MEGHiV6
A K6b{nyai Gtirdg dnkormitrYzat
K6PYise[6-testiilete
2019. november l9-6n 11.00 6rai kezdettel
a

K6b6nyai Polg6rmested Hivatal (1 102 Bp. x., Szent LAszl6 tdr 29 )
ftildszint 20. sztn alatti tanacskozo teim6ben

testiileti iil6st tart'
melyre eziton meghivom'
Napirendi pontok:

1.
2.

A

K6b6nyai Giirdg onkormfnyzat elniik6nek megblzisa &z utalvdnyozd

szed6lyekre vonatkoz6an (sz6beli el6terjesztds)
EI6ad6: Koll6tosz Jorgosz-elniik

A K6binyai Giiriig

Onkorminyzat banksziml6ja feletti rendelkezesi jog

biztositisa (sz6beli eltiterjeszt6s)

3.
4.
5.
6.
'1.
8.
9.
10.

EI6ad6: Koll6tosz Jorgosz elntik

A Polgirmesteri Hivatal Gazdasigi 6s Ponziiryi F6oszt6ly munkatrirsai r6sz6re a
bankszimldval kapcsolatos p6nzforgalmi tev6kenys6g enged6lyez6se (sz6beli
el6terjeszt6s)
El6ad6: Kolliitosz Jorgosz elndk
Beszdmol6 a giirbg Lultunitis iirdks6g 6pol6srival kspcsolatos feladetok ellitdsa

c6ljib6l az ararli v6rtanrik tisztelet6re 2019' oktriber 4-6n l0'00 6rakor
megreDdezett megeEl6kez6s16l (sz6beli el6tedeszt6s)
Eldad6: KollAtosz Jorgosz elniik
Beszrimol6 a giirdg tulturilis iirliks6g 6pol{sdval kapcsolatos feladatok ell{tisa
1956-os forradalom 6s szabads6gharc tisztelet6re
c6ljib6l 2019.;kt6b er 23-rt
^z
rendezett iinnepstgrdl (sz6beli el6terjesads)
El6ad6: Kolldtosz Jorgosz elndk
Beszrimol6 a kulturdiis 6rliks6g {polis6val kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj{bdl

2019. november 4-6n megrendizett ,M6rtiriaitrk eml€ke

6riik" koszorizisi

iitrneps6gr6l (szobeli el6tedeszt€s)
Eldado: Kolldtosz Jorgosz elndk
Tiilkoztuti a 2019. november 21-6n a Budapest F6viros X' keriilet K6binyai
Onkorminyzat 6ltal szervezett kiizmeghallgatesr6l (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Kolldtosz JorgosT elndk
Javaslat a kiizmeghallgatris iddpontj{nak meghatdrozdsdra (sz6beli el6te{esztds)
Eldad6: Kolldlosz Jorgosz elndl
a
Javaslat a kulturili;iiriiks6g ipolisival kaPcsolatos feladatok ellitisa c6ljib6l
nemzetisegek
k€rUl6Nemzetis6gek Napia alkalm,b6l megrendez6sre
laryomen"ydrrO t<a.,lcsollyi iinnePs6g6n val6 r6szv6telre (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elndk
kdztartozismentes
vagronnyilatkozatok leaddsir6l 6s
Tij6koztat6

a

adatbrzisba vald bej elentkez6s rdl
El6ad6: Kolldtosz Jorgosz elniik

a

11.

Jayaslat a gttrdg kultur{lis iiriiks6g {polls6val kapcsolatos feladatok ell6t{sa
cdljrib6l a Havasi Gyop6r Alapitv{nnyal egriittmiikiidve, a 2019. december 17-6n
13.30 6rakor a K6r6si Csoma Srndor K6b{nyai Kulturilis Kitzpontban (1105
Bp., El6d utca 1,) megrendezdsre keriil6 Civil karicsonyi iinneps6gre (sz6beli
e16terjesztds)

El6ad6: KolLitosz Jorgosz elntjk

Esetleges tdvolmarad6srit kdrem, a
sziveskedj dk.
Budapest, 2019. november 12.

Jorgosz s.k.

KOBANYAI GOROG ONKORMANYZAT
KEPVISEL6-TESTTILETE
I102 Budapest. Szent Liszld 16r 2s.

JEGYZ6KONYV

K6sziilt;

Jelen

a K6b6,nyai Giirtig onkormrinyzat Kdpvisel6-testulete 2019. november
l9-6n 11.00 6rai kezdettel a K6b6nyai Polg6rmesteri Hivatal (1102 Bp'
X., Szent LAszl6 tdr 29.) ldldszint 20. szi\n alatti taniicskoz6 termdben
megtartott iilesr6l.

vanuak:

Jorgosz
Vaszitiki

Kollatosz
Bajkai
Dr. Klicrisz

elniik

elndkhelyettes
kdPvisel6
Koszoru-KesziKYryaki k6Pvisel6
kdPviselo
Ziridisz

SzPirosz

J6nos

A K6b6nyai Polgirmesteri Ilivatal r6sz6r6l tanicskozisi joggal:
dr. Szabados Ott6

J6grin6szabadosHenrietta

Elndk Bejelenti, hogy a je$rz6kitnyvet

kamarai jogtan6csos
nemzetisdgireferens

J6g6nd Szabados Henrietta vezeli magyar

nyelven.

Kollitosz Jorgosz, a K6b6nyai G6riig Onkorm6nyzat elnitke iidvdzli a megielenteket
6s a testiileti ildst megnyitja. Megrillapitja, hogy a testiileti iildsen 5 fo kdpviselo
megjelent, ds a testUlet hatArozatkdpes.
Javasolja, hogy a jeryz6kOnyv hitelesitdsdvel dr. Klic6sz Szpirosz kdpviselot
bizza meg a kdpvisel6-testUtet, egyben megkdrdezi, hogy a jeldlt elfogadja-e a
jelittdst. Ked a szavazatok meg16tel6t.

Elndk

Dr. Klic6sz Szpirosz: V6llalom

a megbizat6st.

Eln6k: A K€pvisel6-testiilet 5 ffivel hatituozatkdpes.

87/2019.

tXI. 19.) K6b6nvai Gdriis

Onkorm6nvzat K6Dviset6-testiitet6nek

hat6rozata a i€qvz6kiinYv-hitel€sitd mesv6laszt6s616l
(5 igen, eglhangh szavazattal)

A K6brinyai Gdrog onkorm6nyzat KdpYisel6-testiilete fgy ddnt, hog] je$/z6kitnyvhitelesit6nek Dr. Klic6sz Szpirosz kdpvisel6t v6lasztja meg.

Elniik: Ismerteti

a napirendi

pontokkal, majd k6ri a szavazatok megtdteldt'

)

88/2019,

(XL 19.) K6binvai Giiriie 6nkorm{nvzat Kopvisel6-testiilet6nek

hat6rozata a trapirelld elfogadisi16l
(5 igen, egyhangil szavaz attal)

K6b6nyai Gitritg onkormanyzat Kdpvisel6-testiilete a testiileti tilds napirendjdt az
alibbiak szerint fogadja el:

1.
2.

A K6b6nyai Gdrbg Onkorm6nyzat eln0k6nek

megbiz6sa az

rtalv{nyozf

szem6lyekre vonatkozrian (szobeli eltiterj eszt6s)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elndk

A K6b6tryai Giiriig Onkorminyzat bankszimliia feletti rendelkez6si jog
biztositisa (sz6beli elote{esztds)
Ekiad6: Koll6tosz Jorgosz elndk

3. A Polgdrmesteri Hivatal Gazdasigi 6s P6nziigyi Faiosztdly munkat6rsai
r6sz6re a banksz6mlival kapcsolatos p6nzforgalmi tev6kenys6g
4.
5.

engeddlyezose (sz6beli el6teieszt€s)
Eload6: KollStosz Jorgosz elnitk

Beszimol6 a gortig kulturilis iiriiks6g 6pol6s6val kapcsolatos feladatok
ell6t6ss cdlj6b6l az aradi v6rtanrik tisztelet6re 2019. okt6ber 4-6n 10'00
6rakor megrendezett megeml6kez6s16l (sz6beli el<iterjesads)
Eload6: Koll6tosz Jorgosz elndk

a giiriig kultur6lis tiriiks6g 6pol6srval kapcsolatos feladatok
ellitisa c6ljib6l 2019. okt6ber 23-in az 1956-os forradalom 6s
Besz6mol6

6.

szabads6gharc tisztelet6re rendezett iinneps6g16l (sz6beli eloterjeszt6s)
EI6ad6: Kolliitosz Jorgosz elniik
Beszemol6 a kulturilis 6riiks6g {pol6s6val kapcsolatos feladatok ell6t6sa

7.

El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elnok
T6!6koztat6.. a 2019. november

8.
9.

c6lj6b6l 2019. november 4-6n megrendezett ,,M6rtiriaink eml6ke tirok"
koszori26si iinneps6g16l (sz6beli eloterjesztds)

K6binyai Onkorm{nyzat 6ltal

Budapest F6v6ros X' keriilet
szervezett kiizmeghallgatris16l (sz6beli

2l-6t a

el6teiesztds)
El6ad6: Kotl6tosz Jorgosz elntik

Jayaslat

a

kiizm€ghallgatis id6pontjrinak meghatrroz6sira (sz6beli

el6tedesztds)
Eload6: Kollitosz Jorgosz elndk

a kuttur6lis iiriiks6g 6pol6sival kapcsolatos feladatok ell{tisa
c6lj6b6l a Nemz€tis6gek Napja alkalm6b6l megrendez6sre keriil6

Javaslat

nemzetis6gek hagyom6ny6rz6 kar6csonyi iinneps6g6n

10.

(sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz eln6k

Tij6koztat6 a yagyonnyilatkozatok leadris6r6l 6s
adatbizisba val6 bejelentkez6s16l
Eload6: KollStosz Jorgosz elndk

a

val6

r6szv6telre

kiiztartozdsmentes

3

ll.

Javaslat a giirdg krltur6lis iirdks6g dpol6s6val kapcsolatos feladatok
el}6tisa c6ljib6l a Havasi Gyopir Alapitv6nnyal egyiittm{ikddve' a 2019.
december l7-6n 13.30 6rakor a K6rdsi Csoma Sdndor K6b6nyai Kultur6lis
Kiizpontban (1105 Bp., El6d utca 1.) megrendez6sre keriil6 Civil
karicsonyi iinneps6gre (sz6beli el6tedesztes)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elniik

napirendi pont t6rrya: A K6b6nyai Giiriig Onkorm6uyzat elntik6nek megbiz6sa
az utalv6nyoz6 szem6lyekre vonatkoz6rn (szdbeli eloterjesztds)
1.

Elniik: Bejelenti, hogu utalv6nyoziisi jogkiinel felhatalmazza - akadiiyoztallsa.
illetve a r€szdre tortdno kifizetes esetdre - Baikai Vasziliki elniikhelyettest, dr.
Klic6sz Szpirosz, Koszoru-Keszi Kyryaki 6s Ziridisz J6nos kdpvisel6ket.

ElDiik: Hatifuozathozatal ndlkiil, az lllamhlztatt s sz6l6 tdrv€ny vdgrehajtAstu6l sz6l6
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 52. $ (7) bekezddse ds 59 $ (l) bekezddse alapj6n
bizta meg a Bajkai Vasziliki, dr. Klicisz Szpirosz, Koszoru-Keszi Kyryaki 6s
Ziridisz J6nos kdpvisel6ket az utalviinyoz6si jogk6rrel.
2. Dapirendi pont t6rgya: A K6b6nyai Giirog 6nkorm6nyzat banksziml6ia feletti
rendelkez6si jog biztositasa (sz6beli el6terjeszt€s)

Elniik: Bejelenteti, hogy az 6n6116 pdnzforgalmi sz6mla ds az 6llami hozz6jrlrul6s
szrimla feletti rendelkezdsi jogot Koll6tosz Jorgosz elntiknek, Bajkai Vasziliki
elndkhelyettes, dr. Klic6sz Szpirosz, Koszoru-Keszi Kyryaki 6s Ziridisz Jrinos
k6pviseki rdszdre kivrfuja biztositani.

Elniik: Kdri

a szavazatok megtdteldt.

J6g6n6 Szabados Henrietta: T6jdkoztatja az eln6k urat, hogy a szemdlyek
kij;ldldsendl figrelembe kell venni, hogy a Polg6ri Tdrv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. Evi
V. tdrvdny 8:1. $ (1) bekezdds l. ds 2. pontja szerint ktizeli hozz6larloz6'. a h6zast6rs,
az egyenes6gbeli rokon, az drdkbefogadott, a mostoha- 6s nevelt glermek, az
6rdkbefogad6-, a mostoha- ds a nevel6sziil6 ds a testvdr; hozz|tartoT'6 a kozel\
hozz6larloz6, az 6lett6rs, az egyenes6gbeli rokon hAzastarsa, a hiizastrirs egyenesrigbeli
rokona 6s testvdre, ds a testvdr h6zast6rsa, akik nem lehetnek azonos miivelet sor6n az
al6ir6k.

Elndk: K6d a szavazalokat az eredeti javaslaha mely szednt az 6n6ll6 pdnzforgalmi
szfunla az rillami hozz6j5rul6s szrimla feletti rendelkezdsi jogot Koll6tosz Jorgosz
etniiknek, Bajkai Vasziliki elndkhelyettes, dr. KlicAsz Szpirosz, Koszoru-Keszi
Kyryaki ds Ziridisz J6nos kdpviselo r6sz6re kivrinja biztositani.

Elniik: Kdri a szavazatok megldtelet.

4

19.) Ktt

Onko

a Ktib6nvai Gii
ios biztositis616l
(5 igen, egyhangir

sz

t

bankszi

isel6-testiilet6ne
letti rendel

avazattzl)

K6brinyai Gdrdg dnkormiinyzat Kdpvisel6-testUtete a K6b6nyai Gdriig
Onkorm6nyzat az OTP Bank Nyrt.-ndl vezetett iiniill6 pdnzforgalmi sz{mla es az
6llami hozz6j6Lrul6s szi4mta fetetti rendelkezdsi jogot Koll6tosz Jorgosz elndk, Bajkai
Vasziliki elniikhelyettes, Dr. Klic6sz Szpirosz, Koszoru-Keszi Kyryaki 6s Ziridisz

l. A

JdDos kdpvisel6 rdszdre biztositja.
2. A Kdpvisel6-testiilet felk6ri az elniik6t a sziiksdges intdzkeddsek megtdtel€re.

Hattuid6:
Felel6s:

azonnal
elnttk

3, napirendi pont tirgya: A Polg6rmesteri Hivatal Gazdasrigi 6s P6nziigyi
Fiioszt6ly munkatirsai r6sz6re a bankszamlaval kapcsolatos ponzforgalmi
t€y6kenys6g €nged6lyez6se (sz6beli eltiterjesztds)

a

Kdpvisel6-testiiletet, hogy az
6llamh6ztart6sr6l sz6t6 2011. 6vi CXCV. titrvdny 26. $. (l) bekezddse szerint: A helyi
nemzetisdgi onkorm6nyzat beveteleivel 6s kiadrisaival kapcsolatban a tervezdsi,

J6g6tr6 Szabados Henrietta: Taj6koztatja

gazd6lkod6si, ellen6rzdsi, finansziroz6si, adatszolg6ltatSsi 6s beszr{Lrnol6si feladatok
e[atarar6l a helyi nemzetisdgi dnkorm6nyzat szdkhelye szerinti helyi dnkormanyzat
iinkormiinyzati irivatala gondoskodik. A helyi onkormiinyzat ds az drintett helyi

nemzetisdgi onkormiinyzatok a feladatok ellitrisrinak rdszletes szabiilyait a
nemzetisdgek jogair6t sz6l6 2011. dvi CLXXIX. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Njtv)
szerinti egriittmiikdddsi megrillapod6sban rogzitik.

Elntik: Ktiszdni a tfijekoztalist, ds kdri a K6pviselo-testiiletet, j6ruljon hozz6, hogy a
Budapest F6veros X. keriilet Kob6nyai Polg6rmesteri Hivatal Gazdas6gi 6s P6nziigyi
F6osztrily munkatdrsai a pdnzforgalommal kapcsolatos kdzvetlen feladatokat a
banksziimlavezetd pdnzint6zetn6l ell6thassdk.

Elniik: Kdri

a szavazatok megtdteldt.

nkszilm
reszerc
enged6lvez6s616l
(5 igen, egyhangri sz avazattal)
1. A K6brinyai Gdrdg onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete hozzil6rul ahhoz, hogy a
Kdpvisel6-testtltet dontdsei alapj6n a banki p€nzforgalom kiizvetlen bonyolit6siit az
OTP Bank Nyrt.-n€l vezetett a K6b6,nyai Gitrtig onkorm6nyzat iinrill6 pdnzforgalmi

5

szimlaszfumfura ds az 6llami hozzij rulis sz mlasz meru vonatkoz6an a K6brinyai
PolgArmested Hivatal Gazdasr4gi 6s Pdnzi.igyi F6oszt5ly al6bbi dolgoz6i vdgezzdk:
Vdgh Erzsdbet Liza fdoszt6lyvezeto
Hardi Orsolya p6nziigyi iigyint6z6

Tari Melinda pdnziigyi iigyintdz6
Kalm6r B e6ta p6nzU gyi ngyintdzo
Tdrdkn€ Kov6cs Zsuzsanna pdnziigyi iigyintdz6
Nagl J6zsefnd pdnztigyi iig/intdz6
Gubjen I1dik6 lokiinyvi kdnyvel6
2. A Kdpvisel6-testiilet felkdri az elnirktit a sziiksdges intdzkeddsek megtdteldre.

HatArido: azonnal
Felel6s: elniik

4. napirendi pont t6rgy8: Besz6mol6 a gdriig kulturilis iirdks6g 6pol6siYal
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6ljib6l az Aradi v6rtaufk tisztelet6re 2019'
okt6ber 4-6tr 10.00 6rakor megrendezett megeml6kez6sr6l (sz6be1i el6terjesa6s)

Elniik: T6jdkoztatja kdpvisel6ket an6l, hogT egyuttmiikddve a Budapest F6vituos X'
keriilet K6b6nyai onkorm6nyzattal a giiriig kulturilis iiriiks6g 6pol6s6val
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6li6b6l rdszt vettek 2019. okt6ber 4-6n 10.00 tuakor
az Aradi vdrtanfk tiszteletdre megrendezett iinnepi megeml6kez6sen a
R6koskeresztriri Uj kiiztemet6 1848-as sirhelyeindl (1108 Budapest, X.' Kozma utca 810.). Unnepi beszddet mondott dr. Varjun€ dr. Fekete Ildik6 tankeriileti igazgat6'
Kozremiikddtek az UU6i Uti Magyar-Angol Kdt TanitAsi Nyelvii Altal6nos Iskola
tanul6i: A megemtdkezds koszoniz6ssal zarult.
Dr. Klic6sz Szpirosz: Egyetdrt az elndk besz6mol6jrival.

Elndk K6ri a besz6mol6 elfogadAs6t, majd

a szavazatok megtdtel6t.

(XI. 19.) K6b6nvai Giirde

Onkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata a beszimoltirril a giiriis kultur{lis iirtiks6g rinol6sival kapcsollttos
t toaotoX ell6tisa c6li6b6l az aradi Ydrtanik tisztclet6re 2019' okt6beftl-6n l0'00

91/2019.

6rakor mesrendezett megem16kez6s16l
(5 igen, egyhangil

sz

avazattal)

K6b6nyai Gdriig onkorm6nyzat Kdpviselo-testiilete elfogadja Kolliitosz Jorgosz
etntik besz6mol6j6t a giiriig kultur6tis drdks6g 6pohs6val kapcsolatos feladatok
ell6t6sa c6ljib6l a 2019' oktriber 4-6n 10'00 drakor az aradi Ydrtatrik tisztelet6re
megrendereitt iinnepi megeml6kez6sr6l a R6koskeresztriri Uj kiiztemet6 1848-as
sirhelyeindl (1108 Budapest, X., Kozma utca 8-10 ).

A

6

5. napirendi pont tdrgya: Besz6mol6 a giiriig kulturilis 0riiks6g

6poLis6val

kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lirb6l2019. okt6ber 23-en az 1956-os forradalom
6s szabads6gharc tisztelet6re rendezett megeml6kez6s16l (sz6beli eltiterjeszt6s)

Elniik: TAjdkoztatja kdpvisel6ket arr6l, hogy egyiittmiikiidve a Budapest F<iv6ros X'
kerulet K6banyai onkorm6nyzattal, a giiriig kulturilis iirdks6g 6pol6sival
kapcsolatos feladatok ellit6sa c6li6b6l r6szt vettek 2019. okt6ber 23-6n 16.00
6rakor az 1956-os forradalom 6s szabadsigharc tisztelet6re megrendezett iinnepi
megeml6kezesen a Kopjafdniil (1102 Budapest, X., Kordsi Csoma Siindor sdt6nyLigit tdri vdge.;. Unnepi beszddet mondott D. Koviics R6bert, Antal, K6b6nya
poigiirmestere. Ezt kdvet6en Ag6rdi L6szl6, a Magyar Kiiztrfusasag Erdemkereszttel ds
Magyar Erdemrend Lovagkeresztje elismero cimmel kitiintetett szinmiivdsz iinnepi
miisora kdvetkezett, melyben Faludy Gyiirg/, M6rai S6ndor, Wass Albert ds Illyds
Gyula versei hangzottak el. A megemldkezes koszoruziissal z6rult.

Koszoru-Keszi Kyryaki: E$/etdrt az elnok beszemol6j6val.

Elniik: Kdri

a szavazatok megldleldt.

AK6

tiilet6nek
latos felrdatok cll{
a siiriis kulturilis iirti
c6lirib6l 2019. okt6ber 23-rin az 1956-os forradalom 6s sznbadsigharc tisztelet6re
rendezett mesem16kez6s16l tiirt6nt beszAmo1616l

9212019.
ha

6nko
val ka

(5 igen, egyhangf szavaz attal)

Kcib6nyai Gdrog onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete elfogadja Koll6tosz Jorgosz
elniik beszfunot6j6t a goriig kulturens 6rdks6g ipol6sival kapcsolatos feladatok
e[dt6sa c6lj6b6t, a 2019. okt6ber 23-6tr 16.00 6rakor a Kopjafrin6l az 1956-os
forradalom 6s szabadsigharc tisztelet6re rendezett megeml6kez6sr6l.

A

6. trapirendi pont t6rgya: Besz6mol6 a giirdg kulturdlis Oriiks6g ripolSsival
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6ljib6f 2019. november 4-6n megretrdezett
,,M6fiirjaink eml6ke iiriik" koszorrizdsi iinnepsdgrdl (sz6beli el6terjesztds)
Elniik: T6jdkoztatja a k6pviseloket, hogy a giiriig kultur{lis 6rtiks6g 6pot6s6val

kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6ljrib6l a Budapest F6v6ros X kerill€t K6b6nyai
onkorm6nyzattal egyiittmfkitdve 2019' november 4-6n 10.00 6rakor,,Nemzeti
Gy6sznap" alkalmrib6l megendeztdk a koszonizisi iitrneps6get, amelyre az Eles
sarokn6l Silye S6muel ds t6Lrsai tiszteletdre fel6tlitott emldkmiindl (1105 Budapest,
Kdr6si Csoma S6,ndor tt - Mal6ta utca sarok) keriilt sor. A mrisorban kiiaemiikiidtek
a P6dium szinh6z miivdszei. Az tinnepsdg koszoruz6ssal z6rult. Kdri a besz6mol6
elfogad6s6t.

Dr. Klicisz

Szpirosz: Egr'et€rt

az elndk

besz6mol6j6val,

elndkhelyettessel ok ketten vettek rdszt a koszonlziison,

Bajkai Vasziliki

7

Elntik: Kdri

a szavazalok megteteldt.

93/2019. (XI. 19.) K6bitrYai Giirtis Onkormdnvzat K6Dvisel6-testlilet6nek
hatdrozata a sdriis kultur6lis 6rdks6s 6pol6sival kapcsolatos feladatok ellitisa
c6li6b6l a 2019. november 4-6n meerendezett '.Mdrtiriaink eml6ke itriik"
koszortz6si iinnens6s16l tartott besz6mo1616l

A K6b6nyai Gdrdg

OnkormAnyzat Kdpvisel6-testiilete elfogadja Kollatosz Jorgosz
elndk beszrimol6i6t a giiriig kultur6lis iirtiks6g {pol6s6Yal kapcsolatos feladatok
Budapest F6v6ros X. keriilet Kob6nyai
ell6tisa c6lj6b6l, eg/iittrniiktidve
Onkormdnyzattal a 2019. november 4-6n 10.00 6rakor a ,,Nemzeti Gy6sznap"
alkalmibol az Fles sarokndl Silve S6muel ds tifusai tiszteletdre fel6llitott eml6kmiin6l
Malata utca sarok) megrendezett
(1105 Budapest, K<ir6si Csoma S6ndor rit
iinnepsdgrol 6s azt koveto koszoruziisr6l.

a

-

2019. novembcr 2l -6n a Bud:rpest
F6v6ros X. keriilet K6bdnyai Onkorm6nyzat 6ltal szerl ezett kiiztneghallgatis16l

7. napirendi pont tSrgya: T6j6koztat6 a
(sz6be1i el6terj esztds)

Elniik: TAjdkoztatja a k€pvisel<iket, hogy a Budapest Fovifuos X. keriilet K6b6nyai
onkormrinyzat K€pviselo-testiilete polg6rmesteret6l meghiYiist kaptak a 2019' 6Yi
k0zmeghallgatisra, amelyre 2019. november 2l-6n 17.00 6rakor kertil sor a K6rdsi
Csoma S6ndor K6b6nyai Kulturrilis Kiizpont (l105 BudaPest, Szeri Liszl' t€r 7-14.)
1. sziimf termdben. Bejelenti, hogy elndkkdnt mindenkdpp rdszt kiviiLn Yenni a
Budapest F6v6ros X. keriilet K6b6nyai onkormdnyzat Kdpviselo-testiiletdnek
kitzmeghallgat6s6n, sjavasolja az elndkhelyettes ds a kdpvisel6 rdszvdteldt is.

Bajkai Vasziliki: Egyetdrt az elndk javaslatiival

Elniik: Kdri a l4jdkoztat6 elfogadris6t, majd
9412019,

ds rdszt vesz a kiizmeghallgat6son

a szavazatok megtdteldt.

(XI. 19.) A Kdb6nvai Giiriiq Onkorminvzat
6koztatrir6l
korm:in

november

21

K6Dvisel6-testiiletdrek
F6viros

ett kiizme

(5 igen, egrhang0 szavazattal)

A

K<ib6nyai Gordg Onkorm6nyzat Kepviseld-tesrulete Kolliirosz Jorgosz eln6k
$jekoilatqii - a Budapest Fov6ros X. keriilet KttbdLnyai Onkormiinyzat Kdpvisel<itestiilete 6lta1 2019. november 21-6n 17.00 6rakor a K6rdsi Csoma S6ndor K6b6nyai
Kultur6lis Kdzpont (1105 Budapest, Szent L6szl6 t& 7-14.) 1. sz6mri termdben
megrendezdsre keriil6 kiizmeghallgatison val6 r6szY6telr6l - elfogadja.

8

8,

napirendi pont t6rSra: Javaslat

a

kiizmeghallgat6s id6pontj6trak

meghatdroz6sira (s26beli el6tedesztds)

Elniik: Tejdkoztatja a testiiletet, hogy egy dvben egyszer kiitelez6 megtartani a
K6brinyai Gdrdg 0nkom6nyzat kdzmeghallgat6s6t, ahol az eln6k besziimol a testiilet
dves munk6j6r61, a pdnzugyi t6mogatAsok6l, beszdl a kitiizdtt cetokol ds az el6rt
eredm6nyekr6l, valamint az dv h6traldvo r€szdnek programjair6l. Javasolja, hogy a
kiizmeghallgatris megtartiisiim 2019. november 29-6\ 17,00 6rakor keriiljon sor a
Gdrttg Ktubban, 1104 Budapest, Kada utca 120.).

Elndk: Kdri

95/2019.

a

tajdkoztat6 elfogad6s6t, majd a szavazatok megtaelet.

(XI. 19.) K6b6nvai Giiriig Onkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek

hat6rozata a kiizmeshallgat6s id6nonti6nak meehatiroz6s6ra
(5 igen, egyhangir sz avazattal)

l.

Ktib6nyai Gordg onkorm6nyzat Kdpvisel6-testUlete Kolli4tosz Jorgosz elndk
ft\jekoztabjel a 2019. rovember 29-6n., 17.00 6rakor megrendez6sre keriilo
Kozmeghallgat6sr6l elfogadja, amelyre a Gorog Klubban (1104 Budapest, Kada utca
120.) kertil sor.
2. A Kdpvisel6-testulet felkdri az elniiktit a szuksdges intezkedesek megtdteldre.

Hat6rid6:
Felekis:

azonnal
elndk

9. trapirendi pont t6rgya: Javaslat a gtiriig kulturilis iiriiks6g
r6szv6telre a

6polds6val

Nemzakigek Napia
kapcsolatos feladatok elht6sa c6li{b6l
allialm{b6l 2019. december 7-6n a K6riisi Csoma S6ndor Kdbinyai Kulturilis
Kiizpont (1105 Brdapest, Szent L6szl6 161 7-14'\ l. sz{mi term6ben
megrendez6sre kerii16 nemzetis6gek hagyomriny6rz6 karicsonyi iinneps6gdre
(sz6beli eltite{esztds)

Eltriik: T6jekoztatja a Kdpviselti-testiiletet, hogy

a

gairiig kulturilis 6riiks6g

6pol6s6val kapcsolatos feladatok ellit6sa c6li5b6l 2019. december 7-dn, 140014.00 6rAig a Kciriisi Csoma Srindor K6b6nyai Kulturralis Kiizpont (1105 Budapest,
szent L6s;16 Gt 7-14.) l. sz6mri termdben megrendezik a Nemzetisdgek Napja
alkalm6b6t a remzetis6gek hagyominydrz6 karicsonyi iinneps6g6t. Ebb6l az
alkalomb6l valamennyi K6b6ny6n miikod6 nemzetis6gi iinkorm6nyzat r6vid
kultur6lis, hagyom6ny<iz6 miisorral (verssel, ptbza, zenevel, t6nccal) kdsziil'
Elmondja, hogy 10. alkalommal keriil megrendezdsre az iinnepsdg 6s bizik abban,
hogy iddn is hasonl6 eredmdnycket fognak eldmi. A Gitrdg Onkormanyzat kultudlis
mtiional k€pviselteti mag6t az iirurepsdgen. Javasolja, hogy a Nemzetisdgek Napja
alkalm{b6l megrendez6sre keriil6 nemzetis6gek hagyominy6rz6 karicsotryi
iinneps6ge rendezvdnyszervez6si, miisorszolgaltat6si, milv6szeti tevdkenysdg 6s
dekonici6s kitltsdgeihez brutt6 250 000 Ft dsszeggel j6ruljanak hozzir. A reldezver,yt

9

kovet6en fogad6sra kerul sor. Kdri

a

kdpvisel6ket, hogy vegyenek

ftszt

az

iinneps6gen.

Bajkai Vasziliki 6s Ziridisz J6nos: Egyetdrt

az elniik javaslat6val reszt vesznek a

rendezvdnyen.

Elniik: Kdri
96/2019.

a szavazalok megtetelet.

(XI. 19') A Kdbinvai Giirde Onkorm6nvzat

K6pvisel6-testiilet6nek

c6li{b6l a Nemzetis6sek Napia alkalm{b6l 2019. december 7-6n a K6rtisi Csoms
S{ndor K6b{nyai Kulturilis KirzDont (1105 Budapest, Szent Liszlti t6r 7-l'l ) l'
6ben mesrendez6sre keriilii nemzetis6sek hasYominY6rz6 ka
iinneps6s6n val6 r6szv6telre vonatkoz6 iavaslatr6l
(5 igen, egyhangf szavazattal)

l. A K6bAnyai Gitrog onkorm6nyzat K6pvisel6-testillete elfogadja a gdriig kultur6lis
hagyom6nyok 6pol{sa c6ljib6l Koll6tosz Jorgosz elnitk javaslat6t a feladatalapi

t6mogatisr6l, valamint a Nemzetis6gek Napia alkalm6b6l 2019. december 7-6n,
14.00 6rakor a Ktirdsi Kulturrilis Nonprofit Kft. (l105 Budapest, Szent L6szl6 tdr 714.) l. sz6mf termdben nemzetis6gek hagyom6ny6rz6 kar{csonyi iinneps6g6tr va16
r6szv6telr6l. E kar6csonyi rendezvdny kiiltsdgeihez brutt6 250 000 Ft keretdsszeget
biaosit a 2019. 6vi kiiltsdgvetdsben meghatarozott dologi kiad6sok terhdre.
A feladatalapf t6mogat6s felhaszn6l6sa az elSirdrryzotlak 6s tervezettek szerint a
telepiilds nernzetisdgi dletdnek fellenditdsdt, szinesitdsdt szolg6lja a megval6sult
koz-ossegi programok, valamint a nemzetisdgi hagyom6ny -ds kultura ripolisrinak
koszonhit6ln. A feladatalapri t6mogat6s fethaszniilisa sonin a nemzetis€gi
iinkorm6nyzat kiemelt figyelmet forditott az itts6g nemzetisdgi 6letbe val6
bevonris6ra, a fiatal gener6ci6ban a nemzetisdgi hovatartoz6s 6titritkit€sdnek
elmdlyitdsdre.
2. A Kdpvisel6-testiilet felkdd az elnOkdt a szuksdges intdzkeddsek megtdtelae'
azonnal
Hat6rid6:
elniik
Felel6s:

I

10. trapirendi pont t6rgya: Tii6koztat6 Yagyonnyilatkozatok leadis6r6l 6s a
koztartozismentes adatbrizisba val6 bejelentkezdsr6l (sz6beli el6teiesztds)

Eltrdk: T6jdkoztatja a kdpvisel6ket arr6t, hogy Kolliitosz Jorgosz, Bajkai Vaszitiki, dr'
Klic5sz Sipiros, koszoru-Keszi Kyryaki 6s Ziridisz J6nos kdpvisel6k eleget tettek
ki,telezettsEgiiknek, leadt6k a vagyonnyilatkozatukat, ds bejelentkeztek a
koztartoz6smentes adatbazisba. K€ri a t6jdkoztat6 elfogadasAt.
Bajkai Vasziliki: Egyetd( az elndk javaslat6val.

l0
Elniik: Kdri
9712019.

a szavazatok megtdleldt.

(XI. 19.) K6b6nvai G0rde Onkorminvzat

hatirozata

a

tii6koztat6r6l

a

K6pvisel6-testiilet6nek

vaqyollYilatkozatok leadisir6l

6s

a

kdztartozrismentes adatb6zisba val6 beieletrtkez6sr6l (sz6beli eloterjesztds)
(5 igen, egyhangri szavazattal)

A

K6b6nyai Gdrog onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete Kollatosz Jorgosz elniik
rljekoziratljilt a Koll6tosz Jorgosz, Bajkai Vasziliki, dr. Kliciisz Szpiros, KoszoruKeszi Kyryaki ds Zitidisz J6nos kdpviseltik vaglronnyilatkozatok lead6sr4r6l ds a
kdrartoziismentes adatbrizisba va16 bejelentkezdsr<il elfogadja.

11. napirendi potrt t6rgya: Javaslat a giiriig kultur6lis iiriiks6g ripol6sival
kapcsolatos feladatok elkitrisa c6lj6b6l a Havasi Gyopir Alapltvinnyal
egyiittmiikiidye, a 2019. december 17-6n 13.30 6rakor a K6riisi Csoma Sitrdor
K6b6nyai Kulturilis Ktizpontban (1105 Bp., El6d utca 1.) megrendez6sre keriil6
Civil kar6csonyi Inneps6gre (sz6beli e16te!jesztds)
Elniik: T6jdkoztatja a k6pvisel6ket arr6l, hogy a gdritg kulturelis iirdkseg epol6s{val
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6ljib6l, a Havasi Gyoprir Alapitv6nnyal
egyUthniikddve 2019. december l?-dn 13.30 6rakor a K6rdsi Csoma Siindor
K6bAnyai Kultur6tis Kdzpontban (1105 Bp., Et6d utca l.) megszervezik a Civil
kar{csonyi iinneps6get, amelyen a k6brinyai gdriig nyugdijasok is reszt vesznek. A
rendezvenyszervezds, fot6 6s dekoriici6 k6ltsdgeihez brutt6 30 000 Ft 6sszeget biztosit
a 2019. dvi kdlts6gvetdsben meghat6rozott dologi kiadrisok terh6re. K€ri a besz6mol6
elfogada66t.

Bajkai Vasziliki: Egyetdrt az elnok javaslatiival,
Eltr6k: Keri

a szavazatok

ds rdszt vesz a rendezvdnyen.

megldlelet.

98/2019. (XI. 19.) A K6b6nvai Gdrlie Onkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hat6rozata I qliriis kulturflis iiriiks6senek {Dol6sdval kaDcsolatos feladatok
ell6t6sa c6li6b6l a Havasi GYopir AlaDitvannYal egviittmiikiidve. a 2019.
december 17-6n 13.30 6rakor a K6riisi Csoma S6ndor KdbinYai Kultur6lis
karicso
El6d utca
iitrneps6set illet6 besz6mo1616l
(5 igen, egyhangri

sz

avazattzl)

1. K6banyai G6rdg onkormrinyzat Kepvisel6-testulete elfogadja Koll6tosz Jorgosz
elndk beszamol6j6t a kulturrilis hagyom6nyok 6rz6se c6li6b6l a 2019. december 176n 13.30 6rakor Havasi Gyopiir AlapitvAnnyal egyiittmiikddve, a K6rdsi Csoma
Srindor K6b6nyai Kultur6lis Kozpontban (1105 Bp., Elod utca l.) megszewezdsre
keriil6 Civil karecsotryi iinnepsdget illet6en, amelyen gdrirg nyugdtasok is rdszt

l1
vesznek. A retdezvetyszevezas, fot6 6s dekor6ci6 ktilts6geihez brutt6 30 000 Ft
iisszeget biztosit a 2019. dvi kdltsdgvetdsben meghatiirozott dologi kiad6sok terhdre.
A feladatataprl tamogat6s fethaszniil6sa az eloirinyozottak 6s tervezettek szednt a
tetepiitds nemzetis6gi dletdnek fellenditdsdt, szinesit6set szolgiilja a megYal6sult
kdzdssdgi programok, valamint a nemzetis6gi hagyomriny -6s kultua 6pol6s6nak
nemzetis6gi
feladatalapf tiimogat6s felhaszn6lSsa sor6n
koszdnhetden.
dntormrinyzat kiemelt figyelmet forditott az itts6g nemzetisdgi dletbe val6
nemzetisdgi hovatartozis at6rdkitdsdnek
fiatal generiici6ban
bevon6s6ra,

a

A

a

a

mdlyit6sdre.
2. A Kdpvisel6-testulet felkdri az elndkiit a sziiksdges intdzkeddsek megtdteldre.
azonnal
Hat6rid<i:
elnok
Felelos:

Elni,k: Meg6llapitja, hogy tov6bbi javaslat vagy dsrevdtel a kdpvisel6k r6sz6rol nem
i ajelenldv<ik aktiv reszvdteldt, ds a testiileti iildst bez6{a.

Elndk

Jegyz6kdnywezet6

;;i

K.m.f.

,{,k#rrr,
Jegyz6kdnyv-hiteleslt6

A

K6binyai Bolgdr, Giiriig, Horv6t,

Lengyel, N6met, Orm6ny, Roma, Romdn,
Ruszin, Szerb 6s Ukr{n 6nkormdnyzatok
szeretettel meghivj6k 0nt 6s kedves csalrdjSt
a Nemzetis6gek Napja

alkalmiib6l

2019. december 7-dn (szombaton)
14.00 6ral kGzdettel tartand6

Nemzetis6gek
hagyomdny6rz6 kariicsonyi
i,inneps6g6re
A rendezv6nyt megnyitja:
D. Kovdcs

R6bert Antat
K6binya polgirmestere
Karitc5onyi dld6st mond:

Balogh Att a
pl6b;nos

A rendezv6ny programja:
a k6bSnyal nemzetisdgi

iinkormdnyzatok kultu16lis mUsora
(6nek, vers, tiinc, zene)
A rendezv6nyt kdvet6en bariiti besz6lget6sre
6s fogadasra kerull 5or.

A rendezv6nyt t{mogatia:
K6b6nyai Onkorm{nyzat
A rendezvdny helyszine:

K6riisicsoma sSndor
K6bSnyai Kulturdlts KiizPont
(1105 Budapest, Szent L6szl6 t6r 7-l4.)

)rffi
Hy

*giilJA

Sb*i

{-1

-Jf..'? tg

r)

{$rr{3

rX;,14

tia.r?

.:rtr1!

u

{t

-:a?4.

/t

s,-

MEGHIVO

1\ss61{
u$er'4K

Havasi Gyoprir Alapltvdny
szcroenel meghiviu Ont
2019. december 17.-in
17,-in kedden

'e.{?rr

&si.

-r$*

&$'
4t
TF

dilutdn

13.30 6rs
frakor kezddtlf
k u ll u rd I is miisorral
h agy o mdny 6126, kulturdlis
hagyomdnydrz1,

C IVI L

'''r,"'

egybekatiitl

KAT|CSONYI UNNE PSE G RE

Antal

Budapes,

D. Kovdcs Rdblii
A.it
Fdv.iros x. ker. Kdbdnyai Onkomdntzat
Polgdrmesterc

Vend6geink
Balogh Atih alla Szent Ldszli Templorn
Benk6c4y Pdter lelkdsz Kiibd\:oi Evongdlikus Eghtizkizatsig
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Refornitus Eg)
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Program
Tuttu For& Zenekor

Hel-vszin
KOS7,l Srit h,irterem
Budapcst X. El6d u. 1.

(Akad.ilyoztatis eset6n kdrjiik jelezni
260-6725-iis telefonon)

a

d,
el aFl-.:
$i!
?)

.IELENLETI iv

K6brnyai Ciiriig 6nkorminyzat
2019. november l9-6n 11.00 6rai kezdettel
megtartott testiileti iil6s6n
a

l./ Kol[6tosz Jorgoszi....-............

W

2./ Bajkai Vasziliki: ...

Meghivottak:
dr. Szabados Ott6 kam arui
Jogand Szabados Henrie[a:

joglmrircsos:.(.....::::::-.
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