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A K6b6nyai Bolg6r 6nkorm6 nyzat
K6pvisel6-testiilete

2017. december 5_6n (kedden) 16.00 6rai kezdettel

a K6r6si csoma t'?1ffi 
fgi:?=txti3f i f.znontban' 

Koszl

kdzmeghallgatdst tart,
melyre ezttton meghivom.

Napirendi pontok:

l'l Kdzmeghalgatrisi besziimol6 a K6b6nyai Borg6r onkorm6nyzat 2017feladatainak ellitilsrir6l
El<iad6: Nagy Istvrin eln6k2./ K6zmeghallgat6s

Esetleges t6volmarad6s6t k6rem, a Polgtirmesteri Hivatal 433g-141-es telefo nszitminjelezni sziveskedj6k.

Budapest. 2017. novernber 23.



r6sANyAr BoLGAn oNroRvrAxy zAT
KEpvI snr,6-ru sr tir,r rr

1102 Budapest, Szent L6szl6 t6r 29.

JEGYZ6TOUYV

K6sziilt: a K6biinyai Bolgrir Onkormiinyzat 2017. december 5-dn 16.00 6rai
kezdettel, a Kordsi Csoma Siindor Kobrinyai Kulturiilis K6zpont,
(1105 Bp. X., Szent Liszl6 ter 7-14.) l. szdmu termdben megtartott
Kiizm e gh a ll gatris ri n.

Jelen vannak: Nagy Istviin
Szak6cs Ferencn6
Nackina Hrisztova Eliszaveta

elnOk
elncikhelyettes
kepviselo

A K6binyai Polgdrmesteri Hivatal r6sz6r6l
dr. Eder G6bor

tanicskozisi joggal:

Jog6nd Szabados Henrietta
Jogasz
civil ds nemzetis6gi referens

Nagy IstvSn, a K6b6nyai Bolg6r Onkorm6nyzat elndke iidvozli a megjelenteket dsa testtileti tildst megnyitja. Megrillapitja, hogy a testtileti tildsen 316 k6pviselo
megielent, ds a testiilet hatirozatkepei ne;eienti, hogy a jegyzilkonyv magyar
nyelven kdsziil. Javasolja, hogy a jegyzokcinyv hitelesites6vel Szakrics Ferencnd
k6pvisel6t bizza meg a K6pviset6-teittilet. K6ri a szav azatokmegt6tel dt.

Elndk: A Kdpvisel6-testiilet 3 f6vel hatiirozatk6pes.

(3 igen, egyhangti szavazattal)

K6brinyai Bolgiir onkorm6nyzat Kepvisel6-testiilete a jegyzdkcinyv hitelesitdsdvel
Szak6cs Ferencnd k6pvisel6t megbizza.

Elniik: Ismerteti a napirendi pontokat, majd kdri a szavazatokmegtdter6t.

Elniik: A K6pvisel6-testtilet 3 fovel hat6rozatkdpes.



(3 igen, egyhangri szavazattal)

Ild-b6nrai Bolgrir onkorm6nyzat Kdpviselo-testiilete a testtileti til6s napir endjet azalibbiak szerint fogadja el:
l'l Kdzmeghallgatrisi besziimol6 a Kobrinyai Bolgiir Onkormdnyzat 2017. evi

feladatainak ell6trlsrir6l
Eload6: Nagy Istvdn eln6k

2./ Kdzmeghallgat6s

Elniik Bejelenti, hogy a jegyzSkonyvet J6gdne Szabados Henrietta civil 6s
nemzetisdgi referens vezeti.

L napirendi pont tirgya: Kiizmeghallgatisi beszSmol6 a K6b6nyai Bolg6r
Onkormi nyzat 2017 . 6vi feladatainak elt6tisrirOl (sz6beli el6terj esztds)

Elniik: Besziimol6j6ban elmondta, hogy 2017. dv sor6n 8 kdpvisel6-testtileti til6st
tartottak, melyen 86 hatiirozatot hoztak, tehiit eleget tettek u t,i*dry altal eliJirt
kdtelezettsdgeknek.

A K6brinyai Bols6r Onkorm6nyzat r€szdre az iiltal5nos miik6d6si tamogatiis
dsszege 781 686 Ft-ot, a feladatalapri t6mogat6s osszege 1 553 008 Ft-ot jelentett a
2017 ' 6vre. Szdles kdrti kulturiilis tevdkenys6giiket a budapest F6viiros X. kertilet
Kob6nyai Onkormiinyzat Humrinszolg6itatisi Bizotts6ga p6ly6zat itj6n a
tartaldkkeretb6l a bolgrir j6tdkos neprajzi bemutat6 ds b6bel6ad6s,'a nemzetisdgek
kariicsonyi tinneps6ge 6s a Nemzeiisdgek Napja k0lts6gekh ez brutto 300 000 Ft
dsszeggel titmogatta.

Folyamatosan meghiv6st kaptak a Budapest F6v6ros x. kertilet K6b6nyai
Onkormiinyzat Kepviselo-testtiletdnek, valamint a Hum6n szolgiitatitsi Bizotts6g
iildseire, amelyeken a K6brinyai Bolgrir Onkormiinyzatot drinto tem6k esetdben
r6szt vettek.

A Kdpvisel6-testiilet munk6j6val kapcsolatosan 2017. dv folyamiin t6rv6nyessegi
6szrev6tel nem drkezett Budapest Foviiros Kormdnyh ivatalfltol.
2016. dvi mtikod6si, feladatalapri t6mogatiis, valamint a pillyazati tdmogatiisok
elsziimoliisa hat6rid6ben megt6rt6nt.

A Budapest F6v6ros X. Keri.ilet Kob6nyai Onkormiinyzat Kdpvisel6-testtilete
elfogadta a K6b6nyai Bolg6r onkorm6nyzat besz6mol6j 6t a 2016. 6vi
kdlts6gvet6sdnek vegrehajtirs6r6l 6s munkatervif.ludutuinak teljesitds6r6l.

A K6b6nyai Bolgrir 
-Onkorm6nyzat K6pvisel6-testtilete rdszt vett a Budapest

F6v6ros X. kertilet K6b6nyai OnkormSnyiat ddnteshozatali eljtrirsaiban az alihbiak
szerint:



20t7, november 23-6n rdszt vettek
Onkorm6n y :r.at Klzmeghal lgat6san.

aJ

a Budapest F6viiros X. keriilet K6bilnyai

Reszletesen ismertet i a 20 17 . evi munkatervi feladatok vdgrehajtiis6t :

A K6brinyai Bolg6r onkormiinyzatkiemelt feladat6nak tekinti a hagyomfnyorzest,a kapcsolattartist .a Klbinydn 616 bolgrirokkal, valamint a aoiga, kultura 6shagyom6ny ok meg i sm ertetds dt a nagyko zdns dggel.

A bolg6r kulturilis iirdks6g6nek dpol6s6vat kapcsolatos feladatok ell6t6sac6lj6b6l egyiittmrikddve a Bolgar orsz6gos onkormiin yzattal2017. mircius 3-rln afelszabadulfs napja BulgirL n"-r.ti iinnepe alkalmr{b6l megre ndezt1k aziinneps69et.

2017' m6rcius 14'6n a conti-k6p_olndnii megrendezett f6klyris felvonuliison,valamint 2017' m6rcius 15-6n a Magyar oltari6l (Szent rasilo tdr) megtarrottiinnepi megemldkezdsen vettek rd,szt.

2017. mdrcius 2]!:n a K6brinyai G6pmadrir 6vod6ban (il06 Budapest X.,Gdpmad6r utca 15.) szerveztek kJtnyetvri babet6adrist. A rendezv6ny keretein beliilbemutat6sra keriilt a Malko Teatro b6bel6adisa jrit6kos tiirgybemutatoval
egybekdtve.

2017' mfrcius 31-6n a keriileti civil szervezetekkel val6 egyiittmrikodes cdljrib6l aTavaszviris K6briny6n cfmti tinnepsdgen vettek r6szt.

2017' iprilis 7-6n, 17.00 6rakor a Nemzetis6gek ds Civil Szervezetek Hitzihan(1105 Budapest, Ihisz utca 26.) megrendeztdk-a,,Bolg{r zen6s irodalmi 6s jazz
estet."

2017' 6prilis 8-6n a K6rosi csoma Siindor K6b6nyai Kulturdlis K6zpontban
megrendezett Kor0si csoma Siindor emldknapon vettek rdszt.

A helyi anyanyelvfi hit6leti tev6kenys6get t6mogatva az ortodox Bolgrir Hrisv6talkalm6b6l a Szent Cirill 6s Szent tvretoa Bolgrir Pravoszl6v Templomb an (1097Budapest, Vrig6hid utca I 5.) 2017.6prilis 9-6n iegs zewezettmis6n r6szt vettek.

A bolgar kulturilis hagyomSnyok 6rz6se c6lj:ib6l a K6b6nyai Gyermekek Hitzaovodiban (1103 Budapest x., Kada utca"27-29.,) a jatelos tiirgybemutatoval
egybekOtve 2017. 6prilis rr-6n megrendeztdk a Marko reai.o gyermekb6bel6ad5s16l rende zv 6nyt.

A helyi anyanyelvii hit6leti tev6kenys6get t6mo gatva az ortodox Bolgrir Husv6talkalm6b6l a Szent Cirill 6s Szent tvtetoa 8o[6"r Pravoszliiv Templomban (l1g7Budapest, vrig6hid utca 15.) 2017. 6prilis 13-a; Nagycsiitiirtiikiin megszervezett
toj:isfest6st.
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2017' riprilis 25-:l.az orm6ny Genocidium 102. 6vforclul6ja alkalmrib6t aNemzetisegek es civil Szervezetek Httzaban (l105 Bp.. Ihasz ut[,a 26.) meglartotrernl6krendezvenyen es az 6rm6nyo rszitgtegnap 6s ma cimii film magyar nyelvli
v fltozatflnak vetft6sen vettek reszt.

2017 ' m:ijus 1-j6n rdszt vettek az ohegy parkban megrendezett Halnaj6lison.

A kultur6lis iiriiks6g6nek rlpol6sfval kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj6b6l,timogattr{k a Bolg6r Orszagos Onkonninyzat iitat kiadott, BALGARSZKIvESZTI k6tnyelvti havi rijsag eljuttatrisat a X. keriileti bo196r csaladoknak.

2017' mijus 27-6n,16.00 orakor bolg6r hagyorniinyapolas celjabol megrendeztdk anepra.izi klubfoglalkozast a NemzetisEgek ei-civit Szervezete k Hazaban( I 105 tsp."Ihdsz utca 26.).

2017 ' mr{jus 27-6n. l8'00 23.00 oraig a bolgdr kulturrilis iiriiks6g6nek 6pol6srlvalkapcsolatos feladatok ell:itrisa c6liribol Halyom6 ny6rz6 K6b6nyai Balkrln Estetrendeztek Kob6nydn ujhegyen. 
'a 

Melyional. A rendezveny keretein beltlbemutatiisra keri.ilt a Jantra t6ncegytittes, a pravo Zenekar, Hadzsikos zto,aGabriella szinmtiv6sz, Wertetics Szlobodan ds Basits Branka nepdaldnekes. Abalkan est tdnchazzal z6rult.

2017' jrinius l0-6n a Horvdt Altal5nos Iskola, 6voda es Girnn6ziurn es Diiikorthon(1144 Budapest, Kantorne sdt6ny l-3.) tornaterrn6ben reszt vettek a HorvatHagyorn6nyorz6 Tavaszkos zonto rendezveny kereten beliil 10. alkalornmal
megrendezett Pancsity Istv6n labdarrigo emrekttrnan.

2017'.irinius 17-6n egy interetnikus rendezv6ny keretein belul. a Kob6ny,aiNernzetis6gi Onkorrn6nyzattal egytittrntikodve a kulturrllis auton6mia 6s akulturrilis iiriiks69 ripokisrival kapcsolatos feladatok elkit:lsa c6ljrib6l, azanyanyelv fejleszt6s6t szolgfl6 Labdani96 Torna -Nemzetis6gi Gasztron6miaiKultur:ilis Napot szerveztek a kobanyai bolgar gyerekek es csal6dok rcszere aNernzetisegek ds Civil Szervezetek Hina(r r0s'eudapest. Ihasz utca26.)kertleben.

2017' jrinius 22'tdl - 25-ig tarlo Szent Lttszlo Napok rendezvdnyein - a ".Koban'adiszpolgdra", a Kobdnyilert dijak es elismer6 cirnek atadasi tinnepsege, ;;;;;;;
Ldszlo - szobor k oszor uzt,sa programj ai n vettek rdszt.

A bolgir kulturrllis iiriiks6g6nek 6pol:is:ival kapcsolatos feladatok ell6trlsac6ljrib6l 2017. augusztus l2-6n 16.00 6rakor ,r.gr.nd. ztek aBolgr{r Zenei Estet aNernzetisdgek ds civil Szervezetek Hazaban( 1105 Budapest, Ihasz utca26.)

2017 ' augusztus 20-6n a Magyar oltdr e lotti tiren (Budapest X.. Szent Laszlo tcr7-14.) megrendezett Szent Istv6n-napi Linnepsegen r6szt vettek.



A bolgrir kultur6lis hagyom6nyok 6poklsa
6rakor a Szerb Kultrira H6napja keret6n
Kultur6lis Kdzpont szinhintenneben ( I 105
Egyiittes koncerten vettek ft,szt.
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2017. szeptember 2-6n 6s 3-6n az ohegy parkban megrende zett x. K6b6nyai
Rendv6delmi Nap rendezv6nyen r6szt ,.it.t. A 96169 nyugdijasokat hal6szlevel
kin6ltuk meg.

A kulturrilis hagyomf nyok megtirz6se, ritiiriikit6se, :{po16sa c6lj:ib6l 2017.szeptember 23-6n l5'00 orakor a Koccintos 'f6nccsoport altal megrendezett
,,Testv6rvdrosok Sziireti N6ptinc fesztivilja" a Korosi Csorna Sandor Kobany,aiKulturiilis Kdzpont (l105 Budapest, Szenr Lirszlo tdr 7-14.) szan-t alattiszinhdztenndben magyar 6s nemzetisdgi ndpt6nccsoportok 6s zenekarok
rdszvdtelevel. A mtisor ut6n delszl6v es,rugyu. tinchinrakeri.ilt sor a Babra es a
Kob orzen g o Zenekarokkal.

A kulturflis iiriiks6g6nek fpokisrival kapcsolatos felaclatok ell6trlsa c6lj6b6l2017. szeptember 28-6n az 6rm6ny Fiiggetrens6g Napja 26. 6vtbrcrur6ja
alkalrn6b6l megrendezett 6rm6ny uagyo mailarzo Kurturrilis Estr6r d"6;;;;;dokumentumfilm ds koncertfilm vetit6sr6l a Gorog Klubban (1104 Budapest.
Kada utca 120.) reszt vettek.

c6ljib6l 2017. szeptember 30-6n 19.00
beliil a Korosi Csoma Sdndor Kobtinyai
Bp., Szent Ldszlo ter 7-14.) a Vujicsics

2017' okt6ber 6-rin 10.00 6rakor a Budapest Fovdros X. kertilet Kob6nyai
0nkornr6nyzirtKepviselci-testtilete iiltal az Aridi vdrtanfk tiszteletere megrendezettiinnepi megeml6kez6sen a R6koskeresztfrri [.i koztemet6 lg4g-as sirhelyeknel
(Budapest, X., Kozma utca g-10.) r6szt vettek.

2017' okt6ber l8-5n a magyar-bolgfr barrlts:lg napja alkalm6b6l Sz6firiban
rendezett kiizponti iinneps6gen 16szt vettek.

2017 ' okt6ber 23-6n a Korosi Csoma S6ndor Kob6nyai Kulturalis K6zpont -KOSZI (1105 Budapest, Elod utca l.) szinhaztermeben az l9il6-os forradalom 6sszabadsfgharc tisztelet6re megrendez6sre keriili eml6kezen" valamin t az azrkciveto koszorr-izdson vettek reszt a Korosi Csoma setiinl, v6g6n elhelvczett
kopf afandl.

A bolgir kulturflis iiriiks6g6nek :ipoldsfval kapcsolatos feladatok elldt:isa
c-6li6b6l 2017' okt6ber 26-6n 9.00 -12.00 ora kozott rnegrendezetr Nemzetis6gi
Onkorm6nyzati k6pvisel6k kiitelezti k6pz6s6n a K6r6si Csoma Sandor Kob6nyaiKulturalis Kozpont 41' term6ben (1105 Budapest, Szent Litszlo ter 7-14.) reszt
vettek.

2017. november 4-6n, a Bolg6r Mrivelod6si Hdzban
62.) a rnagyarorsz6gi bolgarkertdszek legnagyobb
,,Dimitroden" rendezv6nyen reszt vettek.

(1097 Budapest, Vagohfd utca
tinnep6nek a hagyomanyos
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I6jdkoztatia a kepvisel6ket arrol, hogy 2017. november 24-6.n 11.00 6rakor a
Szovjetuni6ba hurcolt magyar politikai rabok 6s k6nyszermunkfsok eml6k6re
megrendezesre kertilo eml6kt:ibla koszorfizfsi iinneps6gen a ll02 Budapest.
Allomas utca 2. szatn alatti ernl6kt6bl6nal r6szt vettek.

A 
. 
bolgir kulturilis hagyominyok 6rz6se c6ljrib6l a K6b6nyai Bolgdr

onkorrn6nyzat t6rsszervezoje volt a 2017. november l8-6n a Radnoti Miklos
Miivelodesi Hazban (1133 Budapest, K6rpat utca 23.) rnegrendezett hagyom{nyos
,,Bulfest" rendezv6nynek. A mrisorban f'ellepett a .lantra, a Roszica
niptdncegytittes. a Pravo Zenekar. aki f'ennall6sanak 20. evfbrdulo.iat Linncpelte. A
mtisort kovetoen t6nchdz volt"

A bolgir kulturrllis hagyom6nyok 6rz6se c6ljrib6l 2017. november 25-6n,19.00
6rakor a Bolg6r Mtivel6desi H6zban (1097 Budapest, V6gohid utca 62.) a keriileri
nyugdijasok, gyerekek ds drdekl6d6 venddgek irrr"r" megrende ztek a ,,Kamen
Donev: Egy vid6ki tanit6 n6zetei,,cirnri eload6st.

Taiekoztatia a k6pviseloket arol, hogy a bolg:{r kulturflis hagyominyok 6rz6se
c6ljrib6l 2017. decemb.er 5-6n, 16.30 orakor a K6rdsi Csoma Sandor Kobanyai
Kulturalis Kdzpont. KOSZI (1105 Bp.X., Elod urca 1.) a kertileti nyugdiiasok.
gyerekek es drdeklodo vendegek resz6re rnegrendezik a ,,Bol96r orthodox
karfcsonyi tinneps6get, ahov6 rnindenkit szeretettel v6rnak.

Tiiekoztatia a kepviseloket arr6l. hogy a bolg:ir kulturflis hagyom{nyok rirz6se
c6ljrlb6l 2017. december 6-rtn t6li Bolg:ir MIKULAS - NIKULDEN
Gyereknapot szerveznek a Kob6nyai Bobita Ovodaban (1102 Budapesr. Ilalorn
utca 7/B.). Javasolf a, hogy a Gyereknap alkahnabol egytittrntikodve a Malko J'eatro
- bolgar nernzetis6 gi szinhdzzal szervezzenek bolgrli interaktfv gyerekel6acl6st -
bolgrlr n6pmese napot.

T6i6koztada a kepviseloket arrol, hogy 2017. december 7-6n, 10.00 orakor a
bolgf r nemzetis6gi kultfira terjeszt6se celirib6l k6tnyelvii brlbel6ad6st
szerveznek a K6binyai Glzenguz Ovodfban (1107 Buclapest X.. Zagrabi Li1
13lA.) a Malko Teatro bolg6r nemzetis6gi szinhitzzal. ahol bernutati6k a ..Nikolaa tengern6l" cfmti k6tnyelvi"i gyerrnekeload6st es jdtekos targybernutatoval
egybekotve .j atsszak el.

Ta.iekoztatja a kepviseloket arrol, hogy 2017. december 8-6n. 10.00 orakor zrbolgrlr nemzetis6gi kultf ra terjeszt6se c6ljabol k6tnyelvii b{bel6arllst
szerveznek a K6brinyai G6zengiz Ovodiban Ktibrinyai Zsivaj Ovod:iban (1105
Budapest X., Zsivai utca 1-3.) a Malko Teatro bolg:lr n.*r.ti.6gi szinhizzal.
ahol bemutatj6k a .,Nikola a tengernel" cimti ketnyelvti gyennekeloadast es.jatekos
t6rgybemutatirval egybekOtve j6tsszak el.
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Tfljekoztatia a kdpviseloket an6l, hogy 2017. december 9-6n a Nemzetis6gekNapja alkalm6b6l megrendezdsre keriil a Nemzetis6gek hagyomrln y1rziiKar6csonyi rendezv6nye, a K6biinyai Bolgrir Onkormanyzat is kulturiilis miisortszervez ez alkalommal a K6rcisi Csoma S6ndor K6brinyai kulturrilis Nonprofit Kft(l105 Bp', Szent Lixzlo ter 7'14.), ahovit minden kedves venddget szeretettelviirnak.

A K6brinyai no]sal..onkormimyzat toviibbra is szewezi a kertileti bolg6rnemzetis6gek kulturtllis tevdkenysdg6t. Rendezv6nyeikkel ds programjaikkal
hozzi$irrulnak a magyarorsz6gi sokszinti bolg6r kulturiilis 6r6ksdg kertileti szintibemutat6s ithoz es megismertet6sdhez.

2. napirendi pont tirgya: Kiizmeghallgat6s

Elniik: Kdri a megielent venddgeke,, logy amennyiben kdrd6siik, vdlem6nytik vanaz elhangzottakr6l, ossziik -.g u k6pvisel6kkel.

J6gin6 Szabados Henrietta: Gratul6l a K6b6nyai Bolgrir onkorm6n yzat 2017. evihasznos 6s eredm6nyes munk iljithoz,tovdbbi sok sikert kfvdn a j6v6ben.

Elniik: Megiillapitja, hogy tov6bbi javaslar
lakoss6g reszerol nem drkezett. rnegkdszoni
kozrneghallgat6st 16.25 orakor bezir.ia.

K.rn.f.

vagy eszrevetel a k6pvisel6k ds a
a jelenldv6k aktfv rdszvdteldt. 6s a

,!"i...ffi*1,+/.
Jegyz6kdnyv-hiteles it6

,J,*"
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