MEGHiV6
A K6brinyai Lenryel dnkormdnyzat
K6pvise16-testiitete
2018. szeptember 25-6n 11,00 rirai kezdettel
a K6rtjsi Csoma Srindor K6brinyai Kulturrilis K6zpont,
(1105 Bp. X., El6d utca l.) 10. sz5mu nemzetis6gi irod6ban megtartotr

testiileti iil6st tart,
melyre eziton meghivom.

Napirendi pontok:
1.
Javaslat a K6bdnyai Lengyel 6nkormrinyzat 2018. 6vi kiilts6gvet6s6nek mridositrisrlra
(sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Wygocki Rich6rdn6 eln6k

2.

Besz:imol6

a lenryel kulturrilis

iiriiks6g6nek 6pokisfval kapcsolatos feladatok
20-6n megrendezett Szent Istv:in-napi

ell:it{sa c6ljrib6l 2018. augusztus
iinneps6g16I (sz6beli el<iterjeszrds)
El6ad6: Wygocki Rich6rdnd eln6k

3.

1.

5.

6.

7.

8.

Beszdmol6 a kultur:ilis iiriiks6g6nek ripords:ivar kapcsoratos feradatok elr{trisa
c6lj{b6l 2018. szeptember r-j6n K6brinyein az 6hegy parkban megrendezett XI.
K6b{nyai Rendv6delmi Naprril (sz6beli el<iterjesztdsf
Eloado: W1 gocki Richardne elnrik
B,eszdmol6 a Budapest F6v6ros X. keriiret K6brinyai Onkorminyzat 2sr2012. (v.
23.) iinkorm:inyzati rendelet v6lem6nyez6s616l
lsz6beli eloterjesztJs;
Eload6: Wygocki Rich6rdn6 eln6k
Besz6mol6 a lcnryel kulturdris tiriiks6g6nek r{porrisdval kapcsolatos feladatok
9ll6!6sa valamint Leng;relorszrig fiiggetrens6g6nek I00. 6vfordurrija arkarm:lb6l
2018. szeptcmb er 2l-23 kiiziitt a ker eti lengyel gyerckek, sziiieik, valamint
nyugdijasok r6sz6rc Budapest - Jarosraw-Budapesi testv6rvdrosi kapcsoratok
6pol:isa Jaroslarv eml6krit szer-vez6s616l (sz6beli el6ierjeszt6s)
Eload6: Wygocki Richiirdnd eln6k
Javaslat a lengyel kultur{ris iiriiks6g6nek 6por:isrivat kapcsoratos feladatok
clldtrisa c6ljdbril 2018. szeptember 25 6s szeptember z7-e ki,.itt megrendez6sre
keriil6 Lengyel Napokra (sz6beli eloterjesztds)
EIoad6: Wygocki Rich6rdnd elndk
Javaslat a Iengyel kultur: is iiriiks6g6nek rlpor{srlvar kapcsolatos fcladatok
cllflrisa c6ljdb6l 2018. szeptember 27-6n,18.00 6rakor a Lengyel Inr6zctben (1065
Bp., Nagymez6 utca 15.) me grcndez6sre keriilii ,,A Fiiggetlcns6g asszonyai,' cfmii
kiillit{s mcgnyitrij:ira (sz6beli el<iterjeszt6s)
Eload6: Wygocki Rich6rdn6 eln6k
Javaslat a kultur:ilis iiriiks6g6nek {pol{s6val kapcsolatos feladatok ellrlt:isa
c6lj{br5l a Kiibrinyai 6rm6ny 6nkorminyzat dltar 2018. szcptember 2g-rin
megrcndcz6sre kcrii16 Orm6ny Fiiggettens69 Napja rendezv6nyre (sz6beli

eloterjesztds)
Eload6: Wygocki Richiirdnd elncik

9.

10.

Javaslat a lengyel kulturr is iiriiks6g6nek riporrisrivar kapcsolatos feladatok
ell{t6sa c6ljribrSl az Aradi v6rtanrik tisztelet6re 201g. okt6ber 5-6n 10.00 rirakor
megrendez6src keriil6 megeml6kez6sre (sz6beli el6terjesztds)
E16ad6: Wygocki Richdrdn6 eln<jk
Javaslat a lengyel kultur{lis iiriiks6g ripol{salval kapcsolatos feladatok ellltfsa
c6lj6b6l egyiittmiikiidve az orsz:igos Lengyel Onkormrinyzattal 201g. okt6ber 65n megrendez6sre keriil6 Lenryel-Magyar sportnap 6s csal:idi Fesztivr ra

(sz6beli el6terjeszrds)
El6ad6: Wygocki Rich6rdn6 eln6k

11.

12.

Javaslat a kulturrilis hagyomrinyok rrpoldsa c6rj6b6l a Kiib6nyai Szcrb
Onkormrinyzat riltal 2018. okt6ber 6-{n, rs.00 rirakor a K6riisi Kulturirlis

Ktizpont (1105 Budapest, Szent Lriszr6 t6r 7-r4.) szinh:izterm6ben megrendez6sre
kcriil6,,Balk:in Hangia Fesztiv:ilon,' vaLi r6szv6telre (sz6beli el<iterj esztds)
El6adri : Wygocki Richrirdn6 elnrik
Javaslat a lcngSrcl kultur{ris iirtiks6g dporris:ivar kapcsoratos feradatok errrit{sa
c6ljib6l egyiittmiikiidve a Magyarorszdgi Lenryel Katorikusok Szent Adalbert
Egycsiilcttel 6s a Lengyel Perszon:ilis pl6brinirival 201g. okt6ber 7- 201g.
oktriber
l'l-c kiiziitt megrendez6sre keriil6 24. Lenryer Kereszt6ny Kultur6lis Napokra

(sz6beli eloterjeszt6s
lilciad6: Wygocki Itichiirdn6 elnok
13.

Ilcszrimoki a Budapest F6v{ros X. keriilet K6b{nyai dnkorm:rnyzat
KrSpviscr6testiilete 6ltal clfogadott 2018. 6vi bers6 e[en6rz6si ierv arapjrin z0tg.
mercius 5-e

- 2018. {pritis 27-e kiiziitt a K6b6nyai Lenryel (iotor-anyratnel a,
Egyiittmfikiid6si Meg: rapod6s szabrilyszeriis6gi hellszfni e en6rz6s616l (sz6beli

elotcrj esztds)

EI6ad6: Wygocki Richiirdn6 elnrjk

Esetleges tdvolmarad6sdt k6rem, a polgrlrmesteri

sziveskedjdk.
Budapest, 2018. szeptember 17.

jelezni

r6nANyar LENGyEL oNxoRnrANyzar

rnpvrsBLo-rrsrUlBrn
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Szent Ldszkl t6r 29.

JEGYZ6KONYV
K6sziiltr

Jelen

a K6brinyai Lengyel onkormrinyzat 201g. szeptember 25-en 11.00 6rai
kezdettel a K6rrisi csoma Sdndor Kobrinvai Kulturiilis Kozpont, Koszl
(1105 Bp. X., El6d utca 1.) I emelet 10. szam alatti nemzetis6gi irodriban
megtartott kdpvisel6-testiileti iildsdn.

vannak:

Wygocki Richdrdnd
Garai Bal6zs

SegesdyKatarzynaNatalia

eln6k
elndkhelyettes
kdpvisel6

A K6brinyai Polgfrmesteri Hivatal r6sz6r6l tan6cskoz6si joggal:
dr. Szabados Ott6
J6gdnd Szabados Henrietta

jogdsz

civil

ds nemzetisdgi referens

wygocki Rich6rdn6, a K6brinyai Lengyel onkormrinyzat elndke iidvrizli a
meglelenteket ds a rendes testiileti iildst megnyitja. Meg6ilapitja, hogy a testiileti
iil6sen 3 fo kdpvisel6 megjelent, 6s a testiilei hataroza=tkepls. n.;"i"nti, hogy
a

jegyzrikcinyv magyar nyelven k6sziil. Kdr mindenkit, hogy
aziilds jeienldti ivdtirjak
al6, amely a jegyzrikdnyvtik, amely kdzokiratnak min6stil melldkletdt klpezi az
elk6szitett meghiv6val ds az irdsbeli el6terjeszt6sekkel egyiitt.
Javasolja, hogy a jegyzlkrinyv hiteresitdsdvel Garai Bal6zs kdpvise r6t bizza
meg a
Kdpvisel6-testiilet. K6ri a szav azatok megt6teldt.

Elniik A Kdpvisel6-testiilet

3 fdvel hat6rozatkdpes.

(3 igen, egyhangri szav azattal)

Kdbrinyai Lengyel Onkormiinyzat K6pviseki-testiilete
Garai Baliizs kdpvisekit megbizza.

a jegyzlkrinyv

hitelesitdsdvel

Elniik: Bejelenti, hogy a jegyz6kdnyvet J6grin6 Szabados Henrietta civil

referens vezeti.

Elniik: Ismerteti

a napirendi pontokat, majd

k6ri a szavazatok megtdteldt.

Elntik: A Kdpviselci-testiilet 3 f6vel hat6rozatk6pes.

6s nemzetisdgi

(3 igen, egyhangri szavazallal)

KobSnyai Lengyel Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete a testiileti iilds napirendjdt az
altibbiak szerint fogadj a el:

1.
2.
3.
4.
5.

Javaslat

a K6binyai Lengyel Onkorm6nyzat

201g.

6vi

kiilts6gvet6s6nek

m6dosft6s6ra (sz6beli el6terjesztds)
Eload6: Wygocki Rich6rdne eln6k

Besz6mol6 a lengyel kulturalis iiriiks6g6nek rlpolisrlval kapcsolatos
feladatok ell6tisa c6ljdb6l 2018. augusztus 20-6n megrendezett Szent

Istvr{n-napi iinneps6916l (sz6beli el6terjeszt6s)
El6ad6: Wygocki Richrirdnd eln6k
Beszimol6 a kulturalis iiriiks6g6nek 6pol6s6val kapcsolatos feladatok
ell6t{sa c6ljfb6l 2018. szeptember l-j6n K6bdny6n a, Ohegy parkban
megrendezett XI. K6b6nyai Rendv6dermi Nap16r (sz6beli el6terjeszt6s)
El5ad6: Wygocki Rich6rdnd elncik
Beszimo16 a Budapest F6v6ros X. keriilet K6brinyai 6nkorm6nyzat
2512012. (v. 23.) iinkorm6nyzati renderet v6rem6nyez6s616r (sztrbeli
eltiteriesztes.;
El6ad6: Wygocki Rich6rdnd eln6k

Beszrimol6

a Iengyel kulturalis iiriiks6g6nek 6pol6s6val

kapcsolatos

feladatok ellStisa, valamint Lengyerorszr{g fiiggeflens6g6nek r00.
6vfordukija alkalmrib6l 2018. szeptember 2l-23 kiiziitt a kertileti lengyel

gyerekek, sziileik, valamint nyugdijasok r6sz6re Budapest _ Jaroslaw_
Budapest testv6rvrirosi kapcsolatok 6pokisa Jaroslaw eml6krit szervez6s616l

6.

(sz6beli elciterjesztds)
E,load6: Wygocki Richrirdnd eln<ik

Javaslat a lengyel kulturilis iiriiks6g6nek ipolfsdval kapcsolatos feladatok

ell6tfsa c6ljdb6l 2018. szeptember 25 6s szeptember 27-e kiiziitt

7.

8.

megrcndez6sre keriiki Lengyel Napokra (sz6beli etriterjeszt6s)
Eload6: Wygocki Richrirdn6 elnrik

Javaslat a lengyel kulturalis iiriiks6g6nek 6polfsrival kapcsolatos feladatok
clldtrisa c6lj:ib6l 2018. szeptember 27 -6.n,18.00 6rakor a Lengyel Int6zetben
(1065 Bp., Nagymez6 utca 15.) megrendez6sre keriil6 ,,A Fiiggetlens6g
asszonyai" cimii ki6llit6s megnyit6j{ra (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Wygocki Rich6rdnd eln<ik
Javaslat a kultu16lis iiriiks6g6nek 6poLisival kapcsolatos feladatok ell{t{sa
c6lj{b6l a K6b:inyai Orm6ny 6nkorm6nyzat :llial 201g. szeptembcr 28-6n
megrendez6sre kerii16 orm6ny Fiiggetlens6g Napja rendezv6nyre (szobeli
eloterjesztes)
Eload6: Wygocki Rich6rdnd eln6k

J

9.

10.

11.

12.

Javaslat a lengyel kultur6lis iirtiks6g6nek 6pol6s6val kapcsolatos feladatok
ellSt6sa c6lj6btil az Aradi v6rtanrik tisztelet6re 2018. oktriber 5-6n 10.00
6rakor megrendez6sre keriil6 megem16kez6sre (sz6beli etriterjeszt6s)
Eload6: Wygocki Richrirdnd eln6k
Javaslat a lengyel kulturilis iiriiksEg 6pol6sfval kapcsolatos feladatok
ell{tisa c6ljib6l egyiittmiikiidv e az Orszilgos Lengyel Onkormdnyzattal
2018. okt6ber 6-iln megrendez6sre keriil6 Lengyel-Magyar Sportnap 6s
Csal6di Fesztivdlra (sz6beli eloteriesztds)
El6ad6: Wygocki Rich6rdnd eln6k
Javaslat a kultur{lis hagyominyok :ipol6sa c6lj6b6l a K6b6nyai Szerb
onkormfnyzat 6ltal 2018. okt6ber 6-6n, 18.00 6rakor a K6riisi Kulturrilis
Kiizpont (I105 Budapest, Szent Lriszl6 t6r 7-14.) szinhirzterm6ben
megrendez6sre keriil6,,Balkin Hangia Fesztivrilon,' val6 16szv6telre
(sz6beli eloterjeszt6s)
El6ad6: Wygocki Richdrdnd elncik
Javaslat a lengyel kulturflis iirtiks69 rlpoLisrival kapcsolatos feladatok

ellitrisa c6ljib6l egyiittmiikiidve a Magyarorszigi Lengyel Katolikusok
szent Adalbert Egyesiilettel 6s a Lengyel perszonrllis pl6brinirlval 20t g.
okt6bcr 7- 2018, okt6ber l4-e k6z6tt megrendez6sre keriil6 24. Lcngyel
Kereszt6ny Kulturflis Napokra (sz6beli eloterjesztds
Eload6: Wygocki Richiirdn6 eln6k
13.

Beszrimol6

a

Budapest F6vrlros

X. keriilet

K6b6nyai dnkormfnyzat

K6pvisel6-testii lete :iltal elfogadott 2018. 6vi trels6 ellen6rz6si terv alapjrin
2018. m:ircius 5-e - 2018. :iprilis 27-e k,trzdtt a K6b6nyai Lengycl
onkormrinyzatnil az Egyiittmiikiid6si Megrillapodris szab6lyszerfiI!gi
helyszini ellcn6rz6s616l (sz6beli eloterjeszt6s)
Elciad6: Wygocki Rich6rdnd elnrik

1. napirendi pont trirgya: Javaslat a K6brinyai Lengyel Onkorminyzat 201g. 6vi
kiilts6gvet6s6nek m6dosit6sira (sz6beli eldterjesztds)

Elniik: T6j6kozLar:a a k6pvisel6ket, hogy a 2018. dvi kdlts6gvetds m6dosit6sa sziiksdges,
mivel a Gazdas6gi ds Pdnziigyi F6oszt6ly tajlkoztatfusa szerint az egyes frikon-yvi
sziiml6kon nincs elegend 6 el6irdnyzat. Ez r:it n ismerteti a rdszletes 6tcsoportositrisi

javaslatot ds kdri a k6pvisel6ket, hogy mondj6k el vdlemdnyiiket, egyetdrtds
eseidn tegydk
meg szav azataikat.

Garai BaLizs: Egyetdrt az eln<ik javaslatiival.

Elniik: A Kdpviselci-testiilet 3 fdvel hat6rozatkdpes.

(3 igen, egyhan gtt szavazattal)

l. .A K6brinyai Lengyel onkorm6nyzat Kdpvisel6-testillete a K6b6nyai Lengyel
onkorm6nyzat 2018. dvi k<iltsdgvetdsdr6l sz6l6 l4/2ol}. (II. 15.) hatilrozatii az

alribbiak szerint m6dositja 6s az al6bbi rovatoka helyezi:

K1
K)
K3

Szemilyijuttatdsok, cinkdntv6llalt feladat
Munkaadokat terhelo jiiruldkok ds szoci6lis
hozzitidrullsi ado, rinkdnt vdllatt leladat
Dologi kiadrisok, rinkdnt vrillalt feladat

K3

Dologi kiaddsok, kritelezo feladat

-102 798 Fr

-53 478Ft
-28 566 Ft
184 842 Ft

2. A Kdpvisel6-testtlet felk€ri az elnti,kdt a sziiksdges intdzked6sek megtdtel6re.
azonnal
Felcl6s:
elnok

Flatdrid6:

2. napirendi pont tirgya: Beszimol6 a lengyel kulturflis tiriiks6g6nek 6pol6srlval
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj6b6l 2018. augusztus 20-6n megrendeiett szent
Istvrln-napi iinneps6g16l (sz6beli ekiterj esztds)

Elniik: T6j6koztatja a kdpvisel6ket, hogy a kultur6lis iiriiks6gdnek dpol6s6val
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj6b6l egyiittmrikddve a Budipest F6v6ros X.
keriilet Kob6nyai Onkorm6nyzatt6l r6szt veiiek a Magyar olt6r el6tti t6ren (1105

Liszl6 t6r 7-14.) 2olg. augusztus 20-rtn 10.00 6rakor megrendezett
Szent Istvrln-napi Inneps6gen. A kulturrilis mfisoron r€szt vett Garai Bal6zs
kdpvisel6. Unnepi besz6det mondott Radvdnyi G6bor Krib6nya alpolgiirmestere,
valamint a keriileti egyhazak (katolikus, evangdlikus, reform6tus) k6pvisekii.
Kdzremtikddtek a P6dium szinhilz miivdszei. Sor keriilt kenydrszentelesre,
koszorriz6sra a mtisor Himnusszal kezd6d6tt, majd Sz6zattal zinit. K6ri a
Budapest X., Szent

kdpvisekiket, hogy fogadjdk el a besz6mol6t.

Segesdy Katarzyna Natalia: Rdszt vett a rendezv6nyen.

Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 frivel hat6rozatkdpes.

(IX. 25.) K6binvai Lensvel 6nkorm6nvzat
44018.
hatrirozata
(3 igen, egyhan gi szavazattal)

K6pvisel6-testiilet6nek

Krib6nyai Lengyel Onkormdnyzat Kepvisel5+estiilete Wygocki Rich6rdnd elnrjk
beszrimol6j6t a lengyel kulturflis iiriiks6g6nek ripokisfval kapcsolatos feladatok

5

ell6t6sa c6lj6b6l, valamint a 2018. augusztus 20-6n a Magyar olt6r el6tti t6ren
(Budapest X., Szent Liszl6 tdr 7-14.) megrendezett szent Istvdn-napi iinneps6gr6l

elfogadja.

3. napirendi pont tdrgya:

Besz6mol6 a kulturrilis iirtiks6g6nek ipol6s6val
kapcsolatos feladatok ellltfsa c6lj6b6l 2018. szeptember l-j6n K6binyrln az
ohegy parkban megrendezett xl. K6b6nyai Rendv6delmi Napr6l (sz6beli

elclterjesztds)

Elntik: Trij6koztada a kdpvisekiket an6l, hogy a kulturflis iirtiks6g6nek ripol6srival
kapcsolatos feladatok ellitisa c6lj6b6l a Budapest F6viiros X. keriilet kobanyai
Onkormiinyzatt6l rneghiviist kaptak 6s a friz6veisenyen is r6szt vettek az 6hegy
parkban 2018. szepternber 1-j6n megrendezett XI. K6b6nyai Rendv6delmi
Napra. A
rendezvdnyen r6szt vettek a k6pvisel6k, akik hagyomrinyos lengyel nemzeti
dieleket
kdszitettek gasztron6miai bemutat6val egybekcitve es megtirialtat a venddgeket.
Unnepi kriszdnt6t mondott D. Kovrics R6bert, K6brinya polg6rmestere. Sor ieriilt
fciz6versenyre, katonai testneveldsre, lovas par dera, szotgatiti kuty6s
bernutatora,
kdzelharc bemutat6ra, trizolt6 6s mentdsi gyakorlatra. A gyerekek r6szdre voltak
iigyessdgi versenyek, jdtdkos vetdlked6k, bemutat6k sok-iok zendvel, szinpadi
el6ad6sokkal egybekdtve. A program rendezvdnyszervezdsi, dekor6ci6 6s
dologi
ktilts6geihez brutt6 150 000 Ft keretdsszeget biztositottak a 201g. 6vi kriltsdgvet6sben
rneghat6rozott dologi kiaddsok terh6re, valamint a feladatalapri trimogat6sb6l
dsszeget. K6ri a besz6mol6 elfogad6s6t, majd a szavazatok megtdteldt.

Garai BalSzs: Rdszt vett a rendezvdnyen. Nagyon sokan voltak ds

Egyetdrt az elnrik javaslatiiva[.

"3

j6l

5 000 Ft

sikeriilt.

Elniik: A Kdpviselotestiilet 3 frivel hatiirozatkdpes.

(3 igen, egyhan

gt

szavazatal)

1. K6b6nyai Lengyel onkormiinyzat Kdpvisel<itestiilete wygocki Richrirdn6 elndk
beszrimol6jrit a kulturdlis iiriiks6g6nek ipol6s6val kapcsolaios feladatok ellitdsa
c6lj{bril' a feladatalapfi tfmogat6sr6l, valamint a 20rg. szeptember l-j6n az ohegy
parkban megrendezett XI. K6b6nyai Rendv6delmi Nap rendezv6nyr6i
elfogadja. A
program rendezvdnyszervez6si, dekordci6 ds dologi kdltsdgeihez brutt6 tso
000 pt

keret0sszeget biztositottak a 2018. dvi kdlts6gvet6sben rneghatiirozott dologi kiad6sok
terhdre, valarnint 35 000 Ft dsszeget a feladatalapri t6mogatisok terhdre biztisitottak.
A f'eladatalapri t6mogat6s felhasznriLisa az eliliranyzottak 6s tervezettek szerint

a

telepill6s nernzetisdgi dlet6nek fellendit6sdt, szinesit6s6t szolg6ltrik a megval6sult
kcizdssdgi programok, valamint nemzetisdgi hagyomriny -6s kulttra rip"ol6s6nak
kdszcinhetoen. A feladatalapri t6mogatris felhaszndl6sa sordn a nemzetisdsi

6

dnkormdnyzat kiemelt figyelmet forditott az ifiris6g nemzetisdgi dletbe val6
bevon6sifua, a fiatal gener6ci6ban a nemzetisdgi hovatartoz6s 6trir6kitds6nek
mdlyitdsdre.

2' A Kdpvisel6-testiilet felkdriaz elndkdt a sz0ks6ges int6zkeddsek megtdteldre.
Hat6rid6:
azonnal
Felel<is:
elndk

napirendi pont t6rgya: Beszrimol6 a Budapest F6v6ros X. keriilet K6b6nyai
onkormfnyzat 25/2012, (v. 23.) iinkorm6nyzati rendelet v6lem6nyez6s6rtil
4..

(sz6beli el6terjesztds)

J6g{n6 Szabados Henrietta: T|jlkoztatja a Kdpvisel6-testiiletet arr6l, hogy a
Budapest Foviiros X. keriilet K6b6nyai Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiiteti
1a

tovdbbiakban: Kdpvisel6-testiilet) a muzedlis intdzm6nyekr6l, a nyilv6nos kdnyvtriri
ell6trisr6l 6s a kdzmiiveldddsrril sz6lo 1997. dvi cXL. tdrvdny (a tovribbiaiban:
tdrvdny) 77. $-6ban kapott felhatalm azis alapjin megalkotta a helyi k6zmrivelcid6srcll
sz6lo 2512012. (v. 23) cinkorm6nyzati rendeletdt (a tov6bbiakban: Rendelet). A
tdrvdny 6s egyes kapcsol6d6 trirv6nyek m6dosit6s6r6l sz6l6 2017.6vi LXVII. tdrvdny
hat6lyba ldpdse miatt sziiksdgessd v6lt a Rendelet m6dositiisa. A tdrvdny g3/A
$-a
kimondja, hogy a helyi lehettisdgek ds saj6toss6gok alapldn a telepiildsi rinkorm6nyzat
- a telepiildsi nemzetisdgi cinkorm6nyzattal val6 egyeztetdst k6vet6en - rendeletben
har\rozza meg a krizmriveloddsi alapszolg6ltatdsok k6rdt, a feladatell6tds formrijdt,
m6rt6kdt.

Elniik: Kriszcini J6grind Szabados Henrietta t6jdkoztat6j6t 6s egyetdrt a melldkletk6nt
becsatolt helyi krizmrivekiddsr6l sz6l6 25/2012. (v. 23.) dnlormiinyzati rendelet

m6dosit6s6val. A rendeletet a kdpvisel6k ritolvastrik. Kdri a szavazatok megtdteldt.

Garai Bal6zs: Egyetdrt az elntik javaslat6val.

Elniik: A Kdpvisel6testiilet 3 ftjvel hat6rozatkdpes.
7212018.

(IX. 25.) K6b,inyoi L.ney"l Orko..,iryrut K6pri.ul6-t..tiil.t6n"k

hatirozata

(3 igen, egyhan

gi

szavazattal)

1. A Krlbrinyai Lengyel.onkormanyzat K6pvisel6-testiilete egyetdrt a Budapest F<iv6ros
X. keriilet Kribrinyai Onkorm6nyzat helyi kdzmiivektddsr6l sz6l6 25/2012. (v. 23.)
rinkorm6nyzati rendelet rn6dositds6val.
2. A Kdpvisel6-testtilet felkdri az elndkdt a sziiks6ges intdzkeddsek megtdtel6re.
Hat6rid6:
azonnal
Felekis:
elndk

7

5. napirendi pont tirgya: Beszimol6 a lengyel kulturrilis iirtiks6g6nek dpolis:ival
kapcsolatos feladatok ellitisa, valamint Lengyelorszfg fiiggetlensdg6nek 100.
6vfordukija alkalmrib6l 2018. szeptember 2l-23 kiiziitt a keriileti lengyei gyerekek,
sziileik, valamint nyugdijasok r6sz6re Budapest - Jaroslaw-Budapest
testv6rvdrosi kapcsolatok 6pol6sa Jaroslaw eml6krit szervez6s616l (sz6beli
ekiterjesztds)

Elniik: T6jdkozratia a kdpvisel6knek an6l, hogy a lengyel kultur{lis iirtiks6g6nek
ripoldsrival kapcsolatos feladatok ellStisa c6lj6b6l 2018. szeptem ber 2l-23 kiiziitt a
keri.ileti lengyel gyerekek, sziileik, valamint nyugdijasok rdszdre Budapest
-

Jaroslaw-Budapest tanulminyutat szervezlek Jaroslawba, Kob6nya
testv6rviirostiba, Lengyelorszrig fiiggetlensdgdnek 100. dvfordul6ja alkalmrib6l.
Jaroslaw ddl-kelet Lengyelorsz6g egyik legszebb ds

xvI-xvII

vilighini keresked6 vdrosa volt a
szizadban. Sok sz6p mindent l6ttak. Jaroslawban idegenvezetonek

kdszdnhet6en megismerkedtek Jaroslaw trirtdnet6vel, magyar vonatkoz6saival, rnaj d a
rnagy_ar-lengyel barritsrig szobr6n6l m6csest gyfjtonak ds koszortt helyeztek el.
Jaroslaw v6ros nemcsak kereskedelmi t6rt6net6rril, de a bencds apricrik ap6is6grir6l is
nevezetes. Az ap6tsrigban is rengeteg magyar vonatkoziist fedeztek fel. Az ap6ts6gban
6lte le II. Rdk6czi Ferenc elsci h6napjrit a szabads6g leverdse utdn. Ennek
kdszonhetcien a Nemzeti Mrizeummal kriz6sen az apatsig egyik tornyriban ldv6
interaktiv kirillit6st is megtekinthettdk. Az aprits6g tertileidn siintdn ,r.,e"...i gyrijtottak
6s megkoszoniztik Il. Rrik6czi Ferenc sziilet6sdnek dvfordul6ja alkalm6bii 6tadott
kopjafiit. Nagyon siini volt a program, szombaton Soliniiban voltak ds megtekintett6k a
vizta|oz6t. Javasolia, hogy a program aut6busz szdltit6si, dtkez6si, ildegenvezet6,
tolmiics 6s mrizeumi beldp6 kriltsdgeihez brutt6 1 100 000 Ft kerettisszeget
biztositsanak a 2018. 6vi kolts6gvetdsben meghatiirozott feladatalapri t6mogatdsok
terhdre. K6ri a szavazatok megtdteldt. K€ri a szavazatok megtdteldt.
Segesdy Katarzyna Natalia: Ennek a kirdnduhisnak kciszdnhetoen tudtuk n6velni
Lengyelorsz6gi isrnereteinket, illetve a magyar-lengyel bar6ts6got is tudtuk erositeni.
Egyetdrt az elndk javaslatiival.

Elniik: A Kdpviselo-testtilet 3 frivel hatiirozatkdpes.

(3 igen, egyhangti szavazattal)
I.

K<ibrinyai Lengyel onkormiinyzat K6pvisetritesttlete a lengyel

kultur6lis iiriiks6g
ipokisrival kapcsolatos feladatok elL{trlsa c6ljrib6l wygocki Richrirdnd elnrik
beszrlmol6j{t a feladatalapri tSmogatdsrtil 2018. szeptem ber 2l-23 kiizijtt a keriileti
lengyel gyerekek, sziileik, valamint nyugdijasok rdsz6re Budapest
- JarosrawBudapest testv6rvarosi kapcsolatok 6pol6sa cimen a Jaroslaw eml6kftr6l
elfbgadja. A program aut6busz sz6llit6si, etkezdsi, idegenvezetd, tolmiics 6s muzeumi
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bel6p<i kriltsdgeihez brutt6 1 100 000 Ft biztosit a 2018. 6vi kdltsdgvetdsben
meghatdrozott feladatalapri t6mogatiisok terhdre.
A feladatalapri tiimogatiis felhaszndliisa az eloirinyzottak ds tervezettek szerint a
telepiilds nemzetisdgi dlet6nek fellenditdsdt, szinesitds6t szolg6lt6k a megval6sult
kOzdssdgi programok, valamint nemzetisdgi hagyomdny -ds kultrira ripoliis6nak
kdsztinhet6en. A feladatalapri t6mogatiis felhaszniiliisa sordn a nemzetisdgi
dnkonn6nyzat kiemelt figyehnet forditott az iflisig nemzetisdgi 6letbe val6
bevoniisiira, a fiatal gener6ci6ban a nemzetisdgi hovatartoziis iitrirrikit6s6nek
mdlyitdsdre.
2. A K6pviselo-testi.ilet felkdri az eln6k6t a sziiksdges int6zkeddsek megtdteldre.
Hatdrid6:
azonnal
Felel6s:
elnok

6. napirendi pont t6rgya: Javaslat a lengyel kulturdlis iiriiks6g6nek fpokisrlval
kapcsolatos feladatok ell6tdsa c6ljib6l 2018. szeptember 25 6s szeptember 27-e
kiiziitt megrendez6sre kerii16 Lengyel Napokra (sz6beli el6terjesztds)
Elndk: T6j6koztatja a kdpvisel6ket arr6l, hogy a lengyel kulturilis iiriiks6g6nek
ipolisrlval kapcsolatos feladatok ell{t6sa c6lj6b6l 2018. szeptember 25 6s
szeptember 27-e kdziStt megrendezik a Lengyel Napokat (1093 Budapest, Ftivrim t6r
1-3. sziim alatti viis6rcsamokban. A Fov6rosi Onkormiinyzat csarnok 6s piac
Igazgat6s6ga 2005-ben egy, a vil6gon egyedi.il6ll6 kezdem6nyezdsri
rendezv6nysorozatot inditott el, melynek cdlja a Nagycsamok, mint kcizponti piac ds
idegenforgalmi Litv6nyossiig ndpszeriisitdse. A nemzetis6gi napok hetente m6s-mds
orszdg kultrir6j6t, terrn6keit, szokiisait, jellegzetes dteleit, ndpmrivdszetdt mutatj6k be.
Ez alkalomb6l izelittit kaphatnak az 6rdekl6dtik Lengyelorsz69 turisztikai kinrilatrib6l,
sziilkishelyekrdl, kdzmr.ives ds m6s lengyel tenndkekrol. A bernutatkoz6s hangulat6t
emeli a lengyel ndpzene, turisztikai filmvetitdsek. A bernutatott termdkek kozOtt
rnegtaliilhat6k a hires lengyel k6zmr.ives ipar kdpviseletdben a cepelia Lengyel
N6pmriv6szeti Szdvetkezet: b6rbril, szrirmdb6l kdszlilt termdkei, borostyiin - eziist
dkszerei, Boleslawiec kdzmiives keriimi6i, valamint taldlkozhatnak az drdekl6ddk
f6b6l k6sz0lt gyermekjiitdkokkal, lengyel supin6lt gyermek vAlt6cip6kkel,
gyerekszobai textilekkel, pamut iigynemrihuzatokkal. A kitogat6k k6stoltatris
alkahn6val megisrnerkedhetnek a kiv6l6 lengyel felv6gottakkal, melyeket egy 6lland6
standon meg is v6siirolhatnak. A lengyel dtelek nagy ndpszenis6gnek rirvendtek: hideg
cdklalevest, lengyel kolbrlszt, kr6wk6t 6s Zubr6wkrit lehetett kapni. A Lengyel Napok
dekoriici6 ds rendezvdnyszervez6si kdlts6geihez 6sszesen brutt6 50 000 Ft
keretdsszeget biztositottak a 2018. dvi kdltsdgvet6sben meghatiirozott feladatalapti
t6mogatiisok terhdre. Kdri a besz6molo elfogad6s6t, majd a szavazatok megtdtetdt.

Carai BaLizs: 0r6mmel vesz r6szt

a rendezv6nyen.

Elntik: A Kdpvisel6-testiilet 3 frivel hatiirozatkdpes.

(3 igen, egyhan gl szavazafial)

1. Krib6nyai Lengyel Onkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete wygocki Rich6rdnd eln6k
besz6mol6jrit a lengyel kulturr{lis iiriiks6g6nek 6pol6s6val kapcsolatos feladatok
ellStfsa c6ljrib6l egyiittmr.ikridve a Frivdrosi Onkormdnyzat csarnok 6s piac
rgazgat6sdgiwal €s az orszirgos Lengyel onkormdnyzattal 201g. szeptember 25 6s
szeptember 27-e kdzdtt megrendezdsre keriil6 Lengyel Napokr6l (1093 Budapest,
F<ivrim tdr 1 -3. szrim alatti viisiircsamokban. elfogadja A ki6llitris dekoriici6 ds
rendezvdnyszervezdsi k<ilts6geihez brutt6 50 000 Ft keret<isszeget biztosit a 201g. dvi

kriltsdgvetdsben meghatiirozott feladatalapri t6mogatesok terhdre.
A leladatalapri trimogatris felhaszndl6sa az eloirlnyzottak 6s tervezettek szerint a
telepiil6s nemzetisdgi 6let6nek fellenditdsdt, szinesit6sdt szolgrilt6k a megval6sult
kdzdssdgi programok, valamint nemzetis6gi hagyomdny -ds kultrira ap-olasanak

kriszdnhetrien. A feladatalapri t6mogat6s felhaszn6lisa sor6n a nanzetis6gi
dnkorm6nyzat kiemelt figyelmet forditott az ifllslg nemzetis6gi dletbe val6
bevon6siira, a fiatal generiici6ban a nemzetisdgi hovatartoziis iitdrdkitdsdnek

m6lyit6sdre.

2. A Kribrinyai Lengyel onkormdnyzat Kdpviselo-testiilete felkdri az elncikot
sztiks69es int6zkeddsek rnegtdtel6re.
azonnal

Hat6ridti:
Felekls:

a

elnrik

7. napirendi pont trlrgya: Javaslat a lengyel kulturrilis iiriiks6g6nek rlpokisfval
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj6bril 201g. szeptember 27 -6n, 1g.00 irakor a
Lengyel Int6zetben (1065 Bp., Nagymez6 utca 15.) megrendez6sre keriir6
,,A
Fiiggetlens69 asszonyai" cimii ki6llit6s megnyit6j6ra (sz6beli el6terjesztds)

Elntik: T6j dko ztatJa a kdpviseloket an6l, hogy a lengyel kultur6lis iiriiks6g6nek
6polfs6val kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj6b6l 201g. szeptember 27-6n,1g.00
6rakor a Lengyel Int6zetben (1065 Bp., Nagymez6 utca 15.) megrendez6sre keriil
Fiiggetlens6g asszonyai" cimii kirillitis rnegnyitoja. AA megnyit6t kdvetcien kdt
"A
r6vid filmet mutatnak be zofia Kossak-Szucka ds Irena Sendler zsid6ment6k
tevdkenys6g6r6l. Kdri a k6pvisel6ket, hogy vegyen r6szt a kiiillit6son. A ki6llitiis
dekor6ci6 ds rendezv6nyszervezdsi k6ltsdgeihez <isszesen brutt6 50 000 Ft
keretdsszeget biztosit a 2018. 6vi kdlts6gvetdsben meghat6rozott feladatalapf
t6mogatSsok terhdre. Kdri a besziimo16 elfogad6s6t, majd a szivazatok megtdtel6t.

Garai Balizs: Ordmmel vesz r6szt

a rendezv6nyen.

Elniik: A Kdpviselo-testtilet 3 fdvel hat6rozatkdpes.

l0

hatirozata
(3 igen, egyhangri szav azattal)

l.

K6bdnyai Lengyel Onkormdnyzat Kdpviselci-testi.ilete Wygocki Rich6rdn6 eln6k
besz6mol6jiit a lengyel kultur6lis iiriiks6g6nek 6pol6s6val kapcsolatos feladatok
ell6trlsa c6lj6b6l 2018. szeptember 27-6n,18.00 6rakor a Lengyel Int6zetben (1065
Bp., Nagymez6 utca 15.) megrendez6sre keriil6 ,,A Fiiggetlens6g asszonyai,' cimii
ki{llitfs megnyit6j616l elfogadja A ki6llitas dekor6ci6 ds rendezvdnyszervez6si
kdltsdgeihez brutt6 50 000 Ft keretdsszeget biztosit a 2018. 6vi kdltsdgvetdsben
rneghatiirozott feladatalapri tAmogatasok terhdre.
A f-eladatalapri t6rnogat6s felhasznriLisa az eloirinyzottak 6s tervezettek szerint a
telepiil6s nemzetisdgi dletdnek fellendit6s6t, szinesit6sdt szolgdlt6k a rnegval6sult
kdz6ss6gi prograrnok, valamint nemzetis6gi hagyomriny -6s kultirra 6pot6srinak
kdszdnhetoen. A feladatalapri tdmogatds felhasznriliisa sordn a nemzetisdgi
rinkormiinyzat kiemelt figyelmet forditott az ifirisrig nemzetisdgi 6letbe val6
bevon6s6ra, a fiatal generiici6ban a nemzetis6gi hovatartoz6s at6r6kit6s6nek
rn6lyit6sdre.

2.

A

Kobrinyai Lengyel Onkorrndnyzat Kdpviselo{estiilete fetkdri az elndkcit

a

sziiksdges int6zkeddsek megtdtel6re.
azonnal
elndk

Hatiirido:
Felelos:

8. napirendi pont tdrgya: Javaslat a kultu16lis iiriiks6g6nek {pol6s6val

ellitisa c6lj6b6l a K6b6nyai.6rm6ny Onkorm6nyzat riltal
2018. szeptember 28-6n megrendez6sre keriil6 Orm6ny Fiiggetlens6g Napja
kapcsolatos feladatok

rendezv6nyre (sz6beli elSterjeszt6s)

Elniik:

T6j 6ko ztatja

a kdpvisel6ket arr6l, a Kobrinyai Ormdny Onkorm6nyzat iiltal a
kultu16lis iirtiks696nek .. 6pol6sival kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj:ibril
hagyon.r6nyos m6don az 6rm6ny Fiiggetlens6g Napja 27. 6vfordul6ja alkalmau6t
2018. szeptember 28-rln 15.30 6rakor megrendezik az Orm6ny Hagyomriny6rz6
KulturSlis Estet 6s a Jerev{n 2800 sz6nyeg kidllitrist a G<irdg Klubban (1104
Budapest, Kada utca 120.) A rendezv6nyre drkez6 venddgeket kulturrilis mrisor 6s a
k6lesto szakkdr ki6llit6sa fogadja. A vend6geket <irmdny dtelnevek feliratoziisiival,
<irm6ny hagyomdnyos siitemdnnyel (marlenka) kindlj6k. Az Orm6ny
dokumentumfilm ds koncertfilm vetitdse ut6n az drmdny nemzet 6teleib6l k6stol6val
egybekcttdtt gasztron6miai bemutat6ra keriil sor. K6ri a besziimol6 elfogad6s6t, ma.jd a
szavazatok megtetel6t.

Garai Balizs 6s Segesdy Katarzyna Natalia:
Orommel vesznek rdszt a rendezv6nven.

Tdmogatj

6k az elncik

javaslat6t.
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Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 frivel hatiirozatk6pes.

(4 igen, egyhan

gi

szavazaltal)

Kob6nyai Lengyel Onkormiinyzat Kdpvisel6-testiilete wygocki Rich6rdnd eln6k
beszrimol6jiit a kulturflis 6riiks6g6nek 6pol6sdval kapcsolatos feladatok ell:itisa
c6ljdb6l a Kob6nyai ormdny onkormdnyzai altal 201g. szeptember 2g-in az orm6ny
F iiggetlens6g Napja 27. 6vfordukija alkalmrib6l rendez6sre
keriil6 orm6ny
Hagyomany6rz6 Kultur6lis Estr6l ds a Jerevin 2800 sz6nyeg kiillitrisr6l a Gdr6g
Klubban ( I 104 Budapesr, Kada utca 120.) elfogadja.

9. napirendi pont tirgya: Javasrat a rengyer kurturiris iiriiks6g6nek iporrlsivar
kapcsolatos feladatok ell6t{sa c6ljdb6l az Aradi v6rtanrik tisztelet6re 201g.
okt6ber 5-6n 10.00 6rakor megrendez6sre keriil6 megeml6kez6sre (sz6beli
ekiterjesztds)

Elniik: Tdjdkoztatja kdpviseloket arr6l, hogy egyiittmrikddve a Budapest F6vriros X.
kertilet K<ibrinyai onkorm6nyzattal az tengyei kulturilis iiriiks6g6nek 6polis6val
kapcsolatos feladatok ellitfsa c6lj6b6l rdszt vesznek 201g. okiriber 5-6n 10.00
6rakor az Aradi vdrtanrik tiszteletdre megrendezdsre keriil6 iinnepi megemldkezdsen
a
Rdkoskeresztriri Uj kcizternetti I 848-as sirhelyekndl ( 1 10g Budapest, i., Kozma
utca
8-10.). A k6pvisel6k riszt vesznek a koszortzdson. Unnepi besz6det rnond
dr. Varjun6
dr- Fekete I ldik6 tankeriileti igazgat6. Kdzremiik6dnek a Kobiinyai Fekete Istviin
Altal6nos Iskola tanul6i: A hosrik napja cimri mrisorukkal. A megemldkez6s
koszorriz6ssal z6rul. Javasolja, hogy a koszoni k6lts6gdhez brutt6 5 000 it
crsszeget
biztositsanak a 2018. dvi kdltsdgvetdsben meghatiirozott dologi kiad6sok terhdre.
K6ri
a besziirnol6 elfogaddsrit, majd a szavazatok megtdtel6t.
Garai Bal6zs: Egyet6rt az elndk.javaslat6val.

Elniik: A Kipviselo{estiilet 3 f-ovel hat6rozatkdpes.

(3 igen, egyhangI szavazattal)

.

K6brinyai Lengyel Onkorrn6nyzat Kdpviseki-testii lete az lengyel kulturrilis
iirfiks6g6nek 6polSsrival kapcsolatos feladatok el16t6sa c6ljnb6l Wygocki
Richdrdndelndk beszrimol6jat a 201g. okt6ber 5-6n 10.00 6rakor az Aradi v6rtanrik
tisztelet6re megrendezdsre keriil<i iinnepi megeml6kez6sr6l a Rrikoskeresztf ri Uj
kdztemet6 1848-as sirhelyekndl (l 108 Budapest, X., Kozma utca 8-10.) elfogad.ia. A
koszorf kdltsdgeihez brutto 5 000 Ft cisszeget biztosit a 201g. evi kciltsigvetesben
I

meghaterozott dologi kiad6sok terh6re.

t2

10. napirendi pont tdrgya: Javaslat a lengyel kulturilis iiriiks6g 6pol6s:lval
kapcsolatos feladatok ellitrlsa c6lj6bril egyiittmiikiidve az Orszhgos Lengyel
Onkorm6nyzattal 2018. okt6ber 6-dn megrendez6sre keriil6 Lengyel-Magyar
Sportnap 6s Csa16di Fesztiv6lra (sz6beli el6terjesztds)

Elniik: Trijdkoztatja a kdpvisel6ket, hogy a lengyel kulturStis iirdks6g 6pol6srival
kapcsolatos feladatok ellitisa c6ljib6l egyi.ittmrikddve az Orsz6gos Lengyel
Onkorrn6nyzattal, valamint 2817. okt6ber 6-rin 10.00 - 14.00 6ra kiiziitt megrendezik
a. Lengyel-Magyar Sportnap 6s Csal{di Fesztivdlt, amelyre a Budavdri
Onkorm6nyzat Sport ds Szabadid6 Kdzpontban (1016 Budapest, Czak6 utca 2-4.)
kertil sor. Lesznek sportprogramok, (futris, kos6rlabda, futball) gyermekek 6s csalddi
vet6lked6k, orvosi vizs96lat v6rcukorszintmdrds, vdmyom6s m6r6s 6s tombola.
Javasolja, hogy a rendezv6nyszervezdsi ds dekorrici6 kdltsdgeihez 40 000 Ft
keretdsszeget biztositsanak a 2018. dvi kdltsdgvet6sben meghat6rozott feladatalap[r
tdrnogatiisok terhdre. Keri a szavazatok megtdtel6t.

Garai Bal{zs: Rdszt vesz az tinnepsdgen. Az elndkjavaslat6t elfogadja.

Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 fovel hatiirozatkdpes.
78/2018. (IX. 25.) K6b{nvai Lensvel 6nkormfnyzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatfrozata
(3 igen, egyhangfi

szav

azallal)

kulturilis iiriiks6g
6pol6s6val kapcsolatos feladatok ell6trisa c6lj6b6l Wygocki Rich6rdnd elnrik
besz6mol6j6t a feladatalapri t6mogatfsr6l, valamint egyiittmiikddve az Orszdgos
Lengyel Onkormiinyzattal 2018. okt6ber 1-j6n 10.00 - 14.00 6ra kiiziitt a LengyelMagyar Sportnap 6s Csal6di Fesztiv6lr6l, amelyre a Budavdri Onkorrndnyzat Sport
is Szabadid6 Kcizpontban ( 101 6 Budapest, Czak6 lutca 2-4.) keriil megrendezdsre
elfbgadja. A rendezv6nyszervez6si 6s dekor6ci6 ktiltsdgeihez brutt6 40 000 Ft
1.

K6b6nyai Lengyel Onkormiinyzat K6pviseki-testiilete a lengyel

keretdsszeget biztosit a 2018. dvi feladatalapri tiimogat6sok terh6re.
A feladatalapti t6mogatiis felhaszn6l6sa az ellirAnyzottak 6s tervezettek szerint a
telepiilds nernzetis6gi dlet6nek fellenditdsdt, szinesit6sdt szolgrilt6k a megval6sult
kdzdssdgi programok, valamint nemzetisdgi hagyomriny -ds kulttra 5pol6srinak
koszdnhet<ien.
f'eladatalapri tdrnogatds felhaszn6liisa sor6n
nernzetis6gi
onkormiinyzat kiemelt figyelrnet forditott az ifiisdg nemzetis6gi dletbe valo
bevonds6ra,
fiatal gener6ci6ban nemzetisdgi hovatartozds dtdrdkites6nek
rndlyit6sere.

A

a

a

a

2. A Kdpviselo-testiilet felk6ri az elndkdt a sziiksdges intdzkeddsek rnegtdteldre.
Hat6rid5:
azonnal
Felel6s:
elntik

l3

l1- napirendi pont tirgya: Javaslat a kulturdlis hagyomdnyok 6pol{sa c6lj6b6l a
K6binyai Szerb Onkormhnyzat 6,1tar 2018. okt6ber 6-6n, i8.00 irako* k6.o.i
Kultur6lis Kiizpont (1105 Budapest, Szent L6szl6 t6.r 7-14.) szinhilzterm6ben
megrendez6sre keriil6 ,,Balkdn Hangla Fesztiv6lon" val6 r6szv6telre (sz6beli
el6terjeszt6s)

Elntik: Tdjdkoztatja a kdpvisel6ket, hogy kurturdlis hagyominyok {por{sa
?.
nreghivdst kaptak a K6brinyai Szerb onkormanyzattll i}lg. oit6b". 6-6r,
::ti-at6l
18.00 6rakor megrendezdsre keriil6 Balkdn Hangia Fesztivrllra, amely a K6riisi

Kulturrilis Kiizpont (1105 Budapest, Szent L6szl6 ter 7-14.) szinhintermdben lesz.
Az esten felldpnek: Koo, Martenica, Madros 6s a zabavna Indusztria Zenekarok.
ylamfnt a Fdklya, Helidonaki, Jantra, Martenica, Opanke, Rozmaring, Tab6n 6s a
T6l<tili DdIvLiv Trincegyiittesek. A mrisor ut6n 21.00 -02.00 oriig 6olgrir,
ddlszldv ds szerb tinchitz lesz. Kdri a k6pviselciket, hogy ,Jgy.n!t' i'9o169,u
rendezvdnyen. Keri a szavazatok megtdtel6t.

Garai Bal6zs: Egyetdrt az eln6k t6jekoztat6j6val,

ds szivesen vesz rdszt a fesztivdlon.

Elniik: A K6pvisel6+esti.ilet 3 f<ivel hatrirozatk6pes.

(3 igen, egyhan

gi

szavazattal)

K6brinyai Lengyel onkorm6nyzat
.K6pvisel6-testiilete wygocki Richrirdnd ernrik
t{ijdkoztat6jdt - a K6brlnyai szerb onkormilnyzat iital20lll. okt6ber 6-rin,
18.00
6rakor a K6riisi Kulturilis Kiizpont (il05 Budapest, Szent L6szr6 t6r 7-r4.)
szinhiizterm6ben megrendezdsre keri.iki Balk6n Hangia Fesztivdlon valo 16szvdtelrril
elfogadja.

12. napirendi pont trirgya: Javaslat a lengyel kulturflis iiriiks6g 6pol6sival
kapcsolatos feladatok elldtisa c6lj6b6l egyiittmiikiidve a Magyarors-zegi mngyel
Katolikusok Szent Adalbert Egyesiilettel 6s a Lengyel perszon:ilis pi6bdnirival
2018. okt6ber 7- 2018. okt6ber l4-e kiiziitt megrendez6sre keriil6 24, Lengyer
Kereszt6ny Kulturilis Napokra (sz6beli ekiterjesztes)
Elniik:

ztatja a k6pvisel6ket, hogy a lengyel kulturrilis tiriiks6g ipolisrival
kapcsolatos feladatok ell:itdsa c6ljr[b6l egyiittmrik6dve az orszalos' I-engyel
onkomiinyzattal, valamint 2018. okt6Ler l- zoit, oktriber l4-e kiiziitt ilegrendezik
a 24. Lengyel Kcreszt6ny Kultu16lis Napokat. Az tinnep6lyes megnyito
szentmisdvel kezd6dik a Lengyel Hizban. melynek f'6celebrdnsa a iengyel p-rfmzis
kiildcttte, Tomasz Gluszak kanonok. felldp a Szent Kinga K6rus. Eii kovetoen
Lengyelorsz69 ftiggetlensdge visszaszerz6sdnek 100. dvfordul6ja alkalm6b6l kirillit6s
Trij dko
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nyilik Ignacy Tokarczuk drsek- Egyh6z, hatalom, tdrsadalmi ellenrill6s cimen. A
rendezvdnyen rdszt vettek a K6pvisel6testiilet tagiai. A programok a Lengyel Hinban,
a Miivdsz Moziban, a Lengyel Int6zetben 6s az Aranytiz Miivel6ddsi Hdzban, illetve a
rnisdk a Lengyel Templomban (1103 Bp., Ohegy utca 1 1.) lesznek megtartva, amelyen
felldp a Szent Kinga K6rus. Sor keriil kidllit6sra, olvas6tal6lkoz6ra, konferenciiira,
Ielkigyakorlatra, az tinnepsdg iinnep6lyes szentmisdvel 26ru1, melyen a f6celebriins

Ryszard Glowacki,

a

Krisztus Trirsasdg gener6lisa lesz. Javasolja, hogy

a

rendezvdnyszervezdsi, dologi 6s dekor6ci6 k6ltsdgeihez brutt6 50 000 Ft keretdsszeget
biztositsanak a 2018. 6vi kOltsdgvetdsben meghat6rozott feladatalapri tiimogatdsok
terh6re. K6ri a szavazatok megt6tel6t.

Garai Bal:izs: R6szt vesz az lnnepsdgen. Az elnokjavaslat6t elfogadja.

Elniik: A Kdpviselo-testiilet 3 fdvel hat6rozatkdpes.

hatirozata
(3 igen, egyhangt szav azattal)

L

Kob6nyai Lengyel Onkonniinyzat Kdpvisel6testiilete Wygocki Rich6rdn6 elndk
tartalmas beszrimol6j6t a lengyel egyhrizi hagyominyok ipolisa c6lj6b6l a
feladatalapri timogatdsr6l, valamint 2018. okt6ber 7 -okt6ber 14-e kiiziitt a
Lengyel Hflzban, valamint a Lengyel Perszondlis Pl6biniatemplomban (1 103
Budapest, Ohegy utca I I .) megrendez6sre keriil6 24. Lengyel Kereszt6ny
Kulturilis Napokrril elfogadja. Javasolja, hogy a 24. Lengyel Kereszt6ny Kulturrilis
Napok rendezvdnyszervezdsi, dologi 6s dekor6ci6 kdltsdgeihez brutt6 50 000 Ft
keretdsszeget biztosit a 2018. 6vi kdltsdgvetdsben meghat6rozott feladatalapt
t6mogat6sok terhdre.

A leladatalapf

tiimogatas felhasznrilisa az eloirdnyzottak ds tervezettek szerint a
teleptl6s nemzetisdgi dletdnek fellenditds6t, szinesit6sdt szolg5lt6k a megval6sult
kozdssdgi programok, valamint nemzetisdgi hagyom6ny -ds kultrira 6pol6sdnak
kdszcinhet6en. A feladatalapri tiimogatds felhasznrilisa sor6n a nemzetis6gi
dnkorn.r6nyzat kiernelt figyelmet forditott az i!risrig nemzetisegi dletbe val6
bevon6s6ra. a fiatal gener6ci6ban a nernzetisdgi hovatartoz6s 6tdrdkitdsdnek
Inell,itdsdre.
2. A Kdpvisel6-testiilet felk6ri az elndkdt a sziiksdges int6zked6sek megt6tel6re.
azonnal
Hat6rid6:
Felel6s:
elnrik
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13. napirendi pont tirgya: Besz6mol6 a Budapest F6v6ros X. keriilet K6bdnyai
Onkorminyzat K6pvisel6-testiilete 6ltal elfogadott 2018. 6vi bels6 ellen6rz6si terv
alapjfn 2018. mrlrcius 5-e - 2018. riprilis 27-e kdzdtt a Kdbrinyai Lengyel
Onkorminyzatnil az Egyiittmiiktid6si Megrillapod6s szabilyszeriis6gi helyszini
ellen6rz6s616l (sz6beli ekiterjesztds)

Elniik: Trij6koztatja a kdpvisekiket an6l, hogy a Budapest F6vdros X. kertilet
Ktibrinyai Onkorm6nyzat Kdpviselo-testiilete 6ltal elfogadott 2018. 6vi bels6
ellen6rz6si terv alapjfn 2018. miircius 5-e - 2018. dprilis 27-e kcizdtt sor kertlt az
Egyiitmiikciddsi Meg6llapodris szabdlyszeriisdgi helyszini ellenorzdsdre. Az
ellencirz6si id6szak 2017.6v ds 2018. L negyed6ve volt. 2018. szeptember 18-6n a
Kob6nyai Lengyel Onkorrniinyzat rnegkapta az Ellenrirz6si Jelent6st. 201 8. szeptember
26-rin a Jelent6sben feltiirt hi6nyossrigok megsziintetdse intdzkeddsi tervet lbgadtak el,
amely a megismerdsi nyilatkozatok minden kdpviseki ald;irdslra terjedt ki, illetve
rcigzitett6k, hogy a jogszab6lyba titk0z6 helytelen gyakorlatot megsziintetik. Kdri a
szay azatok rnegtdteldt.

Garai BaL{zs: Egyet6rt az elntik j avaslat6val.

Elniik: A K6pviselo-testiilet 3 fSvel hat6rozatkdpes.

hatirozata
(3 igen, egyhan

gi

szavazattal)

L

K6b6nyai Lengyel Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete Wygocki Richdrdn6 eln6k
beszrirnol6j6t a Budapest Fov6ros X. keriilet K6brinyai Onkorrniinyzat Kdpviselo+estiilete
riltal elfogadott 2018. 6vi bels6 ellen6rz6si terv alapjin 2018. m:ircius 5-e - 2018.
iprilis 27-e ktiziitt a K6binyai Lengyel Onkorm6nyzatnil az Egyiittmrikriddsi
Meg6llapodds szabilyszer[is6gi helyszini ellen6rz6s616l elfogadja.
2. A Kdpviselo-testi.ilet felkeri az elndkiit a sztksdges intdzked6sek megtdteldre.
Hat6rid6:
azonnal
Felel6s:
eln6k

Elniik: Meg6llapitja, hogy tov6bbi javaslat vagy 6szrev6tel a kdpvisel6k rdszdr6l nem
testiileti iil6st I 1.25 kor
bezilrja.

K.rn.f.

Jegyz6krinyv-hitelesit6
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Budapest Ftivriros X. keriilet

podtlor

szf mri eliiterj eszt6s

Kiibdnyai Onkormiinyzat
Jcgyz6jc
El6terjeszt6s
a K6pvisel6-testiilet r6sz6re
a helyi kiizmiiveldd6sr6l sz6l6 2512012. (V. 23.) dnkorminyzati rendelet m6dositrisd16l

l. Tartalmi iisszefoglal6
Budapest F6varos X. keriilet K6b6nyai onkormrlnyzat Kdpvisel6-testiilete (a tov6bbiakban:
Kdpvisel6-testiilet) a muze6lis int6zmdnyekr6l, a nyilv6nos kdnyvtriri elliit6sr6l ds a
kdzmiivetod6srdl sz6l,6 1997 . dvi CXL. tdrv6ny (a tov6bbiakban: T6rv6ny) 77. $-riban kapott
felhatalmaz6s alapj rin megalkotta a helyi kdzmiivel6desr6l sz6l6 25/2012. (Y 23.)
dnkorm6nyzati rendeletdt (a tovibbiakban: Rendelet).
A muze6lis int6zm6nyek6l, a nyilv6nos kdnlwtriri ell6t6sr6l ds a kdzmiivel6d6sr6l sz6l6
1997 . 6vi CXL. tdrvdny 6s egyes kapcsol6d6 t6rvdnyek m6dosit6sar6l sz6l,6 2017 . 6vi LXVII.
tdrvdny hat6lyba l6p6se miatt sziiks6gessd v6lt a Rendelet m6dosit6sa. A Tdrvdny 76. $-a
rendelkezik a telepiil6si dnkormdnyzatok kitzmr.ivel<id6si feladatair6l, mely szerint a telepiil6si
cinkormrinyzatok kdtelezti feladata a helyi kdzmtivel<idesi tevdkenys6g t6mogat6sa. A 76. $
(3) bekezd6se felsorolja az alapszolgiitatiisokat, 6s a (7) bekezddsben rdgziti, hogy - tdbbek
k<izritt
a foviiros keriileteiben kdtelez6 feladat a (3) bekezdds szerinti kdzmiivel<iddsi
alapszolg6ltat6sok teljes kdrenek megszervez6se.

.

-

A kdzmiivel6d6si alapszolg6ltatasok a Tdrv6ny felsorol6sa szerint:
a) mrivel6d<i kdzdssegek l6trejdttdnek el6segit6se, mrikdd6siik trimogat6sa, fejl6d6siik
segit6se, a kdzmtivel6d6si tev6kenysdgek 6s a mrivel6d6 kdzdssdgek szdmdra helyszin
biztosit6sa,
b) a krizdss6gi 6s t6rsadalmi r6szv6tel biztosit6sa,
c) az egesz dletre kiterjed6 tanul6s feltdteleinek biztositasa,
d) a hagyomrhyos kdzdss6gi kultur6lis 6rt6kek 6tdrdkit6se felt6teleinek biztosit6sa,
e) az amator alkot6- 6s el6ad6-mtiv6szeti tevdkenys€g felt6teleinek biztosit6sa,
t) tehets6ggondoz6s 6s -fej leszt6s felt6teleinek biztositAsa,
g) a kultur6lis alapri gazdas6gfejleszt6s.

A fenti m6dosit6s alapj6n javaslom

a Rendeletben meghatiiLrozott feladatok m6dositdstit.

A

K6pvisel6-testiilet a Konisi Csoma Sandor K6b6nyai Kulturrilis Nonprofit Korlatolt
Felel6is6gri Tarsasag alapitasar6l sz6l6 205/2015. (v. 21.) K6KT hatarozatdval l6trehozta a
K6rdsi Csoma Sandor K6banyai Kulturalis Nonprofit Kft'-t (a tov6bbiakban: Kordsi
Nonprofit Kft.), mely a 2015. augusztus 31-6n megsziintetdsre keriil6 K6r6si csoma S6ndor
K<ib6nyai Kultur6lis Kdzpont feladatait vette 6t.

Tdrv6ny 77. $ (1) bekezddse kimondja, hogy a k6zmrivel6d6si alapszolgriltat6sok
folyamatos hozzlf€r€se 6rdek6ben az dnkorm6nyzat k6z6ss6gi szinteret, illetve
kdzmtivel6d6si intdzmdnlt biztosit, mely - tdbbek k6z6tt - segiti a k6z6ss6gi tev6kenys6get,
dsztdnzi a k6z6ss6gek mrikdd6s6t, mindenki szAm1ra hozzAfdtheto. A Tdrv6ny 77. $ (5)
bekezd6se szerint a kd,zmrivel6d6si int6zm6ny tipusa lehet: mtivel6d6si haz, miivel6d6si
kdzpont, kultur6lis kd,zpont, tdbbfunkci6s kdzmiivel6d6si intdzmdny, n6pfoiskola, n6pi
k6zmrives alkot6haz, gyermek-, illetve if ts6gi h6z, szabadid6kdzpont.

A

Onkormrfuryzat az altala fenntartott K6rdsi Nonprofit Kft.-n keresztiil a k6vetkez6
kdzmiivel6d6si int6zm6nyek miikdd6s6t biztositja:
1. K6riisi Csoma S6ndor K6brinyai Kultur6lis Kdzpont,
2. KOSZI 6s a Tanuszoda,
3. Ujhegyi Ktizdss6gi Hriz,
4. Hel)'tdrt6neti Gyrijtem6ny,
5. iidiil6k.
A Rendeletben a tdrv6nyi besorol6snak megfelel6en pontositani sziiksdges az O*ormdnyzat
iiltal fenntartott kiizmr.ivel6d6si int6zm6ny,t.

Az

A Tdrv6ny 82. $-a kimondja, hogy
Kerekasztal alakithat6, mig a

- t6bbek k6z6tt - f6varosi keriiletenkdnt K6zmrivel<id6si
83. $ rendelkezik ldtrehozis6nak felt6teleirol. Az

Onkorm6nyzathoz Kdzmtivel6ddsi Kerekasztal megalakit6srival kapcsolatban megkeresds
nem 6rkezett.

A Tdrv6ny 83/A $-a kimondja, hogy a helyi lehet6sdgek 6s saj6toss6gok alapjrin a telepiildsi
dnkorm6nyzat - a telepiildsi nemzetisdgi dnkorm6nyzattal val6 egyeztet6st kdvet6en rendeletben hatirozza meg a kdzmiivel6ddsi alapszolgriltat6sok kdr6t, a feladatellat6s
formdjrit, m6rtdk6t. A helyi nemzetis6gi dnkorm6nyzatokkal az egye^etes megtdrtdnt. Az
6ltaluk meghozott hatarozatokat az el6terjeszt6s 2. mell6klete tartalmazza.

IL Hat6svizsgdlat

A

Rendelet m6dosit6sa kdveti a t6rv6nyi m6dosit6st, igy garant6lja a jogszert miik<idds
feltdteleit. A kdzmtivel6d6si alapszolg6ltatdsok Tdrv6ny szerinti m6dositasa b6viti az el6rhet6
szolgiltat6sok kdr6t, igy kisz6lesedik a lakoss6g kdzmrivel6d6si ell6tottsriga. A K<irdsi
Tdrv6nyben meghatiirozott
Nonprofit Kft. az 6ltala mtkddtetett intdzmdnyekben
kdzmiivel6d6si alapszolg6ltat6sok teljes k6rdt biztositja, vezetbje 6s kdzmrivel6d6si szakmai
munkakdrben foglalkoztatott munkatdrsak legal6bb 30 o%-a mesterfokozattal 6s szakirriny[r
vdgzetts6ggel rendelkezik, igy az inl6zm6ny tipusa a tdrv6nyi besorol6s alapjiin: kulturdlis
kdzpont.

a

IIL A v6grehajtis felt6telei
A Rendelet m6dosit6sa a Magyarorszirg helyi dnkormrinyzatair6l sz,6l,6 2011.6vi CLXXXIX.
tdrvdny 42. $ 1. ponda alapjan a K6pvisel6testiilet kizar6lagos hat6skdre. A m6dosit6s a
rendelet kihirdet6sdt k6,vet6en hat6lyba l6phet, felk6sziil6si id6t nem igenyel, az intdzmdnyek
miikdd6sdt kdzvetleniil nem befoly6solja.

IV. Diint6si javaslat
Budapest F6viros X. keriilet K6banyai Onkorm6nyzat Kdpvisel6{estiilete az el6terjeszt6s l.
mell6klete szerint megalkotja a helyi k6zmrivel6d6sr6l sz6l6 2512012. (V. 23.) dnkorm6nyzati
rendelet m6dositds6r6l sz6l6 dnkormiinyzati rendeletet.

Budapest, 2018. augusztus
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Dr. Szab6 Krisztirin
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I. melliklet

az el6terjesztdshez

Budapest F6v6ros X. keriilet K6b6nyai Onkormdnyzat K6pvisel6-testiilet6nek

.../2018. (... ...) ilnkorminyzati rendelete
a helyi kiizmiivel6d6srdl sz6l6 2512012. (V. 23.)

iinkormfnyzati rendelet m6dosit6sd16l

Budapest F6v6ros X. keriilet Kobrimyai Onkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete a muzeiilis
intdzmdnyek6l, a nyilvrinos kdnyvt6ri ell6tasr6l 6s a kdzmiivelod6sr6l sz6l6 1997. 6vi CXL.
tcirvdny 83/A. $ (1) bekezdds6ben kapott felhatalmazis alapjrin, a Magyarorsz6g helyi
dnkormrinyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. tiirvdny 23. $ (5) bekezd6s 13. pontj6ban
meghat6rozott feladatk6r6ben elj6rva a kdvetkez6ket rendeli el:

1.$
A hetyi kdzmtivel6ddsrdl sz6l6 2512012. (V. 23.) dnkorm6nyzati rendelet (a tovribbiakban:
R.) 3. $-a helydbe a kcivetkez6 rendelkez6s ldp:

,,3. $ Az Onkorm6nyzat a sz mfura tdrvdnyben meghatarozott kdtelez6 kdzmiiveloddsi
feladatok ell6trisa 6rdek6ben
el<isegiti a mtivel6d6 k6,zdss6gek ldffejdttet, mtikdd€siiket trimogatja, fej l<id6siiket
segiti, biztositja a helyszint a k6zmrivel6d6si tev6kenys6gek 6s a mrivel6d6 k6z6ss6gek
szimitra,
b) biztos(tja a kdz6ss6gi 6s tarsadalmi r6szv6telt,
c) biztositja az egdsz dletre kiterjed6 tanul6s felt6teleit,
d) biztositja a hagyomrinyos kdzdss6gi kulturdlis 6rt6kek et6rdkit6se felt6teleit,
e) biztosi{1a az amat6r alkot6- 6s el6ad6-mriv6szeti tev6kenys6g felt6teleit,
biztositja a lehets6ggondoz6s 6s -fejlesztds felt6teleit, valamint
g) biztosida a kultur6lis alapf gazdas6gfejleszest.".

a)

f)

2.S
Az R. 4. $-a hety6be a kdvetkezri rendelkez6s l6p:
,,4. $ Az Onkorm6nyzat a kdzmfivekid6si feladatai ell6trisa 6rdekeben a K6rdsi Csoma Siindor
K6b6nyai Kultur6lis Nonprofit Korlatolt Felel6ss6gri T6rsasrig ritjan biztositja
a) a K6rrisi Csoma S6ndor K6banyai Kulturdlis Kdzpont,
b) a KOSZI 6s Tanuszoda,
c) az Ujhegyi Kdzdssdgi Hdz,
d) a Helytdrt6neti Gyr.ijtem6ny 6s

e)

az

iidiil6k.

miikddds6t.".

3.S
Ez a rendelet 2018. szeptember l-j6n l6p hat6lyba.

D. Kov6cs R6bert
polgiirmester

Dr. Szab6 Kriszti6n
jegyzo

INDOKOLAS
muze6lis int6zm6nyekrdl, a nyilv6nos kdnyvtari ell6t6sr6l 6s a k<jzmrivel6d6sr6l sz6l6
1997. 6vi CXL. tdrv6ny 2017. €vi m6dosit6sa kdvetkezt6ben vrilt sziiks6gessd a
k6zmrivel6d6si feladatok pontositdsa, valamint a K6r6si Nonprofit Kft.-n keresztiil fenntartott
intdzmdny besorol6sa, eztrltal guantfilja a jogszeni mtikdd6s felt6teleit.

A

A k6zmrivel6d6si alapszolgdltatasok t6rv6nyi v6ltozdst kdvet6 m6dosit6sa b6viti az el6rhet6
szol griLltat6sok kdrdt.

A kdzmiivel6d6si

intdzm6ny tipusa tdrv6nyi besorol6s alapj6n: kultur6lis kozpont. A
besorol6s egy6rtelmiiv6 teszi, hogy a K<ircisi Nonprofit Kft. a T<irv6nyben meghatdrozott
alapszolg6ltat6sok teljes kdr6t biztositja, 6s mtikdd6s6t megfelel6 sz6mri 6s v6gzettseggel
rendelkez6 munkatrirs biztosida.

-5-****,
K6bdnyai Lengyel Onkormiinyzat
SAMORZAD POLSKTEI NA K6B^ANYA
1102 Budapest, Szent Laszl6 t6r 29.

Tel:4338-141
MEGHiv6

A K6b6nyai Lengyel Onkormdnyzat lengyelorsz6gi tanulm6nyutat szervez Budapest-JaroslawKassa-Budapest ,,Testv6rvdrosi Kapcsolatok Apoldsa ]aroslaw eml6kritra" a keriileti Iengyel
gyerel<ek, sziileik 6s lengyel szimpatiz6nsok 16sz6re
2018. szeptember 21 - 2018. szeptember 23
2018.09.21, p6ntek
06.3 0

07.00
16.3 0
18.3 0

gytilekez6s a Lengyel H6z parkol6j6ban, (Budapest, 6hegy utca 11.J
indulSs Jaroslawba, Presovban eb6d [Szlov6kia) a Molino Pubban
6rkez6s faroslawba, szill5shely elfoglal5sa a Turkus Hotelben
az elhelyezked6s uten vacsora az 6tteremben, szabad program

2018.09, ZZ, szontbat
07.00
reggeli a sz6llod6ban
B;00
indul6s Solinaba a vizt1roz6hoz kb. 2-2,5 6ra rit (0tkdzben megiill;is
Przemyslben 6s koszoriz6sJ, Solinaban szabadid6 2 6ra
'12:30koriil indulds vissza SolinSb6l
15:3 0-t6l
idegenvezet6s magyar vonatkozdsokkal Jaroslawban 2 6r6s, I<oszor[z6s a
Magyar-Lengyel baritsig eml6kmfi n6l
L 7:30-kor
.laroslawi Apiitsdg megldtogatesa, koszor[zds a Il. R6k6czi Ferenc

eml6ktdbl6nil

19:3 0

vacsora,a Hotel Turkusban, szabadprogram

2018,09.23. vasernap
08.00
reggeli a szdlloddban
reggeli uten indul6s Kassdra
13.00
27,00

Kassai D6m megtekint6se, R6k6czi Ferenc sirja
eb6d Kassdn, Karczmy Mlyn 6tteremben

Vissza6rkez6s a k6s6 esti 6rdkban Budapestre

Tovdbbi inform6ci6: Wygocki RichArdn6 (F;-ika)

E-mailcIm: Len gyelek@

i

06

nd

a

/7 0-422-4069
ma il.h u

A ,,Testv6rv6rosi Kapcsolatok Apoliisa Jaroslaw eml6krit" az Emberi E16forriisok Miniszt6riurna
tamogat6saval.idn I6tre.
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6 JlsmdlPodltol
Tisztelt H6lgyem/Uram

!

flrommel tdj6koztatjuk, hogy a F6viim t6ri Vilsiircsarnokban 2018. szeptember 25 6s 27 k0zott ismdt
megrendez6sre keriilnek a Len8yel Napok (clm: 1093 Budapest, F6viim t6r 1-3.).
A Lengyel Napok szervez6ie az Orszdgos Lengyel 0nkorm6nyzat.
A rendezv6ny keret6ben igyekszunk dtfog6 k6pet adni a lengyel mfiv6szet16l, tdnc16l, n6pzen616l,
turisztikai l6tviinyossiigok16l, sziilldshelyekr6l 6s mds jellegzetes lengyel term6kekr5l.

Szeretettel vdrjuk a vSsdrcsarnokban megrendez6sre kerii16 Lengyel Napokon.

Tisztelettel:
BdtoriZsolt
elnOk

orszdgos Lengyel Onkormiinyzat
1102 Budapest, Allomds u. 10.

olko@polonia.hu

Szanowni Pa6stwo
Z przyjemnoscia informujemy,

i2 w dniach 25 .09

-

!

27.Gr.2018 roku ponownie odbqdq siq

Dni Polski w Hali Targowej w Budapeszcie
(1093 Budapest, F6viim t6r 1-3.)
Organizatorem Dni Polskich jest 0g6lnokrajowy Samorzqd Polski.
W ramach imprezy staramy siq daC zarys z polskiej sztuki ludowej, tahca i muzyki ludowej,
polskich atrakcji turystycznych, obiekt6w noclegowych, oraz cha rakterystycznych Innych polskich

produkt6w.
Serdecznie Paistwa zapraszamy do Hali Targowej w Budapeszcie na Dni Polskie'

Z powa2aniem,

Zsolt Bdtori
Przewod niczAcy

Og6lnokrajowy Samorzqd Polski
1102 Budapest, Allomds utca 10.
olko@polonia.hu
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A Lengyel K<izt6rsas6g

budapesti Nagyk6vetsige
6s a Lengyel Int6zet
tisztelettel meghivja ont

A

rlj8srllrilsr0

A megnyit6t k6vet6en
k6t rdvid filmet mutatunk be

ZOFIA KOSSAK-SZCZUCKA
6s IRENA SENDLER
zsid6ment6 tev6kenys6gdr6l,
azt6n besz6lgetni fogunk

WITTNER MIRIAVAt
lengyel 6s a magyar n6k szerep6r6l
a szabads{g€rt, a ftiggetlensdgdrt
a

mely 2018. szeptember 2?-6n,

cstitortiikon, 18 6rakor
keriil megrendezdsre
a Lengyel Intdzetben
(1065 Budapest, Nagymez6 u. 1S.).

6s az igazsdgCrt

folytatort kiizdelemben.

Mindenkit szeretettel vdrunk!

'&.,...r*,***'
A K6BANYAI ORMENY ONTOruTANYZAT

KEPVISEL6-:[NS:[UI-N.IB
az 6 rrn6,ny Kdztbrsashg kiki6lt6s 6nak
27. 6vfordul 6ia alkalmhb 6l
szeretettel meghivja Ont 6s kedves csal6di6t
2018. szeptember 28-6n, p6nteken 15.00 6rakor
tartand6

OnuBNv HAGYoMAxv6nz6 rurrunArts
RENDEZVENYRE
I(oszont6t mond: dr. M6trai G5bor,
a Huminszolgiltatisi Bizottsdg elnoke

A rendezv6nyt megnyitja: Bacsa G1'ula,
a K6binyai Orm6ny Onkorminyzat elnoke
A rendezv6ny helyszine:
Gdrdg Klub
11

04 Budapest, Kada urca 120.

A rendezv6ny programia:
Jerev6n 2800 sz6nyeg ki6llit6s 6s a
K6festd szakk6rre f6r6 gyerekek alkot6saib6l ki6l1it6s
Koteden bar6ti besz6lget6s, orm6ny nemzetis6gi gasztron6miai 6teik6sto16

$
A rendezvdnyt tamog ti^i
K6binyai Onkorm6nyzat I(6pvisel6-testi.iLlete,
Huminszolg6ltatisi Bizottsiga

ia{
r{.r::J4..'-,Jr.)
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Ax6bAnfalonlormAnyzatpolgarmestere

MEGHiVJAONT
2O18.

okt6ber 5-6n, p6nteken

1O

6rdra, az

nnegonaldkezdsre,
Beszedet mond:

Dr. Varjun6 dr. Fekete

Ildik6

tankeriileU igazgat6
Kozremtkodnek:
a

K6b6nyai Fekete Istven Altalenos Iskola tanul6i
A h6sdk napja cimfl milsorukkal
(felk6szit6 pedago8us, Szabd Glula)

A megemldkezdst koszonizissal

zirjuk!

Helyszlrx

ktiztemeto, 1848-as slrhelyek
llOB Budapest, Nozma u. 8-lO.

IJj

w.*:^

/,'.,*r*r,*'
Tisztelt Hiilgyeim 6s Uraim!

Szeretn6m t6j6koztatni Ond,ket, hogy a hagyomanyoknak megfelel1en az Orszirgos Lengyel

Onkorm6nyzat 6s Lengyel Nyelvoktat6 Nemzetis6gi Iskola szervez6s6ben,
2018. okt6ber 6-6n megrendez6sre keriil a Lenryel-Maryar Sportnap 6s Csa16di Fesztiv{l.

A cim: I. keriileti Budaviiri onkormrinyzat Sport-

6s Szabadid6kdzpontja, 1016 Budapest,

Czak6 ulca 2-4.

A

10:00

ezen

- 14:00-ig tart6 program keretdben sportprogramok

kiviil

10- 13 6ra

6sj6t6kok lesznek gyerekeknek,

kdzdtt a kdvetkez6 orvosi vizsg6latokra lesz lehet6s6g:

- vdmyom6s m6r6s

- vdrcukorszintmdr6s, amely el6u 1,5-2 6rrlval k6rjiik ne ltkezzenek

A Sport

NapjriLn

az egyik f6 attrakci6 az interaktiv vet6lked6 ,,Gydnydrii vagy

Lengyelorszrig".

Az olyan sportrigakat kiprt6b616k eset6ben, mint futds, kos{rlabda, futball k6rjiik
hozzanak magukkal sportcip6t.

A legkisebbek

r6sz6re arcfest6s, l6gvar 6s ktldnb 626 sz6rakorta6 foglalkozasok 6llnak

rendelkez6sre.

Virj uk visszajelz6seikct szeptember 28.-riig.

Udvdzlettel
B6tori Zsolt
elndk

(i*nr-,.,
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FACEBOIIK.COM/BALKAN.HANOJA

TAiISEGYUITESI,(

IENEKANi]K

KOLO

FAKIYA, HELIDONAKI

MARTENICA ZENEKAR

JANTBA; MARTENIcA
OPANKE, B(}ZMARINO

MYDROS

TABAN,

PRAVO

T0l(iitI

DELSZLAtt

ZABAVNA INDUSTRIJA
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szERvEzO BALKAN HANGJA KUI-TURALIS EOYESULEI
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A KOBANYAI SZERE ONKOflMtrNYZAT
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Bels6 Ellenorzesi Oszt6ly

20111 MARI
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Tdrgy: drtesitds helyszini

Wygocki Rich6rdn6
Elntik Urhtilgy
r6sz6re

ellen6rzds

megkezd6s6r6l

Iktat6sz6m: K/ 75 442 I 2 /2078 / BEO
Ugyint6z6: Mdt6 Nindorn6
Telefon: 06 7 +338 278
E-mail: MateNandorne@kobanya.hu

K6banyai Lengyel Onkorm{nyzat
Helyben

Tisztelt Elniik Urhttlgy!
A Budapest F6v6ros X. keri.ilet K6biinyai 0nkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete altal elfogadott 2018.6vi
bels6 ellen6rz6si terv alapldn a K6bdnyai Lengyel Onkorm AnyzatnAl a K6b6nyai Onkormanyzattal
kdtott egyiittmiikdd6si me96llapod6sban foglalt feladatok v6grehajtottsdg6nak vizsgilatdra
kiterjed6en 2018. mSrcius 5-t6l 2018. 6prilis 27 -ig szabllyszer(s6gi ellen6rz6st v6gzi.ink.
Az. ellen5rz6s hat6kony 6s zokken6mentes lebonyolitisa 6rdek6ben k6rem, hogy szfveskedjen

a

helyszini ellen6rz6s megkezd6s6nek napjSn a vizs1ebtvezetl r6sz6re az 1. mell6klet szerinti
dokumentumokat itad5 jegyz6ken, sorszam szerint ellen5rz6sre etadni [Ellen6rz6si id,6szak:2017
januiirjiit6l - 2018 mdrciusdigl.
Segit5 egyiittm(i ktid6s6r kdszdndm.

Budapest, 2018.

februir,, 16

"
Udv<,zlettel,
Ir

\

Hegedriq(5roly
mb. bels6 ellen'6Fz6si vezetd
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r t)\r'[sr t.rir atrirs \. t\l Rt t-1.]l
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ll,\ Jl!la

2O1E MARC O 7,

I

1102 Budapest. Szent L6szl6 ter 29.
Levekim: 1475 Budapest, Pf. 35
Telefon: +36 I 4338 1OO
Fax: +36'l 4338 23O
wwwkobanya.hu

I

I

I

E-mail: hivatal@kobanya.hu

/!'3**,,*
1. mell6klet

1, Hatilyos SzMSz,
2. Az cjnkormiinyzati hatarozattal i6viihagyott Egytittmiikdd6si Me96llapodis'
3. A gazdilkodSsi tev6kenys6ghez k6szitett bels6 szab6lyoz6s, egy6b sajet hauskiirii
szab:ilyozAsoh

4.

A2077,6vi kiilts6gvet6s tervez6ssel kapcsolatos dokumentdci6k [pl.: levelek, tervez6si
seg6dlete( tirgyal6si jegyz6konyvek),

5.

A nemzetis6gi onkormdnyzat 2077.6vi hiteles(tett (K6pvisel6-testiilet dltal i6vdhagyott)
kdlts6gvet6se,

2017-ra vonatkoz6an a Polgarmesteri Hivatalt6l kapott kdlts6gvet6si teliesit6si
adatokr6l, illetve el6iriinyzatonk6nt a kiad6sokr6l, kulddtt 6rtesit6sek (kimutatiisok)

6. A

dokumentdci6i,

7, A ZO77.6vi el6ir5nyzat-m6dositasok, atcsoportosftesok dokument6ci6i,
8. Kdtelezetts6gvdllalSsokkal kapcsolatos 2017. ,6vi dokumentaci6k [pl.: szerz5d6sek,
kotelezetts6gvallalSsi el6lapokJ,

9.

Amennyiben volt

a

2077, 6vi karbantartasi terv elk6sz[t6s6hez adott iavaslatok

dokumentdci6i,
1,0. 201.7. 6vi selejtez6ssel kapcsolatos dokumenteci6k,

7L. ZOl7, december 31-i, fordul6napi lelt6rhoz tartoz6 dokumentici6k,
12.

A 2077. 6vi z6rszdmadisi haterozat (illewe tervezet, amennyiben elk6sziil a helyszini
ellen6rz6s zir6nap jiig).

JELENLETI iV

a K6bdnyai Lengyel Onkorm6nyzat
2018. szeptember 25-6n 11.00 6rai kezdettel

megtartott testiileti iil6s6n

1./ Wygocki Rich6rdn6

2./ GaraiBalilzs
3.i Segesdy Katarzyna

Qa.a"

Natatia

.lgct

lada

rdg lf*(.

Meghivottak:
dr. Szabados Ott6 jogirsz:....(.
J6grind Szabados Henrietta

reft."rr'....!rydd

