
Ko - r\f T\l-o't+

MEGH[vo

A K6b6nyai Giiriig OnkorminYzat
K6Pvisel6-testiilete

2OlT.januir 9-6n 15.00 6rai kezdettel

a nern2eti segi onkorm iny zat irod6j aban

(1104 BP. X', Kada utca 120')

testiileti iil6st tart,
melyre eztiton meghivorn'

Napirendi pontok:

1. Javaslat ^ K6b6nyai Giiriig onkormanyzat 2016' 6vi kamatbev6telek

bev6telei, valamint egyo[ miikiid6si bev6telek el6irhnyzatainak

m6dosit6s6 ra (sz6beli el6terj eszt6s)

E15ad6: Koll6tosz Jorgosz eln6k

Z. A nemzeti, vagy etnikai nemzetis6g nyelv6n foly6 els6 6v-odai beiratkoz6si

6vre nevel6si 6s els6 iskolai 6vfo$amra oktatisi ig6ny felm6r6se (sz6beli

el6terjesztds)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elnok

3. Javaslat a giirdg kuiiurilis hagyom6nyok 6rz6se c6lj6b6l 2017' janu6r 14-

6n, 12.30 6rakor megrendez6sre keriil6 ,,Vaszilopita v6g6sa" tinneps6gre

(szobeli el6terj eszt6s)

E16ad6: Koll6tosz Jorgosz elndk

4. Javaslat ^z 
Emberi Er6forrrlsok T6mogat6skezel6 rlltal kiirt 2017' 6vi

nemzetis6 gi pirlyirzatokra tiirt6n6 piiyhzaiok beadisa (szobeli el6terjeszt6s)

El6ado: Koll6tosz Jorgosz elndk

Esetleges t6volmarad6s6t k6rem, a porg6rmesteri Hivatal 431-8748'as telefonszdmfrr

jelezni sziveskedj6k.

Budapest, 2017 .janu6r 5.

Koll6tosz Jorgosz s'k.
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rOnANvaI conoc ONxoRnnANvz,rr
KEPvIsEt 6-rnsrUr,nrB

1102 Budapest, Szent Liszl6 t6r 29,

JEGvZ616NvV

K6sziilt: a K6b6nyai Gdrcig Onkorm6nyzat20lT. janu6r 9-6n 15.00 6rai kezdettel,
a 1104 Bp. X. ker., Kada utca 120. sz. alatti nemzetisdgi irod6ban
megtartott testtleti iil6sdn.

Jelen vannak: Koll6tosz Jorgosz
Bajkai Vasziliki
Dr. KlicaszSzpirosz

elnok
elnokhelyettes
k6pvisel6

A K6bSnyai Polgrirmesteri Hivatal r6sz6r6l tanicskozisi joggal:
dr. Eder Grlbor jog6sz

Jlgine Szabados Henrietta civil 6s nemzetisdgi referens

Koll6tosz Jorgosz, a K6b6nyai GOrOg Onkormrinyzat eln<ike tidvdzli a megjelenteket
6s a testi.ileti iil6st megnyitja. Meg6llapida, hogy a testiileti iildsen 3 f6 k6pvisel6
megjelent, 6s a testi.ilet hatirrozatkdpes. Bejelenti, hogy a jegyzokdnyv magyar nyelven
k6sztil. K6r mindenkit, hogy az iil6s jelenldti ivdt irjik alil, amely a jegyzbkdnyviik,
amely kOzokiratnak min6siil mell6kletdtkdpezi az elkeszitett meghiv6val 6s az irisbeli
el6terjeszt6sekkel egyiitt. Javasolja, hogy a jegyz6kdnyv hitelesit6sdvel Bajkai
Vasziliki k6pvisel6t bizza meg a K6pvisel6-testi.ilet. K6ri a szavazatokmegtdtel6t.

Elndk: A K6pvisel6-testtlet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

1/2017. (I. 9.) K6binvai Giiriie Onkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai G6rdg Onkorm6nyzat K€,pvisel6-testtilete a jegyzlkdnyv hitelesitds6vel
Bajkai Vasziliki k6pvisel6t megbizza.

Elniik: Bejelenti, hogy a jegyzok6nyvet l6gdne Szabados Henrietta civil 6s nemzetis6gi
referens vezeti.

Elniik: Ismerteti a napirendi pontokat, majd k6ri a szavazatok megt6tel6t.

Elniik: A K6pviselo-testtilet 3 fovel hatirozatk6pes.
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2/2017. (I. 9.) K6binvai Gdriie Onkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Gdr6g Onkormiinyzat Kepviseld-testtilete a testtileti iil6s napirendjet az

al6bbiak szerint fogadja el:

1. Javaslat a K6brlnyai Gdrdg Onkormdnyzat 2015. 6vi kamatbev6telek
bev6telei, valamint egy6b miikiid6si bev6telek elfiirhnyzatainak
mr6dosftrlsr[ra (sz6beli el6ted eszt6s)

E16ad6: Kolliitosz Jorgosz eln6k
2. A nemzeti, vagy etnikai nemzetis6g nyelv6n foly6 els6 rivodai beiratkozdsi

6vre nevel6si 6s els6 iskolai 6vfolyamra oktat6si ig6ny felm6r6se (sz6beli
el6terjeszt6s)
Eloado: Koll6tosz Jorgosz elnok

3. Javaslat a giiriig kulturilis hagyominyok 6rz6se c6ljr[b6l 2017. januir 14-

6n, 12.30 6rakor megrendezflsre keriil6 ,,Vaszilopita vfg6sa" iinneps6gre
(sz6beli el6terj eszt6s)
E16ad6: Koll6tosz Jorgosz elndk

4. Javaslat az Emberi Er6forrisok Trimogatiskezel6 iital kiirt 2017. 6vi
nemzetis6gi piiyizatokra ttirt6n6 piiyinatok beadisa (sz6beli el6terjeszt6s)
Eload6: Koll6tosz Jorgosz elnok

L. napirendi pont t6rgya: Javaslat a K6br[nyai Gdriig Onkormrlnyzat 2016. 6vi
kamatbev6telek bev6telei, valamint egy6b miikiid6si bev6telek el6irinyzatainak
m6dositr{sr{ra (sz6beli el6terj eszt6s)

Elniik: Ti$lkoztatja a k6pviselSket arr6l, hogy a 0940819 egy6b kamatbevdtelek
bev6telei fdkdnyvre 48 Ft, valamint az egyeb kiil6nf6le miikdddsi bevdtelek (09411199)
666336 Ft drkezett, amely dsszeggel a kiad6si eloirdnyzat emel6se sziiks6ges. Ez t:/tSn

ismerteti a m6dosft6si javaslatot 6s kdri a k6pvisel6ket, hogy mondj6k el v6lem6nyiiket,
egyet6rt6s esetdn tegy6k meg szavazataikat.

Bajkai Vasziliki: Egyetdrt az eln6k javaslat6val.

Elniik: A K6pviselo-testiilet 3 f6vel hat6rozatk6pes.

3/2017. (I. 9.) K6b6nvai Giirde Onkormdnvzat K6pviseld-testiilet6nek hat6rozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. K6b6nyai Gdr6g Onkorm6nyzatKepvisel6-testtilete m6dosida a K6b6nyai Gdrdg
Onkorm6nyzat20l6. 6vi kdltsdgvetds6rol sz6lo 1512016. (II. 3.) hat6rozatfit a 011140
korm6nyzati funkcio k6don 6s a2016.6vi egy6b kamatbev6tel bev6teleit (09408219) 48
Ft-ot, valamint az egydb ki.il6nf6le mtikdddsi bevdtelek (09411199) 666 Ft-ot az alitbbi
fok6nyvre helyezi:
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09408219 Egy6b kamatbev6telek bevdtelei

0941 1 199 Egy6b kiil6nf6le mtikcid6si bev6telek

0535512 Dijak, egy6b befiz. kiad.
2.Ezenhatixozatot2016. december 31-tol kell alkalmazni. A Kdpvisel6-testiilet felkeri az

eln6kot a sziiks6ges int6zked6sek megt6tel6re.

48

666

7t4

Hat6rid6:
Felel6s:

Hat6rid6:
Felel6s:

azonnal
elnok

azonnal
elnOk

2. napirendi pont tirgya: A nemzeti, vagy etnikai nemzetis6g nyelv6n foly6 els6

6vodai beiratkozfsi 6vre nevel6si 6s els6 iskolai 6vfolyamra oktatSsi ig6ny
felm6r6se (sz6beli el6terj eszt6s)

J6gr[n6 Szabados Henrietta t Thjdkoztatja a Kdpvisel6-testtiletet arr6l, hogy a

Nemzeti koznevel6srol s2616 20ll.6vi CXC. torv6ny 83. $ (7) bekezd6se alapj6n a
magyar nyelvi e16k6szit6s, a nemzetisdg nyelv6n foly6 nevel6s 6s oktat6s irilnti ig6nyt

a telepiil6si onkorm6nyzat, az 6llami intezmenyfenntart6 k6zpont 6vente kdteles

felmdrni az eintett els6 6vodai neveldsi 6vre, els6 iskolai 6vfolyamra beiratkozni

szinddkoz6k kdr6ben az erdekelt telepiildsi nemzetisdgi dnkorm6nyzat es az orszitgos

nemzetis6gi dnkorm iny zat bevon6s6va1.

Elniik: Kosz<ini atitjekoztat6st. Elmondja, hogy k6b6nyai sziil6k reszerll nem 6rkezett

ilyen ig6ny, ezlrtjavasolja, hogy ne igdnyeljek az els6 6vodai beiratkozdsi 6vre a
nemzetisdgi nyelven foly6 nevel6st. A K6b6nyai Gdr6g Onkorm6nyzat tovdbbra sem

tart ig6nyt a kertiletben g6r<ig anyanyelven foly6 nevel6sre az els6 6vodai beiratkoz6si

6vre. K6ri a szavazatok megt6tel6t.

Dr. Klicasz Szpirosz: Egyet6rt az elnok javaslat5val.

Elniik: A Kdpvisel6-testtilet 3 f6vel hathrozatk6pes.

4/2017. (I. 9.) K6br[nvai Giirde Onkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek hat6rozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. K6b6nyai Gdr6g Onkorm6nyzat Kepviselo-testiilete a Budapest X., keriiletdben a

201712018. tan6vben nem tart ig6nyt 96169 anyanyelven foly6 nevel6sre az elsb 6vodai

beiratkozdsi 6vre.

2. A K6pvisel6-testtilet felkdri az elndkdt a sztiks6ges intdzked6sek megt6tel6re.

Elniik: Tovabb6 elmondja, hogy kob6nyai sz[l6k reszerol nem erkezett ilyen ig6ny,

ezert javasolja, hogy ne igenyeljlk.az elso iskolai evfolyamra a nemzetisegi nyelven

lolyo oktat6st. A K6banyai Gorog Onkorm6nyzattovitbbra sem tart igdnyt a keriiletben
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gorog anyanyelven foly6 oktat6sra az els6 iskolai 6vfolyamon. K6ri a szavazatok

megt6tel6t.

Bajkai Vasziliki: Egyetdrt az elnok javaslat6val'

Elndk: A Kdpviselo-testiilet 3 fdvel hatirrozatk6pes.

5/2017. (I. 9.) K6brlnvai Giirde Onkorminvzat K6pvisel6-testiitet6nek hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

l. K6b6nyai Gcirog Onkorm6nyzatKepvisel6-testtilete a Budapest X., kerUlet6ben a

201712018. tan6vben nem tart igdnyt gdrog anyanyelven foly6 oktat6sra az els6 iskolai

dvfolyamra beiratkoz6k esetdben.

2. A K6pvisel6-testtilet felk6ri az elnokdt, hogy a d<int6srol a Klebelsberg

Int6zm6nyfenntart6 Kdzpont Budapest X. Tankeriilete (1102 Budapest, K6rosi

Csoma sdtriny 8.) igazgat6jitt irdsban t6j6koztassa.

Hat6rid6:
Felel6s:

azonnal
elnok

3. napirendi pont thrgya: Javaslat a giirtig kulturilis hagyomdnyok 6rz6se

c6ljfb6l 2017. januir l4-6n,, 12.30 6rakor megrendez6sre keriil6 ,,Vaszilopita
v6gisa" iinneps6gre (szobeli el6terjeszt6s)

Elniik: Tdjdkoztatja k6pvisel6ket arr6l, hogy a giiriig kulturilis hagyominyok 6rz6se

c6ljib6l 2017. janu6r 14-6n 12.30 6rakor ,,Vaszilopita v6g6sa" tinneps6get

szervezi.ink a Gdrog Klubban a keri.ileti nyugdijasok, 6rdeklodo gyerekek 6s vendegek

r6szdre. "Ko,).q lpovto! (Hrony6 pol6- vagyis J6 6vet!)" - nyida meg az idei gdr6g rij6vi

Onneps6get Koll6tosz Jorgosz. A vezet6 eldszor a janu6ri ndvnaposokat kdszdnti,

k6ztiik a g6rog k6zdss6g "legszebb" korf i.innepeltjdt, a 89 6ves Harinosz Elenit, aki

kdsobb elsokdnt rajzol keresztet 6s szegi meg az tij 6v els6 vaszilopit6j6t' Jorgosz

ezutfn elmes6li a g6rdg rij6v szok6sainak tort6netdt, azt, hogy honnan ered az

elmaradhatatlan vaszilopita, a gdrog szerencsestitem6ny k6szit6se. A mostani rijdvre

csaknem nyolcfele pita k6sziil, ki hrissal, p6r6hagym6val, fet6val 6s toj6ssal, vagy

finom mandul6val, porcukorral meghintve siiti, m6g Kolliitosz nagypapa is k6szi.il

eggyel az osszejovetelre. Az ebed ut6n pedig zenevel 6s t6nccal tinnepelt Kob6nya

g6rdg kozdss6ge. Javasolja, hogy az onkorm6nyzat a Vaszilopita rendezvdny

ioltsegeire brutt6 160 000 Ft keret0sszeget biztositson a 2017. 6vi k<ilts6gvet6sben

meghat6rozott dologi kiad6sok terh6re. A dokument6l6s 6rdek6ben a Vaszilopita

v6[6sa iinneps6gr6l videofelvdtel 6s f6nyk6pek is k6szUlnek. K6ri a besz6mol6

elfogad6srit, majd a szavazatok megt6tel6t.

Bajkai Vasziliki: Ordmmel vesz r6szt a rendezv6nyen. Egyet6rt az elnok javaslatSval.
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Elniik: A Kdpvisel6-testtilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

6/2017. (I. 9.) K6bfnvai Giiriis OnkormAnvzat K6pvisel6-testiilet6nek hatSrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. A K6bdnyai Gdrog Onkormiinyzat Kepvisel6-testtilete rigy dont, hogy a giiriig
kulturrilis hagyomdnyok 6rz6se c6ljfb6l 2017. januar l4-en, 12.30 orakor a Gorog
Klubban (1104 Budapest, Kada utca 120.) pit6k felvrig6srival, kulturdlis m[isonal,
gasztron6miai bemutat6val egybekotve megszervezi a ,,Vaszilopita vig6sa" rij6vi
iinneps6get. A rendezvety koltsdgeihez brutt6 160 000 Ft keretdsszeget biztosit a
2017 . evi kdltsellvetdsben meghat6rozott dologi kiad6sok terhdre.

2. A K6pviselo-lesttilet felk6ri az elndkdt a sziiksdges intdzked6sek megt6tel6re.
Hat6ridci:
Felel6s:

azonnal
elnok

4. napirendi pont thrgya: Javaslat az Emberi Er6forrrisok T6mogatiskezel6 6ltal
kiirt 2017. 6vi nemzetis6gi piiyizatokra tiirt6n6 piiyizatok beadSsa (szobeli
el6ter.ieszt6s)

Elniik: Javasolja, hogy az Emberi ErSforr6sok T6mogat6skezel6 6ltal kiirt 2017. evi
nemzetis6gi pdlyazatokra nytijtsanak be 3 db ptiy6zatot:2. K(ibhnyai Balkrin Est, Egy
lokllis giiriig kiiziiss6g K6brlnyrln 6s Testv6rvirosi Kapcsolatok Apolisa cimrnel. A
pLlyinat bead6si hataride.je 2011. janu6r 15. A nemzetis6gi tdrnogatdsok celja, hogy a

nernzetis6gi t6rvdny hatiiya al6 larlozo magyarorszagi nemzetisegeket nyelviik,
kulturilis hagyom6nyaik, szellemi 6s trirgyi iiriiks6giik m6lt6 ripokisrlban segitse, es

ezzel hozzifiarul.lon Magyarorsz6g kultur6lis sokszintisdgdnek rnegtart6s6hoz.
Timogat:lst n6gy kateg6rifban lehet ig6nyelni: a forras felhaszn6lhat6 nemzetis6gi
civil szervezetek mtikod6s6re, a magyarorszitgi nemzetis6gek szellemi es t6rgyi
emlekeinek apo16s6ra, kultur6lis rendezvenyekre 6s nyelvi k6rnyezetben megval6sulo
t6borokra, valamint az anyaorsz6gok kozrem[ik6d6sdvel rnegval6sul6 nemzetisegi
pedagogus-tov6bbk6pzdsekre. Kdri a kepviseloket, hogy mondj6k el javaslataikat, majd
kdri a szavazatol( megtdteldt.

Bajkai Vasziliki: Egyetdrt az elnok javaslat6val.

Elniik: A Kdpviselo-testiilet 3f6vel hatdrozatk6pes.

712017. (1. 9.\ KJibrinvai Giiriis 6nkorm{nyzat K6pvisel6-testiilet6nek hat6rozata
(3 igen, egyhangu szavazattal')

1. KSb6nyai Gorog Onkorm6nyzat K6pviselo-testiilete az Emberi Er6forrasok
T6mogatdskezelo iital a 2017. 6vi nemzetis6gi pilyizatok kultur6lis rendezv6nyek
programjainak t6mogat6s6ra kiir6sra keriil6 piilylzaton 3 db palyazattal reszt vesz: 2.
K6b6nyai Balkdn Est, Egy lok6lis gorog kozoss6g Kob6nyrin 6s Testv6rvdrosi
Kapcsolatok Apol6sa cimmel.
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2. A K6pvisel6-testiilet felk6ri az elnok6t a sztiksdges int6zked6sek megt6telere.

Hat6rid6:
Felelos:

2017.janu6r 15.

elnok

Elntik: Megiillapitja, hogy tovribbi javaslat vagy 6szrev6tel a k6pvisel6k 6s

k6pvisel6k reszerol nem 6rkezett, megkdszcini a jelenl6vSk aktiv rdszvdtel6t, 6s

testiileti iil6st 15.20 6rakor bezdrja.

K.rn.f.

a

a
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fr*ktak\
Jegy2okonyv-hiteles it6



JELENLETI iV

a Kdbinyai Giirdg OnkorminYzat

20L7.janurlr 9-6n 15.00 6rai kezdettel

megtartott testiileti iil6s6n

Meghivottak:

dr.EderG6borjog6sz:.....\!".:aW........i...

1./ Koll6tosz Jorgosz:............... .ktlil

2.t Baikaivasziliki: 6 r4/,4 tA.d-'\'
4.1 dr.Klic6szSzpirosz: :{ lh*

J6g6n6 Szabados Henrietta: referens... .f#*'


