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a helyi nemzetisegi onkormanyzatok 2013. evi tevekenysegerol szolo tajekoztatorol 

Budapest Fovaros X. keriilet kozigazgatasi teriileten kilenc helyi nemzetisegi onkormanyzat 
miikodik (bolgar, gorog, horvat, lengyel, nemet, ormeny, roma, roman, ruszin). 

A helyi nemzetisegi onkormanyzatok gazdalkodasi feladatait az allamhaztartasrol szolo 2011. 
evi cxcv. torveny 27. § (2) bekezdese szerint a telepiilesi onkormanyzat onkormanyzati 
hivatala latja el. A Polgarmesteri Hivatal elokeszitese nyoman a helyi nemzetisegi 
onkormanyzatok Kepviselo-testiiletei a 2013. evi koltsegvetesiik vegrehajtasarol szolo 
beszamolot elfogadtak. 

A helyi nemzetisegi onkormanyzatok Kepviselo-testiiletei tovabba tajekoztatot keszitettek a 
Kobanyai Onkormanyzat szamara a 2013. munkatervi feladataik megvalositasarol. Ezekbol 
megallapithato, hogy a helyi nemzetisegi onkormanyzatok a 2013. evi munkatervi feladataikat 
telj esitettek. 

A Kobanyai Bolgar Onkormanyzat hagyomanyapolas celjabol neprajzi klubfoglalkozasokat 
tartott a keriiletben. A rendezveny keretein beliil bemutatasra keriilt a Maiko Teatro 
,Fonalmese, cimii interaktiv babeloadasa, valamint kezmiives foglalkozasokat tartottak a 
gyerekeknek jatekos formaban a Fovarosi Szabo Ervin Konyvtaraban. A hagyomanyoknak 
megfeleloen kozosen a tobbi nemzetisegi onkormanyzattal 2013 decembereben megrendeztek 
a Nemzetisegek Hagyomany6rz6 Karacsonyat a Nemzetisegek es Civil Szervezetek Hazaban, 
amelyen kulturalis miisorral kepviseltettek magukat. 

A Kobanyai Gorog Onkormanyzat, amely osszefogja a Kobanyan 1949 ota nagy szamban 
elo gorog embereket, es anyagi lehetosegei szerint igyekszik - a Kepviselo-testiilet 
egyetertesevel es tamogatasaval - szinvonalas hagyomany6rz6, kulturalis programokat 
szervezni szamukra, ezzel kovacsolva eros es osszetarto kozossegge a gorogoket. Kollatosz 
Jorgosz, a Kobanyai Gorog Onkormanyzat elnoke az elmult evek munkassaga alapjan 
kimagaslo erdemeket szerzett a gorog-magyar kultura es a kulturalis kapcsolatok apolasaban, 
a gorog nepzene es hagyomanyok, nepszokasok megorzeseben es fejleszteseben. A Kobanyai 
Gorog Onkormanyzat faradhatatlan kepviseloje, az altala szervezett gorog neptanc es nepzene 
tanfolyamok, rendezvenyek hosszu evek ota meltan nyertek elismerest a kobanyai g6r6g6k es 
barataik, szimpatizansaik koreben. 2013 evben reszt vettek a keriileti gorog nyugdijasokkal a 
Havasi Gyopar Alapitvany altai szervezett civil karacsonyi unnepsegen a Korosi Csoma 
Sandor Kobanyai Kulturalis Kozpontban, ahol kulturalis program mellett egy kis 
ajandekcsomaggal is tudtak kedveskedni a nyugdijasoknak. 

A Kobanyai Horvat Onkormanyzat hagyomany6rz6 celzattal 2007 6ta rendszeresen 
minden evben megrendezi a ,Pancsity Istvan Orszagos Horvat Kispalyas Labdarugo 
Emlektomat" a Horvat Altalanos Iskola es Gimnazium tomatermeben, melyen nagy sikerrel 
lepett fel a Horvat Hagyomany6rz6 Tancegyiittes es Zenekara. A horvatorszagi Vinkovci 
testvervarosabol a Szent Laszlo Napokra erkezo delegacio mellett tolmacsolasi feladatokat 
latnak el a horvat onkormanyzat kepviseloi. A Kepviselo-testiilet tagjai 2013 szeptembereben 
reszt vettek Vinkovciban a ,Vinkovaci Osz" kulturalis rendezvenyen, amely a Vukovari
szeremsegi megye egyik legjelentosebb hagyomany6rz6 iinnepe. 



A Kobanyai Lengyel Onkormanyzat kiemelten fontos Kobanyanak, hiszen jelentos 
szamban elnek kertilettinkben lengyelek, eppen ezert Kobanya a lengyelseg fOvarosa- amely 
Budapest mertani kozeppontjaban fekszik - ezer szallal kotodik a magyarorszagi Iengyel 
nemzetiseghez. Itt, Budapest X. kerUleteben mukodik az Orszagos Lengyel Onkormanyzat az 
Orszagos Lengyel Nyelvoktat6 Iskola, a Lengyel Haz, valamint a Magyarorszagi Lengyelseg 
Leveltara es Muzeuma. Kobanyan talalhat6 a lcngyelseg hiteleteben kiemelt szerepet betolto 
Lengyel Templom, ahol 1991-ben hoztak Jetre a Lengyel Perszonalis Plebaniat. 2012 
marciusaban az Orszagos Lengyel Onkormanyzat elnokenek, dr. Csucs Laszl6nenak a 
kezdemenyezesere Kobanya es a lengyelorszagi Jaroslaw teleptiles kozott kapcsolatfelvetel 
tOrtent, majd mindket teleptiles kolcsonosen ugy hatarozott, hogy egytittmukodestiket 
testvervarosi keretek kozott fejlesztik tovabb. A Kobanyai Lengyel Onkormanyzat tObb 
kepviseloje aktiv tagja a Lenyel Perszonalis Plebaniatemplom Szent Kinga k6rusanak. 

A Kobanyai Nemet Onkormanyzat 2013 decembereben megrendezte a ,Winter in 
Steinbruch" cimu nemet szarmazasu kepzomuveszek kiallitasat a Korosi Csoma Sandor 
Kobanyai Kulturalis Kozpontban. A Kobanyai Nemet Onkormanyzat tevekenysegenek tabl6n 
val6 megismertetesevel es e-konyvtarban torteno megjelentetesevel jarult hozza a 
magyarorszagi sokszinu nemet nyelvi es kulturalis orokseg kertileti szintu bemutatashoz es 
megismertetesehez. 

A Kobanyai Ormeny Onkormanyzat 2000. januar 6ta folyamatosan sikeresen mukodtetik 
hagyomanyorzo kOfesto szakkortiket. A szakkorbe jar6 gyermekek megismerhetik az 
ormenyek tOrtenelmet es muveszetet, mivel az alkot6tevekenysegen tul eloadasokat, 
filmvetiteseket is tartanak szamukra es kozetgyujto kirandulasokon is reszt vettek. A szakkor, 
klubfoglalkozasi keretek kozott hetente egyszeri gyakorisaggal, szaktanari vezetessel 
mukodik, a foglalkozasok alland6 letszama 20-25 fO. A kobanyai altalanos iskolas tanul6k az 
ormeny kulturab61 temat meritve kovekre festik alkotasaikat. A szakkori foglalkozasokra a 
Nemzetisegek es Civil Szervezetek Hazaban (1106 Budapest, Ihasz u. 26. sz.) kertilt sor. 
Minden evben megemlekeznek a Genocidium evfordul6jar61, az aldozatok emlekere gyertyat 
gyujtanak es 6rmenyorszag torteneterol dokumentumfilmeket tekintenek meg. 2013 
szeptembereben az Ormeny Ftiggetlenseg Napja 22. evfordul6ja alkalmab61 gasztron6mia 
bemutat6val egybekotve Ormeny Hagyomanyorzo Kulturalis Estet rendeztek. 

A Kobanyai Roma Onkormanyzat 2011 ev juniusat61 zongora6rakat tart a Nemzetisegek es 
Civil Szervezetek Haza (11 05 Budapest, Ihasz utca 26.) alagsori termeben a hatranyos 
helyzetu diakok reszere heti egyszeri alkalommal. A hegedu es a gitar6rakat a sajat 
irodajukban tartjak. A diakok az 6rakat ingyen vehetik igenybe, a foglalkozasokat lelkesen 
latogatjak, es orommel kesztilnek az 6rakra. A Kobanyai Roma Onkormanyzat 2013 evben 
tobb civil szervezettel kotott egytittmukodesi megallapodast, amelyek egyreszt 
drogprevenci6s kisfilm-keszito muhelyek bemutatasaval segitseget nyujtanak a kertileti 
hatranyos helyzetu roma fiataloknak. Kozos celjuk a roma fiatalok egeszsegre nevelese, 
szabadido es sport rendezvenyeken val6 reszvetel. A Kobanyai Onkormanyzat kiemelten 
tamogatja a Kobanyai Roma Onkormanyzatot. 

A Kobanyai Roman Onkormanyzat. 2013. marciusaban Hit programot, valamint 2013 
juniusaban Roman Gasztron6miai Napot szervezett tanchazzal egybekotve a Nemzetisegek es 
Civil Szervezetek Hazaban. Mindket programnak nagy sikere volt. Sztikseg van az ilyen 
osszejovetelekre, ahol az Istenrol, a bibliar61 lehetett beszelgetni, kerdezni es velemenyt 
nyilvanitani. 

A Kobanyai Ruszin Onkormanyzat 2013 juniusaban a Fovarosi Ruszin Nemzetisegi 
Onkormanyzattal kozosen hagyomanyos Anyanyelvi Ruszin Ifjusagi Muveszeti Tabort 
szervezett a kertileti ruszin gyerekek reszere Balatonfoldvaron a Riviera Park Hotelben. 2013. 
juliusaban Ruszin Kulturalis Estet szerveztek a Tr6fea Grill Etteremben (1142 Budapest, 
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Erzsebet kiralyne utja 5-7.). 2013. november 24-en kezdemenyezokent hagyomany6rz6 
celzattal kozosen a Kobanyai Lengyel, Nemet, Ormeny es Roma Onkormanyzattal 
megrendeztek a Szovjetuni6ba hurcolt magyar politikai rabok es kenyszermunkasok 
emleknapja i.innepseget a Lengyel Perszonalis Templomban. A rendezvenyen ruszin reszrol 
dr. Tranger Karoly elnokhelyettes eloadasat hallhattak es Medveczky Katalin operaenekesno, 
a Kobanyai Ruszin Onkormanyzat elnoke enekelte Gounod: Ave Maria cimu muvet. 

A helyi nemzetisegi onkormanyzatok hagyomany6rz6 programjai nepszeruek es kozkedveltek 
a keri.iletben nemcsak az itt elo nemzetisegiek, hanem a szimpatizansok koreben is. 
Anyanyelvi es hiteleti programokat szerveznek (bolgar, horvat, nemet, ormeny, roman, ruszin 
nemzetiseg), valamint az idos, beteg, nyugdijasok reszere tobb alkalommal segitseget 
biztositanak a programokra val6 eljutasra is. Az elmult evek soran a keri.ileti.inkben elo 
nemzetisegi onkormanyzatok a kulturalis, hagyomany6rz6 programjaikkal, k6fest6 es nyelvi 
klubokkal szinesitettek Kobanya kulturalis eletet. A veli.ink elo nemzetisegek szokasait, 
i.innepeit, dalait, tancait, eteleit megismertettek az erdekl6d6 kozonseggel. A rendezvenyeken 
rendszeresen kb. 50-100 fo vesz reszt, melyeket fenykepekkel, videofelvetelekkel is 
dokumentalnak. Megallapithat6 tehat, hogy a 2013. evben nyujtott palyazati tamogatas a 
Kobanyan mukodo nemzetisegi onkormanyzatok mukodeset nagymertekben elosegitette, 
lehetove tette rendezvenyeik megszervezeset, hagyomany6rz6 tevekenysegi.ik folytatasat. A 
helyi nemzetisegi onkormanyzatok a koltsegvetesi.ik kb. 2/3-at programokra, 1/3-at mukodesi 
koltsegekre forditjak. 

A helyi nemzetisegi onkormanyzatok beszamol6ival kapcsolatban a helyi onkormanyzatnak 
dontesi jogkore nines, ezert a fentiekrol sz616 tajekoztat6t terjesztem a Tisztelt Kepviselo
testi.ilet ele. 

A beszamol6kat es a tajekoztat6kat az eloterjesztes 1-18. mellekletei tartalmazzak. 

Budapest, 2014. majus, /1 " 

Radvanyi Gabor 
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K6BANYA 
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Az iiles idopontja: 

Budapest Fovaros X. keriilet 
Kobanyai Polgarmesteri Hivatal 

Human Iroda 
Oktatasi, Kulturalis, Civil Csoport 

Iktat6szam: 88/2014. 

Kivonat a Kobanyai Bolgar Onkormanyzat 
Kepviselo-testiileti iilesenek jegyzokonyvebol 

2014. aprilis 14. 

A kivonatot kapja: Nagy Istvan 
Elnok 

3. napirendi pont targya: Beszamol6 a Kobanyai Bolgar Onkormanyzat 2013. evi 
kOltsegvetesenek vegrehajtasar6l ( sz6beli eloterj esztes) 

Elnok: A Kepviselo-testlilet 3 fovel hatarozatkepes. 

13/2014. (IV. 14.) Kobanyai Bolgar Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
hatarozata 
(3 igen, egyhangu szavazattal) 

Kobanyai Bolgar Onkormanyzat Kepviselo-testlilete a Kobanyai Bolgar 
6nkormanyzat 2013. evi koltsegvetesenek vegrehajtasar61 sz616 beszamolot az 
alabbiak szerint fogadja el: 
A Kobanyai Bolgar Onkormanyzat Kepviselo-testtilete a 2013. evi kOltsegveteset a 
3/2013 .(II. 7 .) hatarozataval fogadta el. A koltsegvetes teljesitesenek teteles 
kimutatasat a mellekelt tablazat tartalmazza. A bevetelek alakulasat tekintve 
megallapithat6, hogy a 2013. evre tervezett bevetelek 100, 15%-a az ev soran 
realizal6dott. Bevetelkent jelentkezik a banki lekotesbol szarmaz6 kamat (12 eFt), a 
Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat Kulturalis, Oktatasi es Sport 
Bizottsagt61 a bolgar jatekos neprajzi bemutat6 es babeloadas koltsegeihez biztositott 
brutt6 (80 eFt) osszegii tamogatas. A kozponti altalanos miikodesi (222 eFt) es a 
feladatalapu (728 eFt) tamogatas is szamlajukra kertilt, mellyel egytitt a bolgar 
onkormanyzatnak a 2013. evi bevetele 1 315 eFt. M6dositott bevetelkent jelentkezik a 
2012. evi penzmaradvany osszege (270 eFt). A 2013. evre tervezett kiadasok 
m6dositott eloiranyzata 1 313 eFt-tal szamolt, melybol az ev soran 1 139 eFt 
felhasznalasra kertilt sor, ez 86,75%-os teljesitest jelent. A munkaad6t terhelo 
jarulekok kifizetese (10 eFt) a 2013. ev soran megtortent, a tervezett osszeg 50%-at 
hasznaltak fel. A kiadasok tovabbi teteleit a ktilOnfele dologi kiadasok, reszben pedig a 
munkatervi feladatokra felhasznalt tetelek jelentik. 2013. marcius 14-en a Conti
kapolnanal megrendezett faklyas felvonulason, valamint a havazas miatt 2013. 

1102 Budapest, Szent Utszl6 ter 29. • Levelcim: 1475 Budapest, Pf. 35. • Telefon: 433-83-30 • Fax: 433-82-35 
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marcms 15-en a Korosi Csoma Sandor Kobanyai Kulturalis Kozpont (KOSZI) 
szinhaztermeben megtartott linnepi megem1ekezesen vettek reszt. 20 13. aprilis 
honapban hagyomanyapo1as celjabol neprajzi klubfoglalkozast tartottak a kerliletben. 
A rendezveny keretein beltil a Gergjovden (St. Gyorgy) rituskort mutattak be, valamint 
filmvetitest tartottak a nepszokasokrol. 2013. majus honapban kulturalis oroksegenek 
apolasaval kapcsolatos feladatok ellatasa celjabol a Kobanyai Konyvtarban 
konyvbemutatot szerveztek. Bemutatasra kertilt Teodora Dimova ,Anyak" cimii 
konyve. 2013. juniusaban a Maiko Teatro bolgar szinhaz ,Brecht - mesek a 
kapitalizmusrol" cimii haromnyelvii eloadasat mutattak be a Nemzetisegek es Civil 
Szervezetek Hazaban. 2013. szeptember honapban kulturalis oroksegenek apolasaval 
kapcsolatos feladatok ellatasa celjabol a kertiletben linnepseget szervezett a Bulgaria 
Ftiggetlenseg Napja alkalmabol a Nemzetisegek es Civil Szervezetek Hazaban (1105 
Bp., lhasz utca 26.). 2013. december 4-en, hagyomanyapolas celjabol Bolgar Mikulas 
- NIKULDEN Gyereknapot szerveztek a Fovarosi Szabo Ervin Konyvtar Kobanyai 
Konyvtar (1105 Budapest, Szent Laszlo ter 7-14.) kamaratermeben. A kulturalis 
oroksegenek apolasaval kapcsolatos feladatok ellatasa celjabol a Nemzetisegek Napja 
alkalmabol 2013. december 15-en, 14.00 orakor a Nemzetisegek es Civil Szervezetek 
Hazaban (1105 Budapest, Ihasz utca 26.) nemzetisegek hagyomanyorzo karacsonyi 
linnepsegre kertilt sor, melyen Hadzsikosztova Gabriella, a Maiko Teatro (Kis 
Szinhaz) miivesznoje a nepszerii bolgar irodalombol ket rovid prozat mondott 
Sztaniszlav Sztratiev irasaibol: A dinnye szive, valamint a Reptilj, replilj cimii 
miiveket adta elo. A gazdag bolgar nepdalkincsbol ket autentikus nepdalt enekelt es 
ezzel hozzajarultak a rendezveny sikeres lebonyolitasahoz. 2013. december 16-an 
Kozmeghallgatast tartottak a F ovarosi Szabo Ervin Konyvtar Kobanyai Konyvtar 
(1105 Budapest, Szent Laszlo ter 7-14.) kamaratermeben. A hagyomanyoknak 
megfeleloen hagyomanyapolas celjabol Bolgar Karacsonyi Unnepi Estet rendeztek. 
Hagyomanyapolas celjabol a bolgarkertesz szobor es ivokut tervezesehez 70 eFt-ot 
biztositottak. A fenti rendezvenyekre vonatkozo koltsegek - a penzligyi, lizemeltetesi, 
rendezvenyszervezesi, miisorszolgaltatasi, nyomdai szolgaltatasok, nem adatatviteli 
celu tavkozlesi dijak, szallitasi es dekoracios dijak - 83,93 %-ra teljestiltek. A 
ktilonfele dologi kiadasok - AF A, reprezentacio - 90,34%-ra teljestiltek. Az egyeb 
folyo kiadasok felhasznalasa 55%, amely a munkaltato altai fizetett SZJA koltsegeket 
jelenti. Nemzetisegi onkormanyzatuk 2013. evi koltsegvetesenek vegrehajtasa az 
osszbevetelek es kiadasok tekinteteben kiegyensulyozott volt. 

Budapest, 2014. aprilis 28. 



Nemzetisegi Onkorm:inyzatok 
2013.ev kiad:isai es bevetelei 

Megnevezes Eredeti Modositott 

eiOi:r:inyzat 

BOLGAR NEMZETISEGI ONKORMANYZAT 

KIADASOK 

Kiilso szernelyi juttatasok 30 
Munkaad6kat terhelo jarulekok 20 
leeszletbeszerzesek 
Szolgaltatasok 73 529 
leiilonfele dologi kiadasok 149 714 
Egyeb foly6 kiadasok 20 

Kiadasok osszesen 222 1313 

BEVETELEK 

Miikodesi bevetelek 10 
Miikodesi c. tam. etiekii pe.bevetel kp.ktg. 222 953 
Miikodesi c. tam. ertekii pe.bevetel kv-i 80 
Penzforgalom nelkiili 270 
T.evi ktgvetesi fliggo 

Bevetelek osszesen 222 1313 

eFt-ban 

Teljesites 
Teljesites 

%-a 

29 
10 50,00% 

444 83,93% 
645 90,34% 

11 55,00% 

--

1139 86,75% 

12 
953 100,00% 

80 100,00% 
270 100,00% 

1315 100,15% 
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Az iiles idopontja: 

Budapest Fovaros X. kerulet 
Kobanyai Polgarmesteri Hivatal 

Human Iroda 
Oktatasi, Kulturalis, Civil Csoport 

Iktatoszam: 89/2014. 

Kivonat a Kobanyai Bolgar Onkormanyzat 
Kepviselo-testiileti iilesenek jegyzokonyvebol 

2014. aprilis 14. 

A kivonatot kapja: Nagy Istvan 
Elnok 

4. napirendi pont targya: Beszamolo a Kobanyai Bolgar Onkormanyzat 2013. evi 
munkatervenek teljesiteserol ( szobeli eloterjesztes) 

Elnok: A Kepviselo-testlilet 3 fovel hatarozatkepes. 

14/2014. (IV. 14.) Kobanyai Bolgar Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
hatarozata 
(3 igen, egyhangu szavazattal) 

Kobanyai Bolgar Onkormanyzat Kepviselo-testlilete a Kobanyai Bolgar 
Onkormanyzat 20 13. evi munkatervi telj esiteserol szolo beszamolot az alabbiak szerint 
fogadja el: 
Beszamolojaban elmondta, hogy 2013. ev soran 7 kepviselo-testlileti iilest tartottak, 
melyen 62 hatarozatot hoztak, tehat eleget tettek a tOrveny altai eloirt 
kotelezettsegeknek. Eves kozmeghallgatasukat 20 13. december 16-an tartottak a 
Fovarosi Szabo Ervin Konyvtar Kobanyai Konyvtarban (1105 Budapest, Szent Laszlo 
ter 7-14.). A testlileti lileseirol keszlilt jegyzokonyvek minden alkalommal hataridoben 
tovabbitasra keriiltek a Budapest Fovaros Kormanyhivatalanak Torvenyessegi 
Ellenorzesi es Feliigyeleti Foosztalyahoz. A Kepvisel6-testlilet munkajaval 
kapcsolatosan 2013. ev folyaman tOrvenyessegi eszrevetel nem erkezett Budapest 
F ovaros Kormanyhivatalatol. 

A testlileti munka es annak dokumentalasa soran rendszeres tamogatast kaptak a 
Budapest Fovaros X. kerlilet Kobanyai Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatala Human 
lroda Kulturalis, Oktatasi es Civil Csoport civil es nemzetisegi referensetol. A 
Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testliletenek 
munkajaban a torvenyi keretek altai biztositott modon vettek reszt. Folyamatosan 
meghivast kaptak Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo
testliletenek lileseire, valamint a Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag lileseire, 
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melyeken a bolgar nemzetiseget erint6 napirendi pontok targyalasakor rendszeresen 
reszt vettek. A Kobanyai Bolgar Onkormanyzat a 1105 Budapest, Ihasz utca 26. szam 
alatti Nemzetisegek es Civil Szervezetek Hazaban - az onkormanyzat tulajdonaban 
lev6 - irodahelyisegeben vegezte a testiileti munkajat. 2013. marciusaban elfogadtak a 
Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat es a Kobanyai Bolgar 
Onkormanyzat kozott letrejott megallapodast, amely a jogszabalyi eloirasokat 
figyelembe veve szabalyozza az egytittmiikodest. 

A Budapest Fovaros X. Keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testtilete 
elfogadta a Kobanyai Bolgar Onkormanyzat beszamolojat a 2012. ev1 
koltsegvetesenek vegrehajtasarol es munkatervi feladatainak teljesiteser61, valamint a 
2013. evi koltsegvetesenek 1.-111. negyedevi vegrehajtasarol. 

A Kobanyai Bolgar Onkormanyzat reszere a kozponti allami tamogatas osszege 222 
OOOFt-ot, a feladatalapu tamogatas 728 071 eFt a 2012. evi penzmaradvany 270 000 
Ft-ot jelentett a 2013. evre. Szeles korii kulturalis tevekenysegtiket a Budapest 
Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek Kulturalis, 
Oktatasi es Sport Bizottsaga palyazat utjan a tartalekkeretb61 a bolgar jatekos 
neprajzi bemutat6 es babeloadas koltsegeihez kapott brutto 80 000 Ft -ot kaptak. 
Folyamatosan meghivast kaptak a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai 
Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek, valamint a Kulturalis, Oktatasi es Sport 
Bizottsag tileseire, amelyeken a Kobanyai Bolgar Onkormanyzatot erint6 temak 
eseteben reszt vettek. 

A Kobanyai Bolgar Onkormanyzat Kepviselo-testiilete reszt vett a Budapest Fovaros 
X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat donteshozatali eljarasaiban az alabbiak szerint: 

Velemenyeztek a Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat 2013. ev1 
elfogadott koltsegvetesi koncepciojat. Javaslatot tettek a Budapest Fovaros X. keriilet 
Kobanyai Onkormanyzat 2014. ev1 koltsegvetesi koncepcio tervezetehez, 
velemenyeztek a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 2014. evi 
koltsegvetesi koncepciojat, 2013. november 28-an reszt vettek a Budapest Fovaros X. 
keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kozmeghallgatasan. 

A Kobanyai Bolgar Onkormanyzat kiemelt feladatanak tartja, hogy a keriiletben elo 
bolgar szarmazasu, valamint a Kobanyan el6 polgarok szamara minel szelesebb 
korben terjessze a bolgar nemzetiseg hagyomanyait. 

Szoros kapcsolatot alakitottak ki a Maiko Teatro- magyarorszagi bolgar szinhazzal, es 
a FSZEK Fovarosi Szabo Ervin Konyvtarral (1105 Budapest, Szent Laszlo ter 7/14. 
sz. ), am ely otthont ad ott az osszes kulturalis rendezvenytiknek. 

Reszletesen ismerteti a 20 13. evi munkatervi feladatok vegrehajtasat: 

A Kobanyai Bolgar Onkormanyzat kiemelt feladatanak tekinti a hagyomanyorzest, a 
kapcsolattartast a Kobanyan el6 bolgarokkal valamint a bolgar kultura es 
hagyomanyok megismerteteset a nagykozonseggel. 

A kulturalis oroksegenek apolasaval kapcsolatos feladatok ellatasa celjab61, 
tamogatta a Bolgar Orszagos Onkormanyzat altai kiadott, a BALGARSZKI 
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VESZTI ketnyelvii havi ujsag eljuttatasat a X. kerlileti bolgar csaladoknak. A posta 
koltsegre 30 000 Ft-ot biztositott, amelyet a Bolgar Orszagos Onkormanyzat 
szamlajara atutalt. 
A K6banyai Bolgar Onkormanyzat kepvise16i reszt vettek a Pro Scola Bulgarica 
Alapitvannyal a Levszki szobor koszoruzasan 2013. marcius 3-an a Bolgar Nemzeti 
Unnep alkalmab61. Helyszin Budapest VI. kerlilet Bajza utca 44. A koszoruzasra 
10 000 Ft keretosszeget j avasol biztositottak. 

2013. marcius honapban hagyomanyapolas celjab61 neprajzi klubfoglalkozast 
tartottak a kertiletben. A rendezveny keretein beltilt bemutatasra kertil a Maiko Teatro 
"F onalmese" cimii el6adasa. - Kezmiives foglalkozast tartottak a gyerekeknek es 
jatekos formaban megismertettek 6ket a marciusi nepszokashoz tartozo dalokkal es 
tancokkal. A rendezveny helyszin a K6banyai Konyvtar kamara terme volt, melyre 
90 000 Ft keretosszeget biztositottak. 

2013. marcius 14-en a Conti-kapolnanal megrendezett faklyas felvonulason, valamint 
a havazas miatt 2013. marcius 15-en a K6rosi Csoma Sandor K6banyai Kulturalis 
Kozpont (KOSZI) szinhaztermeben megtartott linnepi megemlekezesen vettek reszt. A 
Kobanyai Ormeny Onkormanyzat 2013. aprilis 25-en az ormeny genocidium 98. 
evforduloja emlekere filmvetitessel egybekotOtt kulturalis megemlekezest rendezett a 
Pongrac Kozossegi Hazban (1101 Bp., Salgotarjani ut 47.). Az aldozatok emlekere 
gyertyat gyujtottak, majd az ormeny genocidiumrol es brmenyorszag t0rteneterol 
szolo dokumentumfilmet tekintettek meg, melyen reszt vettek. 2013. majus 1-jen a 
Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat Ohegy majalison es 
halaszlef6z6 versenyen vettek reszt. 2013. majus 26-an a Magyarorszagi Bolgarok 
Egyestiletevel es a Pro Scola Bulgarica Alapitvannyal, megszerveztek a tradicionalis 
egesz napos rendezvenyt a Bolgar Kultura Napja alkalmabol a Szechenyi Hegyen. A 
rendezvenyre 90 000 Ft keretOsszeget biztositott. A K6banyai Ormeny Onkormanyzat 
2013. junius 7-en a festett kovek- rogtonzesek cimen a k6fest6 szakkorre jaro diakok 
munkajabol kiallitast szervezett kulturalis miisorral egybekotve a Pongrac Kozossegi 
Hazban (1101 Bp., Salgotarjani ut 47.), melyen reszt vettek. A kulturalis rendezvenyen 
a Lelektlikor lmprovizacios Szinhaz kozos bemutatojat lathattak az erdekl6d6k. A 
miisort barati beszelgetes es szereny vendeglatas kovette. 2013. junius 27-tol - 30-ig 
tarto Szent Laszlo Napok rendezvenyein - a ,K6banya diszpolgara", a K6banyaert 
dijak es elismer6 cimek atadasi linnepsegen es a Szent Laszlo-szobor koszoruzasanak 
programjain vettek reszt. 2013. augusztus 20-an a Magyar Oltar el6tti teren (Budapest 
X., Szent Laszlo ter 7-14.) megrendezesre kertilt Szent Istvan-napi linnepsegen vettek 
reszt. 2013. szeptember 12-en az Ormeny Ftiggetlenseg Napja 22. evforduloja 
alkalmabol Ormeny Hagyomany6rz6 Kulturalis Esten es kostoloval egybekotOtt 
gasztronomiai bemutaton vettek reszt a Pongrac uti Id6sek Klubjaban (1101 Budapest, 
Pongrac ut 9.). 2013. okt6ber 6-an az Aradi vertanuk tiszteletere rendezett 
onkormanyzati linnepi megemlekezesen vettek reszt. 2013. okt6ber 23-an a K6banyai 
bnkormanyzat szervezeseben unnepi miisorral egybekot6tt koszoruzason vettek reszt 
az 1956-os forradalom es szabadsagharc 57- evforduloja alkalmabol. 2013. november 
4-en a Pongrac telepen a Pongrac Kozossegi Haz falan a telepen harcolo fiatalok 
emlekere 2013. evben keszitett emlektablat koszoruztak meg. 2013. november 13-an 
reszt vettek a Lengyel Fliggetlenseg Napja alkalmabol a K6banyai Lengyel 
Onkormanyzat altai rendezett linnepsegen. A rendezvenyen tOrtenelmi el6adassal es 
kulturalis miisorral emlekeztek meg a nemzeti linnepr61. 
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2013. november 24-en a K6banyai Lengyel, Nemet, Roma es Ruszin Onkormanyzat 
altai megrendezett a Szovjetunioba hurcolt magyar politikai rabok es 
kenyszermunkasok emleknap linnepsegen vettek reszt a Lengyel Templomban. 
2013. november 28-an reszt vettek a K6banyai Onkormanyzat kozmeghallgatasan. 
2013. december 4-en a F6varosi Szabo Ervin Konyvtar K6banyai Konyvtar (1105 
Budapest, Szent Laszlo ter 7-14.) kamaratermeben hagyomanyapolas celjab61 
megrendezte a Bolgar Mikulas - NIKULDEN Gyereknaprol, valamint a neprajzi 
foglalkozast. A Kobanyai Bolgar Onkormanyzat hagyomanyapolas celjab61 a 
Bosnyak teren felallitando bolgarkertesz szobor es iv6kut tervezesehez brutto 85 eFt 
osszeget biztositott. Tajekoztatja a jelenlev6ket, hogy 2013. december 15-en, 14.00 
orakor a Nemzetisegek es Civil Szervezetek Hazaban (1105 Budapest, Ihasz utca 26.
ban a Nemzetisegek Napja alkalmabol nemzetisegek hagyomany6rz6 linnepsegere 
keriil sor, melyen kulturalis miisorral kepviselteti magat a K6banyai Bolgar 
Onkormanyzat. 2013. december 16-an Kozmeghallgatast tartottak a F6varosi Szabo 
Ervin Konyvtar Kobanyai Konyvtar (1105 Budapest, Szent Laszlo ter 7-14.) 
kamaratermeben. A hagyomanyoknak megfelel6en hagyomanyapolas celjabol Bolgar 
Karacsonyi Unnepi Estet rendeztek. A K6banyai Bolgar Onkormanyzat 
hagyomanyapolas celjab61 a Bosnyak teren felallitando bolgarkertesz szobor es 
ivokut tervezesehez 70 eFt-ot biztositottak. 

A K6banyai Bolgar Onkormanyzat tovabbra is szervezi a keriileti bolgar nemzetiseg 
kulturalis tevekenyseget. Rendezvenyeikkel es programjaikkal hozzajarulnak a 
magyarorszagi sokszinii bolgar kulturalis orokseg keriileti szintii bemutatasahoz es 
megismertetesehez. A K6banyai Bolgar Onkormanyzat a 2013. evi munkaterveben 
megfogalmazott es elfogadott feladatokat teljesitette. 

Budapest, 2014. aprilis 28. 

Ajegyz6konyvi kivonat hiteles: 
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Az iiles idopontja: 
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Budapest Fovaros X. kerulet 
Kobanyai Polgarmesteri Hivatal 

Human Iroda 
Oktatasi, Kulturalis, Civil Csoport 

Iktat6szam: 92/2014. 

Kivonat a Kobanyai Gorog Onkormanyzat 
Kepviselo-testiileti iilesenek jegyzokonyvebol 

2014. aprilis 14. 

A kivonatot kapja: Kollatosz Jorgosz 
E1nok 

3. napirendi pont targya: Beszamolo a Kobanyai Gorog Onkormanyzat 2013. evi 
evi kOltsegvetesenek vegrehajtasarol (sz6beli eloterjesztes) 

Elnok: A Kepvise16-testiilet 4 fovel hatarozatkepes. 

18/2014. (IV. 14.) Kobanyai Gorog Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
hatarozata 
( 4 igen, egyhangu szavazattal) 

Kobanyai Gorog Onkormanyzat Kepviselo-testlilete a Kobanyai Gorog Onkormanyzat 
20 13. evi koltsegvetesenek vegrehajtasar61 sz616 beszamol6t az alabbiak szerint 
fogadja el: 
A Kobanyai Gorog Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a 2013. evi koltsegveteset a 
3/2013.(II. 7.) hatarozataval fogadta el. A koltsegvetes teljesitesenek teteles 
kimutatasat a mellekelt tablazat tartalmazza. A bevetelek alakulasat tekintve 
megallapithat6, hogy a 2013.evre tervezett bevetelek 99,92%-a az ev soran 
realizal6dott. Bevetelkent jelentkezik a banki lekotesbol szarmaz6 kamat (7 eFt), 
tovabba a Budapest Fovaros X. keri.ilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testlilete, 
Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsagt61 palyazat utjan a tartalekkeretbol a 
Hagyomanyorzo Gorog Kulturalis Est, a karacsonyi linnepseg, Nemzetisegek Napja, 
valamint a Kobanyai Gorog Onkormanyzat miikodesi koltsegeihez kapott brutt6 180 
eFt tamogatas. A kozponti altalanos miikodesi (222 eFt) es a feladatlapu (582 eFt) 
tamogatas is szamlajukra keri.ilt, mellyel egylitt a gorog onkormanyzatnak a 20 13. evi 
bevetele 1 212 eFt. M6dositott bevetelkent jelentkezik a 2012. evi penzmaradvany 
osszege (217 eFt). A 2013. evre tervezett kiadasok m6dositott eloiranyzata 1 213 eFt
tal szamolt, melyb61 az ev soran 1 088 eFt felhasznalasra keri.ilt sor, ez 89,69%-os 
teljesitest jelent. A munkaad6t terhelo jarulekok fizetese (14 eFt) a 2013.ev soran 
megt6rtent, a tervezett osszeg 70%-at hasznaltak fel. A keszletbeszerzesek (1 08 eFt) 
83,72%-ra teljesi.iltek, amely irodaszerek, festekpatronok, nyomtatvanyok, konyvek, 
tisztit6szerek, karbantartasi anyagok es egyeb a nemzetisegi iroda, valamint a klub 
miikodtetesehez szi.ikseges targyi eszkozok beszerzeset jelenti. A kiadasok tovabbi 
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teteleit a klilonfele dologi kiadasok, reszben pedig a munkatervi feladatokra 
felhasznalt tetelek jelentik. Fontos kiemelni, hogy 2008. januar 1-jetol nemzetisegi 
onkormanyzatuk irodahelyisegenek es klubjanak - amelyet kulturalis celokra, 
neptancorak tanitasara es zeneprobakra is hasznalnak - kozlizemi dijait a Budapest 
F 6varos X. kerlilet Kobanyai Onkormanyzat atvallalta. Az ifjusag reszere heti 
rendszeresseggel zene, tanc es gorog nyelvorakat tartottak. Heti 2 alkalommal delel6tt 
a nyugdijasok rendszeresen osszejonnek es egeszsegmeg6rz6 tomat tartanak a Havasi 
Gyopar Alapitvannyal kozosen. Az id6sek beszelgetnek, tavliznak, illetve felelevenitik 
regi kozos emlekeiket. A K6banyai Gorog Onkormanyzat celja, hogy osszefogja a 
kerlilettikben nagy szamban el6 gorog szarmazasu polgarokat es minel tObb 
hagyomany6rz6, a gorog kultura soksziniiseget bemutato, a szabadid6 kulturalt 
eltoltesenek lehet6seget biztosito programokat rendezzen szamukra. Celjaik kozott 
szerepel a gorog kultura es hagyomanyok megismertetese a nem gorog szarmazasu 
nagykozonseggel. Nemzetisegi onkormanyzatuknak 2013. evben is tObb nagysikerii 
rendezvenye volt: 2013. marcius 9-en hagyomanyapolas celjabol Gorog N6napot 
tartottak a Gorog Klubban (1104 Budapest, Kada utca 120.), 2013. marcius 14-en a 
Conti-kapolnanal megrendezett faklyas felvonulason, valamint a havazas miatt 2013. 
marcius 15-en a Korosi Csoma Sandor K6banyai Kulturalis Kozpont (KOSZI) 
szinhaztermeben megtartott linnepi megemlekezesen vettek reszt. 20 13. marc ius 23 -an 
19.00 orakor a J ozsef Attila Miivel6desi Kozpontban ( 1131 Budapest, J ozsef Attila ter 
4.) a Gorog Nemzeti Dnnep 192. evforduloja alkalmabol nemzeti megemlekezest 
tartottak. 2013. aprilis 6-an 11.00 orakor a Magyarorszagi Gorogok Orszagos 
Onkormanyzata konyvtaraban (1054 Budapest, Vecsey utca 5.) id. Kollatosz Jorgosz 
,Ujra latjuk valaha a falunkat" cimii konyvenek bemutatojat rendeztek meg. 2013. 
aprilis honapban a helyi anyanyelvii hiteleti tevekenyseget tamogatva a Gorog Husvet 
alkalmabol gorog kiallitast szerveztek a Gorog Klubban. 2013. majus 1-jen reszt 
vettek az Ohegy parkban megrendezett Halmajalison. 2013. junius 27-tol - 30-ig tarto 
Szent Laszlo Napok rendezvenyein - a ,K6banya diszpolgara", a K6banyaert dijak es 
elismer6 cimek atadasi linnepsegen es a Szent Laszlo-szobor koszoruzasa programjain 
vettek reszt. A koszoru koltsegeihez brutto 10 eFt osszeget biztositottak. 2013. julius 
12-14-e kozott Prevezaban a Helidonaki Gorog Hagyomany6rz6 Egyeslilet altai 
megrendezett gorogorszagi neptanc szeminariumon a fellep6 ruhak tisztitasa 
koltsegeihez brutto 10 eFt osszeget biztositottak. A Gorog Ifjusagi Egyeslilet altai 
szervezett sportnapot 10 eFt osszeggel tamogattak. 20 13. augusztus 20-an a Magyar 
Oltar el6tti teren (Budapest X., Szent Laszlo ter 7-14.) megrendezett Szent Istvan-napi 
linnepsegen vettek reszt es a dekoracios koltsegeihez 5 eFt-ot biztositottak. A 
Magyarorszagi Gorogok Kulturalis Egyestilet altai kiadott a ,Fejezetek Gorogorszag 
ujkori t6rteneteb61 a szabadsagharctol napjainkig" cimii konyvb61 50 db-ot vasaroltak, 
amelyet k6banyai gorog nyugdijasok es szimpatizansok kozott kiosztottak. 2013. 
december 7-en a kozmeghallgatast kovet6en a Gorog Klubban a kerlileti nyugdijasok, 
gyerekek es erdekl6d6 vendegek reszere Mikulas linnepseget rendeztek, amelyhez 150 
eFt-ot biztositottak. 2013. december 15-en a Nemzetisegek es Civil Szervezetek 
Hazaban (1105 Budapest, Ihasz utca 26.) a kulturalis oroksegenek apolasaval 
kapcsolatos feladatok ellatasa celjabol a Nemzetisegek Napja alkalmabol 
nemzetisegek hagyomany6rz6 karacsonyi linnepseget szerveztek, amelyen Eleonora 
Zuganeli: I Epimoniszu (Kitartas a szerelem mellett) cimii szamat zongora kiserettel 
enekelte Kollatosz F otisz szinmiivesz. Masodik miisorszamkent a K6banyai Gorog 
lfjusagi Zenekar tagjai hasaposerviko ritmusban adtak el6 gorog autentikus szamokat. 
2013. december 19-en a kerlileti civil szervezetekkel valo egylittmiikodes celjabol a 
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Korosi Csoma Sandor Kobanyai Kulturalis Kozpont (KOSZI) szinhaztermeben reszt 
vettek a Civil Hagyomanyorzo Karacsonyi Dnnepsegen, amelyen a keriileti gorog 
szarmazasu nyugdijasok kulturalis miisor kereteben karacsonyi csomagokat kaptak. A 
fenti rendezvenyekre vonatkoz6 koltsegek - a penzligyi, lizemeltetesi, berleti, 
takaritasi, rendezvenyszervezesi szolgaltatasok, miisorszolgaltatas, nem adatatviteli 
tavkozlesi koltsegek, szallitas, nyomda, propaganda, dekoraci6 es egyeb 
kommunikaci6s dijak - 95,06 %-ra teljesiiltek. A kiilonfele dologi kiadasok - AF A, 
reprezentaci6 - 88,48%-ra teljesiiltek. Az egyeb foly6 kiadasok felhasznalasa 45%, 
amely a munkaltat6 altai fizetett SZJA koltsegeket jelenti. Nemzetisegi 
onkormanyzatuk 2013. evi koltsegvetesenek vegrehajtasa az osszbevetelek es kiadasok 
tekinteteben kiegyensulyozott volt. 

Budapest, 2014. aprilis 29. 



Nemzetisegi Onkormanyzatok 
2013.ev kiadasai es bevetelei 

Megnevezes Eredeti Modositott 

eloiranyzat 

GOROG NEMZETISEGI ONKORMANYZAT 

KIADASOK 

Munkaad6kat terhel6 jarulekok 20 
Keszletbeszerzesek 8 129 
Szolgiltatasok 109 506 
KtilOnfele dologi kiadasok 105 538 
Egyeb foly6 kiadasok 20 

Kiadasok osszesen 222 1213 

BEVETELEK 

Miikodesi bevetelek 8 

Miikodesi c.tamogataserteku bevetel kv-i 222 808 

Miikodesi c.tamogataserteku bevetel onk. 180 

Penzforgalom nelktili bevetel 217 

T.evi fligg6 

Bevetelek osszesen 222 1213 

eFt-ban 

Teljesites 
Tel,jesites 

0/o-a 

14 70,00% 
108 83,72% 
481 95,06% 
476 88,48% 

9 45,00% 

1088 89,69% 

7 87,50% 

808 100,00% 

180 100,00% 

217 100,00% 

1212 99,92% 
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Budapest Fovaros X. keriilet 
Kobanyai Polgarmesteri Hivatal 

Human Iroda 
Oktatasi, Kulturalis, Civil Csoport 

Iktat6szam: 93/2014. 

Kivonat a Kobanyai Gorog Onkormanyzat 
Kepviselo-testiileti iilesenek jegyzokonyvebol 

2014. aprilis 14. 

A kivonatot kapja: Kollatosz Jorgosz 
Elnok 

4. napirendi pont targya: Beszamolo a Kobanyai Gorog Onkormanyzat 2013. evi 
munkatervenek teljesiteserol (sz6beli el6terjesztes) 

Elnok: A Kepvisel6-testtilet 4 f6vel hatarozatkepes. 

19/2014. (IV. 14.) Kobanyai Gorog Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
hatarozata 
( 4 igen, egyhangu szavazattal) 

K6banyai Gorog Onkormanyzat Kepvisel6-testtilete a K6banyai Gorog Onkormanyzat 
2013. evi munkatervi teljesiteser61 sz616 beszamol6t az alabbiak szerint fogadja el: 
Beszamol6jaban elmondta, hogy 2013. ev soran 10 kepvisel6-testtileti til est tartottak, 
melyen 69 hatarozatot hoztak, tehat eleget tettek a tOrveny altai el6irt 
kotelezettsegeknek. 

A K6banyai Gorog Onkormanyzat Kepvisel6-testtiletenek tileseir61 kesziilt 
jegyz6konyvek minden alkalommal hatarid6ben tovabbitasra keriiltek a Budapest 
F6varos Kormanyhivatalanak Torvenyessegi Ellen6rzesi es Feliigyeleti F6osztalyahoz. 
A Kepvisel6-testtilet munkajaval kapcsolatosan 2013. ev folyaman tOrvenyessegi 
eszrevetel nem erkezett Budapest F6varos Kormanyhivatalat61. 

A testiileti munka es annak dokumentalasa soran rendszeres tamogatast kaptak a 
Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatala Human 
lroda Kulturalis, Oktatasi es Civil Csoport civil es nemzetisegi referenset61. A 
Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testtiletenek 
munkajaban a tOrvenyi keretek altai biztositott m6don vettek reszt. Folyamatosan 
meghivast kaptak Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-
testtiletenek tileseire, valamint a Kultunilis, Oktatasi es Sport Bizottsag tileseire, 
melyeken a gorog nemzetiseget erint6 napirendi pontok targyalasakor rendszeresen 
reszt vettek. A K6banyai Gorog Onkormanyzat a 1104 Budapest, Kada utca 120. szam 
alatti Gorog Klubban - az onkormanyzat tulajdonaban lev6 - irodahelyisegeben 
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vegezte a testtileti munkajat. 2013. marcius h6napban Egytittmiikodesi megallapodast 
kotottek a Budapest Fovaros X. kertilet K6banyai Onkormanyzattal. 

A K6banyai Gorog Onkormanyzat reszere a kozponti allami tamogatas osszege 222 e 
Ft-ot, a feladatalapu tamogatas 582 eFt a 2012. evi penzmaradvany 217 eFt-ot 
jelentett a 2013. evre. Szeles korii kulturalis tevekenysegtiket a Budapest Fovaros X. 
kertilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testtiletenek Kulturalis, Oktatasi es Sport 
Bizottsaga palyazat utjan a tartalekkeretb61 a Hagyomany6rz6 Gorog Kulturalis Est, a 
karacsonyi tinnepseg, Nemzetisegek Napja, valamint a K6banyai Gorog 
Onkormanyzat miikodesi koltsegeihez kapott brutt6 180 eFt osszegii tamogatast. 
Folyamatosan meghivast kaptak a Budapest F6varos X. kertilet K6banyai 
Onkormanyzat Kepvisel6-testtiletenek, valamint a Kulturalis, Oktatasi es Sport 
Bizottsag tileseire, amelyeken a Kobanyai Gorog Onkormanyzatot erint6 temak 
eseteben reszt vettek. 
A Budapest F6varos X. Kertilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testtilete 2013. 
majusaban elfogadta a Kobanyai Gorog Onkormanyzat beszamol6jat a 2012. evi 
koltsegvetesenek vegrehajtasar61 es munkatervi feladatainak teljesiteser61. 

A Kobanyai Gorog Onkormanyzat Kepviselo-testtilete reszt vett a Budapest Fovaros 
X. kertilet K6banyai Onkormanyzat donteshozatali eljarasaiban az alabbiak szerint: 

Velemenyeztek a Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat 2013. ev1 
elfogadott koltsegvetesi koncepci6jat. Javaslatot tettek a Budapest Fovaros X. kertilet 
Kobanyai Onkormanyzat 2014. ev1 koltsegvetesi koncepci6 tervezetehez, 
velemenyeztek a Budapest F6varos X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat 2014. evi 
koltsegvetesi koncepci6jat, 2013. november 28-an reszt vettek a Budapest F6varos X. 
kertilet K6banyai Onkormanyzat Kozmeghallgatasan. 

Reszletesen ismerteti a 20 13. evi munkatervi feladatok vegrehajtasat: 
A Kobanyai Gorog Onkormanyzat 1999. november 1-je 6ta sikeresen miikodtetik a 
Gorog Klubot a Bp. X., Kada u. 120. alatt, mely 2007. 6ta nemzetisegi iroda szerepet 
t6lti be. A klubban talalkozhatnak a komyeken lak6 idos gorog kobanyai polgarok. Az 
ifjusag reszere heti rendszeresseggel zene- es tanc6rakat tartanak. A klubbot az 
onkormanyzat hetente hetf6n es cstit6rt6k6n 10.00-12.00 6ra kozott dijmentesen a 
Havasi Gyopar Szocialis, Egeszsegtigyi, Kulturalis Segit6 Alapitvany rendelkezesere 
bocsatja, amely rendszeresen fogad66rat es hetente ketszeri alkalommal toma 6rakat 
tart. Heti 2 alkalommal delel6tt a nyugdijasokat rendszeresen osszejonnek es 
beszelgetnek, tavliznak, illetve felelevenitik regi kozos emlekeiket. A Kobanyai Gorog 
Onkormanyzat celja, hogy osszefogja a keruletukben nagy szamban elo gorog 
szarmazasu polgarokat es minel t6bb hagyomanyorzo, a gorog kultura soksziniiseget 
bemutat6, a szabadid6 kulturalt eltoltesenek lehet6seget biztosit6 programokat 
rendezzen szamukra. Celjaik kozott szerepel a gorog kultura es hagyomanyok 
megismertetese a nem gorog szarmazasu nagykozonseggel. 

Rendszeres a kulturalis egytittmiikodes a K6banyai Gorog Onkormanyzat lfjusagi 
Tanccsoportjaval. Heti rendszeresseggel penteken es szombatonkent fellepesek elott 
15 f6 rendszeresen gyakorolja a gorog nepi tancokat. Ez a hely biztositja szamukra a 
lehetoseget, hogy eleget tegyenek a ktil6nboz6 felkereseknek, fellepeseknek. 
Repertoarjuk altalaban a gorog autentikus nepzenere eptil. A fiatal tehetseges 
miiveszek (fuvolan, csell6n, klarineton) zongorakiserettel komolyzenei beteteket 
gyakorolnak. A zenekar vezeteset Kollatosz Jorgosz el6ad6miivesz latja el. A 
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Tanccsoport tagjai reszt vesznek a Kobanyai Gorog Onkormanyzat altai szervezett 
kulturalis rendezvenyeken. 
2013. febrmir 23-an a Bp., VII. Rottenbiller utca 16-18. szam alatt sorra keriilo 
emlektabla avatason reszt vettek. Ebben az epUletben mukodott 1950-1954 kozott a 
gorog menekUltek ipari tanul6inak ,Ilektra" leanykollegiuma. Az 1883-ban epUlt haz 
korabban menhelykent es hadik6rhazkent is szolgalt. Az emlektabla avatasra 10 000 
Ft keret6sszeget biztositottak. 
2013. marcius 9-en hagyomanyapolas celjabol Gorog Nonapot tartottak a Gorog 
Klubban (1104 Budapest, Kada utca 120.). gyermekversekkel, gorog zenevel es 
tanchazzal szinesitve. Koszonot mondott Koranisz Laokratisz, a Magyarorszagi 
Gorogok Orszagos Onkormanyzatanak elnoke. Gorog etelek es italok vartak kedves 
vendegeiket. A rendezvenyre 90 000 Ft osszegu keretet biztositottak. 
2013. marcius honapban a keriileti civil szervezetekkel valo egyiittmiikodes 
celjabol kulturalis egyUttmukodesi megallapodast kot6ttek a Havasi Gyopar Szocialis, 
EgeszsegUgyi, Kulturalis, Segito Alapitvany Alapitvannyal (1105 Budapest, Banya 
utca 31.). 

2013. marcius 14-en a Conti-kapolnanal megrendezett faklyas felvonulason, 
valamint a havazas miatt 2013. marcius 15-en a Korosi Csoma Sandor Kobanyai 
Kulturalis Kozpont (KOSZI) szinhaztermeben megtartott Unnepi megemlekezesen 
vettek reszt. 2013. marcius 23-an 19.00 orakor a J6zsef Attila Muvelodesi 
Kozpontban (1131 Budapest, J6zsef Attila ter 4.) megtartott Gorog Nemzeti Unnep 
192. evforduloja alkalmabol megrendezett nemzeti megemlekezesre - Az Unnepi 
musorban kozremukodott a Dodecachordon egyUttes- a kobanyai gorog nyugdijasok 
szallitasa koltsegeihez brutt6 20 000 Ft osszeget biztositottak. 
2013. marcius 30-an 17.00 orakor Beloianniszban a Szt. Demeter Konstantin es 
Helena Ortodox templomban es a Kozossegi Muvelodesi Hazban megtartott Gorog 
Nemzeti Unnep 192. evforduloja alkalmabol megrendezett nemzeti Unnepsegre a 
kobanyai gorog nyugdijasok szallitasa koltsegeihez brutt6 40 eFt osszeget 
biztositottak. Az istentisztelet utan megkoszoruztak a templom kertjeben leva 
emlekmuvet, majd megtekintettek a Beloianniszi Pyrgos neptanc egylittes musorat. A 
Nemzeti Unnep reggelig tart6 tanchazzal zarult. 
2013. aprilis honapban a helyi anyanyelvii hiteleti tevekenyseget tamogatva a 
Gorog Husvet alkalmab61 gorog kiallitast szerveztek a Gorog Klubban. 
2013. aprilis 6-an 11.00 6rakor a Magyarorszagi Gorogok Orszagos Onkormanyzata 
konyvtaraban (1054 Budapest, Vecsey utca 5.) id. Kollatosz Jorgosz ,Ujra latjuk 
valaha a falunkat" megrendezesre keriilt k6nyvbemutat6jan reszt vettek, a konyvet 
bemutatta Szkevisz Theodorosz, a gorog nemzetisegi konyvtarallomanyanak 
bovitesere brutt6 20 eFt osszeget biztositottak. A Kobanyai Ormeny Onkormanyzat 
2013. aprilis 25-en az ormeny genocidium 98. evfordul6ja emlekere filmvetitessel 
egybekot6tt kulturalis megemlekezest rendezett a Pongrac Kozossegi Hazban ( 110 1 
Bp., Salg6tarjani ut 47.), melyen reszt vettek. 2013. majus 5-en a helyi anyanyelvu 
hiteleti tevekenyseget tamogatva a Gorog Husvet alkalmab61 gorog ikon kiallitast 
szerveztek a Gorog Klubban. A keriileti lakosok szamara talalkoz6t biztositottak a 
keriiletben a gorog p6paval. A rendezvenyt 40 000 Ft keretosszeggel tamogattak. 
2013. majus 1-jen a Budapest Fovaros X. kerlilet Kobanyai Onkormanyzat Ohegy 
majalison es halaszlef6zo versenyen vettek reszt. A Kobanyai Ormeny Onkormanyzat 
2013. junius 7-en a festett kovek- rogtonzesek cimen a kofesto szakkorre jar6 diakok 
munkajab61 kiallitast szervezett kulturalis musorral egybekotve a Pongrac Kozossegi 
Hazban (1101 Bp., Salg6tarjani ut 47.), melyen reszt vettek. A kulturalis rendezvenyen 
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a Lelektiikor Improvizacios Szinhaz kozos bemutatojat lathattak az erdeklodok. A 
miisort barati beszelgetes es szereny vendeglatas kovette. A Helidonaki Gorog 
Hagyomany6rz6 Egyesiilet vezetoje Sztefopulosz Vaszilisz kerelemmel fordult 
onkormanyzatukhoz, hogy a 2013. julius 12-14-e kozott Prevezaban megrendezesre 
keriilo gorogorszagi neptanc szeminarium utazasi koltsegeihez nyujtsanak tamogatast. 
Az ido rovidsege miatt a Kobanyai Gorog Onkormanyzat brutto 1 0 000 Ft ertekben 
vallalta a tancosok fellepo ruhainak a tisztitasat. Agardi Elektra miiveszeti vezeto 
megkoszonte a Kobanyai Gorog Onkormanyzat tamogatasat. 
2013. junius 27-tol - 30-ig tarto Szent Laszlo Napok rendezvenyein - a ,Kobanya 
diszpolgara", a Kobanyaert dijak es elismero cimek atadasi iinnepsegen es a Szent 
Laszlo-szobor koszoruzasanak programjain vettek reszt. 2013. augusztus 20-an a 
Magyar Oltar elotti teren (Budapest X., Szent Laszlo ter 7-14.) megrendezesre keriilt 
Szent Istvan-napi iinnepsegen vettek reszt. 2013. szeptember 12-en az Ormeny 
Fiiggetlenseg Napja 22. evforduloja alkalmabol Ormeny Hagyomany6rz6 Kulturalis 
Estet rendeztek a kulturalis miisor, k6fest6 szakkor kiallitasa, filmvetites utan az 
ormeny nemzet eteleibol kostoloval egybekotOtt gasztronomiai bemutatora keriilt sor, 
a Pongrac uti Idosek Klubjaban (1101 Budapest, Pongrac ut 9.), melyen reszt vettek. 
2013. oktober 6-an az Aradi vertanuk tiszteletere rendezett onkormanyzati iinnepi 
megemlekezesen vettek reszt. 
2013. oktober 23-an a Kobanyai Onkormanyzat szervezeseben iinnepi miisorral 
egybekotOtt koszoruzason vettek reszt az 1956-os forradalom es szabadsagharc 57-
evforduloja alkalmabol. 
2013. oktober 26-an 19.00 orakor a Radnoti Miklos Miivelodesi Kozpontban (1133 
Budapest, Karpat utca 23.) a Gorog ellenallas 73. evforduloja alkalmabol 
megrendezett nemzeti megemlekezesen vettek reszt. A kobanyai gorog nyugdijasok es 
a zenekar hangszereinek szallitasa koltsegeihez brutto 60 eFt osszeget biztositsanak. 
2013. november 4-en a Pongrac telepen a Pongrac Kozossegi Haz falan a telepen 
harcolo fiatalok emlekere 20 13. evben keszitett emlektablat koszoruztak meg. 
2013. november 13-an reszt vettek a Lengyel Fiiggetlenseg Napja alkalmabol a 
Kobanyai Lengyel Onkormanyzat altai rendezett iinnepsegen. A rendezvenyen 
tortenelmi eloadassal es kulturalis miisorral emlekeztek meg a nemzeti iinneprol. 
2013. november 24-en hagyomany6rz6 celzattal kozosen a Kobanyai Lengyel, 
Nemet, Roma es Ruszin Onkormanyzattal a Szovjetunioba hurcolt magyar politikai 
rabok es kenyszermunkasok emleknapja iinnepsegen vettek reszt a Lengyel 
Templomban. 
2013. december 6-an a Kobanyai Nemet Onkormanyzat altai a Korosi Csoma Sandor 
Kobanyai Kulturalis Kozpont (1105 Budapest, Szent Laszlo ter 7114.) korgaleriajaban 
megrendezendo Winter in Steinbruch kepzomiiveszeti kiallitason vettek reszt. 
2013. december 7-en 10.30 orakor a kozmeghallgatast kovetoen a Gorog Klubban a 
keriileti nyugdijasok, gyermekek es erdekl6d6 vendegek reszere Mikulas iinnepseget 
tartottak, amelyen a gyermekek csomagokat kaptak kulturalis miisort kovetoen a 
Mikulastol. A meghivottak szereny megvendegelesben reszesiiltek. 
2013. december 8-an, 17.00 orakor a Budai Vigadoban (Budapest, I., Corvin ter 8.) a 
Nemzetisegek Napja alkalmabol szervezett nemzetisegi galamiisoron vettek reszt, 
valamint ugyanitt Kollatosz Jorgosz elnok reszere atadasara keriilt a 2013. evi Pro 
Cultura Minoritatum Hungariae kitiintetes. 
2013. december 15-en a Nemzetisegek es Civil Szervezetek Hazaban (11 05 Budapest, 
lhasz utca 26.) a kulturalis oroksegenek apolasaval kapcsolatos feladatok ellatasa 
celjabol a Nemzetisegek Napja alkalmabol nemzetisegek hagyomany6rz6 karacsonyi 
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iinnepseget szerveztek, amelyen Eleonora Zuganeli: I Epimoniszu (Kitartas a szerelem 
mellett) cimii szamat zongora kiserettel enekelte Kollatosz Fotisz szinmiivesz. 
Masodik miisorszamkent a Kobanyai Gorog Ifjusagi Zenekar tagjai hasaposerviko 
ritmusban adtak el6 gorog autentikus szamokat. 
2013. december 19-en a keriileti civil szervezetekkel val6 egyiittmiikodes celjab61 
a Korosi Csoma Sandor Kobanyai Kulturalis Kozpont (KOSZI) szinhaztermeben reszt 
vettek a Civil Hagyomany6rz6 Karacsonyi Unnepsegen. A miisor vegen tObbek kozott 
a gorog szarmazasu kobanyai nyugdijasok ajandekcsomagokat kaptak es szereny 
vendeglatasban reszesiilnek. 
A Kobanyai Gorog Onkormanyzat tovabbra is szervezi a keriileti gorog nemzetisegek 
kulturalis tevekenyseget. Rendezvenyeikkel es programjaikkal hozzajarulnak a 
magyarorszagi sokszinii gorog kulturalis orokseg keriileti szintii bemutatasahoz es 
megismertetesehez. 

Budapest, 2014. aprilis 29. 
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Budapest Fovaros X. keriilet 
Kobanyai Polgarmesteri Hivatal 

Human Iroda 
Oktatasi, Kulturalis, Civil Csoport 

Iktat6szam: 96/2014. 

Kivonat a Kobanyai Horvat Onkormanyzat 
Kepviselo-testiileti iilesenek jegyzokonyvebol 

2014. aprilis 14. 

A kivonatot kapja: Filipovics Mate 
Elnok 

3. napirendi pont targya: Beszamolo a Kobanyai Horvat Onkormanyzat 2013. evi 
koltsegvetesenek vegrehajtasarol (sz6beli el6terjesztes) 

Elnok: A Kepvisel6-testlilet 4 f6vel hatarozatkepes. 

16/2014. (IV. 14.) Kobanyai Horvat Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
hatarozata 
( 4 igen, egyhangu szavazattal) 

Kobanyai Horvat Onkormanyzat Kepvisel6-testlilete a K6banyai Horvat 
6nkormanyzat 20 13. evi kOltsegvetesenek vegrehajtasarol sz616 beszamolot az 
alabbiak szerint fogadja el: 
A K6banyai Horvat Onkormanyzat Kepvisel6-testtilete a 2013. evi koltsegveteset a 
3/2013.(11. 7.) hatarozataval fogadta el. A koltsegvetes teljesitesenek teteles 
kimutatasat a mellekelt tablazat tartalmazza. A bevetelek alakulasat tekintve 
megallapithat6, hogy a 20 13. evre tervezett bevetelek 1 00%-a az ev soran 
realizal6dott. Bevetelkent jelentkezik a banki lekotesb61 szarmaz6 kamat (5 eFt), 
tovabba a Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat Kulturalis, Oktatasi 
es Sport Bizottsagt61 a Horvat Hagyomany6rz6 Tavaszkoszont6, a karacsonyi 
tinnepseg, a Nemzetisegek Napja, valamint a K6banyai Horvat Onkormanyzat 
miikodesi koltsegeihez biztositott brutt6 (180 eFt) osszegii tamogatas. A kozponti 
altalanos miikodesi (222 eFt) es a feladatalapu tamogatas 340 eFt es a 2012. evi 
penzmaradvany 61 eFt is szamlajukra kertilt, mellyel egytitt a horvat onkormanyzatnak 
a 2013. evi bevetele 811 eFt. A 20 13. evre tervezett kiadasok m6dositott eloiranyzata 
811 eFt-tal szamolt, melyb61 az ev soran 776 eFt felhasznalasra kertilt sor, ez 95,68%
os teljesitest jelent. A munkaad6t terhel6 jarulekok kifizetese ( 41 eFt) a 2013 .ev soran 
a tervezett osszeg 100%-at hasznaltak fel. A keszletbeszerzesek (59 eFt) 93,65%-ra 
teljestiltek, amely irodaszerek, festekpatronok, nyomtatvanyok, tisztit6szerek es egyeb 
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a nemzetisegi iroda miikodtetesehez szi.ikseges targyi eszkozok beszerzeset jelenti. A 
kiadasok tovabbi teteleit a ki.ilonfele dologi kiadasok, reszben pedig a munkatervi 
feladatokra felhasznalt tetelek jelentik. 2013. marcius 14-en a Conti-kapolnanal 
megrendezett faklyas felvonulason, valamint a havazas miatt 2013. marcius 15-en a 
Korosi Csoma Sandor Kobanyai Kulturalis Kozpont (KOSZI) szinhaztermeben 
megtartott i.innepi megemlekezesen vettek reszt. 20 13. junius 8-en a Horvat Altalanos 
Iskola, 6voda es Gimnazium es Diakotthon (1144 Budapest, Kantome setany 1-3.) 
tomatermeben megrendeztek a Horvat Hagyomany6rz6 Tavaszkoszont6 rendezveny 
kereten beli.il 7. alkalommal a Pancsity Istvan labdarugo emlektomat. A rendezvenyen 
nagy sikerrel fellepett a Horvat Hagyomany6rz6 Egyesi.ilet. Junius 28-an a 
horvatorszagi Vinkovci testvervarosbol a Szent Laszlo Napokon vendegszerepelt a 
Vinkovci v aros Magyar Kozossegenek Enekkara, akik mellett tolmacsolasi 
feladatokat lattak el a Kobanyai Horvat Onkormanyzat kepviseloi. 20 13. augusztus 20-
an a Magyar Oltar elotti teren (Budapest X., Szent Laszlo ter 7-14.) megrendezett 
Szent Istvan-napi i.innepsegen vettek reszt es a dekoracios koltsegeihez 5 eFt-ot 
biztositottak. 2013. augusztus 31-en az Ohegy parkban megrendezett 6. Kobanyai 
Rendvedelmi Napon vettek reszt es a rendezveny dologi koltsegeihez brutto 10 eFt-ot 
biztositottak. A Kobanyai Horvat Onkormanyzat a Horvat Koztarsasag hatarain kivi.il 
elo horvatok szamara kiirt palyazat kapcsan egyi.ittmiikodesi megallapodast irt ala a 
Fovarosi Horvat Onkormanyzattal (1089 Budapest, Biro Lajos utca 24.) a 
templomkorusok talalkozoja celjabol. 2013. szeptember 13-15-a kozott a Kobanyai 
Horvat Onkormanyzat kepviseloi Vinkovciban a Vinkovaci Oszi Napok 
rendezvenysorozatan vettek reszt, mely a Vukovari-szeremsegi megye egyik 
legjelentosebb hagyomany6rz6 rendezvenye. A fenti rendezvenyekre vonatkozo 
koltsegek-a penzi.igyi, i.izemeltetesi, teremberleti, rendezvenyszervezesi szolgaltatasok, 
nem adatatviteli celu tavkozlesi dijak, miisorszolgaltatasi, szallitasi, reklam, 
propaganda es dekoracios dijak- 100,26 %-ra teljesi.iltek. A ki.ilonfele dologi kiadasok 
- AFA, reprezentacio- 89,67%-ra teljesi.iltek, mivel a jarulekok kifizetese ebben az 
idoszakban tOrtent. Az egyeb folyo kiadasok felhasznalasa 24 eFt ez 96%, amely a 
munkaltato altai fizetett SZJA koltsegeket jelenti. Nemzetisegi onkormanyzatuk 2013. 
evi koltsegvetesenek vegrehajtasa az osszbevetelek es kiadasok tekinteteben 
kiegyensulyozott volt. 

Budapest, 2014. aprilis 29. 

Ajegyzokonyvi kivonat hiteles: 



Nmzetisegi Onkormauyzat 
2013 .. ev liiadasai es bevetelei 

l\1egnevezes Eredeti M6dositott 

eloiranyzat 

HORVAT NEMZETISEGI ONKORMANYZA 

KIADASOK 

Munkaad6kat terhel6 jarulekok 41 
FCeszletbeszerzesek 26 63 
Szolgaltatasok 125 382 
FClilonfele dologi kiadasok 71 300 
Egyeb foly6 kiadasok 25 

Kiadasok osszesen 222 811 

BEVETELEK 

Miikodesi bevetelek 5 
Miikodesi c.tam. ertekii bevetel kp-i 222 565 
Miikodesi c.tam. e1iekii bevetel onk. 180 
Penzforgalom nelkilli bevetel 61 
Targy evi ftiggo 

Beveteleli osszesen 222 811 

eFt-ban 

Tel,jesites 
Teljesites 

0/o-a 

41 100,00% 
59 93,65% 

383 100,26% 
269 89,67% 
24 96,00% 

--

776 95,68% 

5 
565 100,00% 
180 100,00% 
61 

811 100,00% 
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Budapest Fovaros X. keriilet 

Kobanyai Polgarmesteri Hivatal 
Human Iroda 

Oktatasi, Kulturalis, Civil Csoport 

Iktat6szam: 97/2014. 

Kivonat a Kobanyai Horvat Onkormanyzat 
Kepviselo-testiileti iilesenek jegyzokonyvebol 

2014. aprilis 14. 

A kivonatot kapja: Filipovics Mate 
Einok 

4. napirendi pont targya: Beszamolo a Kobanyai Horvat Onkormanyzat 2013. evi 
munkatervenek teljesiteserol (sz6beli eioterjesztes) 

Elnok: A Kepviseio-testtilet 4 fovei hatarozatkepes. 

17/2014. (IV. 14.) Kobanyai Horvat Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
hatarozata 
( 4 igen, egyhangu szavazattal) 

Kobanyai Horvat Onkormanyzat Kepvisei6-testiiiete a Kobanyai Horvat 
Onkormanyzat 2013. evi munkatervi teijesiteseroi sz6I6 beszamoi6t az aiabbiak szerint 
fogadja ei: 
Beszamoi6jaban eimondja, hogy 2013. ev soran 12 kepviseio-testiiieti tilest tartottak, 
meiyen 71 hatarozatot hoztak, tehat eieget tettek a tOrveny altai eioirt 
koteiezettsegeknek. 
A Kobanyai Horvat Onkormanyzat Kepvisei6-testiiietenek tileseir6I kesztiit 
jegyzokonyvek minden aikaiommai hataridoben tovabbitasra kertiltek a Budapest 
Fovaros Kormanyhivataianak Torvenyessegi Ellenorzesi es Feitigyeieti Foosztalyahoz. 
A Kepvisei6-testtilet munkajavai kapcsoiatosan 2013. ev foiyaman torvenyessegi 
eszrevetei nem erkezett Budapest Fovaros Kormanyhivataiat61. 
A testtiieti munka es annak dokumentaiasa soran rendszeres tamogatast kaptak a 
Budapest F ovaros X. kertiiet Kobanyai Onkormanyzat Poigarmesteri Hivataia Human 
Iroda Kuituralis, Oktatasi es Civil Csoport civil es nemzetisegi referensetol. A 
Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testtiletenek 
munkajaban a tOrvenyi keretek altai biztositott m6don vettek reszt. Foiyamatosan 
meghivast kaptak Budapest Fovaros X. kertiiet Kobanyai Onkormanyzat Kepvisei6-
testiiietenek tileseire, vaiamint a Kuituralis, Oktatasi es Sport Bizottsag tileseire, 
meiyeken a horvat nemzetiseget erinto napirendi pontok targyaiasakor rendszeresen 
reszt vettek. A Kobanyai Horvat Onkormanyzat a 1105 Budapest, Ihasz utca 26. szam 
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aiatti Nemzetisegek es Civil Szervezetek Hazaban - az onkormanyzat tuiajdonaban 
Ievo - irodaheiyisegeben vegezte a testiiieti munkajat. 2013. marcius h6napban 
Egyiittmiikodesi megallapodast kotOttek a Budapest Fovaros X. keriiiet Kobanyai 
Onkormanyzattai. 
A Kobanyai Horvat Onkormanyzat reszere a kozponti altaianos miikodesi tamogatas 
222 eFt-ot, a 2012. evi penzmaradvany 61 eFt-ot a feiadataiapu tamogatas 343 eFt-ot 
jeientett a 2013. evre. Szeies korii kuituralis tevekenysegiiket a Budapest Fovaros X. 
keriiiet Kobanyai Onkormanyzat Kepviseio-testiiletenek Kulturalis, Oktatasi es Sport 
Bizottsaga is - a heiyi nemzetisegi onkormanyzatok 2013. januar 1-jetoi - 2013. 
december 31-eig terjedo idoszak programjaira es miikodesi koltsegeik tamogatasara 
kiirt palyazat kereteben- a Horvat Hagyomanyorzo Tavaszkoszonto, a karacsonyi 
iinnepseg, a Nemzetisegek Napja, vaiamint a Kobanyai Horvat Onkormanyzat 
miikodesi koltsegeihez biztositott brutt6 (180 eFt) osszeggei jeientosen tamogatta. 
Foiyamatosan meghivast kaptak a Budapest Fovaros X. keriiiet Kobanyai 
Onkormanyzat Kepviseio-testiiietenek, vaiamint a Kulturalis, Oktatasi es Sport 
Bizottsag iileseire, ameiyeken a Kobanyai Horvat Onkormanyzatot erinto temak 
eseteben reszt vettek. 

A Budapest Fovaros X. Keriiiet Kobanyai Onkormanyzat Kepviseio-testiilete 2013. 
majusaban eifogadta a Kobanyai Horvat Onkormanyzat beszamoi6jat a 2012. evi 
koitsegvetesenek vegrehajtasar6I es munkatervi feiadatainak teijesiteserol. 
A Kobanyai Horvat Onkormanyzat Kepviseio-testiilete reszt vett a Budapest Fovaros 
X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat donteshozatali eijarasaiban az aiabbiak szerint: 
Veiemenyeztek a Budapest Fovaros X. keriiiet Kobanyai Onkormanyzat 2013. evi 
eifogadott koitsegvetesi koncepci6jat. Javasiatot tettek a Budapest Fovaros X. keriiiet 
Kobanyai Onkormanyzat 2014. ev1 koltsegvetesi koncepci6 tervezetehez, 
veiemenyeztek a Budapest Fovaros X. keriiiet Kobanyai Onkormanyzat 2014. evi 
koltsegvetesi koncepci6jat, 20I3. november 28-an reszt vettek a Budapest Fovaros X. 
keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kozmeghallgatasan. 

Reszietesen ismerteti a 20 13. evi munkatervi feiadatok vegrehajtasat: 
2013. marcius 14-en a Conti-kapoinanai megrendezett fakiyas feivonuiason, vaiamint 
a havazas miatt 2013. marcius 15-en a Korosi Csoma Sandor Kobanyai Kuituralis 
Kozpont (KOSZI) szinhaztermeben megtartott iinnepi megemiekezesen vettek reszt. 
Reszt vettek a Kobanyai Ormeny Onkormanyzat altai 2013. aprilis 25-en az Ormeny 
Genocidium 98. evfordui6ja emiekere filmvetitessei egybekotott kulturalis 
megemiekezesen a Pongrac Kozossegi Hazban (1101 Bp., Saig6tarjani ut 47.). Az 
aidozatok emiekere gyertyat gyujtottak, majd az ormeny genocidiumr6I es 
Ormenyorszag tOrteneteroi sz6I6 dokumentumfilmet tekintettek meg. A kuituraiis 
rendezvenyt barati beszeigetes kovette. 
2013. majus 1-jen a Budapest Fovaros X. keriiiet Kobanyai Onkormanyzat Ohegy 
majalison es haiasziefozo versenyen vettek reszt. 
A Kobanyai Ormeny Onkormanyzat altai 2013. junius 7-en szervezett festett kovek
rogtOnzesek cimen a kofesto szakkorre jar6 diakok munkajab6I kiallitason vettek reszt 
a Pongrac Kozossegi Hazban (1101 Bp., Saig6tarjani ut 47.). A kuituralis 
rendezvenyen a Leiektiikor Improvizaci6s Szinhaz kozos bemutat6jat Iathattak az 
erdekiodok. A miisort barati beszeigetes es szereny vendegiatas kovette. 
2013. Junius 8-an 9.30 - 19.00 6ra kozott 7. aikaiommai keriiit sor a Horvat 
Hagyomanyorzo Tavaszkoszonto rendezveny kereten beiiil a Pancsity Istvan 
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labdarugo emlektomara a Horvat Altalanos lskola, 6voda es Gimnazium es 
Diakotthon (1144 Budapest, Kantome setany 1-3.) tomatermeben. A rendezvenyen 
koszontot mondott Radvanyi Gabor Kobanya alpolgarmestere es Nemeth lstvanne a 
F 6varosi Horvat Onkormanyzat elnok asszonya. A helyszinvalasztas szomoru 
aktualitasa, hogy Pancsity Istvan kepvisel6 -aki a Horvat Altalanos Iskola es 
Gimnazium tanara volt- edzes kozben ebben a tomateremben veszitette eletet. A 
talalkozo ideje alatt tisztelgeskent Pancsity Istvan fenykepe elott mecses egett. A 
merkozesek es a dijkioszto tinnepseg utan a kulturalis miisorban valo fellepesre 
felkertek a Horvat Hagyomany6rz6 Egyestiletet, akik a felkerest elfogadtak es 
bunyevac tancokat mutattak be nagy sikerrel. 
2013. Junius 27-tol - 30-ig tarto Szent Laszlo Napok rendezvenyein - a ,Kobanya 
diszpolgara", a Kobanyaert dijak es elismer6 cimek atadasi tinnepsegen es a Szent 
Laszlo-szobor koszoruzasanak programjain vettek reszt. 
Junius 28-an a horvatorszagi Vinkovci testvervarosbol a Szent Laszlo Napokon 
vendegszerepelt a Vinkovci V aros Magyar Kozossegenek Enekkara, akik mellett 
tolmacsolasi feladatokat lattak el a Kobanyai Horvat Onkormanyzat kepviseloi 
meghivasara. 
2013. augusztus 20-an a Magyar Oltar elotti teren (Budapest X., Szent Laszlo ter 7-
14.) megrendezesre kertilt Szent Istvan-napi tinnepsegen vettek reszt. 
2013. szeptember 13-15 kozott megtartando 48. ,Vinkovaci Oszi Napok" 
rendezvenyen vettek reszt, mely a Vukovari-szeremsegi megye egyik legjelentosebb 
hagyomany6rz6 rendezvenye. A megnyito tinnepseg 2013. szeptember 13-an 20.00 
orakor kezdodott a Varosi Tanacs Nagytermeben, majd ezt kovette az tinnepelyes 
hivatalos megnyito, melyet a horvat tv egyenes adasban kozvetitett. A kulturalis 
rendezvenyt megnyitotta dr. Ivo Josipovic, a Horvat Koztarsasag elnoke. Terveik 
szerint e rangos esemenyen 2 f6 kepviselte a Kobanyai Horvat Onkormanyzat 
Kepvisel6-testtiletet, akik egyben tolmacsolasi feladatot is latnak el a 4 fos kobanyai 
delegacio tagjainak. 
2013. szeptember 12-en az Ormeny Ftiggetlenseg Napja 22. evforduloja alkalmabol 

Ormeny Hagyomany6rz6 Kulturalis Esten vettek reszt, a kulturalis miisor, k6fest6 
szakkor kiallitasa, filmvetites utan az ormeny nemzet eteleibol kostoloval egybekotOtt 
gasztronomiai bemutatora kertilt sora Pongrac uti Idosek Klubjaban (1101 Budapest, 
Pongrac ut 9.). 
2013. oktober 6-an az Aradi vertanuk tiszteletere rendezett onkormanyzati tinnepi 
megemlekezesen vettek reszt. 
2013. oktober 23-an a Kobanyai Onkormanyzat szervezeseben tinnepi miisorral 
egybekotOtt koszoruzason vettek reszt az 1956-os forradalom es szabadsagharc 57-
evforduloja alkalmabol. 
2013. november 4-en a Pongrac telepen a Pongrac Kozossegi Haz falan a telepen 
harcolo fiatalok emlekere 2013. evben keszitett emlektablat koszoruztak meg. 
2013. november 13-an reszt vettek a Lengyel Ftiggetlenseg Napja alkalmabol a 
Kobanyai Lengyel Onkormanyzat altai rendezett tinnepsegen. A rendezvenyen 
tOrtenelmi eloadassal es kulturalis miisorral emlekeztek meg a nemzeti tinnepr61. 
2013. november 24-en reszt vettek a Kobanyai Lengyel, Nemet, Ormeny, Roma es 
Ruszin Onkormanyzat rendezeseben a Szovjetunioba hurcolt magyar politikai rabok es 
kenyszermunkasok emleknapja alkalmabol rendezett tinnepi megemlekezesen. 
Egytittmiikodesi megallapodast irtak ala a Horvat Koztarsasag hatarain kivtil elo 
horvatok szamara kiirt palyazat kapcsan a Fovarosi Horvat Onkormanyzattal (1089 
Budapest, Biro Lajos utca 24.) a templomkorusok talalkozoja celjabol. 
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2013. december 6-an a Kobanyai Nemet Onkonnanyzat altai a Korosi Csoma Sandor 
Kobanyai Kulturalis Kozpont (1105 Budapest, Szent Laszlo ter 7/14.) korgaleriajaban 
megrendezendo Winter in Steinbruch kepzomiiveszeti kiallitason vettek reszt. 
2013. december 7-en 10.30 6rakor a Kobanyai Gorog Onkonnanyzat altai a Gorog 
Klubban a kertileti nyugdijasok, gyennekek es erdeklodo vendegek reszere Mikulas 
i.innepseget tartottak, amelyen a gyennekek csomagokat kaptak kulturalis miisort 
kovetoen a Mikulast61. A meghivottak szereny megvendegelesben reszesi.iltek. 
2013. december 15-en, 14.00 6rakor a Nemzetisegek es Civil Szervezetek Hazaban 
(1105 Budapest, Ihasz utca 26.-ban a Nemzetisegek Napja alkalmab61 nemzetisegek 
hagyomanyorzo i.innepsegere kertil sor, melyen a Horvat Hagyomanyorzo Egyesi.ilet 
lepett fel, akik zalai neptancokb61 allitottak ossze miisort. Alland6 kiseroji.ik a tOkoli 
Prekovac Zenekar volt. 

2013. december 19-en a keriileti civil szervezetekkel val6 egyiittmiikodes celjabol 
a Korosi Csoma Sandor Kobanyai Kulturalis Kozpont (KOSZI) szinhaztenneben reszt 
vettek a Civil Hagyomanyorzo Karacsonyi Unnepsegen. A miisor vegen tObbek kozott 
a gorog szannazasu kobanyai nyugdijasok ajandekcsomagokat kaptak es szereny 
vendeglatasban reszesi.ilnek. 
A Kobanyai Horvat Onkonnanyzat tovabbra is szervezi a kertileti horvat nemzetisegek 
kulturalis tevekenyseget. Rendezvenyeikkel es programjaikkal hozzajarulnak a 
magyarorszagi sokszinii horvat kulturalis orokseg kertileti szintii bemutatasahoz es 
megismertetesehez. 

A Kobanyai Horvat Onkonnanyzat a keriileti civil szervezetekkel val6 
egyiittmiikodes celjabol kulturalis egyi.ittmiikodesi megallapodast kotOtt a Horvat 
Hagyomanyorzo Egyesi.ilettel (1102 Budapest, Liget utca 1/c., II./23.). A Kobanyai 
Horvat Onkonnanyzat a kulturalis oroksegenek apolasaval es az anyanyelv 
gyakorlasa kapcsolatos feladatok ellatasa celjab61 tamogatta az Orszagos Horvat 
Onkonnanyzat altai kiadott Hrvatski kalendar 2014. horvat nyelvii evkonyv 
terjeszteset a kobanyai horvat csaladoknak es elofizettek a Hrvatski glasnik cimii havi 
foly6iratot. A Kobanyai Horvat Onkonnanyzat a 20 13. eves munkaterveben 
megfogalmazott feladatokat teljesitette. 

Budapest, 2014. aprilis 29. 

Ajegyzokonyvi kivonat hiteles: 
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Az files idopontja: 

Budapest Fovaros X. keri.ilet 
Kobanyai Polgarmesteri Hivatal 

Human Iroda 
Oktatasi, Kulturalis, Civil Csoport 

Iktat6szam: 100/2014. 

Kivonat a Kobanyai Lengyel Onkormanyzat 
Kepviselo-testiileti iilesenek jegyzokonyvebol 

2014. aprilis 14. 

A kivonatot kapja: Danka Zoltan 
Elnok 

3. napirendi pont targya: Beszamolo a Kobanyai Lengyel Onkormanyzat 2013. 
evi kOltsegvetesenek vegrehajtasarol (sz6beli eloterjesztes) 

Elnok: A Kepviselo-testiilet 4 fovel hatarozatkepes. 

11/2014. (IV. 14.} Kobanyai Lengyel Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
hatarozata 
( 4 igen, egyhangu szavazattal) 

Kobanyai Lengyel Onkormanyzat Kepviselo-testtilete a Kobanyai Lengyel 
bnkormanyzat 20 13. evi koltsegvetesenek vegrehajtasarol sz616 beszamolot az 
alabbiak szerint fogadja el: 
A Kobanyai Lengyel Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete a 2013. evi koltsegveteset a 
3/2013.(11. 7.) hatarozataval fogadta el. A koltsegvetes teljesitesenek teteles 
kimutatasat a mellekelt tablazat tartalmazza. A bevetelek alakulasat tekintve 
megallapithat6, hogy a 20 13. evre tervezett bevetelek 1 00%-a az ev soran 
realizal6dott. Bevetelkent jelentkezik a banki lekotesb61 szarmaz6 kamat (36 eFt), 
tovabba a Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat Kepvisel6-
testtiletenek Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsagat61 palyazat utjan a 
tartalekkeretb61 a Lengyel Ftiggetlenseg Napja, a karacsonyi tinnepseg, a 
Nemzetisegek Napja kOltsegei fedezesehez kapott brutt6 90 eFt. A kozponti altalanos 
miikodesi (222 eFt), a feladatalapu 485 eFt tamogatas, valamint a 2012. evi 
penzmaradvany osszege (1 468 eFt) is szamlajukra kertilt, mellyel egytitt a K6banyai 
Lengyel Onkormanyzatnak a 2013. evi bevetele 2 305 eFt. A 2013. evre tervezett 
kiadasok m6dositott eloiranyzata 2 309 eFt-tal szamolt, melyb61 az ev soran 1 534 eFt 
felhasznalasara kertilt sor, ez 66,44%-os teljesitest jelent. A munkaad6kat terhel6 
j arulekok fizetese (3 0 eFt) megtOrtent, ez 7 5 %-os telj esitest j elent. 20 13. marcius 14-
en a Conti-kapolnanal megrendezett faklyas felvonulason, valamint 2013. marcius 15-
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en a havazas miatt a Korosi Csoma Sandor Kobanyai Kulturalis Kozpont (KOSZI) 
szinhaztermeben megtartott linnepi megemlekezesen vettek reszt. 2013. majus 1-jen 
reszt vettek az Ohegy parkban megrendezett Halmajalison. A Lengyel Alkotmany 
linnepe alkalmab61 2013. majus 3-an a Lengyel Perszonalis Plebaniatemplomban, 
valamint a Lengyel Hazban (1103 Budapest, Ohegy utca 11.) kulturalis rendezvenyt 
tartottak. Minden h6nap elso cslitortoken felfogadast tartottak a Nemzetisegek es Civil 
Szervezetek Hazaban levo lengyel irodahelyisegben, ahol megbeszeltek a kovetkezo 
h6nap programjait. 2013. november 13-an a Lengyel Fliggetlenseg Napja alkalmab61 
kulturalis miisort rendeztek a N emzetisegek es Civil Szervezetek Hazaban. 20 13. 
november 24-en - a Kobanyai Ruszin es a Roma Onkormanyzat kezdemenyezesere -
hagyomanyorzo celzattal, a Kobanyai Nemet, Ormeny, Roma es Ruszin 
Onkormanyzattal egylitt linnepi megemlekezest szerveztek a Szovjetuni6ba hurcolt 
magyar politikai rabok es kenyszermunkasok emleknapja alkalmab61 a Lengyel 
Plebaniatemplomban. 2013. december 15-en, 14.00 6rakor a Nemzetisegek es Civil 
Szervezetek Hazaban, a Nemzetisegek Napja alkalmab61 klilonbozo nemzetisegek 
hagyomanyorzo linnepsegere kerlilt sor, melyen kulturalis miisorral kepviseltette 
magat a Kobanyai Lengyel Onkormanyzat. 20 13. december 19-en a kerlileti civil 
szervezetekkel val6 egylittmiikodes celjab61 a Korosi Csoma Sandor Kobanyai 
Kulturalis Kozpont (KOSZI) szinhaztermeben reszt vettek a Civil Hagyomanyorzo 
Karacsonyi Dnnepsegen, amelyen a kerlileti lengyel szarmazasu nyugdijasok kulturalis 
miisor kereteben karacsonyi csomagokat kaptak. A klilonfele szolgaltatasok - nem 
adatatviteli tavkozlesi koltsegek, rendezvenyszervezesi, miisorszolgaltatasi, szallitasi, 
nyomdai es penzligyi szolgaltatasok - 71,31 %-ra teljesliltek. A klilonfele dologi 
kiadasok - AF A, reprezentaci6, dekoraci6, szallas, idegenvezetes, cserjek, novenyek 
vasarlasa, nyomdai kiadasok (nevjegykartyak keszitese) - 72,22%-ra teljesliltek. Az 
egyeb foly6 kiadasok felhasznalasa 25%, amely a munkaltat6 altai fizetett SZJA 
koltsegeket jelenti. A Kobanyai Lengyel Onkormanyzat 2013. evi koltsegvetesenek 
teljesitese az osszbevetelek es kiadasok tekinteteben a tervezethez kepest alul maradt. 

Budapest, 2014. aprilis 29. 



Meguevezes 

Nemzetisegi Onkormanyzatok 
2013.ev kiadasai es bevetelei 

Eredeti Modositott 

eloiranyzat 

LENGYEL NEMZETISEGI ONKORMANYZAT 

KIADASOK 

Ktils6 szemelyi juttatasok 20 
Munkaad6kat terhel6 jarulekok 40 
Feeszletbeszerzesek 24 200 
Szolgaltatasok 117 1 126 
Ktilonfele dologi kiadasok 81 835 
Egyeb foly6 kiadasok 88 

El6z6 evek szeem.jutt-al kapcs. Atfut6 

Kiadasok osszeseu 222 2 309 

BEVETELEK 

Miikodesi bevetelek 40 
Miikodesi c. tam. bevetel kv-i 222 711 
Miikodesi c.tfun. bevetelonk. 90 
Penzforgalom nelklili bevetel 1 468 
Targy evi kv-i ftigg6 

Bevetelek osszesen 222 2 309 

eFt-ban 

Teljesites 
Tel,jesites 

0/o-a 

20 
30 75,00% 
56 

803 71,31% 
603 72,22% 
22 25,00% 

1534 66,44% 

36 
711 100,00% 

90 100,00% 
1 468 100,00% 

2 305 99,83% 
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Az iiles idopontja: 

Budapest Fovaros X. kertilet 
Kobanyai Polgarmesteri Hivatal 

Human Iroda 
Oktatasi, Kulturcilis, Civil Csoport 

Iktat6szam: 101/2014. 

Kivonat a Kobanyai Lengyel Onkormanyzat 
Kepviselo-testiileti iilesenek jegyzokonyvebol 

2014. aprilis 14. 

A kivonatot kapja: Danka Zoltan 
Elnok 

4. napirendi pont targya: Beszamolo a Kobanyai Lengyel Onkormanyzat 2013. 
evi munkatervenek teljesiteserol (sz6beli eloterjesztes) 

Elnok: A Kepvisel6-testlilet 4 fovel hatarozatkepes. 

12/2014. (IV. 14.) Kobanyai Lengyel Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
hatarozata 
( 4 igen, egyhangu szavazattal) 

Kobanyai Lengyel Onkormanyzat Kepvisel6-testlilete a Kobanyai Lengyel 
Onkormanyzat 2013. evi munkatervi teljesiteser61 sz616 beszamol6t az alabbiak szerint 
fogadja el: 
Beszamol6jaban elmondta, hogy 2013. ev soran 9 kepvisel6-testlileti lilest tartottak, 
melyen 4 7 hatarozatot hoztak, tehat eleget tettek a Wrveny altai eloirt 
kotelezettsegeknek. Eves kozmeghallgatasukat 20 13. december 12-en tartottak a 
Nemzetisegek es Civil Szervezetek Hazaban. A Kobanyai Lengyel Onkormanyzat 
Kepvisel6-testiiletenek lileseir61 keszi.ilt jegyzokonyvek minden alkalommal 
hataridoben tovabbitasra keri.iltek a Budapest Fovaros Kormanyhivatalanak 
Torvenyessegi Ellenorzesi es Feli.igyeleti Foosztalyahoz. A Kepvisel6-testlilet 
munkajaval kapcsolatosan 2013. ev folyaman Wrvenyessegi eszrevetel nem erkezett 
Budapest F 6varos Kormanyhivatalat61. 
A testlileti munka es annak dokumentalasa soran rendszeres tamogatast kaptak a 
Budapest Fovaros X. keri.ilet Kobanyai Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatala Human 
lroda Kulturalis, Oktatasi es Civil Csoport civil es nemzetisegi referenset61. A 
Budapest Fovaros X. keri.ilet Kobanyai Onkormanyzat Kepvisel6-testliletenek 
munkajaban a Wrvenyi keretek altai biztositott m6don vettek reszt. Folyamatosan 
meghivast kaptak Budapest Fovaros X. kerlilet Kobanyai Onkormanyzat Kepvisel6-
testiiletenek lileseire, valamint a Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag lileseire, 
melyeken a Iengyel nemzetiseget erint6 napirendi pontok targyalasakor rendszeresen 
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reszt vettek. A Kobanyai Lengyel Onkormanyzat a 1105 Budapest, Ihasz utca 26. 
szam alatti Nemzetisegek es Civil Szervezetek Hazaban - az onkormanyzat 
tulajdonaban levo - irodahelyisegben vegezte testiileti munkajat. 2013 februarjaban 
elfogadtak a Budapest F ovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat es a Kobanyai 
Lengyel Onkormanyzat kozott letrejott megallapodast, amely a jogszabalyi eloirasokat 
figyelembe veve szabalyozza az egylittmiikodest. 

A Kobanyai Lengyel Onkormanyzat reszere a kozponti allami tamogatas osszege 
221 833 Ft-ot, a feladatalapu tamogatas 485 381 eFt a 2012. evi penzmaradvany 1 468 
eFt-ot jelentett a 2013. evre. Szeles korii kulturalis tevekenysegliket a Budapest 
Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testliletenek Kulturalis, 
Oktatasi es Sport Bizottsaga palyazat utjan tamogatta. A Lengyel Fiiggetlenseg 
Napja, a kanicsonyi iinnepseg, a Nemzetisegek Napja megrendezesenek 
koltsegeihez brutt6 90 eFt osszegii tamogatast kaptak. F olyamatosan meghivast kaptak 
a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiiletenek, 
valamint a Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag iileseire, amelyeken a Kobanyai 
Lengyel Onkormanyzatot erint6 temak eseteben reszt vettek. 

A Budapest Fovaros X. Keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
elfogadta a Kobanyai Lengyel Onkormanyzat beszamol6jat a 2012. evi 
koltsegvetesenek vegrehajtasar61 es munkatervi feladatainak teljesiteser61. 

A Kobanyai Lengyel Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete reszt vett a Budapest Fovaros 
X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat donteshozatali eljarasaiban az alabbiak szerint: 

Velemenyeztek a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 2013. ev1 
elfogadott koltsegvetesi koncepci6jat. Javaslatot tettek a Budapest Fovaros X. keriilet 
Kobanyai Onkormanyzat 2014. ev1 koltsegvetesi koncepci6 tervezetehez, 
velemenyeztek a Budapest Fovaros X. kerlilet Kobanyai Onkormanyzat 2014. evi 
koltsegvetesi koncepci6jat, 2013. november 28-an reszt vettek a Budapest Fovaros X. 
keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kozmeghallgatasan. 

Reszletesen ismertette a 20 13. evi munkatervi feladatok vegrehajtasat: 
2013. marcius 14-en reszt vettek a Conti-kapolnanal megrendezett faklyas 
felvonulason, valamint 2013. marcius 15-en a havazas miatt a Korosi Csoma Sandor 
Kobanyai Kulturalis Kozpont szinhaztermeben megtartott linnepi megemlekezesen. 
2013. majus 1-jen a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat altai 
szervezett Ohegy-majalison es halaszlef6z6 versenyen vettek reszt. 

A Lengyel Alkotmany linnepe alkalmab61 2013. majus 3-an a Lengyel Perszonalis 
Plebaniatemplomban, valamint a Lengyel Hazban (1103 Budapest, Ohegy utca 11.) 
kulturalis rendezvenyt tartottak. 
Reszt vettek a 2013. Junius 27-tol 30-ig tart6 Szent Laszlo Napok rendezvenyein- a 
,Kobanya diszpolgara", a Kobanyaert-dijak es elismer6 cimek atadasi linnepsegen es a 
Szent Laszl6-szobor koszoruzasanak programjain. 
Danka Zoltan elnok kezdemenyezesere, a Kobanyai Lengyel Onkormanyzat anyagi 
tamogatasaval, 2013 juliusaban a KOKERT Kft. apr6, orokzold bokrokat iiltetett a 
Lengyel Plebaniatemplom ele, hogy a templom elotti teriilet szebbe valhasson. 
Merenyi Janos es Danka Zoltan sokat tettek azert, hogy a nagy hosegben a novenyek 
megmaradjanak. 
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Wtulich Alfred kepviselo ur immar hagyomanyosan - harmadik alkalommal -
szervezett ketnapos tanulmanyi kirandulast (2013. julius 27-28.) a Derenki Bucsura, 
melyen 19 fo vett reszt. Miskolcon ellatogattak a Magyar Ortodox Muzeumba, 
megtekintettek az Erdelyi Panorama Korkepet, majd ezt kovetoen Edelenyben 
megneztek az ujonnan felujitott, barokk stilusban epitett kastelyt. Szallast J6svaf6n 
biztositottak a Gy6gybarlang udiiloben. Ezutan egy hosszu barlangturan vettek reszt 
Aggteleken. Masnap megtekintettek J6svaf6n a Tajhazat, majd reszt vettek Derenken a 
bucsun, es a keso esti 6rakban indultak haza Budapestre. A buszon a resztvevok 
ktilonbozo kvizeket oldottak meg, melyeket David Maria kepviselo asszony allitott 
ossze erre az alkalomra. A ketnapos kirandulas nagy sikerrel zarult. Az aut6busszal 
t0rten6 szallitas, a szallas es belepojegyek koltsegeire brutt6 370 000 Ft osszeget 
biztositottak a 20 13. evi kOltsegvetesben. 
2013. augusztus 20-an a Magyar Oltar elotti teren (Budapest X., Szent Laszlo ter 7-
14.) megrendezesre kertilt Szent Istvan-napi tinnepsegen vettek reszt. 
2013. szeptember 12-en az 6rmeny Ftiggetlenseg Napja 22. evfordul6ja alkalmab61 
Ormeny Hagyomany6rz6 Kulturalis Esten vettek reszt. A kulturalis miisor, k6fest6 
szakkor kiallitasa, filmvetites utan az ormeny nemzet eteleibol k6stol6val egybekotOtt 
gasztron6miai bemutat6ra kertilt sor, a Pongrac uti Idosek Klubjaban (1101 Budapest, 
Pongrac ut 9.). 
2013. oktober 6-an reszt vettek az aradi vertanuk tiszteletere rendezett onkormanyzati 
tinnepi megemlekezesen. 
2013. oktober 23-an a Kobanyai 6nkormanyzat szervezeseben tinnepi miisorral 
egybekotOtt koszoruzason vettek reszt az 1956-os forradalom es szabadsagharc 57. 
evfordul6ja alkalmab61. 
2013. november 4-en megkoszoruztak a Pongrac telepen a Pongrac Kozossegi Haz 
falan a telepen harcol6 fiatalok emlekere 20 13. evben keszitett emlektablat. 
2013. november 13-an a Lengyel Ftiggetlenseg Napja alkalmab61 David Maria 
kepvisel6 asszony kulturalis miisort rendezett, melyen 6 tolmacsolta dr. Kapronczay 
Karoly tOrtenesznek erre az alkalomra irt gondolatait. Ezutan Cstillogne Kania 
Elzbieta szavalta el a Nobel-dijas Wislawa Szymborska Gawfi.da a milosci ojczystej c. 
verset, majd a Szent Kinga K6rus hazafias Iengyel dalokat enekelt. Ezt kovetoen 
Takacs Levente, a Szechenyi Istvan Altalanos Iskola 8. osztalyos tanul6ja adta elo az 
elobbi Szymborska-verset magyarul Cseveges a hazaszeretetrol cimmel (David Maria 
forditasaban). Utana egy 17 eves ikerpar, Nizalowski Dorottya es Panni 
harfamuzsikajaban gyonyorkodhetett a kozonseg. Vegezettil meglepetes kovetkezett: 
Wladyslaw Belza koltonek egy igen nepszerii, kerdezgetos-felelgetos hazafias verset 
(Katechizm polskiego dziecka) hallhattuk Petervari Janina es Takacs Levente 
eloadasaban (akinek ez volt az elso- Iengyel nyelvii- szereplese), majd magyarul is 
(Lengyel gyermeki hitvallas - ugyancsak Leventetol, illetve David Maria kepviselo 
asszonyt61 (aki erre az alkalomra forditotta le ezt a verset). Az tinnepsegen reszt vett a 
99. eveben jar6 Nizalowski Erno, a KLO volt alelnoke is, a harfaz6 leanyok 
dednagypapaja, igy szinte minden nemzedek kepviselte magat. 
2013. november 24-en a Kobanyai Ruszin es a Roma Onkormanyzat 
kezdemenyezesere hagyomany6rz6 celzattal - David Maria kepviselo asszony 
vezetesevel a Kobanyai Nemet, 6rmeny, Roma es Ruszin Onkormanyzattal egytitt 
tinnepi megemlekezest szerveztek a Szovjetuni6ba hurcolt magyar politikai rabok es 
kenyszermunkasok emleknapja alkalmab61 a Lengyel Plebaniatemplomban. Az 
tinnepseget Radvanyi Gabor alpolgarmester nyitotta meg, majd dr. Kapronczay 
Karolynak a malenkij robottal kapcsolatos gondolatait (a szerzo csaladi okok miatti 
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elfoglaltsaga okan) David Maria ismertette. Ezutan a Nemet Onkormanyzat programja 
kovetkezett, egy Bach-koralt adtak elo dr. Barabas Rita orgonakisereteben. Ezt 
kovettek a Ruszin, Roma, Ormeny, Lengyel Onkormanyzatok reszerol a csaladi 
legendariumok ( egy-egy elhurcolt csaladtag vagy rokon: apa, ap6s, nagybacsi, 
keresztapa, nagyapa megraz6 tOrtenete ), majd kozos ima az evangelikus, 
gorogkatolikus, reformatus, r6mai katolikus egyhaz kepviseleteben Benk6czy Peter 
lelkesz, Dr. Orosz Gabor lelkesz, Szilagyi Sandor Andras reformatus lelkipasztor, 
Balogh Attila plebaniai kormanyz6, valamint Karol Kozlowski plebanos vezetesevel. 
A Ruszin Onkormanyzat elnoke, Medveczky Katalin Gounod: Ave Maria c. miivenek 
eleneklesevel zarta az i.innepsegnek a Lengyel Templomban tartott reszet. A 
megemlekezes a Lengyel Hazban folytat6dott a Szolyvai Emlekpark bemutatasaval 
(Tranger Karoly, a Ruszin Onkormanyzat alelnoke), majd az i.innepi fogadas soran 
kotetlen beszelgetessel. 
2013. december 6-an a Kobanyai Nemet Onkormanyzat altai a Korosi Csoma Sandor 
Kobanyai Kulturalis Kozpont (1105 Budapest, Szent Laszlo ter 7114.) korgaleriajaban 
megrendezett Winter in Steinbruch kepzomiiveszeti kiallitason vettek reszt. 
2013. december 7-en 10.30 6rakor a Kobanyai Gorog Onkormanyzat altai a Gorog 
Klubban a keri.ileti nyugdijasok, gyermekek es erdeklodo vendegek reszere Mikulas 
i.innepsegen vettek reszt, amelyen a megjelent gyermekek csomagokat kaptak 
kulturalis miisort kovetoen a Mikulast61. A meghivottak szereny megvendegelesben 
reszesi.iltek. 
2013. december 15-en, 14.00 6rakor a Nemzetisegek es Civil Szervezetek Hazaban, a 
Nemzetisegek Napja alkalmab61 ki.ilonbozo nemzetisegek hagyomanyorzo 
i.innepsegere keri.ilt sor, melyen kulturalis miisorral kepviseltette magat a Kobanyai 
Lengyel Onkormanyzat. David Maria kepviselo asszony allitotta ossze a programot, 
melynek cime: Lengyel karacsony. (Ket magyar szakos lengyel egyetemi hallgat6 
bevonasaval zajlott a miisor, Marta Cwalina tenorki.irton jatszott, Justyna Csadek pedig 
ket karacsonyi dalt enekelt. Ezutan a kepviselo asszony diakepes vetites kereteben 
mutatta be a lengyel karacsonyi hagyomanyokat (pl.: szopka-epites, ostyatOres, szalma 
az abrosz alatt, eggyel tObb teritek stb.). v egezeti.il a kozonseget is bevontak, es egyi.itt 
enekeltek el egy igen nepszerii lengyel karacsonyi dalt (Lulajze Jezuniu), melynek 
szoveget lengyeli.il, illetve fonetikus atirasban, valamint magyarra forditva is 
kiosztottak. (A forditast ki.ilon erre az alkalomra keszitette David Maria.) 
2013. december 19-en a keriileti civil szervezetekkel valo egyiittmiikodes celjabol 
a Korosi Csoma Sandor Kobanyai Kulturalis Kozpont (KOSZI) szinhaztermeben reszt 
vettek a Civil Hagyomanyorzo Karacsonyi Dnnepsegen. A miisor vegen tobbek kozott 
a lengyel szarmazasu kobanyai nyugdijasok ajandekcsomagokat kaptak es szereny 
vendeglatasban reszesi.ilnek. 

A Kobanyai Lengyel Onkormanyzat celja, hogy osszefogja a keri.iletben nagy szamban 
elo lengyel szarmazasu polgarokat es minel tObb hagyomanyorzo, a lengyel kultura 
soksziniiseget bemutat6, a szabadido kulturalt eltoltesenek lehetoseget biztosit6 
programokat rendezzen szamukra. Celjaik kozott szerepel a lengyel kultura es 
hagyomanyok megismertetese a nem lengyel szarmazasu nagykozonseggel. 

A Kobanyai 
nemzetisegek 
hozzajarulnak 

Lengyel Onkormanyzat tovabbra is szervezi a keri.ileti lengyel 
kulturalis tevekenyseget. Rendezvenyeikkel es programjaikkal 

a magyarorszagi sokszinii lengyel kulturalis orokseg keri.ileti szintii 
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bemutatasahoz es megismertetesehez. A K6banyai Lengyel Onkormanyzat a 20 13. 
eves munkaterveben megfogalmazott feladatokat teljesitette. 

Budapest, 2014. aprilis 29. 
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Az files idopontja: 

Budapest Fovaros X. keriilet 
Kobanyai Polgarmesteri Hivatal 

Human Iroda 
Oktatasi, Kulturalis, Civil Csoport 

Iktat6szam: 104/2014. 

Kivonat a Kobanyai Nemet Onkormanyzat 
Kepviselo-testiileti iilesenek jegyzokonyvebol 

2014. aprilis 14. 

A kivonatot kapja: Inguszne dr. Barabas Rita 
Elnok 

3. napirendi pont targya: Beszamol6 a Kobanyai Nemet Onkormanyzat 2013. evi 
koltsegvetesenek vegrehajtasar61 (sz6beli eloterjesztes) 

Elnok: A Kepviselo-testtilet 3 fovel hatarozatkepes. 

13/2014. (IV. 14.) Kobanyai Nemet Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
hatarozata 
(3 igen, egyhangu szavazattal) 

Kobanyai Nemet Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a Kobanyai Nemet 
6nkormanyzat 2013. evi koltsegvetesenek vegrehajtasar61 sz616 beszamol6t az 
alabbiak szerint fogadja el: 
A Kobanyai Nemet Onkormanyzat Kepviselo-testtilete a 2013. evi koltsegveteset a 
3/2013.(11. 7.) hatarozataval fogadta el. A koltsegvetes teljesitesenek teteles 
kimutatasat a mellekelt tablazat tartalmazza. A bevetelek alakulasat tekintve 
megallapithat6, hogy a 2013. evre tervezett bevetelek 99,902%-a az ev soran 
realiza16dott. Bevetelkent jelentkezik a banki lekotesbol szarmaz6 kamat (8 eFt), 
tovabba a Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testtilete, 
Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsagt61 palyazat utjan a tartalekkeretbol a Nemet 
Hagyomanyorzo Nyelvi Klub, valamint a kobanyai nemet szarmazasu kepzomiiveszek 
kiallitasa koltsegeihez kapott 170 eFt. A kozponti altalanos miikodesi (222 eFt) es a 
feladatalapu tamogatas ( 436 eFt) is szamlajukra kertilt, mellyel egytitt a nemet 
onkormanyzatnak a 2013. evi bevetele 1 402 eFt. M6dositott bevetelkent jelentkezik a 
2012. evi penzmaradvany osszege (201 eFt). A 2013. evre tervezett kiadasok 
m6dositott eloiranyzata 1 042 eFt-tal szamolt, melybol az ev soran 868 eFt 
felhasznalasra kertilt sor, ez 83,30%-os teljesitest jelent. A munkaad6kat terhelo 
jarulekok fizetese (50 eFt) megtOrtent, a tervezett osszeg 74,19%-at hasznaltak fel. 
2013. marcius 14-en a Conti-kapolnanal megrendezett faklyas felvonulason, valamint 
a havazas miatt 2013. marcius 15-en a Korosi Csoma Sandor Kobanyai Kulturalis 

1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29. • Leve1cim: 1475 Budapest, Pf. 35. • Te1efon: 433-83-30 • Fax: 433-82-35 
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Kozpont (KOSZI) szinhaztermeben megtartott linnepi megemlekezesen vettek reszt. 
2013. majus 1-jen reszt vettek az Ohegy parkban megrendezett Halmajalison. 2013. 
junius 27-tol - 30-ig tarto Szent Laszlo Napok rendezvenyein - a ,Kobanya 
diszpolgara", a Kobanyaert dijak es elismer6 cimek atadasi linnepsegen es a Szent 
Laszlo-szobor koszoruzasa programjain vettek reszt. 2013. augusztus 20-an a Magyar 
Oltar elotti teren (Budapest X., Szent Laszlo ter 7-14.) megrendezett Szent Istvan-napi 
linnepsegen vettek reszt. A K6banyai Nemet Onkormanyzat kepviseloi 2013. 
szeptember 12-en az Ormeny Fliggetlenseg Napja 22. evforduloja alkalmabol ormeny 
gasztronomiai bemutatoval egybekotott Ormeny Hagyomany6rz6 Kulturalis Est 
rendezvenyen vettek reszt. A Kobanyai Nemet Onkormanyzat Kepvisel6-testi.ilete a 
Bar-So Kft- vel (6723 Szeged, Csaba utca 16/b.) a Sulinet magyar kozoktatasi portal 
nemet vonatkozasu nemzetisegi tartalommal valo feltoltese Oroksegtar/Magyarorszagi 
nemzetisegek" cimmel megbizasi szerzodest kotOtt brutto 107 950 Ft ertekben. A 
Kobanyai Szechenyi Istvan Magyar- Nemet Ket Tanitasi Nyelvii Altalanos Iskola 
(1108 Budapest, Ujhegyi setany 1-3.) nemet tagozata reszere konyveket es szemleltet6 
eszkozoket vasaroltak brutto 20 000 Ft osszegben. A Feltamadott Krisztus Templom 
( 11 0 1 Budapest, Kistorony park 1.) reszere szentmisek nemet nyelvii adventi miivek 
megtartasahoz gyertyak es tOmjenek vasarlasahoz brutto 20 000 Ft osszeget 
biztositottak. 2013. november 24-en a Kobanyai Lengyel, Ormeny, Ruszin es aRoma 
6nkormanyzat kezdemenyezesere kozosen hagyomanyorzo celzattal megemlekezest 
szerveztek a Szovjetunioba hurcolt magyar politikai rabok es kenyszermunkasok 
emleknapja alkalmabol a Lengyel Plebaniatemplomban. A program templomi 
reszeben a Nemet Onkormanyzat miisorat a J. s. Bach: ,Wenn nur den lieben Gott 
lasst walten" azaz aki dolgat az Urra hagyja cimii koralt Kobanya Ferfikar tagjai 
eloadasaban hallhatta az erdekl6d6 kozonseg.20 13. december 6-an megrendeztek a 
Kobanyan el6 es alkoto, nemet szarmazasu kepzomiiveszek hagyomannya valt, -ebben 
az evben- Winter in Steinbruch cimii kiallitasat a Korosi Csoma Sandor Kobanyai 
Kulturalis Kozpont (1105 Budapest, Szent Laszlo ter 7114.) korgaleriajaban. 2013. 
december 15-en, 14.00 orakor a Nemzetisegek es Civil Szervezetek Hazaban, a 
Nemzetisegek Napja alkalmabol klilonboz6 nemzetisegek hagyomany6rz6 
linnepsegere kertilt sor, melyen kulturalis miisorral kepviseltette magat a Kobanyai 
Nemet Onkormanyzat. A klilonfele szolgaltatasok - nem adatatviteli tavkozlesi 
koltsegek, nyomdai, rendezvenyszervezesi, szallitasi, miisorszolgaltatasi, penzligyi es 
karbantartasi szolgaltatasok - 85,83%-ra teljesliltek. A ktilonfele dologi kiadasok -
AF A, reprezentacio, egyeb dologi kiadasok - 78,95%-ra teljestiltek. Az egyeb folyo 
kiadasok felhasznalasa 60%, amely a munkaltato altai fizetett SZJA koltsegeket 
jelenti. A Kobanyai Nemet Onkormanyzat 2013. evi teljesitese az osszbevetelek es 
kiadasok tekinteteben kiegyensulyozott volt. 

Budapest, 2014. aprilis 29. 



Nemzetisegi Onkormanyzatok 
2013.IV.n.ev kiadasai es bevetelei 

l\1egnevezes Eredeti Modositott 

elOiranyzat 

NEMET NEMZETISEGI ONKORMANYZAT 

KIADASOK 

KUlso szemelyi juttatasok 50 
Munkaad6kat terhelo jarulekok 31 
Keszletbeszerzesek 20 35 
Szolgaltatasok 129 593 
Killonfele dologi kiadasok 73 323 
Egyeb foly6 kiadasok 10 

Atfut6 kiadas 

Kiadasok osszesen 222 1042 

BEVETELEK 

Mukodesi bevetelek 9 
Mukodesi c.tam. bevetel kv-i 222 662 
Mukodesi c.tam. bevetel onk-i 170 
Penzforgalom nelklili bevetel 201 
Targy evi fiiggo 

Bevetelek osszesen 222 1042 

eFt-ban 

Teljesites 
Teljesites 

%-a 

50 100,00% 
23 74,19% 
25 71,43% 

509 85,83% 
255 78,95% 

6 60,00% 

868 83,30% 

8 
662 100,00% 
170 
201 100,00% 

1 041 99,90% 
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Az files idopontja: 

Budapest Fovaros X. kerlilet 
Kobanyai Polgarmesteri Hivatal 

Human Iroda 
Oktatasi, Kulturalis, Civil Csoport 

Iktat6szam: 105/2014. 

Kivonat a Kobanyai Nemet Onkormanyzat 
Kepviselo-testiileti iilesenek jegyzokonyvebol 

2014. aprilis 14. 

A kivonatot kapja: Inguszne dr. Barabas Rita 
Elnok 

4. napirendi pont targya: Beszamolo a Kobanyai Nemet Onkormanyzat 2013. evi 
munkatervenek teljesiteserol (sz6beli el6terjesztes) 

Elnok: A Kepvisel6-testtilet 3 f6vel hatarozatkepes. 

14/2014. (IV. 14.) Kobanyai Nemet Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
hatarozata 
(3 igen, egyhangu szavazattal) 

K6banyai Nemet Onkormanyzat Kepvisel6-testtilete a Kobanyai Nemet 
Onkormanyzat 2013. evi munkatervi teljesiteser61 sz616 beszamol6t az alabbiak szerint 
fogadja el: 
Beszamol6jaban elmondja, hogy 2013. ev soran 9 kepvisel6-testtileti tilest tartottak, 
melyen 59 hatarozatot hoztak, tehat eleget tettek a torveny altal el6irt 
kotelezettsegeknek, mely szerint 4 testtileti tilest kell tartani. Eves 
kozmeghallgatasukat 2013. november 26-an tartottak a Nemzetisegek es Civil 
Szervezetek Hazaban. A testtileti tilesekr61 kesztilt jegyz6konyveket a t6rvenyi 
el6irasoknak megfelel6en tovabbitottak a t6rvenyessegi feltigyeletet ellat6 Budapest 
F6varos Kormanyhivatala Torvenyessegi Ellen6rzesi es Feltigyeleti F6osztalyahoz. A 
Kepvisel6-testtilet munkajaval kapcsolatosan 2013. ev folyaman torvenyessegi 
eszrevetel nem erkezett Budapest F6varos Kormanyhivatalat61. 
A testtileti munka es annak dokumentalasa soran rendszeres tamogatast kaptak a 
Budapest F 6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatala Human 
Iroda Kulturalis, Oktatasi es Civil Csoport civil es nemzetisegi referenset61. A 
Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testtiletenek 
munkajaban a torvenyi keretek altal biztositott m6don vettek reszt. Folyamatosan 
meghivast kaptak Budapest F 6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-
testtiletenek tileseire, valamint a Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag tileseire, 
melyeken a nemet kisebbseget erint6 napirendi pontok targyalasakor rendszeresen 
reszt vettek. A K6banyai Nemet Onkormanyzat a 1105 Budapest, Ihasz utca 26. szam 
alatt lev6 irodahelyisegeben vegezte a testtileti munkajat. 2013. februarjaban 
elfogadtak a Budapest F 6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat es a K6banyai 
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Nemet Onkonminyzat kozott letrejott megallapodast, amely a jogszabalyi eloirasokat 
figyelembe veve szabalyozza az egylittmiikodest. 
A Budapest Fovaros X. keri.ilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testi.ilete 2013. 
majusaban elfogadta a Kobanyai Nemet Onkormanyzat beszamol6jat a 2012. evi 
koltsegvetesenek vegrehajtasar61 es munkatervi feladatainak teljesiteserol. 
A Kobanyai Nemet Onkormanyzat reszere a kozponti allami tamogatas 222 000 Ft es 
a feladatalapu tamogatas osszege 436 842 Ft-ot, a 2012. evi penzmaradvany osszege 
201 000 Ft-ot jelentett 2013. evre. A feladatalapu tamogatas osszeget nagyreszt a 
hagyomanyorzo nyelvapol6 klub miikodtetesere, valamint a Kobanyai Nemet 
Onkormanyzat miikodesi koltsegeire forditottak. Szeles korii hagyomanyorzo es 
nyelvapol6 munkajukat, a Budapest Fovaros X. keri.ilet Kobanyai Onkormanyzat 
Kepviselo-testi.iletenek Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsaga palyazat kereteben a 
Nemet Hagyomanyorzo Nyelvi Klub, a kobanyai nemet szarmazasu 
kepzomiiveszek kiallitasa koltsegeit brutto 170 000 Ft-tal tamogatta. Folyamatosan 
meghivast kaptak a Budapest Fovaros X. keri.ilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo
testi.iletenek, valamint a Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag i.ileseire, amelyeken a 
Kobanyai Nemet Onkormanyzatot erinto temak eseteben reszt vettek. 
A Kobanyai Nemet Onkormanyzat Kepviselo-testi.ilete reszt vett a Budapest Fovaros 
X. keri.ilet Kobanyai Onkormanyzat donteshozatali eljarasaiban az alabbiak szerint: 
Velemenyeztek a Budapest Fovaros X. keri.ilet Kobanyai Onkormanyzat 2013. evi 
elfogadott koltsegvetesi koncepci6jat. Javaslatot tettek a Budapest Fovaros X. keri.ilet 
Kobanyai Onkormanyzat 2014. ev1 koltsegvetesi koncepci6 tervezetehez, 
velemenyeztek a Budapest Fovaros X. keri.ilet Kobanyai Onkormanyzat 2014. evi 
koltsegvetesi koncepci6jat, 2013. november 28-an reszt vettek a Budapest Fovaros X. 
keri.ilet Kobanyai Onkormanyzat Kozmeghallgatasan. 
Reszletesen ismerteti a 20 13. evi munkatervi feladatok vegrehajtasat: 
A Kobanyai Nemet Onkormanyzat nagy figyelmet fordit kozkapcsolatainak apolasara. 
Rendszeresen reszt vesznek a Fovarosi Nemet Onkormanyzat tajekoztat6in es 
rendezvenyein, valamint rendszeres resztvevoi a Budapest F ovaros X. keri.ilet 
Kobanyai Onkormanyzat altai szervezett nemzeti es keri.ileti, valamint a Kobanyan 
miikodo nemzetisegi onkormanyzatok rendezvenyeinek. 

A Kobanyai Nemet Onkormanyzat kiemelt feladatanak tekinti sajat helyi nemzetisegi 
kozossegenek tortenelmi multjaval, kulturalis oroksegenek apolasaval kapcsolatos 
teend6ket. E feladat kereteben a 20 13-as evben a kovetkezo tetelek elektronikus 
kozzetetelet es terjeszteset kivanja megval6sitani az ,Orokseg -Kultura" Oktatasi E
Konyvtar ki.ilonleges infrastrukturaja segitsegevel. Ungamdeutsches Archiv 8 cimii 
kotet (2005. 180 oldal) alcim: Wir Schwaben waren immer gute Ungam 60 000 Ft + 
27% Afa, ,Advent in Steinbruch" c. kiallitasr61 15 perces vide6film, 30 db fot6, 
szoveges anyagok 25 000 Ft + 27% Afa, osszesen: 107 950 Ft ertekben. Az 
egylittmiikodesi szerzodes megkotese, valamint a Kulturalis Orokseg tarban a tartalom 
megjelenitese 2013. november 15-eig megtortent. 
A Soroksari Nemet Egyesi.ilet 2013. evben linnepelte megalakulasanak 45. 
evfordul6jat. A Fovarosi Nemet Onkormanyzat egylittmiikodve az Egyesi.ilettel, ugy 
dontOtt, hogy a jubileumi miisort osszekoti egy kiallitassal, melyen Budapest osszes 
keri.ileti nemet onkormanyzata bemutatkozna egy tabl6n. Minden keri.ileti nemet 
onkormanyzat reszere vasaroltak egy tabl6t (50 X 70cm kepkeret) es kertek, hogy 
minden nemet onkormanyzat tOltse meg az altala elkepzelt m6don, az elmult evek 
esemenyeit, tOrteneseit bemutatva, kepekben, illusztraci6kban stb., igy osszesen 23 db 
tabl6t allitottak ki 2013. november 24-en a Stefania uti Honved Kulturalis 
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Kozpontban (1143 Budapest, Stef{mia ut 34-36.). A Kobanyai Nemet Onkormanyzat 
kepviseloi elkeszitettek a tablot, melyen a nemet nyelvi klubrol kesztilt fotok, valamint 
az utobbi evek kepzomiiveszeti kiallitasairol kesztilt felvetelek lathatok. A tablo 
hataridore leadasra kertilt, Nyitraine Molnar Gabriella a Kobanyai Nemet 
Onkormanyzat elnokhelyettese es Szabo Margit Maria kepviselo reszt vett a 
rendezvenyen. 
2013. marcius 14-en a Conti-kapolnanal megrendezett faklyas felvonulason, valamint 
a havazas miatt 2013. marcius 15-en a Korosi Csoma Sandor Kobanyai Kulturalis 
Kozpont (KOSZI) szinhaztermeben megtartott tinnepi megemlekezesen vettek reszt. 
2013. aprilis 25-en az ormeny genocidium 98. evforduloja emlekere filmvetitessel 
egybekotott kulturalis megemlekezesen voltak jelent a Pongrac Kozossegi Hazban 
(1101 Bp., Salgotarjani ut 47.). 
2013. majus 1-jen a Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat Ohegy 
majalison vettek reszt. 
2013. majus 28-an a Kobanyai Nemet Onkormanyzat elnoke reszt vett a BRFK X: 
kertileti Rendorkapitanysag (1102 Budapest, Harmat u. 6-8.) altai rendezett 
biinmegelozesi tanacskozason a kapitanysag eptileteben. 
A Kobanyai Ormeny Onkormanyzat 2013. Junius 7-en a festett kovek- rogtonzesek 
cimen a k6fest6 szakkorre jaro diakok munkajabol kiallitast szervezett kulturalis 
miisorral egybekotve a Pongrac Kozossegi Hazban (1101 Bp., Salgotarjani ut 47.), 
melyen reszt vettek. 2013. Junius 27-etol - 30-ig tarto Szent Laszlo Napok 
rendezvenyein - a ,Kobanya diszpolgara", a Kobanyaert dijak es elismero cimek 
atadasi tinnepsegen es a Szent Laszlo-szobor koszoruzasanak programjain vettek reszt. 
2013. augusztus 20-an a Magyar Oltar elotti teren (Budapest X., Szent Laszlo ter 7-
14.) megrendezesre kertilt Szent Istvan-napi tinnepsegen vettek reszt. 
2013. szeptember 12-en az Ormeny Ftiggetlenseg Napja 22. evforduloja alkalmabol 
Ormeny Hagyomany6rz6 Kulturalis Esten es gasztronomiai bemutaton kepviseltek a 
kobanyai nemeteket a Pongrac uti Idosek Klubjaban (1101 Budapest, Pongrac ut 9.). 
2013. okt6ber 6-an az Aradi vertanuk tiszteletere rendezett onkormanyzati tinnepi 
megemlekezesen vettek reszt. 
2013. okt6ber 14-en a Kobanyai Nemet Onkormanyzat elnoke reszt vett a VM 
KASZK Bercsenyi Miklos Elelmiszeripari Szakkozep Iskola (1106 Budapest, Maglodi 
ut 4/B.) intezmenyi tanacsanak alakulo tilesen, ahol bevalasztottak tagkent az 
intezmenyi tanacsba. 
2013. okt6ber 23-an a Kobanyai Onkormanyzat szervezeseben tinnepi miisorral 
egybekotOtt koszoruzason vettek reszt az 1956-os forradalom es szabadsagharc 57-
evforduloja alkalmabol. 
2013. novembereben a Kobanyai Szechenyi Istvan Magyar- Nemet Ket Tanitasi 
Nyelvii Altalanos Iskola (1108 Budapest, Ujhegyi setany 1-3.) nemet tagozata reszere 
konyveket es szemleltet6 eszkozoket vasaroltak brutto 20 000 Ft osszegben. 
2013. novembereben a Feltamadott Krisztus Templom (1101 Budapest, Kistorony 
park 1.) reszere szentmisek nemet nyelvii adventi miivek megtartasahoz gyertyak es 
tomjenek vasarlasahoz brutto 20 000 Ft osszeget biztositottak. 
2013. november 4-en a Pongrac telepen a Pongrac Kozossegi Haz falan a telepen 
harcolo fiatalok emlekere 20 13. evben keszitett emlektablat koszoruztak meg. 
2013. november 13-an reszt vettek a Lengyel Ftiggetlenseg Napja alkalmabol a 
Kobanyai Lengyel Onkormanyzat altai rendezett tinnepsegen a Lengyel Perszonalis 
Plebaniaban. 
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2013. november 20-an a K6banyai Nemet Onkormanyzat elnoke es referens Jogane 
Szabados Henrietta asszony reszt vettek az Orszagos Roma Onkormanyzat eptileteben 
megrendezett nemzetisegi valasztassal kapcsolatos konferencian. 
2013. november 24-en kezdemenyez6kent hagyomany6rz6 celzattal kozosen a 
K6banyai Lengyel, Ormeny, Roma es Ruszin Onkormanyzattal megrendeztek a 
Szovjetunioba hurcolt magyar politikai rabok es kenyszermunkasok emleknapja 
linnepseget a Lengyel Templomban. A Nemet Onkormanyzat miisorat a J. S.Bach: 
,Wenn nur den lieben Gott lasst walten" azaz aki dolgat az Urra hagyja cimii koralt 
K6banya Ferfikar tagjai adtak el6. 
A K6banyai Nemet Onkormanyzat 2013. december 6-an megrendezte a K6banyan 
el6 es alkoto, nemet szarmazasu kepz6miiveszek hagyomannya valt, -ebben az evben
Winter in Steinbruch cimii kiallitasat a K6rosi Csoma Sandor K6banyai Kulturalis 
Kozpont (1105 Budapest, Szent Laszlo ter 7/14.) korgaleriajaban. A rendezvenyt 
koszontOtte Kovacs Robert polgarmester ur. A szakmai megnyitot Szakolczay Lajos 
miiveszettortenesz mondta el. Az linnepsegen kozremiikodik Gemesi Katalin 
gitarmiivesz, aki nemet nepdalokat adott el6. A rendezvenyen megjelent az ATV 
K6banya Magazin, valamint a Centrum TV stabja. A kiallitast rendezte E. Szabo 
Margit kepz6miivesz. A kulturalis programon nagy szamban voltak jelen a k6banyai 
nemet nemzetisegii miiveszek vendegei, nemet nyelvtanfolyamos hallgatok es nemet 
szimpatizansok. 
2013. december 7-en 10.30 orakor a K6banyai Gorog Onkormanyzat altai a Gorog 
Klubban a keriileti nyugdijasok, gyermekek es erdekl6d6 vendegek reszere Mikulas 
tinnepsegen vettek reszt, amelyen a megjelent gyermekek csomagokat kaptak 
kulturalis miisort kovet6en a Mikulastol. A meghivottak szereny megvendegelesben 
reszestiltek. 
2013. december 15-en sor kertilt a Nemzetisegek Napja kereteben a nemzetisegek 
karacsonyi tinnepsegenek megrendezesere a Nemzetisegek es Civil Szervezetek 
Hazaban (1105 Budapest, Ihasz utca 26.), melyen a Kobanya Kamarakorus egy 
ismert nemet nepdallal az Edelweiss, azaz Havasi Gyopar cimii nepdallal lepett fel. 
Zongoran kisert Inguszne dr. Barabas Rita karnagy, a K6banyai Nemet Onkormanyzat 
elnoke, szolot Nemeth Attila Kota dijas enekes enekelt. A rendezvenyt kovet6en 
tombolasorsolasra, es gasztronomiai bemutatora keriilt sor. 
Az Onkormanyzat tovabbra is szervezi a keriileti nemet nemzetisegek kulturalis 
tevekenyseget. Ebben az evben a hagyomany6rz6 nemet nyelvapolo klub miikodtetese 
forrashiany miatt elmaradt, igy a k6banyai nemet szarmazasu kepz6miiveszek 
kiallitasanak megrendezesevel, a K6banyai Nemet Onkormanyzat tevekenysegenek 
tablon valo megismertetesevel es e-konyvtarban t6rten6 megjelentetesevel jarultak 
hozza a magyarorszagi sokszinii nemet nyelvi es kulturalis orokseg keriileti szintii 
bemutatasahoz es megismertetesehez. A Kobanyai Nemet Onkormanyzat a 2013. eves 
munkaterveben megfogalmazott feladatokat teljesitette. 

Budapest, 2014. aprilis 29. 
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Iktat6szarn: 106/2014. 

Kivonat a Kobanyai Ormeny Onkormanyzat 
Kepviselo-testiileti iilesenek jegyzokonvvebol 

2014. aprilis 15. 

Bacsa Gyula 
Elnok 

3. napirendi pont targya: Beszamolo a Kobanyai Ormeny Onkormanyzat 2013. evi 
koltsegvetesenek vegrehajtasarol (sz6beli el6terjesztes) 

Elnok: A Kepvisel6-testlilet 3 f6vel hatarozatkepes. 

18/2014. (IV. 15.) Kobanyai Ormeny Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek hatarozata 
(3 igen, egyhangu szavazattal) 

K6banyai Ormeny Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete a Kobanyai Orrneny Onkormanyzat 
2013. evi koltsegvetesenek vegrehajtasar61 sz616 beszarnol6t az alabbiak szerint fogadja el: 
A K6banyai Ormeny Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete a 2013. evi koltsegveteset a 
3/2013.(11. 7.) hatarozataval fogadta el. A koltsegvetes teljesitesenek teteles kirnutatasat a 
mellekelt tablazat tartalrnazza. A bevetelek alakulasat tekintve rnegallapithat6, hogy a 2013. 
evre tervezett bevetelek 1 00,09%-a az ev soran realizal6dott. Bevetelkent jelentkezik a banki 
lek5tesb61 szarrnaz6 karnat (8 eFt), tovabba a Budapest F6varos X. keriilet Kobanyai 
Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete, Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsagt61 palyazat utjan a 
tartalekkeretb61 az Ormeny Hagyornanyorzo K6fest6 Szakkor, az Orrneny Fiiggetlenseg 
Napja, karacsonyi iinnepseg es Nernzetisegek Napja, valarnint a Kobanyai Ormeny 
Onkormanyzat rnukodesi koltsegeihez kapott brutt6 160 eFt. A kozponti altalanos rnUkodesi 
(222 eFt) es a feladatalapu tarnogatas (485 eFt), valamint a 2012. evi penzrnaradvany osszege 
(215 eFt) es koltsegvetesi fiiggo tetel 25 eFt is a szamlajukra keriilt, rnellyel egyiitt az orrneny 
onkormanyzatnak a 2013. evi bevetele 1 010 eFt. A 2013. evre tervezett kiadasok rn6dositott 
eloiranyzata 1 093 eFt-tal szamolt, rnelyb61 az ev soran 1 010 eFt felhasznalasra keriilt sor, ez 
92,41 %-os teljesitest jelent. A rnunkaad6kat terhel6 jarulekok fizetese ( 45 eFt) rnegtortent, a 
tervezett osszeg 95,74%-at hasznaltak fel. 2013. rnarcius 1-jetol- rnajus 31eig, rnajd 2013. 
szepternbert61 - novernberig folyamatosan rnUkodtettek a hagyornanyorzo k6festo szakkoriiket 
hetente egy alkalornrnal a Nernzetisegek es Civil Szervezetek Hazaban (11 05 Budapest, lhasz 
utca 26.). 2013. rnarcius 14-en a Conti-kapolnanal rnegrendezett faklyas felvonulason, 
valarnint a havazas rniatt 2013. rnarcius 15-en a K6rosi Csorna Sandor K6banyai Kulturalis 
Kozpont (KOSZI) szinhaztermeben rnegtartott iinnepi rnegernlekezesen vettek reszt. 2013. 
rnajus 1-jen reszt vettek az Ohegy parkban rnegrendezett Halrnajalison. 2013. jtinius 27-tol-
30-ig tart6 Szent Laszlo Napok rendezvenyein- a ,K6banya diszpolgara", a K6banyaert dijak 
es elisrner6 cirnek atadasi iinnepsegen es a Szent Laszl6-szobor koszoruzasa prograrnjain 
vettek reszt. Aprilis 25-en rnegernlekeztek az Ormeny Genocidiurn 98. evfordul6jar61 az 
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esemenyrol keszi.ilt filmvetitessel es tOrtenelmi eloadassal a Pongrac Kozossegi Hazban (1101 
Bp., Gyongyike utca 4.). 2013. junius 7-en a Pongrac Kozossegi Hazban (1101 Bp., 
Gyongyike utca 4.) a kofesto szakkorre jaro gyerekek alkotasaibol kiallitast, valamint a 
Lelektiikor Improvizacios Szinhaz kozos bemutatojat rendeztek meg. 2013. augusztus 20-an a 
Magyar Oltar elotti teren (Budapest X., Szent Laszlo ter 7-14.) megrendezett Szent Istvan
napi Unnepsegen vettek reszt. 2013. szeptember 12-en az Ormeny Fiiggetlenseg Napja 22. 
evforduloja alkalmabol Ormeny Hagyomanyorzo Kulturalis Estet rendeztek ormeny 
gasztronomiai bemutatoval egybekotve a Pongrac uti Idosek Klubjaban (1101 Budapest, 
Pongrac ut 9.) 2013. november 24-en a Kobanyai Lengyel, Nemet, Ruszin es a Roma 
bnkormanyzat kezdemenyezesere kozosen hagyomanyorzo celzattal megemlekezest 
szerveztek a Szovjetunioba hurcolt magyar politikai rabok es kenyszermunkasok emleknapja 
alkalmabol a Lengyel Plebaniatemplomban. 2013. december 4-en, 15.00 orakor Mikulas 
unnepseget szerveztek a kofesto szakkorre jaro dicikok reszere a Nemzetisegek es Civil 
Szervezetek Hazaban (1105 Budapest, Ihasz utca 26.), melynek koltsegeihez 50 eFt-ot 
biztositottak. 2013. december 6-an reszt vettek a Kobanyai Nemet Onkormanyzat altai Winter 
in Steinbruch cimu kiallitasan a Korosi Csoma Sandor Kobanyai Kulturalis Kozpont (11 05 
Budapest, Szent Laszlo ter 7114.) korgaleriajaban. 2013. december 7-en 10.30 orakor a 
Kobanyai Gorog Onkormanyzat altai a Gorog Klubban a keriileti nyugdijasok, gyermekek es 
erdeklodo vendegek reszere Mikulas unnepsegen vettek reszt, amelyen a megjelent 
gyermekek csomagokat kaptak a kulturalis musort kovetoen a Mikulastol. A meghivottak 
szereny megvendegelesben reszesiiltek. 2013. december 15-en, 14.00 orakor a Nemzetisegek 
es Civil Szervezetek Hazaban, a Nemzetisegek Napja alkalmabol a kiilonbozo nemzetisegek 
hagyomanyorzo unnepsegen sor kerult a kOfesto szakkor gyermekei altai keszitett festmenyek 
es alkotasok bemutatasara. 2013. december 19-en 11.00 orakor a Korosi Csoma Sandor 
Kobanyai Kulturalis Kozpont (KOSZI) szinhaztermeben megrendezett Civil hagyomanyorzo 
karacsonyi unnepsegen vettek reszt, amelyen a keriileti ormeny szarmazasu nyugdijasok 
kulturalis musor kereteben karacsonyi csomagokat kaptak. A keszletbeszerzesek felhasznalasa 
77, 149%-os, am ely az onkormanyzat mukodesehez szukseges irodaszerek, festekpatron, 
nyomtatvanyok, kOfesto szakkoron hasznalt eszkozok, festekek, ecsetek, konyvek es kis 
erteku targyi eszkozok beszerzeset jelenti. A kiilonfele szolgaltatasok - nem adatatviteli 
tavkozlesi koltsegek, teremberleti, nyomda, propaganda, rendezvenyszervezesi, szallitasi, 
nyomdai, takaritasi, penzugyi es karbantartasi szolgaltatasok - 97,67%-ra teljesultek. A 
kiilonfele dologi kiadasok - AF A, reprezentacio, a kofesto szakkor tanarnojenek a 
szolgaltatas dija es egyeb dologi kiadasok- 91,81 %-ra teljesultek. Az egyeb folyo kiadasok 
felhasznalasa 77,14%, amely a munkaltato altai fizetett SZJA koltsegeket jelenti. A Kobanyai 
brmeny bnkormanyzat 2013. evi koltsegvetesenek teljesitese az osszbevetelek es kiadasok 
tekinteteben a tervezethez kepest kisse magasabbnak bizonyult, ezert indokolt az 
atcsoportositas vegrehajtasa. 

Budapest, 2014. aprilis 29. 
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Megnevezes 

Nemzetisegi Onkornuinyzatok 
2013. ev kiadasai es bevetelei 

Eredeti Modositott 

eloiranyzat 

ORMENY NEMZETISEGI ONKORMANYZAT 

KIADASOK 

KUlso szemelyi juttatasok 
Munkaad6kat terhelo jarulekok 47 
Feeszletbeszerzesek 24 105 
Szolg:iltatasok 117 430 
FCi.ilOnfele dologi kiadasok 81 476 
Egyeb foly6 kiadasok 35 

Kiadasok osszesen 222 1093 

BEVETELEK 

Miikodesi bevetelek 7 
Miikodesi c.tam. bevetel kv-i 222 711 
Miikodesi c.tam. bevetelonk. 160 
Penzforgalom nelki.ili bevetel 215 

Bevetelek osszesen 222 1093 

eFt-ban 

Teljesites 
Teljesites 

%-a 

45 95,74% 
81 77,14% 

420 97,67% 
437 91,81% 

27 77,14% 

1010 92,41% 

8 114,29% 
711 100,00% 
160 100,00% 
215 100,00% 

1094 100,09% 
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Budapest Fovaros X. keriilet 
Kobanyai Polgarmesteri Hivatal 

Human Iroda 
Oktatasi, Kulturalis, Civil Csoport 

Iktat6szam: 107/2014. 

Kivonat a Kobanyai Ormeny Onkormanyzat 
Kepviselo-testiileti iilesenek jegyzokonyvebol 

2014. aprilis 15. 

A kivonatot kapja: Bacsa Gyula 
Elnok 

4. napirendi pont targya: Beszamolo a Kobanyai Ormeny Onkormanyzat 2013. 
evi munkatervenek teljesiteserol (sz6beli el6terjesztes) 

Elnok: A Kepvisel6-testtilet 3 f6vel hatarozatkepes. 

19/2014. (IV. 15.) Kobanyai Ormeny Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
hatarozata 
(3 igen, egyhangu szavazattal) 

Kobanyai Ormeny Onkormanyzat Kepvisel6-testtilete a K6banyai 6rmeny 
Onkormanyzat 2013. evi munkatervi teljesiteser61 sz616 beszamol6t az alabbiak szerint 
fogadja el: 
20 13. ev soran 12 kepvisel6-testtileti til est tartottak, melyen 66 hatarozatot hoztak, 
tehat eleget tettek a wrveny altai eloirt kotelezettsegeknek. :Eves kozmeghallgatasukat 
2013. november 27-an tartottak a Nemzetisegek es Civil Szervezetek Hazaban. A 
testtileti tilesekr61 kesziilt jegyzokonyveket a t6rvenyi eloirasoknak megfeleloen 
tovabbitottak a tOrvenyessegi feltigyeletet ellat6 Budapest F 6varos Kormanyhivatala 
Torvenyessegi Ellen6rzesi es Feliigyeleti F6osztalyahoz. A Kepvisel6-testiilet 
munkajaval kapcsolatosan 2013. ev folyaman egy tOrvenyessegi eszrevetel erkezett 
hatarid6 tullepeseert Budapest F 6varos Kormanyhivatalat61. 
A testtileti munka es annak dokumentalasa soran rendszeres tamogatast kaptak a 
Budapest F 6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatala Human 
lroda Kulturalis, Oktatasi es Civil Csoport civil es nemzetisegi referenset61. A 
Budapest F6varos X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat Kepvisel6-testtiletenek 
munkajaban a torvenyi keretek altai biztositott m6don vettek reszt. Folyamatosan 
meghivast kaptak Budapest F6varos X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepvisel6-
testtiletenek tileseire, valamint a Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag tileseire, 
melyeken az ormeny nemzetiseget erint6 napirendi pontok targyalasakor rendszeresen 
reszt vettek. A K6banyai Ormeny Onkormanyzat a 1105 Budapest, Ihasz utca 26. 
szam alatt lev6 irodahelyisegeben vegezte a testiileti munkajat. 2013. februarjaban 
elfogadtak a Budapest F 6varos X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat es a Kobanyai 
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Ormeny Onkormanyzat kozott letrejott megallapodast, amely a jogszabalyi el6irasokat 
figyelembe veve szabalyozza az egylittmiikodest. 
A Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testlilete 2013. 
majusaban elfogadta a K6banyai Ormeny Onkormanyzat beszamol6jat a 2012. evi 
koltsegvetesenek vegrehajtasar61 es munkatervi feladatainak teljesiteser61. 

A K6banyai Ormeny Onkormanyzat reszere a kozponti allami tamogatas osszege 222 
eFt-ot, a feladatalapu tamogatas 485 381 Ft a 2012. evi penzmaradvany 215 eFt-ot 
jelentett a 2012. evre. Szeles korii kulturalis tevekenysegliket a Budapest F6varos X. 
kertilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testtiletenek Kulturalis, Oktatasi es Sport 
Bizottsaga palyazat utjan tamogatta. Az Ormeny Hagyomany6rz6 K6fest6 Szakkor, az 
Ormeny Fliggetlenseg Napja, karacsonyi Unnepseg es Nemzetisegek Napja, valamint a 
K6banyai Ormeny Onkormanyzat miikodesi koltsegeihez brutt6 160 eFt-ot kaptak. 
Folyamatosan meghivast kaptak a Budapest F6varos X. kertilet K6banyai 
Onkormanyzat Kepvisel6-testliletenek, valamint a Kulturalis, Oktatasi es Sport 
Bizottsag Uleseire, amelyeken a K6banyai Ormeny Onkormanyzatot erint6 temak 
eseteben reszt vettek. 

A K6banyai Ormeny Onkormanyzat Kepvisel6-testtilete reszt vett a Budapest F6varos 
X. kertilet K6banyai Onkormanyzat donteshozatali eljarasaiban az alabbiak szerint: 

Velemenyeztek a Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat 2013. ev1 
elfogadott koltsegvetesi koncepci6jat. Javaslatot tettek a Budapest F6varos X. kertilet 
K6banyai Onkormanyzat 2014. ev1 koltsegvetesi koncepci6 tervezetehez, 
velemenyeztek a Budapest F6varos X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat 2014. evi 
koltsegvetesi koncepci6jat, 2013. november 28-an reszt vettek a Budapest F6varos X. 
kertilet K6banyai Onkormanyzat Kozmeghallgatasan. 
Reszletesen ismerteti a 20 13. evi munkatervi feladatok vegrehajtasat: 
2000. januar 6ta folyamatosan sikeresen miikodtetik hagyomany6rz6 k6fest6 
szakkorliket. A szakkorbe jar6 gyermekek megismerhetik az ormenyek tOrtenelmet es 
miiveszetet, mivel az alkot6tevekenysegen tul el6adasokat, filmvetiteseket is tartanak 
szamukra es k6zetgyiijt6 kirandulasokon is reszt vettek. A szakkor, klubfoglalkozasi 
keretek kozott hetente egyszeri gyakorisaggal, szaktanari vezetessel miikodik, a 
foglalkozasok alland6 letszama 20-25 f6. A k6banyai altalanos iskolas tanul6k az 
ormeny kulturab61 temat meritve kovekre festik alkotasaikat. A szakkori 
foglalkozasokra a Nemzetisegek es Civil Szervezetek Hazaban (1106 Budapest, Ihasz 
u. 26. sz.) kerlilt sor. 
Marcius 1-jetol - majus 31-eig folyamatosan miikodtettek hagyomany6rz6 k6fest6 
szakkorliket hetente egy alkalommal a Nemzetisegek es Civil Szervezetek Hazaban 
(1105 Budapest, Ihasz utca 26.). 
2013. marcius 14-en a Conti-kapolnanal megrendezett faklyas felvonulason, valamint 
a havazas miatt 2013. marcius 15-en a K6rosi Csoma Sandor K6banyai Kulturalis 
Kozpont (KOSZI) szinhaztermeben megtartott Unnepi megemlekezesen vettek reszt. 
2013. aprilis 25-en az ormeny genocidium 98. evfordul6ja emlekere filmvetitessel 
egybekotott kulturalis megemlekezest rendeztek a Pongrac Kozossegi Hazban ( 110 1 
Bp., Salg6tarjani ut 47.). Az aldozatok emlekere gyertyat gyujtottak, majd az ormeny 
genocidiumrol es brmenyorszag tarteneterol szolo dokumentumfilmet tekintettek meg. 
A kulturalis rendezvenyt barati beszelgetes kovette. 
2013. majus 1-jen a Budapest F6varos X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat Ohegy 
majalison es halaszlef6z6 versenyen vettek reszt. A K6banyai Ormeny Onkormanyzat 
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2013. Junius 7-en a festett kovek- rogtOnzesek cimen a k6fest6 szakkorre jaro diakok 
munkajabol kiallitast szervezett kulturalis miisorral egybekotve a Pongrac Kozossegi 
Hazban (1101 Bp., Salgotarjani ut 47.), melyen reszt vettek. A kulturalis rendezvenyen 
a Lelektlikor Improvizacios Szinhaz kozos bemutatojat lathattak az erdeklodok. A 
miisort barati beszelgetes es szereny vendeglatas kovette. 
2013. Junius 27-tol - 30-ig tarto Szent Laszlo Napok rendezvenyein - a ,Kobanya 
diszpolgara", a Kobanyaert dijak es elismero cimek atadasi tinnepsegen es a Szent 
Laszlo-szobor koszoruzasanak programjain vettek reszt. 
2013. augusztus 20-an a Magyar Oltar elotti teren (Budapest X., Szent Laszlo ter 7-
14.) megrendezesre kertilt Szent Istvan-napi tinnepsegen vettek reszt. 
2013. szeptember 12-en az Ormeny Ftiggetlenseg Napja 22. evforduloja alkalmabol 
Ormeny Hagyomany6rz6 Kulturalis Estet rendeztek. A kulturalis miisor, k6fest6 
szakkor kiallitasa, filmvetites utan az ormeny nemzet eteleibol kostoloval egybekotOtt 
gasztronomiai bemutatora kertilt sor, a Pongrac uti Idosek Klubjaban (1101 Budapest, 
Pongrac ut 9.). 
2013. oktober 6-an az Aradi vertanuk tiszteletere rendezett onkormanyzati tinnepi 
megemlekezesen vettek reszt. 
2013. oktober 23-an a Kobanyai Onkormanyzat szervezeseben tinnepi miisorral 
egybekotOtt koszoruzason vettek reszt az 1956-os forradalom es szabadsagharc 57-
evforduloja alkalmabol. 
2013. november 4-en a Pongrac telepen a Pongrac Kozossegi Haz falan a telepen 
harcolo fiatalok emlekere 2013. evben keszitett emlektablat koszoruztak meg. 
2013. november 13-an reszt vettek a Lengyel Ftiggetlenseg Napja alkalmabol a 
Kobanyai Lengyel Onkormanyzat altai rendezett tinnepsegen. A rendezvenyen 
tOrtenelmi eloadassal es kulturalis miisorral emlekeztek meg a nemzeti tinneprol. 
2013. november 24-en kezdemenyezokent hagyomany6rz6 celzattal kozosen a 
Kobanyai Lengyel, Nemet, Roma es Ruszin Onkormanyzattal megrendeztek a 
Szovjetunioba hurcolt magyar politikai rabok es kenyszermunkasok emleknapja 
tinnepseget a Lengyel Templomban. 
2013. december 6-an a Kobanyai Nemet Onkormanyzat altai a Korosi Csoma Sandor 
Kobanyai Kulturalis Kozpont (1105 Budapest, Szent Laszlo ter 7/14.) korgaleriajaban 
megrendezett Winter in Steinbruch kepzomiiveszeti kiallitason vettek reszt. Az 
tinnepsegen kozremiikodott Gemesi Katalin gitarmiivesz, aki nemet nepdalokat adott 
elo. 
2013. december 7-en 10.30 orakor a Kobanyai Gorog Onkormanyzat altai a Gorog 
Klubban a kertileti nyugdijasok, gyermekek es erdekl6d6 vendegek reszere Mikulas 
tinnepsegen vettek reszt, amelyen a megjelent gyermekek a Mikulastol csomagokat 
kaptak a kulturalis miisort kovetoen. A meghivottak szereny megvendegelesben 
reszestiltek. 
2013. december 15-en sor kertilt a Nemzetisegek Napja kereteben a nemzetisegek 
karacsonyi tinnepsegenek megrendezesere a Nemzetisegek es Civil Szervezetek 
Hazaban (1105 Budapest, Ihasz utca 26.), amelyen sor kertilt a k6fest6 szakkor 
gyermekei altai keszitett festmenyek es alkotasok bemutatasara. A rendezvenyt 
kovetoen tombolasorsolast, es gasztronomiai bemutatot tartottak. 
2013. december 19-en a keriileti civil szervezetekkel valo egyiittmiikodes celjabol 
a Korosi Csoma Sandor Kobanyai Kulturalis Kozpont (KOSZI) szinhaztermeben reszt 
vettek a Civil Hagyomany6rz6 Karacsonyi Unnepsegen. A miisor vegen tObbek kozott 
az ormeny szarmazasu kobanyai nyugdijasok ajandekcsomagokat kaptak, es szereny 
vendeglatasban reszestiltek. 
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Az Onkonminyzat tovabbra is szervezi a kertileti ormeny nemzetisegek kulturalis 
tevekenyseget. Rendezvenyeikkel es programjaikkal hozzajarulnak a magyarorszagi 
sokszinii ormeny kulturalis orokseg kertileti szintii bemutatasahoz es 
megismertetesehez. A Kobanyai Ormeny Onkormanyzat a 20 13. eves munkaterveben 
megfogalmazott feladatokat teljesitette. 

Budapest, 2014. aprilis 29. 

Ajegyzokonyvi kivonat hiteles: 
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Az files idopontja: 
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Budapest F6varos X. kertilet 

Kobanyai Polgarmesteri Hivatal 
Human Iroda 

Oktatasi, Kulturalis, Civil Csoport 

Iktat6szam: 108/2014. 

Kivonat a Kobanyai Roma Onkormanyzat 
Kepviselo-testiileti iilesenek jegyzokonyvebol 

2014. aprilis 14. 

A kivonatot kapja: Feher Istvan 
Elnok 

4. napirendi pont targya: Beszamolo a Kobanyai Roma Onkormanyzat 2013. evi 
kOltsegvetesenek vegrehajtasarol ( sz6beli el6terj esztes) 

Elnok: A Kepvisel6-testiilet 3 f6vel hatarozatkepes. 

16/2014. (IV. 14.) Kobanyai Roma Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
hatarozata 
(3 igen, egyhangu szavazattal) 

K6banyai Roma Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete a K6banyai Roma Onkormanyzat 
20 13. evi koltsegvetesenek vegrehajtasar61 sz616 beszamol6t az alabbiak szerint 
fogadja el: 
A K6banyai Roma Onkormanyzat Kepvisel6-testtilete a 20 13. evi koltsegveteset a 
3/2013.(11. 7.) hatarozataval fogadta el. A koltsegvetes teljesitesenek teteles 
kimutatasat a mellekelt tablazat tartalmazza. A bevetelek alakulasat tekintve 
megallapithat6, hogy a 20 13. evre tervezett bevetelek 1 00%-a az ev soran 
realizal6dott. Bevetelkent jelentkezik a banki lekotesb61 szarmaz6 kamat (15 eFt), 
tovabba a Budapest F 6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat 20 13. evi 
koltsegveteser61 sz616 5/2013. (II. 21.) onkormanyzati rendeleteben (1 000 eFt) 
tamogatast biztositott a K6banyai Roma Onkormanyzat 20 13. evi miikodesi 
koltsegeihez. A kozponti altalanos miikodesi (222 eFt) es a feladatalapu (388 eFt) 
tamogatas is szamlajukra kertilt, mellyel egytitt a roma onkormanyzatnak a 20 13. evi 
bevetele 2 228 eFt. M6dositott bevetelkent jelentkezik a 2012. evi penzmaradvany 
osszege (599 eFt). A 2013. evre tervezett kiadasok m6dositott el6iranyzata 2 228 eFt
tal szamolt, melyb61 az ev soran 2 227 eFt felhasznalasra kertilt sor, ez 99,96%-os 
teljesitest jelent. A munkaad6t terhel6 jarulekok fizetese (223 Ft) a 2013. ev soran 
megtOrtent, a tervezett osszeg 144,81 %-at hasznaltak fel. A keszletbeszerzesek ( 40 
eFt) 83,33%-ra teljestiltek, amely irodaszerek, festek patronok, nyomtatvanyok, 
tisztit6szerek es egyeb a nemzetisegi iroda miikodtetesehez sztikseges targyi eszkozok 
beszerzeset jelenti. A kiadasok tovabbi teteleit a kiilonfele dologi kiadasok, reszben 
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pedig a munkatervi feladatokra felhaszmilt tetelek j elentik. 20 13. marc ius 14-en a 
Conti-kapolnanal megrendezett faklyas felvonulason, valamint a havazas miatt 2013. 
marcius 15-en a K6rosi Csoma Sandor K6banyai Kulturalis Kozpont (KOSZI) 
szinhaztermeben megtartott iinnepi megemlekezesen vettek reszt. 20 13. marcius 20-an 
Lungo Drom ertekezletet tartottak a budapesti roma elnokok reszvetelevel a 
Nemzetisegek es Civil Szervezetek Hazaban (1105 Budapest, Ihasz utca 26.). 
Kethetente drogprevencios kisfilmkeszit6 miihelyt miikodtettek a Nemzetisegek es 
Civil Szervezetek Hazaban. A fenti rendezvenyekre vonatkozo koltsegek - a penziigyi, 
iizemeltetesi, rendezvenyszervezesi szolgaltatasok, nem adatatviteli tavkozlesi 
koltsegek, szallitas es dekoracios dijak - 94,60 %-ra teljestiltek. A kiilonfele dologi 
kiadasok - AF A, reprezentacio, a K6banyai Roma Ifjusagi Zenekar oktatoinak 
dijazasa (1 540 eFt)- 97,84%-ra teljestiltek. Az egyeb folyo kiadasok felhasznalasa 
91%, amely a munkaltato altai fizetett SZJA koltsegeket jelenti. 2013. junius 27-tol -
30-ig tarto Szent Laszlo Napok rendezvenyein - a ,K6banya diszpolgara", a 
K6banyaert dijak es elismer6 cimek atadasi iinnepsegen es a Szent Laszlo-szobor 
koszoruzasa programjain vettek reszt. A koszoru koltsegeihez brutto 5 eFt-ot 
biztositottak. 2013. augusztus 20-an a Magyar Oltar el6tti teren (Budapest X., Szent 
Laszlo ter 7-14.) megrendezesre keriilt Szent Istvan-napi iinnepsegen vettek reszt es a 
dekoracios koltsegeihez 5 eFt-ot biztositottak. 2013. november 24-en a K6banyai 
Lengyel, Nemet, Ruszin es a Roma Onkormanyzat kezdemenyezesere kozosen 
hagyomany6rz6 celzattal megemlekezest szerveztek a Szovjetunioba hurcolt magyar 
politikai rabok es kenyszermunkasok emleknapja alkalmabol a Lengyel 
Plebaniatemplomban. 2013. decemberl5-en a Nemzetisegek es Civil Szervezetek 
Hazaban (1105 Budapest, Ihasz utca 26.-ban) a Nemzetisegek Napja alkalmabol 
nemzetisegek hagyomany6rz6 iinnepsegere keriilt sor, melyen kulturalis miisorral 
kepviseltette magat a K6banyai Roma Onkormanyzat. Nemzetisegi onkormanyzatuk 
20 13. evi koltsegvetesenek vegrehajtasa az osszbevetelek es kiadasok tekinteteben 
kiegyensulyozott volt. 

Budapest, 2014. aprilis 29. 



Nemzetisegi Onkormanyzat 
2013. IV.n.ev kiadasai es bevetelei 

Megnevezes 
Eredeti M6dositott 

eloiranyzat 

ROJVIA NEMZETISEG ONKORMANYZAT 

KIADASOK 

Tmi6s egyeb tars reszesedes 

Munkaad6kat terhel6 jarulekok 154 
Keszletbeszerzesek 48 
Szolgaltatasok 89 352 
KUlOnfele dologi kiadasok 133 1 574 
Egyeb foly6 kiadasok 100 

Kiadasok osszesen 222 2 228 

BEVETELEK OSSZESEN 

MUkodesi bevetelek 15 
MUkodesi c. tam. bevetel kv-i 222 614 
Miikodesi c.tam. bevetelonk. 1 000 
Penzforgalom nelktili bevetel 599 

Bevetelek osszesen 222 2 228 

eFt-ban 

Teljesites 
Teljesites 

0/o-a 

223 144,81% 
40 83,33% 

333 94,60% 
1 540 97,84% 

91 91,00% 

2 227 99,96% 

15 
614 100,00% 

1 000 
599 100,00% 

2 228 100,00% 
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Budapest Fovaros X. kertilet 
Kobanyai Polgarmesteri Hivatal 

Human lroda 
Oktatasi, Kulturalis, Civil Csoport 

Iktat6szam: 109/2014. 

Kivonat a Kobanyai Roma Onkormanyzat 
Kepviselo-testiileti iilesenek jegyzokonyvebol 

2014. aprilis 14. 

A kivonatot kapja: Feher Istvan 
Elnok 

5. napirendi pont targya: Beszamolo a Kobanyai Roma Onkormanyzat 2013. evi 
munkatervenek teljesiteserol ( sz6beli eloterjesztes) 

Elnok: A Kepvisel6-testlilet 3 f6vel hatarozatkepes. 

17/2014. (IV. 14.) Kobanyai Roma Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
hatarozata 
(3 igen, egyhangu szavazattal) 

A Kobanyai Roma Onkormanyzat Kepvisel6-testtilete a Kobanyai Roma 
Onkormanyzat 2013. evi munkatervi teljesiteser61 sz616 beszamol6t az alabbiak szerint 
fogadja el: 
A Kobanyai Roma Onkormanyzat 2013. ev soran 11 kepvisel6-testlileti tilest tartott, 
melyen 62 hatarozatot hozott, tehat eleget tett a t6rveny altai eloirt kotelezettsegeknek, 
mely szerint 4 testtileti til est kell tartani. Eves kozmeghallgatasukat 2013. december 
12-en tartottak a Nemzetisegek es Civil Szervezetek Hazaban. A Kobanyai Roma 
Onkormanyzat Kepvisel6-testtiletenek tileseir61 kesztilt jegyzokonyvek minden 
alkalommal hataridoben tovabbitasra kertiltek a Budapest Fovaros 
Kormanyhivatalanak Torvenyessegi Ellenorzesi es Feltigyeleti Foosztalyahoz. A 
Kepvisel6-testtilet munkajaval kapcsolatosan 2013. ev folyaman torvenyessegi 
eszrevetel nem erkezett Budapest Fovaros Kormanyhivatalat61. 
A testtileti munka es annak dokumentalasa soran rendszeres tamogatast kaptak a 
Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatala Human 
lroda Kulturalis, Oktatasi es Civil Csoport civil es nemzetisegi referenset61. A 
Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat Kepvisel6-testtiletenek 
munkajaban a t6rvenyi keretek altai biztositott m6don vettek reszt. Folyamatosan 
meghivast kaptak Budapest F 6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-
testtiletenek tileseire, valamint a Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag tileseire, 
melyeken a roma nemzetiseget erint6 napirendi pontok targyalasakor rendszeresen 
reszt vettek. A Kobanyai Roma Onkormanyzat a 1105 Budapest, Ihasz utca 26. szam 
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alatt lev6 irodahelyisegeben vegezte a testi.ileti munkajat. 2013. februarjaban 
elfogadtak a Budapest Fovaros X. kerlilet Kobanyai Onkormanyzat es a Kobanyai 
Roma Onkormanyzat kozott Ietrejott megallapodast, amely a jogszabalyi eloirasokat 
figyelembe veve szabalyozza az egylittmiikodest. 
A Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat Kepvisel6-testi.ilete 2013. 
majusaban elfogadta a Kobanyai Roma Onkormanyzat beszamol6jat a 2012. evi 
koltsegvetesenek vegrehajtasar61 es munkatervi feladatainak teljesiteser61. 

A Kobanyai Roma Onkormanyzat reszere a kozponti allami tamogatas osszege 221 
833 Ft-ot, a 2012. evi penzmaradvany 599 000 Ft-ot jelentett a 2013. evre. 
Feladatalapu tamogatas cimen 388 304 Ft-ot tamogatast kaptak. Budapest Fovaros X. 
kertilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testi.ilete a 2013. evi koltsegveteseben a 
Kobanyai Roma Ifjusagi Zenekar hangszeroktatasara es hangszervasarlasara, valamint 
miikodesi koltsegeire brutt6 1 000 eFt osszegii tamogatast biztositott. Ez osszesen 2 
228 eFt. Folyamatosan meghivast kaptak a Budapest Fovaros X. kerlilet Kobanyai 
Onkormanyzat Kepviselo-testi.iletenek, valamint a Kulturalis, Oktatasi es Sport 
Bizottsag i.ileseire, amelyeken a Kobanyai Roma Onkormanyzatot erinto temak 
eseteben reszt vettek. 
A Kobanyai Roma Onkormanyzat Kepviselo-testi.ilete reszt vett a Budapest Fovaros 
X. kerlilet Kobanyai Onkormanyzat donteshozatali eljarasaiban az alabbiak szerint: 
Velemenyeztek a Budapest Fovaros X. keri.ilet Kobanyai Onkormanyzat 2013. evi 
elfogadott koltsegvetesi koncepci6jat. Javaslatot tettek a Budapest Fovaros X. kertilet 
Kobanyai Onkormanyzat 2014. ev1 kOltsegvetesi koncepci6 tervezetehez, 
velemenyeztek a Budapest Fovaros X. kerlilet Kobanyai Onkormanyzat 2014. evi 
kOltsegvetesi koncepci6jat, 2013. november 28-an reszt vettek a Budapest Fovaros X. 
kertilet Kobanyai Onkormanyzat Kozmeghallgatasan. 

Reszletesen ismerteti a 20 13. evi munkatervi feladatok vegrehajtasat: 

2013. janmir 3-an a Kobanyai Roma Onkormanyzat egylittmiikodesi megallapodast 
kotOtt az Eletrevalo Karitativ Egyesiilettel (1101 Budapest, Vasko utca 1.) 
kepviselo: Preszl Eva elnok). A felek vallaltak, hogy 2013. 01. 01-tol -2013. 05. 15-
eig drogprevenci6s kisfilm-keszito miihelyt inditanak 9 alkalommal, kethetente, 
ket6ras foglalkozas kereteben a Nemzetisegek es Civil Szerveztek Hazaban (1105 
Budapest, lhasz utca 26.) a kerlileti hatranyos helyzetii fiatalok reszere. Kethetente 
drogprevenci6s kisfilmkeszito miihelyt miikodtettek a Nemzetisegek es Civil 
Szervezetek Hazaban. 
A Kobanyai Roma Onkormanyzat 2013. evi koltsegveteserol sz616 3/2013. (II. 7.) 
hatarozatat m6dositotta es a Budapest Fovaros X. keri.ilet Kobanyai Onkormanyzat 
Kepviselo-testi.ilete 2013. evi koltsegveteserol sz616 5/2013. (II. 21.) onkormanyzati 
rendelet 8. melleklet 6. soranak 2. oszlopaban 1 000 000 Ft, azaz egymilli6 forint 
tamogatas egy reszet 800 000 Ft-ot a Kobanyai Roma lfjusagi Zenekar reszere 
hangszeroktatasra, a fennmarad6 200 000 Ft osszeget miikodesi koltsegekre 
csoportositottak at. 
2013. februar 21-en a Kobanyai Roma Onkormanyzat egylittmiikodesi megallapodast 
kotOtt a Magyar Segito Kezek Alapitvannyal (1137 Budapest, Pozsonyi ut 16. ) 
kepviselo: dr. Szucs Robert elnok). Az alapitvany vallalta, hogy megyei hal6zatot epit 
ki szakemberek bevonasaval. Az onkormanyzat vallalta, hogy az alapitvanyt 
tajekoztatja az aktualis felzark6ztatasi strategiar61. Tarsadalmi, tudomanyos 
szimp6ziumokon eloadas formajaban ismerteti az aktualis orszag epito kormanyzati 
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elkepzeleseket. Kozos celjuk a roma fiatal ertelmisegiek bevomisa az egytittmiikodes 
rendszerebe. 
2013. marcius 20-an Lungo Drom ertekezletet tartottak a budapesti roma elnokok 
reszvetelevel a Nemzetisegek es Civil Szervezetek Hazaban (1105 Budapest, lhasz 
utca 26.). Egytittmiikodesi megallapodast kotottek a Hajduhadhazi Roma 
Nemzetisegi Onkormanyzattal (4242 Hajduhadhaz, Bocskai ter 1.) kepvisel6: 
Alfoldi-Lakatos Gabor elnok). A Hajduhadhazi Roma Nemzetisegi 6nkormanyzat 
vallalta a tarsadalmi felzarkoztatast, erdekvedelmet, erdekkepviseletet kulturalis, 
hagyomany6rz6 rendezvenyeken. A rendezvenyeket kozosen szervezik es palyazatokat 
is nyujtanak be. A Kobanyai Roma Onkormanyzat vallalta, hogy az onkormanyzatot 
tajekoztatja az aktualis programokrol. Kozos celjuk a roma fiatalok egeszsegre 
nevelese, szabadid6 es sport rendezvenyeken valo reszvetel. 
2013. marcius 14-en a Conti-kapolnanal megrendezett faklyas felvonulason, valamint 
a havazas miatt 2013. marcius 15-en a Korosi Csoma Sandor Kobanyai Kulturalis 
Kozpont (KOSZI) szinhaztermeben megtartott tinnepi megemlekezesen vettek reszt. 
2013. aprilis 25-en az ormeny genocidium 98. evforduloja emlekere filmvetitessel 
egybekot6tt kulturalis megemlekezesen vettek reszt a Pongrac Kozossegi Hazban 
(1101 Bp., Salgotarjani ut 47.). 
2013. majus 1-jen a Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat 
rendezeseben Ohegy majalison vettek reszt. 
A Kobanyai 6rmeny Onkormanyzat 2013. junius 7-en a festett kovek- rogtonzesek 
cimen a k6fest6 szakkorre jaro diakok munkajabol kiallitast szervezett kulturalis 
miisorral egybekotve a Pongrac Kozossegi Hazban (1101 Bp., Salgotarjani ut 47.), 
melyen reszt vettek. 
2013. junius 27-tol - 30-ig tarto Szent Laszlo Napok rendezvenyein - a ,Kobanya 
diszpolgara", a Kobanyaert dijak es elismer6 cimek atadasi tinnepsegen es a Szent 
Laszlo-szobor koszoruzasanak programjain vettek reszt. 
2013. augusztus 20-an a Magyar Oltar elotti teren (Budapest X., Szent Laszlo ter 7-
14.) megrendezesre kertilt Szent Istvan-napi tinnepsegen vettek reszt. 
2013. szeptember 12-en az Ormeny Ftiggetlenseg Napja 22. evforduloja alkalmabol 
Ormeny Hagyomany6rz6 Kulturalis Esten es gasztronomiai bemutaton vettek reszt, a 
Pongrac uti Idosek Klubjaban (1101 Budapest, Pongrac ut 9.). 
2013. oktober 6-an az Aradi vertanuk tiszteletere rendezett onkormanyzati tinnepi 
megemlekezesen vettek reszt. 
2013. oktober 23-an a Kobanyai Onkormanyzat szervezeseben tinnepi miisorral 
egybekot6tt koszoruzason vettek reszt az 1956-os forradalom es szabadsagharc 57-
evforduloja alkalmabol. 
2013. november 4-en a Pongrac telepen a Pongrac Kozossegi Haz falan a telepen 
harcolo fiatalok emlekere 20 13. evben keszitett emlektablat koszoruztak meg. 
2013. november 13-an reszt vettek a Lengyel Ftiggetlenseg Napja alkalmabol a 
Kobanyai Lengyel Onkormanyzat altai rendezett tinnepsegen. A rendezvenyen a 
lengyel kepviselok es a meghivott kozremiikodok t6rtenelmi eloadassal es kulturalis 
miisorral emlekeztek meg a nemzeti tinnepr61. 
2013. november 24-en kezdemenyezokent hagyomany6rz6 celzattal kozosen a 
Kobanyai Lengyel, Nemet, Ormeny es Ruszin Onkormanyzattal megrendeztek a 
Szovjetunioba hurcolt magyar politikai rabok es kenyszermunkasok emleknapja 
tinnepseget a Lengyel Templomban. 
2013. december 15-en, 14.00 orakor a Nemzetisegek es Civil Szervezetek Hazaban 
(1105 Budapest, lhasz utca 26.) a Nemzetisegek Napja alkalmabol nemzetisegek 
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hagyomany6rz6 linnepsegere kerlil sor, melyen kulturalis miisorral kepviselteti magat 
a Kobanyai Roma Onkormanyzat. A kulturalis miisor alkalmab61 ifj. Feher Karoly 
jatszott zongoran. A rendezvenyt kovetoen tombolasorsolasra, es gasztron6miai 
bemutat6ra kerlilt sor. A K6banyai Roma Onkormanyzat tovabbra is szervezi a 
kerlileti roma nemzetisegek kulturalis tevekenyseget. Rendezvenyeikkel es 
programjaikkal hozzajarulnak a magyarorszagi sokszinii roma kulturalis orokseg 
kerlileti szintii bemutatasahoz es megismertetesehez. A K6banyai Roma 
Onkormanyzat a 2013. eves munkaterveben megfogalmazott feladatokat teljesitette. 

Budapest, 2014. aprilis 29. 

Ajegyz6konyvi kivonat hiteles: 
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Az files idopontja: 

Budapest Fovaros X. keriilet 
Kobanyai Polgarmesteri Hivatal 

Human Iroda 
Oktatasi, Kulturalis, Civil Csoport 

Iktat6szam: 110/2014. 

Kivonat a Kobanyai Roman Onkormanyzat 
Kepviselo-testiileti iilesenek jegyzokonyvebol 

2014. aprilis 14. 

A kivonatot kapja: Papp Zoltan 
Elnok 

3. napirendi pont targya: Beszamolo a Kobanyai Roman Onkormanyzat 2013. evi 
evi koltsegvetesenek vegrehajtasarol ( sz6beli eloterjesztes) 

Elnok: A Kepvisel6-testlilet 3 fovel hatarozatkepes. 

13/2014. (IV. 14.) Kobanyai Roman Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
hatarozata 
(3 igen, egyhangu szavazattal) 

Kobanyai Roman Onkormanyzat Kepvisel6-testlilete a Kobanyai Roman 
6nkormanyzat 20 13. evi koltsegvetesenek vegrehajtasarol sz616 beszamolot az 
alabbiak szerint fogadja el: 
A Kobanyai Roman Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete a 2013. evre sz616 
koltsegveteset a 3/2013. (II. 7.) hatarozataval fogadta el. A koltsegvetes teljesitesenek 
teteles kimutatasat a mellekelt tablazat tartalmazza. Bevetelkent jelentkezik a banki 
lekotesbol szarmaz6 kamat (3 eFt), a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai 
Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete, Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsagt61 palyazat 
utjan a tartalekkeretb61 a Roman Gasztron6miai Nap, a Hit program valamint a 
Kobanyai Roman Onkormanyzat miikodesi koltsegeihez kapott brutt6 70 000 Ft 
osszegii tamogatas. A kozponti altalanos miikodesi (222 eFt) es a feladatalapu (267 
eFt) tamogatas is szamlajukra keriilt, mellyel egylitt a roman onkormanyzatnak a 2013. 
evi bevetele 605 eFt. M6dositott bevetelkent jelentkezik a 2012. evi penzmaradvany 
osszege (40 eFt). A 2013. evre tervezett kiadasok m6dositott eloiranyzata 605 eFt-tal 
szamolt, melyb61 az ev soran 573 eFt felhasznalasara keriilt sor. Ez 94,71 %-os 
teljesitest jelent. A munkaad6kat terhel6 jarulekok fizetese (38 eFt) az ev soran 
megtOrtent, a tervezett osszeg 1 00,00%-at hasznaltak fel. A keszletbeszerzesek 
94,44%-ra teljesiiltek, amely irodaszerek es egyeb az iroda miikodtetesehez sziikseges 
kis ertekii targyi szamitastechnikai eszkozok beszerzeset jelenti. A szolgaltatasok a 
nem adatatviteli tavkozlesi koltsegeket tartalmazzak 92,99 %-ra teljesiiltek. A 
kiilOnfele dologi kiadasok - AF A, reprezentaci6, szallitas, egyeb dologi kiadasok-
95,50 %-ra teljesiiltek. Az egyeb foly6 kiadasok (22 eFt) felhasznalasa 95,65%, amely 
a munkaltat6 altai fizetett SZJA koltsegeket jelenti. A Kobanyai Roman 
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Onkormanyzat Kepvisel6-testiiletenek tagjai 2013. marcius 14-en a Conti-kapolnanal 
megrendezett faklyas felvonulason, valamint a havazas miatt 2013. marcius 15-en a 
K6rosi Csoma Sandor K6banyai Kulturalis Kozpont (KOSZI) szinhaztermeben 
megtartott Unnepi megemlekezes vettek reszt. Hit program kereten bel til 20 13. marcius 
23-an a Nemzetisegek es Civil Szervezetek Hazaban (1105 Budapest, Ihasz utca 26.) 
hit osszejovetelt tartottak. 2013. junius 8-an a Nemzetisegek es Civil Szervezetek 
Hazaban (1105 Budapest, Ihasz utca 26.) Roman Gasztron6miai Napot tartottak 
tanchazzal egybekOtve. 2013. augusztus 20-an a Magyar Oltar el6tti teren (Budapest 
X., Szent Laszlo ter 7-14.) megrendezett Szent Istvan-napi tinnepsegen vettek reszt. 
2013. augusztus 31-en az Ohegy parkban megrendezett 6. K6banyai Rendvedelmi Nap 
rendezvenyen vettek reszt. 2013. szeptember 12-en az Ormeny Ftiggetlenseg Napja 22. 
evfordul6ja alkalmab61 Ormeny Hagyomany6rz6 Kulturalis Esten es gasztron6miai 
bemutat6n vettek reszt a Pongrac uti Id6sek Klubjaban (1101 Budapest, Pongrac lit 9.). 
20 13. okt6ber 6-an az Aradi vertanuk tiszteletere rendezett onkormanyzati tinnepi 
megemlekezesen vettek reszt. 2013. okt6ber 23-an a K6banyai Onkormanyzat 
szervezeseben tinnepi miisorral egybekotOtt koszoruzason vettek reszt az 1956-os 
forradalom es szabadsagharc 57- evfordul6ja alkalmab61. 2013. november 4-en a 
Pongrac telepen a Pongrac Kozossegi Haz falan a telepen harcol6 fiatalok emlekere 
2013. evben keszitett emlektablat koszoruztak meg A kiadasok az ev folyaman a 
tervezettek szerint alakultak. 

Budapest, 2014. aprilis 29. 
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Az files idopontja: 

Budapest Fovaros X. keriilet 
Kobanyai Polgarmesteri Hivatal 

Human Iroda 
Oktatasi, Kulturalis, Civil Csoport 

Iktat6szam: 111/2014. 

Kivonat a Kobanyai Roman Onkormanyzat 
Kepviselo-testiileti iilesenek jegyzokonyvebol 

2014. aprilis 14. 

A kivonatot kapja: Papp Zoltan 
Elnok 

4. napirendi pont targya: Beszamolo a Kobanyai Roman Onkormanyzat 2013. evi 
munkatervenek teljesiteserol (sz6beli eloterjesztes) 

Elnok: A Kepviselo-testillet 3 fovel hatarozatkepes. 

14/2014. (IV. 14.) Kobanyai Roman Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
hatarozata 
(3 igen, egyhangu szavazattal) 

Kobanyai Roman Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a Kobanyai Roman 
Onkormanyzat 2013. evi munkatervi teljesiteserol sz616 beszamol6t az alabbiak szerint 
fogadja el: 
2013. ev soran 9 kepviselo-testiileti illest tartottak, melyen 49 hatarozatot hoztak, tehat 
eleget tettek a t0rveny altai eloirt kotelezettsegeknek. Eves kozmeghallgatasukat 20 13. 
december 17-en tartottak a Nemzetisegek es Civil Szervezetek Hazaban. A testilleti 
tilesekrol keszillt jegyzokonyveket a tOrvenyi eloirasoknak megfeleloen tovabbitottak a 
tOrvenyessegi feltigyeletet ellat6 Budapest Fovaros Kormanyhivatala Torvenyessegi 
Ellenorzesi es Feltigyeleti Foosztalyahoz. 
A Kobanyai Roman Onkormanyzat reszere a kozponti allami tamogatas osszege 215 
eFt-ot, a feladatalapu tamogatas 214 eFt volt. Szeles korii kulturalis tevekenysegtiket 
a Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testilletenek 
Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsaga palyazat utjan a tartalekkeretbol tamogatta: a 
Roman Gasztron6miai Nap, a konyvtar Ietrehozasa, valamint a Kobanyai Roman 
Onkormanyzat miikodesi koltsegekhez brutt6 100 eFt-ot kaptak. 

Folyamatosan meghivast kaptak a Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai 
Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek, valamint a Kulturalis, Oktatasi es Sport 
Bizottsag illeseire, amelyeken a Kobanyai Roman Onkormanyzatot erinto temak 
eseteben reszt vettek. 

A Kobanyai Roman Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek illeseirol kesztilt 
jegyzokonyvek minden alkalommal hataridoben tovabbitasra kerilltek a Budapest 
Fovaros Kormanyhivatalanak Torvenyessegi Ellenorzesi es Feltigyeleti Foosztalyahoz. 

1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29. • Levelcim: 1475 Budapest, Pf. 35. • Telefon: 433-83-30 • Fax: 433-82-35 



2 

A Kepviselo-testlilet munkajaval kapcsolatosan 2013. ev folyaman tOrvenyessegi 
eszrevetel nem erkezett Budapest Fovaros Kormanyhivatalat61. 

A testlileti munka es annak dokumentalasa soran rendszeres tamogatast kaptak a 
Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatala Human 
Iroda Kulturalis, Oktatasi es Civil Csoport civil es nemzetisegi referensetol. A 
Budapest Fovaros X. kerlilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testliletenek 
munkajaban a tOrvenyi keretek altai biztositott m6don vettek reszt. Folyamatosan 
meghivast kaptak Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat Kepvisel6-
testliletenek Uleseire, valamint a Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag tileseire, 
melyeken a roman nemzetiseget erinto napirendi pontok targyalasakor rendszeresen 
reszt vettek. A Kobanyai Roman Onkormanyzat a 1105 Budapest, Ihasz utca 26. szam 
alatt levo irodahelyisegeben vegezte a testlileti munkaj at. 20 13. februarj aban 
elfogadtak a Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat es a Kobanyai 
Roman Onkormanyzat kozott letrejott megallapodast, amely a jogszabalyi eloirasokat 
figyelembe veve szabalyozza az egylittmiikodest. 
A Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testlilete 2013. 
majusaban elfogadta a Kobanyai Roman Onkormanyzat beszamol6jat a 2012. evi 
koltsegvetesenek vegrehajtasar61 es munkatervi feladatainak teljesiteserol. 

A Kobanyai Roman Onkormanyzat reszere a kozponti allami tamogatas osszege 
222 000 Ft-ot, a feladatalapu tamogatas 266 959 Ft-ot a 2012. evi penzmaradvany 40 
000 Ft-ot jelentett a 2013. evre. Szeles korii kulturalis tevekenysegliket a Budapest 
Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testliletenek Kulturalis, 
Oktatasi es Sport Bizottsaga palyazat utjan tamogatta. A tartalekkeretbol a bizottsag 
2013. aprilis 11-en megtartott Ulesen a Roman Gasztronomiai Nap, a Hit program 
valamint a Kobanyai Roman Onkormanyzat miikodesi kOitsegeihez brutto 70 000 Ft 
osszegii tamogatast biztositott. Folyamatosan meghivast kaptak a Budapest Fovaros X. 
kerlilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testliletenek, valamint a Kulturalis, 
Oktatasi es Sport Bizottsag lileseire, amelyeken a Kobanyai Roman Onkormanyzatot 
erinto temak eseteben reszt vettek. 

A Kobanyai Roman Onkormanyzat Kepviselo-testlilete reszt vett a Budapest Fovaros 
X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat donteshozatali eljarasaiban az alabbiak szerint: 
Velemenyeztek a Budapest Fovaros X. kerlilet Kobanyai Onkormanyzat 2013. evi 
elfogadott koltsegvetesi koncepci6jat. Javaslatot tettek a Budapest Fovaros X. kerlilet 
Kobanyai Onkormanyzat 2014. ev1 koltsegvetesi koncepci6 tervezetehez, 
velemenyeztek a Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat 2014. evi 
koltsegvetesi koncepci6jat. 2013. november 28-an reszt vettek a Budapest Fovaros X. 
kerlilet Kobanyai Onkormanyzat Kozmeghallgatasan. 

Reszletesen ismerteti a 2013. evi munkatervi feladatok vegrehajtasat: 
A Kobanyai Roman Onkormanyzat kiemelt feladatanak tekinti a hagyomanyorzest, a 
kapcsolattartast a Kobanyan elo romanokkal. 

A hit program kereten bellil 2013. marcius 23-an a Nemzetisegek es Civil 
Szervezetek Hazaban (1105 Budapest, Ihasz utca 26.) megtartott hit osszejovetelnek 
nagy sikere volt. Az a 40 fo, aki jelen volt mind szeretne, ha meg lehetne ismetelni. J61 
ereztek magukat, es valamennyien ugy tartjak, hogy szlikseg van az ilyen jellegii 
osszejovetelekre, ahol az Istenrol, a bibliar61 lehet beszelgetni, kerdezni, velemenyt 
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nyilvanitani. Tehat tovabbra is szeretm!k folytatni a hit programukat. A rendezveny 
koltsegeihez brutto 40 eFt keret6sszeget biztositottak a dologi koltsegek terhere. 
2013. Junius 8-an Roman Gasztronomiai Napot rendeztek a Nemzetisegek es Civil 
Szervezetek Hazaban(1105 Budapest, Ihasz utca 26.) tanchazzal egybekotve, 
amelynek koltsegeihez brutto 50 000 Ft osszeget biztositottak. 
2013. marcius 14-en a Conti-kapolnanal megrendezett faklyas felvonulason, valamint 
a havazas miatt 2013. marcius 15-en a K6rosi Csoma Sandor K6banyai Kulturalis 
Kozpont (KOSZI) szinhaztermeben megtartott i.innepi megemlekezesen vettek reszt. 
2013. aprilis 25-en az ormeny genocidium 98. evforduloja emlekere filmvetitessel 
egybekot6tt kulturalis megemlekezesen vettek reszt a Pongrac Kozossegi Hazban 
(1101 Bp., Salgotarjani ut 47.). 
2013. majus 1-jen a Budapest F6varos X. keri.ilet K6banyai Onkormanyzat Ohegy 
majalison vettek reszt. 
A K6banyai Ormeny Onkormanyzat 2013. Junius 7-en a festett kovek- rogtonzesek 
cimen a k6fest6 szakkorre jaro diakok munkajabol kiallitast szervezett kulturalis 
miisorral egybekotve a Pongrac Kozossegi Hazban (1101 Bp., Salgotarjani ut 47.), 
melyen reszt vettek. 2013. junius 27-tol - 30-ig tarto Szent Laszlo Napok 
rendezvenyein - a ,K6banya diszpolgara", a K6banyaert dijak es elismer6 cimek 
atadasi i.innepsegen es a Szent Laszlo-szobor koszoruzasanak programjain vettek reszt. 
2013. augusztus 20-an a Magyar Oltar el6tti teren (Budapest X., Szent Laszlo ter 7-
14.) megrendezesre keri.ilt Szent Istvan-napi i.innepsegen vettek reszt. 
2013. szeptember 12-en az Ormeny Fi.iggetlenseg Napja 22. evforduloja alkalmabol 
Ormeny Hagyomany6rz6 Kulturalis Esten es gasztronomiai bemutaton vettek reszt a 
Pongrac uti ld6sek Klubjaban (1101 Budapest, Pongrac ut 9.). 
2013. oktober 6-an az Aradi vertanuk tiszteletere rendezett onkormanyzati i.innepi 
megemlekezesen vettek reszt. 
2013. oktober 23-an a K6banyai Onkormanyzat szervezeseben i.innepi miisorral 
egybekot6tt koszoruzason vettek reszt az 1956-os forradalom es szabadsagharc 57-
evforduloja alkalmabol. 
2013. november 4-en a Pongrac telepen a Pongrac Kozossegi Haz falan a telepen 
harcolo fiatalok emlekere 2013. evben keszitett emlektablat koszoruztak meg. 
2013. november 13-an reszt vettek a Lengyel Fi.iggetlenseg Napja alkalmabol a 
K6banyai Lengyel Onkormanyzat altai rendezett i.innepsegen. A rendezvenyen a 
lengyel kepvisel6k es az altaluk hivott miiveszek tOrtenelmi el6adassal es kulturalis 
miisorral emlekeztek meg a nemzeti i.innepr61. 
2013. november 24-en reszt vettek a K6banyai Lengyel, Nemet, Roma es Ruszin 
Onkormanyzat altai kezdemenyezett, a Szovjetunioba hurcolt magyar politikai rabok 
es kenyszermunkasok emleknapja i.innepsegen a Lengyel Templomban. 
A K6banyai Roman Onkormanyzat tovabbra is szervezi a keri.ileti roman nemzetisegek 
kulturalis tevekenyseget. Rendezvenyeikkel es programjaikkal hozzajarulnak a 
magyarorszagi sokszinii roman kulturalis orokseg keri.ileti szintii bemutatasahoz es 
megismertetesehez. 

Budapest, 2014. aprilis 29. 



K6BANYA 

~ 

Az files idopontja: 

Budapest Fovaros X. kertilet 
Kobanyai Polgarmesteri Hivatal 

Human Iroda 
Oktatasi, Kulturalis, Civil Csoport 

Iktat6szam: 114/2014. 

Kivonat a Kobanyai Ruszin Onkormanyzat 
Kepviselo-testiileti iilesenek jegyzokonyvebol 

2014. aprilis14. 

A kivonatot kapja: Medveczky Katalin 
Elnok 

3. napirendi pont targya: Beszamolo a Kobanyai Ruszin Onkormanyzat 2013. evi 
koltsegvetesenek vegrehajtasarol ( sz6beli eloterjesztes) 

Elnok: A Kepviselo-testiilet 4 fovel hatarozatkepes. 

13/2014. (IV. 14.) Kobanyai Ruszin Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
hatarozata 
( 4 igen, egyhangu szavazattal) 

Kobanyai Ruszin Onkormanyzat Kepviselo-testlilete a Kobanyai Ruszin 
6nkormanyzat 2013. evi koltsegvetesenek vegrehajtasar61 sz616 beszamolot az 
alabbiak szerint fogadja el: 
A Kobanyai Ruszin Onkormanyzat Kepviselo-testtilete a 2013. evi koltsegveteset a 
3/2013.(11. 7.) hatarozataval fogadta el. A koltsegvetes teljesitesenek teteles kimutatasat 
a mellekelt tablazat tartalmazza. A bevetelek alakulasat tekintve megallapithat6, hogy a 
2013. evre tervezett bevetelek 100,00%-a az ev saran realizal6dott. Bevetelkent 
jelentkezik a banki lekotesbol szarmaz6 kamat (7 eFt), tovabba a Budapest Fovaros X. 
keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete, Kulturalis, Oktatasi es Sport 
Bizottsagt61 palyazat utjan a tartalekkeretbol a Ruszin Kulturalis Hagyomanyorzo Est, a 
Nemzetisegek Napja, a karacsonyi iinnepseg, valamint a Kobanyai Ruszin 
Onkormanyzat miikodesi kOltsegeihez kapott brutt6 70 eFt tamogatas. A kozponti 
altalanos miikodesi 222 eFt, a feladatalapu tamogatas 267 eFt, valamint a 2012. evi 
penzmaradvany 213 eFt is a szamlajukra keriilt, mellyel egyiitt a ruszin 
onkormanyzatnak a 2013. evi bevetele 782 eFt. A 2013. evre tervezett kiadasok 
m6dositott eloiranyzata 782 eFt-tal szamolt, melybol az ev saran 522 eFt felhasznalasra 
keriilt sor, ez 66,75%-os teljesitest jelent. A szolgaltatasok soraban a nem adatatviteli 
celu tavkozlesi, berleti dijak, valamint penziigyi koltsegek jelennek meg - 64,67%-ra 
teljesiiltek. A kiilOnfele dologi kiadasok - AF A, reprezentaci6, dekoraci6, szallas, 
nyomdai kiadasok osszege 165 eFt volt. Az egyeb foly6 kiadasok felhasznalasa 
89,15%, amely a munkaltat6 altai fizetett SZJA koltsegeket jelenti. 2013. marcius 14-en 
a Conti-kapolnanal megrendezett faklyas felvonulason, valamint a havazas miatt 2013. 
marcius 15-en a Korosi Csoma Sandor Kobanyai Kulturalis Kozpont (KOSZI) 
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szinhaztermeben megtartott linnepi megemlekezesen vettek reszt. A F 6varosi Ruszin 
Nemzetisegi Onkormanyzattal kozosen 2013. junius 18- 26 kozott hagyomanyos 
Anyanyelvi Ruszin Ifjusagi Muveszeti Tabort szerveztek a kerlileti ruszin gyerekek 
reszere BalatonfOldvaron a Riviera Park Hotelben. A tabor szallas koltsegeihez a 
K6banyai Ruszin Onkormanyzat 20 f6 reszere brutto 110 eFt osszeget biztositott. 20 13. 
junius 27-tol - 30-ig tarto Szent Laszlo Napok rendezvenyein - a ,K6banya 
diszpolgara", a K6banyaert dijak es elismer6 cimek atadasi linnepsegen es a Szent 
Laszlo-szobor koszoruzasa programjain vettek reszt. 2013. julius 5-en a Trofea Grill 
Etteremben (1142 Budapest, Erzsebet kiralyne utja 5-7.) Ruszin Kulturalis Estet 
szerveztek. 2013. augusztus 20-an a Magyar Oltar el6tti teren (Budapest X., Szent 
Laszlo ter 7-14.) megrendezett Szent Istvan-napi linnepsegen vettek reszt. 2013. 
szeptember 12-en az Ormeny Fliggetlenseg Napja 22. evforduloja alkalmabol Ormeny 
Hagyomany6rz6 Kulturalis Esten vettek reszt. 20 13. oktober 6-an az Aradi vertanuk 
tiszteletere rendezett onkormanyzati linnepi megemlekezesen vettek reszt. 20 13. 
oktober 23-an a K6banyai Onkormanyzat szervezeseben linnepi musorral egybekotOtt 
koszoruzason vettek reszt az 1956-os forradalom es szabadsagharc 57. evforduloja 
alkalmabol. 20 13. november 4-en a Pongrac telepen a Pongrac Kozossegi Haz falan a 
telepen harcolo fiatalok emlekere 2013. evben keszitett emlektablat koszoruztak meg. 
2013. november 13-an reszt vettek a Lengyel Fliggetlenseg Napja alkalmabol a 
K6banyai Lengyel Onkormanyzat altai rendezett linnepsegen. A rendezvenyen 
tOrtenelmi el6adassal es kulturalis musorral emlekeztek meg a nemzeti linnepr61. 2013. 
november 24-en kezdemenyez6kent hagyomany6rz6 celzattal kozosen a K6banyai 
Lengyel, Nemet, Ormeny es Roma Onkormanyzattal megrendeztek a Szovjetunioba 
hurcolt magyar politikai rabok es kenyszermunkasok emleknapja linnepseget a Lengyel 
Templomban. A rendezvenyen ruszin reszr61 dr. Tranger Karoly elnokhelyettes 
el6adasat hallhattak es Medveczky Katalin operaenekesn6, a K6banyai Ruszin 
Onkormanyzat elnoke enekelte Gounod: Ave Maria cimu muvet. Nemzetisegi 
onkormanyzatuk 20 13. evi koltsegvetesenek vegrehajtasa az osszbevetelek es kiadasok 
tekinteteben a kiegyensulyozott volt. 

Budapest, 2014. aprilis 29. 

A jegyz6konyvi kivonat hiteles: 
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Az iiles idopontja: 

A kivonatot kapja: 

Budapest Fovaros X. keriilet 
Kobanyai Polgarmesteri Hivatal 

Human Iroda 
Oktatasi, Kulturalis, Civil Csoport 

Iktat6szam: 115/2014. 

Kivonat a Kobanyai Ruszin Onkormanyzat 
Kepviselo-testiileti iilesenek jegyzokonyvebol 

2014. aprilis14. 

Medveczky Katalin 
Elnok 

4. napirendi pont targya: Beszamolo a Kobanyai Ruszin Onkormanyzat 2013. evi 
munkatervenek teljesiteserol (sz6beli eloterjesztes) 

Elnok: A Kepviselo-testiilet 4 fovel hatarozatkepes. 

14/2014. (IV. 14.) Kobanyai Ruszin Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek hatarozata 
( 4 igen, egyhangu szavazattal) 

Kobanyai Ruszin Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a Kobanyai Ruszin Onkormanyzat 2013. 
evi munkatervi teljesiteserol sz616 beszamol6t az alabbiak szerint fogadja el: 
Beszamol6jaban elmondta, hogy 2013. ev soran 9 kepviselo-testiileti iilest tartott, melyen 47 
hatarozatot hozott, tehat eleget tettek a tOrveny altai eloirt kotelezettsegeknek. A Kobanyai 
Ruszin Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek iileseirol kesziilt jegyzokonyvek minden 
alkalommal hataridoben tovabbitasra keriiltek a Budapest Fovaros Kormanyhivatalanak 
Torvenyessegi Ellenorzesi es Feliigyeleti Foosztalyahoz. A Kepviselo-testiilet munkajaval 
kapcsolatosan 2013. ev folyaman tOrvenyessegi eszrevetel nem erkezett Budapest Fovaros 
Kormanyhivatalat61. 

A testiileti munka es annak dokumentalasa soran rendszeres tamogatast kaptak a Budapest 
Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatala Human Iroda Kulturalis, 
Oktatasi es Civil Csoport civil es nemzetisegi referensetol. A Budapest Fovaros X. keriilet 
Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek munkajaban a t0rvenyi keretek altai 
biztositott m6don vettek reszt. Folyamatosan meghivast kaptak Budapest Fovaros X. keriilet 
Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek iileseire, valamint a Kulturalis, Oktatasi es 
Sport Bizottsag iileseire, melyeken a ruszin nemzetiseget erinto napirendi pontok 
targyalasakor rendszeresen reszt vettek. A Kobanyai Ruszin Onkormanyzat a 1105 Budapest, 
Ihasz utca 26. szam alatt levo irodahelyisegeben vegezte a testiileti munkajat. 2013. 
februarjaban elfogadtak a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat es a 
Kobanyai Ruszin Onkormanyzat kozott Ietrejott megallapodast, amely a jogszabalyi 
eloirasokat figyelembe veve szabalyozza az egyiittmiikodest. 

A Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 2013. majusaban 
elfogadta a Kobanyai Ruszin Onkormanyzat beszamol6jat a 2012. evi koltsegvetesenek 
vegrehajtasar61 es munkatervi feladatainak teljesiteserol. 
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A Budapest F6varos X. Keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testtilete 2013. 
majusaban elfogadta a K6banyai Ruszin Onkormanyzat beszamol6jat a 2012. evi 
koltsegvetesenek vegrehajtasar61 es munkatervi feladatainak teljesiteser61. 

A K6banyai Ruszin Onkormanyzat reszere a kozponti allami tamogatas osszege 222eFt-ot, a 
feladatalapu tamogatas 266 959 Ft a 2012. evi penzmaradvany 213 eFt-ot jelentett a 2012. 
evre. Szeles korii kulturalis tevekenysegiiket a Budapest F6varos X. keriilet K6banyai 
Onkormanyzat Kepvisel6-testtiletenek Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsaga palyazat utjan 
tamogatta. A bizottsag tartalekkeretb61 a Ruszin Kulturalis Hagyomany6rz6 Est, a 
Nemzetisegek Napja, a karacsonyi iinnepseg, valamint a K6banyai Ruszin Onkormanyzat 
miikodesi koltsegeit brutt6 70 eFt-al tamogatta. Folyamatosan meghivast kaptak a Budapest 
F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiiletenek, valamint a Kulturalis, 
Oktatasi es Sport Bizottsag tileseire, amelyeken a K6banyai Ruszin Onkormanyzatot erint6 
temak eseteben reszt vettek. 

A K6banyai Ruszin Onkormanyzat Kepvisel6-testtilete reszt vett a Budapest F6varos X. 
keriilet K6banyai Onkormanyzat donteshozatali eljarasaiban az alabbiak szerint: 

Velemenyeztek a Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat 2013. evi elfogadott 
koltsegvetesi koncepci6jat. Javaslatot tettek a Budapest F6varos X. keriilet K6banyai 
Onkormanyzat 2014. evi koltsegvetesi koncepci6 tervezetehez, velemenyeztek a Budapest 
F6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat 2014. evi koltsegvetesi koncepci6jat, 2013. 
november 28-an reszt vettek a Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat 
Kozmeghallgatasan. 

Reszletesen ismerteti a 2013. evi munkatervi feladatok vegrehajtasat: 

A K6banyai Ruszin Onkormanyzat kiemelt feladatanak tekinti a hagyomany6rzest, a 
kapcsolattartast a K6banyan el6 ruszinokkal, valamint a ruszin kultura es hagyomanyok 
megismerteteset a nagykozonseggel. Celjaik kozott szerepel a ruszin kultura es hagyomanyok 
megismertetese a nem ruszin szarmazasu nagykozonseggel. 

2013. marcius 14-en a Conti-kapolnanal megrendezett faklyas felvonulason, valamint a 
havazas miatt 2013. marcius 15-en a K6rosi Csoma Sandor K6banyai Kulturalis Kozpont 
(KOSZI) szinhaztermeben megtartott iinnepi megemlekezesen vettek reszt. 2013. aprilis 25-
en az ormeny genocidium 98. evfordul6ja emlekere filmvetitessel egybekotOtt kulturalis 
megemlekezesen vettek reszt a Pongrac Kozossegi Hazban (1101 Bp., Salg6tarjani ut 47.). 
2013. majus 1-jen a Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat altai szervezett 
Ohegy majalison vettek reszt. 
A K6banyai Ormeny Onkormanyzat 2013. jlinius 7-en a festett kovek- rogtOnzesek cimen a 
k6fest6 szakkorre jar6 diakok munkajab61 kiallitast szervezett kulturalis miisorral egybekotve 
a Pongrac Kozossegi Hazban (11 01 Bp., Salg6tarjani ut 47.), melyen reszt vettek. 
2013. Junius 27-tol - 30-ig tart6 Szent Laszlo Napok rendezvenyein - a ,K6banya 
diszpolgara", a K6banyaert dijak es elismer6 cimek atadasi iinnepsegen es a Szent Laszl6-
szobor koszoruzasanak programjain vettek reszt. 
A F6varosi Ruszin Nemzetisegi Onkormanyzattal kozosen 2013. Junius 18-26 kozott 
hagyomanyos Anyanyelvi Ruszin lfjusagi Miiveszeti Tabort szerveztek a kertileti ruszin 
gyerekek reszere Balatonfoldvaron a Riviera Park Hotelben. A tabor szallas koltsegeihez a 
K6banyai Ruszin Onkormanyzat 20 f6 reszere brutt6 11 0 000 Ft osszeget biztositott. 

2013. julius 5-en Ruszin Kulturalis Estet szerveztek a Tr6fea Grill Etteremben (1142 
Budapest, Erzsebet kiralyne utja 5-7.). A rendezveny id6tartamara a teremberlet koltsegeihez 
brutt6 124 000 Ft osszeget biztositottak a rendelkezesiikre all6 penziigyi keretb61. 
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2013. augusztus 20-an a Magyar Oltar el6tti teren (Budapest X., Szent Laszlo ter 7-14.) 
megrendezesre kerlilt Szent Istvan-napi iinnepsegen vettek reszt. 
2013. szeptember 12-en az Ormeny Fiiggetlenseg Napja 22. evfordul6ja alkalmab61 Ormeny 
Hagyomany6rz6 Kulturalis Esten vettek reszt a Pongrac uti Id6sek Klubjaban (1101 
Budapest, Pongrac ut 9.). 
2013. oktober 6-an az Aradi vertanuk tiszteletere rendezett onkormanyzati iinnepi 
megemlekezesen vettek reszt. 
2013. oktober 23-an a K6banyai Onkormanyzat szervezeseben iinnepi musorral egybekotOtt 
koszoruzason vettek reszt az 1956-os forradalom es szabadsagharc 57- evfordul6ja 
alkalmab61. 
2013. november 4-en a Pongrac telepen a Pongrac Kozossegi Haz falan a telepen harcol6 
fiatalok emlekere 2013. evben keszitett emlektablat koszoruztak meg. 
2013. november 13-an reszt vettek a Lengyel Fiiggetlenseg Napja alkalmab61 a Kobanyai 
Lengyel Onkormanyzat altai rendezett iinnepsegen. A rendezvenyen tOrtenelmi eloadassal es 
kulturalis musorral emlekeztek meg a nemzeti iinnepr61. 
2013. november 24-en kezdemenyez6kent hagyomany6rz6 celzattal kozosen a K6banyai 
Lengyel, Nemet, Ormeny es Roma Onkormanyzattal megrendeztek a Szovjetuni6ba hurcolt 
magyar politikai rabok es kenyszermunkasok emleknapja iinnepseget a Lengyel Templomban. 
A rendezvenyen ruszin reszr61 Tranger Karoly elnokhelyettes el6adasat hallhattak es 
Medveczky Katalin operaenekesn6, a Kobanyai Ruszin Onkormanyzat elnoke enekelte 
Gounod: Ave Maria cimu muvet. 
2013. december 15-en, 14.00 6rakor a Nemzetisegek es Civil Szervezetek Hazaban (1105 
Budapest, Ihasz utca 26.-ban a Nemzetisegek Napja alkalmab61 nemzetisegek 
hagyomany6rz6 iinnepsegere kerlilt sor, melyen kulturalis musorral kepviseltette magat a 
K6banyai Ruszin Onkormanyzat. Ezekhez a hagyomanyokhoz az autentikus ruszin nepdalok 
szervesen hozzatartoznak, eppen ezert Nyikolaj Rimszkij - Korszakov orosz zeneszerz6t61 
enekelt Medveczky Katalin elnok 3 gyonyoru dalt, zongoran kiserte Puskasne Ispan 
Franciska, muveszeti menedzser. A rendezvenyt kovet6en tombolasorsolasra, es 
gasztron6miai bemutat6ra kerlilt sor. 
A K6banyai Ruszin Onkormanyzat tovabbra is szervezi a kerlileti ruszin nemzetisegek 
kulturalis tevekenyseget. Rendezvenyeikkel es programjaikkal hozzajarulnak a magyarorszagi 
sokszinu ruszin kulturalis orokseg kerlileti szintu bemutatasahoz es megismertetesehez. A 
K6banyai Ruszin Onkormanyzat a 2013. eves munkaterveben megfogalmazott feladatokat 
teljesitette. 

Budapest, 2014. aprilis 29. 
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