,
g) finanszirozirsi kiad6sa: 0 Ft,
h) frnansziroz6si egyenleg: 150 000 Ft.
1.

A Kdpviselo-testi.ilet

a

:

kdltsdgvet6s nerl tartalmaz olyan fejlesztdsi celt, amely
megvalosititsithoz a Magyarorszitg gazdasdgi stabilit6s6r6l szolo 2011. 6vi CXCIV.
torvdny (a tov6bbiakban: Gst.) 3.$ (1) bekezddse szerinti ad6ss6got keletkezteto
Ugylet megkcitdse v6lik sztiksegessd.
4. A K6bAnyai Lengyel Onkormtnyzatnak a Gst. 3. S (1) bekezd6se szerinti adoss6got
keletkezteto iigylete, tov6bb6 dnkorrndnyzati garanciav6llal6sbol ds kezess6gbol
kotelezetts6ge nern 6ll fenn.
5. A2018. 6vi koltsdgvetds
a) kdltsdgvet6si bev6teleinek 6s kiad6sainak, finansziroz6si bevdteleinek 6s

3. A 2018. evi

kiad6sainak r€szletez6s6t, koltsdgvet6si merleg6t az 1 . melldklet,
b) eloiranyzat-felhaszn6liisi terv6t a 2. melldklethatitrozza meg.
6. A K6b6nyai Lengyel Onkorminyzat kdzvetett t6mogat6s nern nyrijt.
7. A K6bdnyai Lengyel Onkorm6nyzat kiaddsi eloirdnyzatai kdzott a rovaton beltil
6tcsoportosit6sra a KSbanyai Lengyel Onkonnanyzat elnoke iogosult.

8

8. Ez a hatfr ozat a kdzzetetel6t kovet6 napon l6p hat6lyba.
9. Ezt ahatitrozatot 201 8. janu6r 1-j6t6l kell alkalmazni.

2. A K6b6nyai Lengyel Onkorm6nyzat K6pviselo-testiilete felkdri az elndkot

a

sztiks6ges intdzked6sek megt6tel6re.
folyamatos
Hat6rido:
Felel6s:
elndk
(A hatdrozat melldkletei

o

jeg,,zcikonyv

l.

melldkletdt kepezik.)

4. napirendi pont titrgya: Beszimol6 a Kdb6nyai Lengyel 6nkormhnyzat 2017.
6vi mtikiid6si kiilts6gvet6si t6mogatfs elszdmoklsi16l (sz6beli eloterjeszt6s)

Elndk: Ti\ekoztatja a kdpvisel6ket arr6l, hogy Gazdasdgi 6s Penztigyi Osztiiy
munkat6rsiit6l Bodn6rnd Bori Katalin nemzetis6gi dnkorm6nyzati koordinatortol
megkapt6k az elszdmoliishoz sziiksdges dokumentumokat, amelyet koz6sen J6g6nd
Szabados Henrietta civil 6s nemzetis6gi referenssel ossze6llitottak 6s hat6rid6re 2018.
januiir 31-en az Emberi Er6forr6s T6mogat6skezelohoz postdn feladt6k. Kdszoni a
Bodn6rnd Bori Katalinnak a rnunk6t a penziigyi besz6molo elk6szit6seben 6s .logan6
Szabados Henrietta referensnek a szinvonalas, alapos rnunk6t a szakmai besz6rnolo
elk6szit6s6ben. K6ri a szav azatok me gtdtel et.
Garai Bal6zs: Egyet6rt az elndk javaslat6val.

Elniik: A Kdpviselo-testiilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.
15/2018. flI. 15.) K6b6nvai Lenevel 6nkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Lengyel Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testtilete Wygocki Rich6rdn6 elndk
besz6mol6j6t a 2017. 6vi miikiid6si kiilts6gvet6si timogatits elsz6mol:ls6r6l
elfogadja.

5. napirendi pont t6rgya: Beszimol6 a 2016. 6vi feladatalapri
t6

ktilts6gvet6si

mogatris elszi m ol6si 16l (szobel i eloterj esztes)

Elniik: Ttlekoztatja a k6pvisel6ket arr6l, hogy Gazdas6gi ds P6nztigyi Fooszt6ly
munkat6rs6t6l, Bodn6rnd Bori Katalin nernzetis6gi onkonn6nyzati koordin6tortol
megkapt6k az elszdmol6shoz sziiks6ges dokumenturtokat, arnelyet kdzosen J6g6ne
Szabados Henrietta

civil

6s nemzetis6gi referenssel 6ssze6llitottak, 6s hat6ridore 2018.

janu6r 30-6n az Emberi Er6forr6s T6mogat6skezel6hoz post6n feladt6k. Koszdni a
Bodn5rn6 Bori Katalinnak a munk6t a penzigyi besz6mol6 elkdszit6s6ben 6s Jog6ne
Szabados Henrietta referensnek a szinvonalas, alapos munkdt a szakmai besz6molo
e lk6szit6s6ben. Keri a szav azatok me gt6te16t.

9

Segesdy Katarzyna Natalia: Egyet6rt az elndk javaslatSval.

Elniik: A Kdpvisel6-testtilet 3 f6vel hat6rozatk6pes.
16/2018. (II. 15.) K6b6nvai Lenevel OnkormSnvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6brinyai Lengyel Onkorrn6nyzat K6pviselo-testtilete Wygocki Rich6rdnd elnok
besz6moloj6t a 2016. 6vi feladatalapri kiilts6gvet6si tfmogat6s elszimol6srl16l
elfogadja.

6. napirendi pont thrgya Javaslat a kultrira meg6rz6se, 6tiiriikit6se 6s 6pol6sa
96ljdb6l egyiittmtikiid6si megrillapod6s megkiit6s6re a Zuglili Lengyel
Onkorminyzattal, (1146 Budapest, Thiikiily fit 73.) (szobeli el6terjesztes)

Elniik: Ti$ekoztatja a kdpvisel6ket arr6l, hogy t6rgyal6sokat folytatott a Zugl6i

Lengyel Onkorminyzat (1146 Budapest, Thokoly it 73.) elndk rirral P6l K6rollyal,
akivel megegyeztek abban, hogy a kultur6lis rendezv6nyek, hagyorn6nyokat 6polo
esem6nyek, fiemzeti, ds kUlhoni lengyel vonatkozhsri iinnepek koz6s lebonyolithsttban
egyUttmtikddnek. K6ri a k6pvisel6k v6lem6ny6t, majd a szavazatok rnegtdtelet.

Garai BalSzs: Egyetdrt az elhangzottakkal, jO

a kapcsolat a Zugloi Lengyel

Onkormiin y zattal es j avasolj a a rneg6l I apodas megkot6set.

Segesdy Katarzyna Natalia: Reszt vesznek egyrn6s kultur6lis rendezvdnyein.
Egyet6rt az elndk javaslat6val.

Elniik: A K6pvisel6-testtilet 3 fovel hat6rozatkdpes.
1712018.

(II. 15.) K6b6nvai Lenevel

6nkorm6nyzat K6pvisel6-testiilet6nek

hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. K6b6nyai Lengyel Onkormdnyzat Kdpvisel6-testtilete

a kultrira meg6rz6se,

6l6riikit6se 6s 6pol6sa c6lj6b6l egyilttmrikod6si meg6llapodast kdt a Zugl6i l,engyel
On korm 6 ny zattal (l I 46 Budapest, Thdkoly fi 1 3 .)
2. A K6pvisel6-testtilet felkdri az elnokot az egyi.ittrntikod6si megallapod6s alairasara.
Hatarido:
azonnal
Felel6s:
elnok

l0

Javaslat a keriileti civil szervezetekkel valo
egytittmiikiid6s c6lj5b6l egyiittmiikiid6si meg:lllapod6s megkiit6s6re a Havasi
Gyopfr Alapitvfnnyal (1105 Budapest, B6nya utca 31.) (sz6beli el6terjesztes)

7. napirendi pont trirgya:

kertileti civil szervezetekkel val6 egyiittmiikiid6s c6lj6b6l a
Havasi Gyop6r Szociiilis, Egdszs6giigyi, Kultur6lis, Segit6 Alapitv6ny Alapitv6nnyal
(1105 Budapest, B6nya utca 31.) 6vek ota nagyon szoros j6 kultur6lis kapcsolatot
6polnak. R6szt vesznek egym6s rendezv6nyein. Javasolja a Kdpviselo-testiiletnek a
kultur6lis egyiittmtikod6si megiillapod6s megkdtdsdt a Havasi Gyop6r Alapitv6nnyal
2018. janu6r 1-tol - 2018. december 31-6ig. Az EgyUttmrikc,d6si meg6llapod6s
megkotdse koltsdgvetdsi fon6st nem ig6nyel. Kdri a k6pviselok vdlem6nyet, rnaid a
Elniik: Elmondja, hogy

a

szav azatok m e gtdte I dt.

Garai Balfzs: Egyetert az elhangzottakkal 6s.javasolia a meg6llapodas rnegkoteset.

Elniik: A K6pviselo-testi.ilet 3 fSvel hat6rozatkepes.

l8/2018.

(II. 15.) K6bSnvai Lensvel 6nkorminvzat

K6pviselS-testiilet6nek

hatfirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

l. K6b6nyai Lengyel Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete a keriileti civil
szervezetekkel val6 egyiittmtikiid6s c6lj6b6l kultur6lis egytittmtikodesi
meg6llapod6st k6t 2018. janu6r 1-jdt6l - 2018. decernber 31-eig a Havasi GyopSr
Szoci6lis, Egdszs6gUgyi, Kultur6lis, Segit6 Alapitv6ny Alapitv6nnyal (1105 Budapest,
Biinya utca 3 l.) az 1. sz6mri melldklet szerint.
2. A K6pvisel6-testtilete felk6ri az eln6k6t az egytittrntik6ddsi meg6llapod6s al6iras6ra.
azonnal
Hat6rid6:
elnok
Felel6s:

Elniik: Meg6llapitja, hogy tov6bbi javaslat vagy 6,szrev6tel a kepviselok r6szer6l nern
drkezett, megkdszdni a jelenl6v6k aktiv r6szv6tel6t, 6s a testiileti iildst 13.25 kor
bezdrja.

K.rn.f.

K6bfnyai Lengyel Onkormdnyzat

3-

Elniike

sz[muel6terjeszt6s

E16terjeszt6s
a K6brinyai Lengyel

a K6pvisel6-testtilet r6sz6re
Onkormr{nyzat20l8,6vi kiilts6gvet6s6r6l
hathr ozat m e galkoti s rl 16 I

szr6l6

iinkorminyzati

I. Tartalmi tisszefogla16

A

Magyarorszirg 2018. 6vi kdzponti kdlts6gvetes6rol sz6l6 2017.6vi C. t6rveny, az
itllamhintart6sr6l sz6l6 20ll.6vi CXCV. t<irvdny (a tov6bbiakban: Aht.;, az iilamhitztartdsrol
sz6l6 trjrvdny v6grehajt6s6r6l szol6 36812011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a Magyarorsz6g
helyi dnkormdnyzatair6l sz6l6 20ll.6vi CLXXXIX. t6rv6ny, aLemzetis6gek jogair6l szol6
2011.6vi CLXXIX. tcirvdny (a tov6bbiakban: Njtv.) alapjdn elk6szit6sre keriilt a Kob6nyai
Lengyel Onkorm6nyzat (a tov6bbiakban: Onkorminyzat) 2018. dvi kciltsdgvetes6rol sz6l6
hatdrozattervezete (a tov6bbiakban: Tervezet). A Tervezet 6sszeilllitds6n6l figyelembe vdtelre
keriiltek az Emberi Eroforr6s T6mogat6skezelo iital kozzetett, az Onkorm6nyzat miikcid6si
koltsdgeire biztositott t6mogat6sr6l sz6l6 T6mogat6i Okiratban foglaltak.

Az eloterjesztes 2. melldklete az Aht. el6iriis6nak

betart6sa 6rdek6ben az Onkorminyzat
bevdteli 6s kiad6si eloirinyzatait tartalmazza merlegszenien, kiemelt eloirinyzat szerinti
bont6sban a feladat jelleg€re tekintettel, valamint bemutatja a mtik<id6si 6s a felhalmoz6si
feladatok hi6ny6t 6s t<jbblet6t.

Az eloterjesztds 3. melldklete az Onkorminyzat elotfunyzat-felhaszndl6si tervdt tartalmazza.

Az Onkormdnyzat 2018. 6vi mtikdd6si t6mogat6s6nak Osszege megegyezik a 2017. evi
t6mogat6s tisszeg6vel. A mrikdd6si kiad6sok tervez6sdn6l figyelembe vdtelre kertiltek az
Onkorm6nyzat 2018. 6vi munkaterv6ben megfogalmazott feladatok 6s M 6thiz6d6
kifizetdsek. A 2018 6prilis6ban foly6sit6sra kertilo feladatalapri t6mogat6s elsosorban a
nemzetisdgi programok fedezetdre szolg6l, igy azt M eredeti eloirinyzat mdg nem
tartalmazza.
Finansziroz6si bev6telk6nt, a ,,maradv6ny igdnybev6tele" k<ilts6gvetdsi soron 150 000 Ft
elotdnyzat keriilt tervez6sre a feladatok fedezetdnek folyamatos biztosit6sa 6rdek6ben.

II. Hatdsvizsgrilat

A

k6lts6gvet6si hatitozatban megjeleno eloirdnyzatok biztositani tudjdk a nemzetisdgi
feladatok ell6t6s6t. Amennyiben az Onkormdnyzat 2018. m6rcius 15-6ig nem rendelkezik
elfogadott kolts6gvet6ssel, az 6llami t6mogatiis foly6sit6s6t a nemzetis6gpolitik6drt felelos
miniszter felfiiggeszti az Njtv. 134. $-a alapjin.

III. A v6grehajtis felt6telei
A2018.6vi kciltsdgvet6sihatirozatteryezetet az Onkorminyzat elnok6nek 2018. febru6r l56ig kell benyrijtania a K6pviselo-testiiletnek. A hatdrozat v6grehajt6s6hoz sztiks6ges szem6lyi,
szervezeti, titrgyi 6s p6nziigyi felt6telek rendelkez6sre 6llnak.

IV. Diint6si javaslat
A Kob6nyai Lengyel Onkormanyzat Kdpvisel6-testiilete az eloterjeszt6s 1. melldklete szerint
megalkotja a Kobrlnyai Lengyel Onkorm6nyzat 2018. 6vi k0lts6gvet6s6rol sz6l6
6nko rm ilny zati

hatir o zatot.

Budapest, 2018. februar,,A(

"

2,""*;ffi:,5
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gFry

I ellenjegyzem:

2

l.

melldklet az elSterjesztdshez

K6binyai Lengyel Onkormrinyzat K6pvisel6-testiilet6nek
...12018. fE {51 hatirozata
a K6b6 nyai Len gyel On korm

rln y

zat 2018. 6vi kiilts6gvet6s6rri

I

A KSb6nyai Lengyel Onkorm6nyzat Kdpviselo+estiilete

a nemzetis6gek jogair6l sz616 201 l. evi
CLXXIX. t<irvdny 78. $ (3) bekezd6se alapjin, figyelemmel ajogalkot6sr6l sz6l6 2010. dvi CXXX.

tdrv6ny 23. $ (3) bekezdds6re a k<ivetkez6ket rendeli el:

l. A K6pvisel6-testiilet

a K6b6nyai Lengyel

Onkorm6nyzat20lS. evi

a) kdltsdgvetdsi 6s finansziroz6si bevdteleinek f6<isszegdt932 000 Ft-ban,
b) kdltsdgvet6si 6s finanszfroz6si kiad6sainak fodsszegetg32 000 Ft-ban
6llapida meg.
2. A K6b6nyai Lengyel Onkorm6nyzat kolts6gvetdsdnek forisszege a kdvetkezo:
a/ Kriftsdgvetdsi bev6teldnek fo6sszege:782 000 Ft,
b) Kdltsdgvet6si kiad6s6nak fScisszege:932 000 Ft,
b) Kriltsdgvetdsi egyenlege: -150 000 Ft,
d) a miikiiddsi bev6telek 6s mtikdd6si kiad6sok egyenlege: - 150 000 Ft,
e) afelhalmoz6si bevdtelek ds felhalmoz6si kiad6sok egyenlege: 0 Ft,
finansziroz6si bevdtele: 150 000 Ft,
g)finanszlroz6si kiad6sa: 0 Ft,
h) finansziroz6si egyenleg: 150 000 Ft.

fl

3. A 2018. dvi k6lts6gvetds nem tartalmaz olyan fejlesztdsi c6lt, amely megval6sftdsdhoz

a

Magyarorsziry gazdasitgi stabilit6s6r6l sz6l6 201 1. 6vi CXCIV. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Gst.) 3. I
(l) bekezddse szerinti ad6ss6got keletkeztet6 iigylet megkdt6se v6lik sziiksdgessd.
4. A KSb6nyai Lengyel Onkormrlnyzatnaka Gst. 3. $ (1) bekezddse szerinti ad6ss6got keletkezteto
iigylete, tov6bbri tinkorm6nyzati garanciav6llal6sb6l ds kezess6gb6l kotelezettsdge nem 6ll fenn.
5. A 2018. 6vi kriltsdgvetds
a) kdltsdgvetdsi bev6teleinek 6s kiad6sainak, finansziroz6si bevdteleinek 6s kiad6sainak
rdszletezds6t, kdlts6gvetdsi mdrleget az l. melldklet,
b) eloirdnyzat-felhaszn6l6si terv6t a 2. mell6klethatdrozza meg.
6. A K6b6nyai Lengyel Onkorm6nyzatkdzvetett t6mogat6s nem nyfjt.
7. A K6b6nyai Lengyel Onkorm6nyzat kiad6si eloirinyzatai kdzcitt a rovaton beltil
6tcsoportosft6sra a K6b6nyai Lengyel 6nkorm6nyzat elnoke jogosult.
8. Ez ahatirozat akdzzdtdteldt kdveto napon l6p hat6lyba.
9.Eztahatdrozatot 2018. janu6r l-j6tol kell alkalmazni.
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Polski SamorzAd w Zuglo
1146 Budapest, Thtikiily
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73.

cAuapooAs

mely l6trej ott a Zugl(i Lengyel Onkormrlnyzat (szekhely: 1146 Budapest, Thdkdly ut 73.,
kdpviseli: Pdl Kdroly elnOk) 6s a K6brlnyai Lengyel Onkorminyzat (sz6khely: 1102
Budapest, Szent Ldszlo ter 29,, Wygocki Richrirdn6 elnok) kriztitt az ali$biak szerint:
1. Szakmai eeyiittmiikdd6s

Az egyiittmiikiid6s keret6ben a nemzetis6gi iinkormrinyzatok informrlci6t cserdlnek,
segitik egymrlst a szakmai k6rd6sek eligazoddsdban, sziiks6g szerint drtekezleteket,
vitanapokat tartanak.
2. Hagyomfnyipolis

A

nemzetis6gi iinkorminyzatok lehet6s6g szerint

rilszt vesznek

egymfs

rendezv6nyein, segitik, szervezik, ndpszerii sitik azokat.

Jelen megillapodr{s minden olyan tev6kenys6gre kiterjed
melyben a felek egyet6rtenek a kiilcsiiniiss6g alapjfn.

a

fentieken tflmen6en,

A felek a megdllapodist 2018. december 3l-ig kdtik, 6vente feliilvizsg:iljfk.
Jelen megrlllapod{st a felek, mint kiiziis akaratukkal egyeziit fogadj:ik el.

Iludapest, 2018. febru:ir ..."

Zuglli

l'}6l K6.roly
LengyelOnkormrinyzat
elniik

Wygocki llich:irdn6
K6bfn1,:ri Lengycl Onkormirny,zat
clndh
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gyiittmtikiid6si meg6llapod6s

amely egyr6szrol a K6b6nyai Lengyel Onkorminyzat (1102 Budapest, Szent
Ldszl6 ter 29.), PIR sz6ma: 679594, ad6szdma: 16928015-l-42, a tov6bbiakban:
Onkorrn6n y zat) k6pvi s elet6ben : Wygo cki Ric h5 rd n 6 eln iik

miisrdszr6l a Havasi Gyopir Szoci6lis, Eg6szs6giigyi, Kulturilis, Segit6
Kdzhasznri Alapitvrlny (1105 Budapest, B6nya utca 31., 1.17., adosztrma
18158469-l-42., Fov6rosi Torvdnyszdk vdgzdsi szftma: I LPk.60llll1997ll5
(2015.06.30., a tov6bbiakban: Alapitv6ny), kdpviseletdben Mihalicska 'lerdzia
elniik (a tov6bbiakban: Alapitv6ny) k6zdtt az alulirott napon, a ll02 Budapest X.,
Szent Ldszlo ter 29. szdm alatt az al5bbi feltdtelekkel:

Az

Onkormiinyzat

es az Alapitv6ny

k6zdsen kulturiilis, ismeretterj eszto,

A programok rnegval6sit6sa
6rdek6ben k6z6sen nyrijtanak be piiydzatokat, rdszt vesznek egym6s
rendezv6nyei n, s e g it ik, szerv ezik, ndp szeni s iti k azokat.
hagyom6ny6pol6 6s szabadidos programokat szeryez.

Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen meg6llapod6s teljesitdsdnek tapasztalatait
dvente k6z6sen 6rt6kelik ds arr6l a meg6llapodiist aliliro elndkdk a saj6t ddnt6shoz6
szervtiket 6vente egyszer ti$ekoztatjdk.

Az

Egytittrntik6ddsi meg6llapod6st a K6binyai Lengyel Onkormri nyzat
K6pvisel6-testtilete a ..../2018.(II. 15.) hat6rozatiwal hagyta jov6, valaminl az
Egytithnrikdd6s i meg6l lapod6s al6ir6s6ra fe I h atalmazta az e I ndk6t.

A Havasi Gyoprir Alapitv6ny kdpviseletdben az alilirdsra jogosult elnok iria al6 az
egytittmiikddds i meg6ll apod6st.
Jelen megrillapodds 2 eredeti p6ldrinyban kdsziilt.

A Felek a fentieket al6irilsukkal hitelesitik.
Budapest, 201 8. februiir,,...".

Wygocki Rich6rdnd elndk
Kobanyai Lengyel Onkorrn6nyzat

Mihalicsk a T erczia elndk
Havasi Gyop6r Alapitv6ny

JELENLE'tI iv
a K6binyai l-engyel 6nkorm inyzal
2018. februir l5-6n 13.00 6rai kezdetlel

megtartott testii leti iil6s6n

l./ Wygocki Rich6rdnd
2.1

GaraiBalins

3./ Segesdy Katarzyna Natalia

Wffi

Meghfvottak:
dr. Szabados Ott6

jog6sz:.......
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