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1102 qudapest, Szent

Liszlil t6r 29.

El6terjeszt6: Kolk[tosz Jorgosz elniik

A vesz6lyhelyzet kihirdetdserol sz6lo 2712021. (1. 29.) Korm. rendeletben a Kormiiny
az 6let'6s vagyonbiztons6got vesz6lyeztet6 tdmeges megbeteged6st okoz6 SARSCoY-2 koronavfrus viklgj6rvrlny (a tovribbiakban: koronavirus vil6gj6rv6ny)
kdvetkezmdnyeinek elh6rft6sa, a maryff 6llampolg6rok eg6szs6g6nek 6s 6let6nek
meg6v6sa drdekdben Magyarorsz6g egdsz teriilet6re veszdlyhelyzetet hirdetett ki. A
Korm6ny 6ltal kihirdetett vesz6lyhelyzet ideje alatt a nemzetis6gi dnkormdnyzatol<kal
kapcsolatos ktilOnleges szab6lyok ldpnek hatillyba.

A katasztr6fav6delemr6l 6s ahozzit kapcsol6d6 egyes tdrvdnyek m6dosit6sdr6l sz6l6
20ll.6vi CXXVII. t0rv6ny 46. $ (4) bekezddse alapjfunveszdlyhelyzetben a telepi.ildsi
dnkorm6nyzat kdpvisel6-testtilet6nek feladat- 6s hat6skriret a polgitrmester gyakorolja,
iW a k6pvisel6-testtilet 6ltal elfogadand6 ddntdsek meghozatalSra a polg6rmester
jogosult.

A nemzetisdgek jogair6l sz6l6 20ll.6vi CLXXIX. t6rv6ny (a tov6bbiakban: Nek. tv.)
153. $ (1) bekezd6se megdllapitja, hogy amennyiben a t<irv6ny elt6r6en nem
rendelkezik, a nemzetisdgi Onkorm6nyzatol<ra 6s az iltalakult nemzetis6gi
dnkormiinyzatokra alkalmazni kell a helyi 6nkorm6nyzatoha vonatkoz6 szabrilyokat
az ad6ssiigrendezdsre vonatkoz6 rendelkezdsek kivdteldvel.

A

fentiek alapjdn a nemzetis6gi dnkorminyzat elndk6re a polg6rmesteri tiszts6g
elli*ilsitra vonatkoz6 tdrvdnyi rendelkez6sek alapj6n a nemzetis6gi dnkormiinyzat
k6pvisel6-testiilet6nek feladat- 6s hat6sk0r6t a nemzetisdgi Onkorm6nyzat elncike
gy akorolj a a j o gszab

A

itlyokban

me

ghat6rozott korl6tokkal.

K6b6nyai Gdrdg Onkormiinyzat Eln1kek6net meg6llapftom, hogy a Budapest
F6viiros X. keriilet Kobrlnyai Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete iital a helyi
nemzetis6gi <inkorm6nyzatok 2021. 6vi t6mogatdsira kiirt piiydzati felhfv6sra a
K6brlnyai G6rrig Onkormiinyzat is benyrijtott pdlyazatot, amely 6rv6nyes volt.
Meg6llapitom tov6bb6, hogy a pdlyilzatok t6mogat6srir6l a Polg6rmester a 32912021.
(V. 20.) polgSrmesteri hat6rozatdval 130 000 Ft Osszegii t6mogat6st biztositott. A
piiyinat felhaszn6l6s6nak kezd6 id6pontja 2021. jrilius 1. 6s a v6ghat6rideje 2021.
december 31. A kedvezmenyezett nemzetis6gi Onkormdnyzat a p6ly6zati t6mogat6st
kdtelez6 nemzetis6gi kdzfeladatok ellirtdsdhoz kdzvetlentil kapcsol6d6 kdltsdgek
frnanszirozirsdra haszndlhatja fel. A t6mogat6s felhaszn6l6sdr6l 2022. janu6r l5-ig
kdtelez6 irSsos besz6mol6t k6sziteni. A t6mogat6s dsszege miikdddsi c6hi 6s
felhalmo zds i c 6 hi ki ad6 s ola'a i s fe I h as zndlhato .
A ,,Bl Mtikdddsi cdhi t6mogat6sok 6llamhflilartdson be1i.ilr6l" rovatra 130 000 Ft
5rkezett, amelynek a kiad6si ellirinyzat6ra tdrtdn6 feloszt6sa 6rdekdben sziiks6ges a

2

k6lts6gvet6s, ,,K3 ,,Dologi kiad6sok, onk6nt v6llalt feladat" megnevez6sii rovat
6sszeg6nek m6dositi.sa ezzel az dsszeggel.
42021. 6vi koltsdgvet6s m6dosititsina az alihbihatirozatijavaslatot teszem:
B

I

K3

Miikoddsi cdhi t6mogat6sok 6llamh6ztart6son
beltilr6l, kotelezo feladat
Dologi kiadSsok, ktitelez6 feladat

G6
K6b6
korm6n
(130 000 Ft) felosztrisir6l:

t

Elndk6nek I

130 000 Ft
130 000 Ft

rozata

a

l.

K6b6nyai Gdrdg Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiiletdnek Eln0ke a nemzetis6gek
jogair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXX. tcirvdny 153. $ (1)-(2) bekezd6seiben 6s a
katasztrofavddelemr6l 6s a hozz6 kapcsol6d6 egyes tdrvdnyek m6dositdsdr6l sz6l6
20ll.6vi CXXVII. torvdny 46.$ (4) bekezddsdben foglaltak alapjdn figyelemmel a
veszdlyhelyzet kihirdet6s6r6l 6s a veszdlyhelyzeti int6zkeddsek hat6lybal6p6s6r6l sz6l6
2712021. (I.29.) Korm. rendeletre meghozom az alilbbihatdrozatot
K6b6nyai Gdrdg Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testUletdnek Elndkek6nt a 2021. 6vi
kdlts6gvet6sdr6l sz6l6 81202L (II. 15.)hathrozatSt m6dositom, es a2021. 6vi piiydzati
t6mogatSs 130 000 Ft 6sszeg6t az alilbbi rovatr6l az alihbi dsszeggel
Bl Mtikdd6si cdhi t6mogat5sok
130 000 Ft
illlamhdztart6 s on b e lti 116 l,
rovaton szerepl6 kdtelez6
feladat
az alilbbi dsszegben felosztom
a

K3

Dologi kiad6sok, kdtelezS
feladat
rovatra.

130 000 Ft

2. Ez a hatirozat 2021 .jrinius 1 -j 6t6l hat6lyos.
Hat6rid6:
azonnal
Felel6s:
elnok

A K6b5nyai Gdrog Onkonn6nyzat Eln<ikek6net megrillapitom, hogy a Bethlen G6bor
Alapkezel6 Zrt iital a Nemzetis6gi kultur6lis kezdemdnyezds ek 2021 . 6vi kdltsdgvet6si
t6mogat6sa cimii p6ly6zati kifr6sra a Kob6nyai GOrOg Onkorm6nyzat is benyrijtott
pSlyinatot, amely 6rv6nyes volt. Meg6llapitom tov6bb6, hogy a NKUL-KP-21
kateg6ri6ban a Miniszterelnciks69 1200 000 Ft dsszegri t6mogat6st biztositott az Oriik
Ortodox Testv6ris6g6rt Gdriig-Orm6ny performance zenei koncertre (pirlyilzati
azonosit6: NKUL-KP-l-202111-001443) A piiydzat felhaszn6l6sSnak kezdo
id6pontja 2021. janu6r 1. 6s a v6ghat6rideje 2021. december 31. A tdmogat6s
felhaszn6l6s6r6l 2022. januSr 31-ig kdtelez6 penzid;gyi 6s szakmai besz6mol6t
k6sziteni. A t6mogat6s osszege a t6mogat6i okiratban megjelOlt kiad6sokra
haszn6lhat6 fel.

J

A ,,81 Mtikdddsi cdlti t6mogatilsok 6llamhintartdson beliilr6l" rovatra | 200 000 Ft
1rkezett, amelynek a kiadrisi el6irinyzatira tlrtenl felosztiisa 6rdek6ben sztiksdges a
kdltsdgvetds, ,,K3 ,,Dologi kiadiisok, dnk6nt viilalt feladat" megnevezdsii rovat
6sszeg6nek m6dositisa ezzel az risszeggel.

A 2021. 6vi k6lts6gvetds m6dositirsira az alibbihatfurozatijavaslatot teszem:
B

1

K3

Miikdd6si cdhi t5mogat6sok itllamhilztartfuson
beltilr6l, kdtelez6 feladat

I 200 000 Ft

Dologi kiad6sok, kcitelez6 feladat

| 200 000 Ft

K6b6nvai Giirdg
zonosft6: N

=gnkorminvzat Elniik6nek 1712021.
6n
Ala
lll-0014431 az

(VI. 11.) hatirozata

a

felosztisr[r6l:

1. K6brinyai Gdrdg Onkorm6nyzat Kepvisel6-testtilet6nek Elnoke a nemzetis6gek
jogair6l sz6l6 2011. 6vi CLxXx. tdrv6ny 153. $ (l)-(2) bekezd6seiben 6s a
katasztrofavddelemr6l 6s a hozz6 kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek m6dosit6s6r6l sz6l6
2011. 6vi CXXVIII. t6rvdny 46. $ (4) bekezddsdben foglaltak alapjin figyelemmel a
vesz6lyhelyzet kihirdet6s6r6l 6s a veszdlyhelyzeti int6zked6sek hat6lybal6pds6r6l sz6l6
27 12021 . (I. 29.) Korm. rendeletre meghozom az alihbi hatirozatot:
K6b6nyai Gdrdg Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiiletdnek Elndkek6nt a 2021. 6vi
kdltsdgvetdsdr6l sz6l6 812021. ([. 15.) hatbrozatfut m6dositom, 6s a2021. evipillydzati
trimogat6s | 200 000 Ft risszeg6t az alilbbi rovatr6l az alilbbi <isszeggel
Bl Miikdddsi cdhi t6mogat6sok
I 200 000 Ft
illamhiatartil s on b e lii I 16 1,
rovaton szerepl6 kdtelezS
feladat
az alilbbi dsszegben felosztom
a

K3

Dologi kiaddsok, kdtelez6
feladat
rovatra.

I 200 000 Fr

2. Ez a hatdrozat 2021 . j rinius l -j 6161 hat6lyos.
Hatririd6:
azonnal
Felel6s:
elnok

A K6b6nyai G6rOg Onkonndnyzat Elnokek6net meg5llapitom, hogy a Bethlen G6bor
Alapkezel6 Zrt altal a Nemzetis6gi kultur6lis kezdemdnyezdsek202l. 6vi kdltsdgvetdsi
tiimogat6sa cfmri pdlydzati kiirSsra a K6b6nyai G0rdg Onkorm6nyzat is benyrijtott
piiydzatot, amely 6rv6nyes volt. Meg6llapitom toviibbii, hogy a NKUL-KP-2I
kateg6ri6ban a Minisztereln6ks6g I 200 000 Ft Osszegii t6mogat6st biztositott a
Sophocles Oedipus Tyrannus el6ad6sra (piilyhzati azonosit6: NKUL-KP-1202lll-001440) A pLlydzat felhaszn6l6s6nak kezd6 id6pontja 2021. janu6r 1. 6s a
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vdghatrlrideje 2021. december 31. A t6mogatris felhasznirlfusbrll 2022. januir 31-ig
kcitelez6 pdnztigyi 6s szakmai besz6mol6t kdszfteni. A t6mogat6s dsszege a t6mogat6i
okiratb an megi e l61t ki ad6sokr a haszn6lhat6 fel.
A ,,81 Miikdd6si cdhi t6mogatdsok dllamhintartison beltilr6l" rovatra 200 000 Ft
5rkezett, amelynek a kiad6si eloirdnyzat6ra t0rt6n6 feloszt6sa 6rdek6ben sziiks6ges a
kdlts6gvet6s, ,,K3 ,,Dologi kiadiisok, 6nk6nt vrillalt feladat" megnevez6sii rovat
6sszeg6nek m6dositisa ezzel az osszeggel.
42021. 6vi kdlts6gvetds m6dositdsira az alilbbihatirozatijavaslatot teszem:

I

81
K3

Miikdddsic6hitdmogat6sok 6llamh6ztart6son
beliilr6l, kdtelez6 feladat
Dologi kiadiisok, kiitelez6 feladat

I 200 000 Ft
I 200 000 Ft

K6b:in
tfrozata a
K6b6nvai Giiriie Onkorm6nvzat Bethlen Gibor Alapkezel6 Zrt-t6l: (n6lvfzati
azonosit6: NKUL-KP-1-2021/1-001440) a Sophocles Oedipus Tyrannus el6adisra
kapott t6moeatSs iisszee6nek (1 200 000 Ft) felosztfsir6l:

1. K6b6nyai Gdrdg Onkorm6nyzat Kepvisel6-testtilet6nek Eln<ike a nemzetis6gek
jogair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXX. trirv6ny 153. $ (1)-(2) bekezddseiben 6s a
katasztr6favddelemr6l 6,s ir hozzri kapcsol6d6 egyes tdrvdnyek m6dosit6sir6l sz6lo
20lL dvi CXXVIII. t6rv6rry 46. $ (a) bekezd6s6ben foglaltak alapjdn figyelemmel a
vesz6lyhelyzet kihirdet6s6r6l 6s a vesz6lyhelyzeti int6zked6sek hat6lybal6p6sdr6l sz6l6
2712021. (I. 29.) Korm. rendeletre meghozom az alilbbihatirozatot.
K6brinyai Gdrdg Onkorm6nyzat K6pvisel6-testi.ilet6nek Elndkek6nt a 2021. 6vi
kdlts6gvetds6r6l sz6l6 812021.(II. 15.) hat6rozatiltm6dositom, 6s a2021. 6vi pdlydzati
tilmogat6s I 200 000 Ft 0sszeg6t az alilbbi rovatr6l az alilbbi Osszeggel

Bl

Miikdddsi c6hi t6mogat6sok
illlamhdztartri s on b e I iil 16 l,
rovaton szerepl6 k6telez6
feladat
az alibbi 6s sze gben fel osztom

I 200 000 Ft

a

K3

Dologi kiad6sok, kdtelez6
feladat
rovatra.

I 200 000 Ft

2. Ez a hat6r ozat 2021 . j rinius l -j 6t6l hat6lyos.
Hat6rid6:
azonnal
FelelSs:
elnOk

A

K6b6nyai Gdrog Onkorm6nyzat Elndkek6nt d6ntdttem an6l, hogy a kultur6lis
iiriiks6g 6pol6s6val kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj6b6l r6,szt veszek a Budapest
F6v6ros X. kertilet K6b6nyai Onkorm6nyzattal kdzosen 2O2l.jtnius 24-e esjrinius
27-e kdzdtt megrendez6sre kertilS hagyom6nyos Szent Ldszl6-napi rendezvdnyen ds
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kultur6lis programokon. Tovribbrl reszt vettek az esemdnyeken, tdbbek kdzdtt a
,,K6b6nya diszpolgitra" 6s aK6biny66rt, a Szent Ldszll dij, az elismer6 cfmek 6tad6si
tinneps6g6n, az azt kdvet6 fogad6son a K6rdsi Csoma S6ndor K6b6nyai Kultur6lis
Kozpontban 6s a 202l.jrinius 27-en a Szent Liszll-szobor koszorlziriin. A koszoru
kolts6g6hezbruttl 10 000 Ft keretdsszeget biztositunk a rendelkezdsre 6116 2021.6vi
kdlts6gvetd

sb

en me ghat6ro zott feladatalapri tiimo gat6s ok terh6re.

A K6b6nvai Giiriig Onkorminvzat Elndk6nek

19/2021. (VL 11.) hatirozata a
kulturrilis kapcsolatok ripok{srlval kapcsolatos feladatok elkltrlsa cdlirlb6t 2021.
irinius 24-e 6s irinius 27-e kiiziitt mesrendez6sre keriil6 hasvominvos Szent
L6szl6-napi rendezv6nvre. kulturilis proqramra 6s a Szent Liszl6-szobor

koszorfz6s6ra:

L

K6brinyai GOrOg Onkorm6nyzat Kflpvisel6-testiiletdnek Eln0ke

a

nemzetis6gek

jogair6l sz6lo 2011. 6vi CLXXX. tcirv6ny 153. $ (1)-(2) bekezddseiben 6s a
katasztr6favddelemr6l 6s a hozzir kapcsol6d6 egyes tcirv6nyek m6dosit6s{16l sz6l6
20lL.6vi CXXVIII. tdrv6ny 46.$ (4) bekezd6sdben foglaltak alapjdn figyelemmel a
vesz6lyhelyzet kihirdetdsdr6l 6s a veszdlyhelyzeti int6zkeddsek hat6lybal6p6s6r6l sz6l6
2712021. (1.29.) Korm. rendeletre meghozom az alihbihatdrozatot:
K6b6nyai Gdrcig Onkormdnyzat Kepvisel6-testiiletdnek Elndkek6nt a bekezd6s6ben
foglaltak alapjin meg6llapitom, hogy a kulturiilis rir<iksdg iryolisdval kapcsolatos
feladatok ell6trisa c6ljrlb6l 202l.jrinius 24 6sjrinius 27-ekozott megrendezdsre keriil6
hagyom6nyos Szent L6szl6-napi rendezv6nyre, kultur6lis programra 6s a Szent
Ldszl6-szobor koszorfz6son r6szt veszek. A koszoru k6lts6g6hez brutt6 10 000 Ft
keret<isszeget biztositunk a rendelkez6sre rill6 2021.6vi kcilts6gvet6sben meghatirozott
feladatalapf t6mogatiisok terh6re.
A feladatalapri t6mogatSs felhasznrililsa az eloirdnyozottak 6s tervezettek szerint a
teleptil6s nemzetis6gi 6let6nek fellendit6sdt, szfnesitds6t szolg6lt6k a megval6sult
kdzdss6gi programok, valamint nemzetisdgi hagyom6ny -6s kultrira 6pol6s6nak
kdsz<inhetoen. A feladatalapti tSmogat6s felhaszn5liisa sor6n a nemzetis6gi
Onkorm6nyzat kiemelt figyelmet forditott az ifiris6g nemzetisdgi dletbe val6
bevon6s6ra, a fiatal generiici6ban a nemzetisdgi hovatartoz6s 6t6r6kit6sdnek
m6lyit6s6re.
2. Ez a hatir ozat 202 | . j rinius 1 -j 6t6l hat6lyos.
Hatririd6:
azonnal
Felel6s:
elnOk

A K6b6nyai

Gdrcig Onkorm6nyzat elnokekdnt ddntOttem arr6l, hogy a kulturilis
a kulturdlis iiriiks6g 6pol6srival kapcsolatos feladatok elt6t6sa
c6ljib6l 2021. jflius 10-6n 9.00-18.00 6ra k6zdtt megszervezziik a 4. K6b6nyai
Nemzetis6gi Labdarrlg6 Torna 6s Gasztron6miai Kulturilis Napot a BSrka (1105
Budapest, lhdsz utca 26.) kertjdben. A nemzetisdgi dnkorminyzatok k0z6sen villlaljdk
a szinpad, a technika 6s hangositds, azugrdlovdr, aklzmives foglalkozhs, a sziilitis, a
mtiv6szeti tev6kenys6g a rendezvdnyszewezls, a miisorvezetds, a hiriigynoksdgi
tev6kenysdget, a fotozitst, a bir6i dijak, kup6k, 6rm6k" a gasztron6miai bemutat6hoz az

auton6mia 6s

6

alapanyagok v6s6rlilsiit, valamint a dekor6ci6 kdlts6geit. A szinpadra egy l0-15 perces
miisort javasol szewezni. Ez lehet tdnc, zenekar, 6nek, amivel a saj6t nemzet6nek
hagyom6nyait, szok6sait, kultrir6j6t be tudja mutatni. Ezen kivtil minden
nemzetisdgnek, aki r6szt vesz a rendezvdnyen lesz sajdt asztala, kis s6tra, ahol szintdn

kultfr6j6t, gasztronomiiljdt, kiSllithat esetleg valamilyen
k6zmiives foglalkoz6st tarthat. Javasolom, hogy a rendezvdnyre 100.000 Ft
keretdsszeget biztosftsunk a rendelkezds6re 6116 2021. 6vi kdlts6gvetdsben
bemutathada szok6sait,

meghat6rozott feladatalapri dologi kiad6sok terhdre.

A K6binvai Giiriie Onkormdnvzat Elniik6nek

2012021. (VI. 11.) hat6rozata a
sdriie kulturdlis kapcsolatok 6pol6s6val kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6li6b6l a
4. K6binvai Nemzetis6si Labdarris6 Torna 6s Gasztron6miai Kultur6lis Nap
megszervez6s6re.

1. K6b6nyai Gordg Onkorm6nyzat Kepvisel6-testiilet6nek Elndke a nemzetis6gek
jogair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXX. t0rvdny 153. $ (1)-(2) bekezd6seiben 6s a
katasztrofavddelemr6l 6s a hozzir kapcsol6d6 egyes tdrvdnyek m6dosit6s6r6l sz6l6
20ll.6vi CXXVII. t<irv6ny 46.$ (4) bekezdds6ben foglaltak alapjdn figyelemmel a
vesz6lyhelyzet kihirdet6s6r6l 6s a veszdlyhelyzeti intdzked6sek hat6lybal6p6s6r6l sz6l6
27 12021. (1. 29.) Korm. rendeletre meghozom az alSbbihatfuozatot:
K6b6nyai G6rdg Onkorm6nyzat Kepvisel6-testtilet6nek Elndkekdnt a bekezddsdben
foglaltak alapjdn meg6llapitom, hogy a kultur6lis auton6mia 6s a kultur6lis iiriiks6g
6pol6sfval kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj6b6l202l.jrilius 10-6n 9.00-18.00 6ra

kdzcitt megszervezziik

a 4. K6b6nyai

Nemzetis6gi Labdarrig6 Torna 6s
Gasztron6miai Kulturilis Napot a B6rka (1105 Budapest, lhdszutca26.) kertjdben
6s a rendezveny megszervezesere 100 000 Ft dsszeget biztositunk a rendelkezdsre 6116

2021.6vi kdltsdgvetdsben meghatiirozott feladatalapri t6mogat6sok terh6re.
A feladatalapri t6mogat6s felhaszn6lisa az eloirinyozottak 6s tervezettek szerint a
teleptil6s nemzetis6gi 6let6nek fellendit6s6t, szinesit6sdt szolg6lt6k a megval6sult
kdzdssdgi programok, valamint nemzetisdgi hagyom6ny -6s kultrira 6pol6s6nak
kdszdnhet6en. A feladatalapri t6mogat6s felhaszn6l6sa sor6n a nemzetisdgi
dnkorm6nyzat kiemelt figyelmet forditott az ifiris6g nemzetis6gi 6letbe val6
bevon6s6ra, a fiatal gener6ci6ban a nemzetis6gi hovatartozirs Stdrdkitdsdnek
mdlyitds6re.
2. Ez a hatir ozat 2021 . j rinius I -j 6t6l hat6lyos.
Hatririd6:
azonnal
Felel6s:
elnOk
Budapest,

202l.jrinius I l.

.
Tdrv6nyessdgi szempontb6l l6tta:
dr. T6th S5ndor L6szl6ne
kamarai jogtan6csos

Dr. Tóth Digitálisan
Dr. Tóth
Sándor aláírta:
Sándor Lászlóné
Lászlón Dátum:
2021.06.29
10:39:31 +02'00'
é

Koll6tosz Jorgosz
elndk
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