
MEGuivo
A K6br{nyai Bolgrir dnkormrinyzat

K6pvisel6_testiilete

2017. december 20-6n9.00 6rai kezdettel

a Korrisi csoma Siindor Kobdnyai Kurturiilis K6zpont, Koszl
(1105 Bp.X., Elod utca t.)

,"";'i.'::'J#lllJilI*
Napirendi pontok:

I ' Javaslat a K6b6nyai Bolgrir 
. 
onkormri nyzat 2017. 6vi kiilts6gvet6s6nekmridosftrisira (sz6beli eloterj eszt6s)

Eload6: Nagy Istv6n eln6k
2' Beszrimol6 a bolgrir kulturrilis iiriiks6g6nek ripoLlsrival kapcsolatos feladatokellr{trisa c6ljribril 2017. okt6ber 26-6n 

"q.oo-tz.oo 
6ra kLziiit a K6riisi csomasfndor K6br{nyai Kulturr{lis Kiizpont 41. termlhen (1105 Budapest, szent L6szl6t6r 7-14') megrendezett Nemzetis6gi Ont<ormenyzati k6pvisel6k kiitelez6k6pz6s616l (sz6beli eloterj esztes)

Eload6: Nagy Istv6n elnok
3' Besz:imol6 a bolgrir kulturrilis iiriiks6g :ipoldsrivar kapcsolatos feladatok ellitrisac6ljibr6'l 2017. november 4-6n megrendezett Nemzeti Gy{sznap,, arkarmrib6r akoszorrilzd,si iin n eps 6916 I (sz6be I i elSterj eszt6s)

Eload6: Nagy Istvrin eln6k
4' Beszrimol6 a. K6b{nyai Bolgr{r Onkormrinyzat 2017. 6vi kiizmeghallgatrisrril(sz6beli eloterjeszt6s)

Eload6: Nagy Istv6n elncik
5' Beszrimol6 a bolgir kulturrilis hagyomrinyok 6rz6se c6lj:ibril z0lT.november 24-6n a szovjetuniriba hurcolt magyar politikai rabol 6s k6nyszermunkrisokeml6k6re megrendezett eml6ktr{bla toszo..nreri iinneps6916l (szobeli eloterjesztds)Eload6: Nagy Istviin elnrjk
6' Beszrimol6 a Budapest F6vr{ros X. keriilet Kdbdnyai onkormrin yzat iital2017.november 23-6n megszervezett kiizmeghallgatrison val6 r6szi6tetr(il (sz6belieloterjeszt6s)

Eload6: Nagy Istv6n elncjk
Beszr{moki a bolgrir kultur{lis hagyomr{nyok (irz6se c6lj{bril hagyomrinyos,,Dimitroden" rendezv6ny16l (sz6beli .tot.4.rrie.;
Eload6: Nagy Istviin eln6k
Beszfmol6 a bolg:ir hagyomrinyok meg6rz6se c6ljr{b6l 2017. november m6sodikfel6ben megrendez ett nlfrajzi kiubfograrkozrisrril (rrou.ri eroterjesztds)El6ad6: Nagy Istvdn eln6k
Beszrlmol6 a bolgrir kulturrilis hagyomrinyok 6rz6se c6ljribril 2017.november lg-rinmegrendezett hagyominyos Bolgdr Ifjrisrlgi N6ptrinc es zenei Fesztivril ,,Bulfest,,rendezv6ny16l (sz6beli el6terjesztEs)
Eload6: Nagy Istv6n elnok

7.

8.

9.



10.

I l.

12.

13.

14.

15.

Besz:imol6 a bolgrir kulturrilis hagyomrinyok :ipokisa c6ljr{b6l 2017.november 25-6n 19'00 6rakor a Bolgrir Miivel6iesi Hfzba itolz nraapest, vrlg6hid utca 62.)megrendezett 
"K119n l)onev: Egy vid6ki tanitri n6zetei,, cfmfi el6adrison valtir 6_szv 6telr ijl (sz6bel i el oterj esztes)

Eload6: Nagy Istv6n elnok

fgylmoto a bolgi{r kulturdlis hagyomfnyok ripokisa c6tj:ibril 20t7.december 5-6n16'30 6rakor a K6rtisi Csoma Srlnior xoLenyai Kulturrilis Kiizpont, xoszt (l105Bp. X., El6d utca l.) megren dezett ,,Borgir orthodox kar{csonyi iinneps6gr6r(sz6beli eloterj eszt6s)
El6ad6: Nagy Istv6n elncik
Beszrimol6 a t6li Bolgrir MIKULAS - NIKULDEN Gyereknap kijeliit6s6r6l 6smegt:irgyallsfr6l a kulturrllis iiriiks6g6nek ripol6s6val kapcsolatos feladatokell6t6sa c6ljdb6l (sz6beli eloterjeszt6s
El6ad6: Nagy Istv6n elncjk
Beszimoki a bolgrir. kultrira terjesztdse c6ljribril a Malko Teatro k6tnyelvii
!inef 0aOes16t (sz6beli etoterj esztds)
Eload6: Nagy Istvdn elncik

Beszr{mol6 a bolgrir kultrira terjeszt6se cdljdbril a Malko Teatro k6tnyelviibdbel6adris kijeliil6s6r6l.6s megtr{rgyarrisdrrir lszobeU eloterjesztds)
Eload6: Nagy Istv6n eln6k
Beszrimol6 a bolgrir kultur:ilis iiriiks6g6nek ripokisrival kapcsolatos feladatokellritrisa c6ljrlb6l r6szv6telr6l a Nemzetis6gek Napla alkalmrib6 12017. december 9-6n K6riisi Kulturrilis Nonprofit Kft (1105 Bud';pest, Szent Litszl| t6r 7-14.) l.szr{mri term6ben megrendezett nemzetis6gek hagyom:in yijrzo kar6csonyifinneps6916l (sz6beli eloterjesztds)
Eload6: Nagy Istv6n elnok
Resz6mol6 a bolgrlr kulturr{lis iiriiks6g6nek ripoklsfval kapcsolatos feladatokellrilisa 

_c6ljdbril 2017. december r2-in, rs.do rirakor a K6b{nyai Szerbonkorm6nyzat 6ltal megszervezett Szerb irodalmi 6s gasztronrimiai estrbl a GiiriigKlubban (1104 Budapest, Kada utca r20.) (sz6beli elotzf esztes;
Eload6: Nugy Istviin elnok
Beszrimoki a bolgrlr kulturrllis iiriiks6g6nek ripoLisrival kapcsolatos feladatokell{trisa c6ljrib6l egyiittmiikiidve a Havasi cyoper Arapitvrinnyar a 20r7.december 15-6n 14.00 6rakor a K6riisi csoma d,{roo. K6br{nyai KulturrllisKiizpontban (1105 Bp., EI6d utca 1.) megszervezett civil kardcsonyi iinnepsegr6l(sz6beli eloterj eszt6s)
Eload6: Nagy Istv6n elncik

16.

17.

Esetleges tiivolmarad6siit kdrem, a Polg6rmesteri Hivatal 433g-l4l-as telefon szitminjeleznisziveskedj6k.

Budapest, 2017. december 15.



r6sANyAr BoLGAn dNronuANy zAT
KEpvrsEr,6-rnsrurnrn

1102 Budapest, Szent Litszll t6r 29.

JEGYZ6T6NYV
K6sziilt: a K6brinyai Bolgiir Onko_rmiin yzat 2017. december 20-an 9.00 oraikezdettel a K6rdsi csoma Srindor K6b6nyai Kulturrilis K6zpont, KOszI(1105 Bp' X', El6d utca 1.) I emelet 10. sz6m alatti nemzetisdgi irodiibanmegtartott kdpviselo_testtileti tildsen.

Jelen vannak: Nagy Istvan
Szakrics Ferencnd
Nackina Hrisztova Eliszaveta

elnOk
elnokhelyettes
k6pviselo

A K6b6nyai Polgirmes_teri Hivatar rlszlr(irtandcskozrisi joggar:
dr. Eder Gribor
loglneszabadosHenrietta'.",f,?:n:Tzetisdgireferens

Nagy Isfvfn' a K6brinyai Bolgiir onkormiinyzat elnoke tidvdzli a megfelenteket ds arendes testiileti tildst megnyitja. Megiillapitii, nogy a testiileti iildsenl fo kepvisel6megjelent, 6s a testii.r e.thitaroiatkdpei. ne;eienti, riogy_u jegyzrikcin yy magyar nyervenk6sztil. Kdr minde_nkit, hogy az tir6s;eteneti iiei il:at. ar6, amery a jegyzbk.nyvuk,amely kozokiratnak min6stii melldkletetkepezi az elieszitett rneghiv6val ds az ir.sbeliel6terj esztds ekkel egyiitt.

Javasolja' hogy a jegyzlkonyv hitelesftesevel Szak6cs Ferencne kepvisel bt bizza mega Kdpviselo-testiilet. Keri a izav azatok megtete I 6t.

Elntik: A Kdpvisel6-testtilet 3 fovel hatiirozatkepes.

(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6brinyai Bolg6r.Onkgrmrlnyzat Kepvisel6_testtilete a jegyz6k6nyv hitelesitdsdvelSzakdcs Ferencnd kdpviseldt megbizza.

X.[:Iri:.]rtfnti, 
hogv a jegvziikonvvet J6grind Szabados Henrietta civil 6s nemzetis6gi

Elniik: Ismerteti a napirendi pontokat, majd k6ri a szavazatokmegteteret.

Elniik: A Kdpviselci-testiilet 3 fovel hatiirozatkdpes.



(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Bolgrir onkorm6nyzat Kepviselo-testulete a testtileti til6s napir endjet az.aldbbiak szerint fogadja el:

1' Javaslat a.Kbbanyai Bolgrlr onkormd nyzat 2017. 6vi kiilts6gvet6s6nekm6dositrls6ra (sz6beli elclterj eszt6s)
El6ad6: Nagy Istviin elncik

2' Beszimol6 a bolgrir kultur6lis iiriiks6g6nek rlpol6s6val kapcsolatosfeladatok etl6t6sa c6lj6b6l 2017. okt6ber'26-An 9.00-12.00 0ra kiiziitt aK6riisi Csoma sdndor K6b6nyai Kulturilis Kiizpont 41. termeben (1105Budapest, szent L6szr6 t6r 7-r4.) megrendezett Nemzetis6giOnkormi nyzati k6pvisel6k kiitetez6 kopzosor6t (sz6beli elciterj esztes)El6ad6: Nugy Istv6n eln6k
3' Besz6mol6 a bolg6r kulturflis iiriiks6g 6pol:ls6val kapcsolatos feladatokellatdsa c6ljrib6l 2017. november 4-6n"megrendezett Nemzeti Gy6sznap,,alkalmfb6r a koszorriz6si iinneps6grtfl (szob-eri erdterjesztej 

--
Eliiad6: Nagy Istv6n eln6k

4' Beszimol6., a K6b{nyai Borg6r onkormri nyzat 2017. 6vikiizm e gh a ll ga tr{s 16l (sz6beii el oterj eszTds)
Eload6: Nagy Istviin elncik

5' Beszimol6 a bolgrir kultur6lis hagyom6nyok iirz6se c6tjrib6l 2017.november 24---6n a Szovjetuniriba hurcolt magyar politikai rabok 6sk6nyszermunk6sok eml6k6re megrendezett em16kt6bla koszoniz6siiinneps6g16l (sz6beli el6terjeszt6s)
Eload6: Nagy Istviin eln6k

6' BeszSmol6 a Budapest F6vriros X. keriilet K6b6nyai onkormri nyzat 6ltal2017' november 2l!n megszerv ezett kiizmeghallgatason val6 r6szv6telrtil(sz6beli el6terj esztds)
El6adcl: Nagy Istviin elnok

7 ' Beszimolo a bolgrir kultur{lis hagyomrinyok rirz6se c6l.irib6l hagyomf nyos..Dimitrode n " rende zv 6ny 16r ( szoueii cr 6rcri esztes IIlloado: Nngy Istvan elnok
Besz6mol6 a bolgrlr hagyom{nyok megrirz6se c6ljrlb6l 2017. novembermf sodik fel6ben megrendezett nlpraizi ktubfoglalkoz6s16l (sz.bclieloterjesztes)
Eload6: Nagy Istvan eln6k
Besz6mol6 a bolgrir kultur{lis hagyomfnyok rirz6se c6lj:lb6l 2017.novemberl8-6n megrenclezetthagyominyos Bolg:ir Ifjrisfgi N6ptrlnc 6s Zenei Fesztiv:il
,, B u lfest', ren d ezv6nyrril (szob"l I .tot.ri.szt6s )
Eloado: Nagy Istvan elnok
Beszdmo16 a borg6r kurturriris hagyom6nyok 6porfsa c6rjrrb6r 2017.november 25-6n 19.00 6rakor a Bolgrlr tuiiveirioosi H6zba (1097 B,dapest,

8.

9.

10.



3

v6g6hid utca 62.) megrendezett ,,Kamen f)onev: Egy vid6ki tanfto n6zetei,,
cfmii el6adison val6 r6szv6telrril (szobeli cloteriesztcs)
Eload6: Nagy Istvan eln6k
Beszf mol6 a bolgir kulturflis hagyominyok fpoklsa c6lj6bol 2017.
december 5-6n 16.30 6rakor a K6riisi Csoma-S:indor Kribrinyai Kultur{lisKiizpont, Koszl (1105 Bp. x., Er6d utca l.) megrendezett ,,Borg6rorthodox kar6csonyi iinneps6grrir (sz6beli eroteriesztis)
Eload6: Nagy Istv6n elnok
Beszdmol6 a t6li Bolg:ir MIKULAs - NIKULDEN Gyereknap kijeliil6s6rrit6s megtrirgyal6si16l a kulturf lis iiriikseg6nek 6polf s6vai kapcsolatos
feladatok ellftisa celj6b6l (szobeli cloter.iesztZs
Eloado: Nag), Istvan elnok
Beszimol6 a bolgrir kultfra terjeszt6se c6ljrlb6l a Malko I'e:rtro ketnyeS,ri
b:ibekiad r{s16l (szobeli eloteri eszt6s )
Eloado: Nagy Istvan elnok
Beszfmol6 a bolgrir kultrira terjeszt6se c6ljrlb6l a Malko Teatro k6tnyelvii
bdbekiadris kijetiil6s6rtfl 6s megt6rgyar:is:rr6i (szcibeli erdteriesztcs)
Eloado: .Nagy Istvan elnok
Beszimol6 a bolgir kulturrilis iiriiks6g6nek :ipol:is6val kapcsolatos
feladatok elldtrlsa c6ljrib6l r6szv6telrril a Nemzetis6gek Napja alkalm:lbol
2017. december 9-6n Kririisi Kurtur6ris Nonprofit Kft (lr0s Budapest,
Szent Liszl' t'r 7-14) 1. szimf term6ben megrende zett nentzetis6gek
hagyom:i n y iirz(i kar{csonyi iin neps6916l ( szobel i elZter.l esztes )
Ekiado: Nugy Istvdn elnok
Beszimo16 a bolgrir kulturdlis iiriiks6genek ripokls6val kapcsolatos feladatok
ell6.t:isa c6lj:ib6r 2017. crecember r2-6n, ts.oo 6rakor i Krib:inyai SzcrbOnkormf nyzat riltal megszervezett Szerb irodalmi es gasztron6miai eslrril irGiiriig Klubban (1104 Budapest, Kada utca 120.) lszcibeli cloter.iesztcs)
Eloado: Nag,v Istvan eln6k
Beszdmol6 a holgrir kultur:ilis iiriiks6g6nek ripolisival kapcsolatos
feladatok elkltrlsa c6lj:ib6l egytittmiikiidve a Havasi Gyop:ir Alapitv6nnyal
a 2017' december 15-6n 14.00 orakor a K6riisi Csoma S{nclor Krib{nyaiKultur:ilis Kiizpontban (1105 Bp., El6d utca l.) megszerv ezett civil
ka_ricsonyi tinneps6grril (szobeli eloterjesztes)
Eloado: Nagy Istvan elnok

1' napirendi pont tirgya: Javaslat a K6b:lnyai Bolgir Onkorm{ nyzat 2017. 6vi
kiilts6gvet6s6n ek m 6d ositris 6r a (szob el i e l oteriesztds )

Elniik: Tdjekoztatja a k6pvisel6ket, hogy a 2017. dvi koltsdgveres rnodosfrasa
sziiksdges, mivel a Gazdasirgi ds Penzugli Flosztaly tdjekoztatasa szerint az egyesf6konyvi sziimliikon 

_ 
nincs elegendo iioiranyrut. 'Ez utiin ismerteti a reszletes

atcsoportosit6si javaslatot ds kdii a k6pvisel6i<et, hogy mondjrik el v6le[r6nyiiket,
egyet6rt6s eset6n tegydk meg szava zataikat.

ll.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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Szakics Ferencn6: Egyet6rt az eln6k javaslat6val.

Elndk: A Kdpviselo-testtilet 3 fovel hatilrozatkepes.

(3 igen, egyhangri szavazattal)

It K6brinyai Bolg6r Onkorm6nyzat Kepviseki-testtilete a Kob6nyai Bolgiir
onkorm6nyzat 2017. 6vi k0ltsdgvet6sdr6l sz6l6 1212017. (IL 16.) hatarozar.6i az
al6bbiak szerint m6dositja:

K1 Szem6lyi juttat6sok, cinkent v6llalt feladat
K2 Munkaad6kat terhelo.jaruldkok ds szocidlis

hozzdjdrul6si ad6, dnkent vdllalt feladat
K2 Munkaad6kat terhelo j6ruldkok 6s szoci6lis

hozzdjirukisi ad6, kotelez6 feladat
K3 Dologi kiadiisok, 6nk6nt vrillalt feladar

2' A Kdpvisel6-testiilet felk6ri az elndkdt a sziiksdges intdzked6sek megtetel6re.Hatririd6: azonnal
Felelos: elndk

-14 960 Ft

-8 296 Ft

-8 732 Ft

-4 040 Ft

2' napirendi pont t6rgya: Beszimol6 a bolgdr kulturdlis iiriiks6g6nek 6pol6srlval
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6l.i6bril 201i. okt6ber 26-6n 9.00-12.00 6ra kiiziitta K6rdsi Csoma SSndor K6binyai Kulturrilis Kiizpont 41. term6ben (1105
Budapest, Szent Lhszl| tlr 7-14.) megrendezett Nemzetis6gi 6nr.o. m1nyzati
k6pvisel6k kiitelez6 k6pz6s6r6t (sz6beli eloterjesztds)
El6terjeszto: Nagy Istv6n eln6k

Elniik: Ti$ekoztada kdpvisel6ket, hogy a bolg6r kulturdlis iiriiks6g6nek 6pol6srival
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj6b6l 2017. okt6ber 26-6n g.00- 12.00 6ra kozott
megrendezik a Nemzetis6gi Onkormrinyzati k6pvisel6k kiitelez6 k6pz6s6t a K6rosi
csoma Siindor KSbrinyai Kultur6lis Kozpont (11d5 Budapest, Szent Liszlo ter 7-14. Ak6pz6s temila: A k6pvisel6i joggyakorlas 6s kdtelizettsdgteljesitds kdrdesei atdrv6nyessegi tapasztalat alapjiin. Keri a besz6mol6 elfogadait, majo a szavazatok
megtdtel6t.

Szak6cs Ferencn6: Egyetdrt az elnok javaslatiival.

Elniik: A Kdpviselo-testiiret 3 fover hatdrozatkdpes.



92l2017. (XII. 20.) K6brinvai BoleSr Onkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Bolg6r Onkorm6nyzatKepvisel6-testtilete a bolg6r kultur6lis iiriiks6g6nek
ripolisival kapcsolatos feladatok ellitisa c6ljib6l Nagy Istv6n eln6k tilekoztatojilt
a 2017. okt6ber 26-in 9.00 -12.00 6ra kdzcitt megrendezett Nemzetis6gi
Onkormi nyzati k6pvisel6k kiitelez6 k6pz6s6r6l a K6rdsi Csoma Siindor K6b6nyai
Kulturiilis Kdzpont 41. term6ben (1105 Budapest, Szent Ldszlo ter 7-14.) elfogadja

3. napirendi pont tirgya: Besz6mol6 a bolg:ir kulturilis iiriiks6g 6poklsival
kapcsolatos feladatok ellStSsa c6lj5b6l 2017. november 4-En megrendezett
Nemzeti Gy6sznap" alkalmib6l a koszorrtzirsi iinneps6gr6l (sz6beli eloterjeszt6s)
El6terjeszt6: Nagy Istviin eln0k

Elniik: Tdjekoztatja a k6pvisel6ket, hogy a bolg:ir kultur6lis iiriiks6g dpolisival
kapcsolatos feladatok ellitdsa c6lj6b6l a Budapest F6vSros X. keri.ilet Kobanyai
Onkorm6nyzattal egytittmiik6dve, valamint a 2017. november 4-6n 10.00 6rakor
,,Nemzeti Gy6sznap" alkalm6b6l megrendeztdk a koszorrizisi iinneps6get, amelyre
az Eles sarokniil Silye Siimuel 6s tiirsai tisztelet6re fel6llitott eml6kmtindl (1105
Budapest, K6rdsi Csoma S6ndor rit -Malita utca sarok) kertilt sor. Javas olja, hogy az
tinneps6gen 6s a koszorlzitson r6szt vettek a k6pviselok. Eml6kez6 beszedet mondott
Kov6cs R6bert, Kobrinya polg6rmestere. Az Unneps6g koszorizitssal ziirult. Kdri a
besz6mol6 elfogad6srit, majd a szavazatok megt6tel6t.

Szakics Ferencn6: Egyetdrt az eln6k javaslatiival.

Elniik: A Kdpviselo-testi.ilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

93/2017. (XII. 20.) K6binvai Bote6r 6nkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6biinyai Bolgrir Onkorm6nyzat Kepvisel6-testi.ilete a bolg6r kulturilis iiriiks6g
ripokisfval kapcsolatos feladatok ellitrlsa c6lj6b6l Nagy Istviin eln6k beszrimol6j6t,
valamint egylittmtikcidve a Budapest F6v6ros X. kerUlet K6brinyai Onkorm5nyzattal
2017. november 4-6n 10.00 6rakor a ,,Nemzeti Gy6sznap,, alkalm6bol az Eles
sarokn6l Silye Srimuel 6s t6rsai tisztelet6re fel6llitott eml6kmtindl (1105 Budapest,
K6rdsi Csoma Siindor rit -Mal6ta utca sarok) megrendezett tinneps egrol es azt koveto
ko szorizdsr6 I e I fo gadj a.



4. napirendi pont tirgya: Beszdmol6 a K6b{nyai Bolg6r Onkorm ilnyzat 2017. 6vi
kiizmeghallgat6s16l (sz6beli el6terj eszt6s)
El6terjeszt6: Nagy Istviin eln6k

Elniik: Tajekoztatja a testiiletet, hogy a KSb6nyai Bolg6r Onkorm6nyzat
k6zmeghallgat6srit 2017. december 5-6n 16.00 orakor a K6rdsi Csoma Sandor
K6b6nyai Kultur6lis K6zpont, KOSZI (l105 Budapest, Elod utca 1.) I emelet 10. sz6m
alatti nemzetisdgi irodiiban kdtelez6 megtartottrik. Keri a besz6mol6 elfogadas6t, majd
a szav azatok megt6tel6t.

Szak6cs Ferencn6: Egyet6rt az eln6k javaslat6val.

Elniik: A K6pvisel6-testiilet 3 fovel hat6rozatk6pes.

(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Bolg6r Onkorm6nyzatKepvisel6-testiilete Nagy Istv6n eln6k beszarnolojat a
2017. december 5-6n, 16.00 6rakor megrendezett Kdzmeghallgatrlsr6l elfogadja,
amelyre a K6r0si Csoma S6ndor K6brinyai Kultur6lis K6zpont, KOSZI (1105
Budapest, ElSd utca 1.) I emelet 10. sz6m alatti nemzetisegi irodiiban keriilt sor.

5. napirendi pont thrgya: BeszSmol6 a bolgrtr kulturdlis hagyom:inyok drz1se
c6lj6b6l 2017. november 24-6n a Szovjetuni6ba hurcolt magyar politikai rabok 6s
k6nyszermunkisok eml6k6re megrendezett eml6kt6bla koszorizirsi iinneps6gr6l
(sz6beli el6terjeszt6s)
El6terjeszt6: Nagy Istviin eln6k

Elniik: Tdjekoztatja a kdpviselSket, hogy a bolgir kulturilis hagyom6nyok 6rz6se
c6lj6b6l 2017. november 24-en 11.00 6rakor a K6b6nyai Onkormiinyzattal
egytittmtikddve a ll02 Budapest, X. Allom6s utca 2. sz6mri eptilet faliy1al a
Szovjetuni6ba hurcolt magyar politikai rabok 6s k6nyszermunkisok eml6k6re
eml6kt6bla koszorriz6si iinneps6get szerveztek. A koszoruz6son reszl vett
Marksteinnd Moln6r Julianna kepviselo asszony. Keri a k6pviseloket, hogy a
besz6mol6t fogadj6k el, majd k6ri a szavazatokmegt6tel6t.

Szakics Ferencn6: R6szt vett a megemldkezdsen. Egyetdrt az elndkjavaslat6val.

Elniik: A Kdpvisel6-testtlet 3 f6vel hat6rozatk6pes.

6



(3 igen, egyhangri szavazatlal)

K6b6nyai Bolg6r Onkonn6nyzatKepviselo-testlilete Nagy Istvan elnok beszarnol6.iat abolgir kulturrllis hagyominyok lrzlse c6ljrib6l 2017. november Z4-6n 11.006rakor a Szovjetuni6ba hurcolt magyar politikai rabok 6s k6nyszermunk6sok
e.ml6k6re megrendezett eml6kt:ibla koszorfzisi iinneps6g6rril a ll02 Budapest.
Allorn6s utca 2.. sz6m alatti ernlektabldndl elfogadja.

6.. napirendi ;oont tirgya: Besz6mo16 a
Onkorm{nyzztt iital 2017. november
val6 r6szv6telrril (szobeli cl6terjesztds)
Elote{ieszto: Nagy Istvdn elnok

Budapest F'riviros X. keriilet Krib6nyai
23-6n megszervezett kiizmeghallgat6son

Elniik: Tajdkoztatja a kdpvisel6ket, hogy a Budapest F6v6ros X. kertilet Kobrinyai
Onkorm5nyzat Kdpviselo-testtilete polgrirmesterdt'6I meghiv6st kaptak a 2017. 6vikiizmeghallgatisra, amelyre 2ol7 . november 23-5n 17 .oo 6rakor kertilt sor a KorosiKulturiilis Nonprofit Kft (1105 Budapest, Szent Lirszlo ter 7-14.) l. szitmutermdben.
Az elndk 6s az elndkhelyettes rdszt vettek a Budapest Foviiros X. kertilet Kobrinyaionkormiinyzat K6pvisel6-testiiletenek kozmeghallgatas6n. K6ri a besziimolo
elfogad6s6t, majd a szavazatok megt6tel6t.

Szak6cs Ferencn6: Egyetdrt az elncik tirjekoztatojiwal, es reszt vett akdzmeghallgatiison.

Elniik: A K6pviselo-testtilet 3 f6vel hat6rozatk6pes.

viseki-testiileten
hathrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6brinyai Bolgrir Orrkorm6nyzatKdpvisel6-testiilete Nagy Istv6n eln6k besz1molojit aBudapest F6viiros X. kertilet K6brinyai Onkormiinyzatkepviselo-testtilete 6ltal 2017.november 23-in 17.00 6rakor a K6rdsi Kulturriiis Nonirofit Kft (1105 Budapest,
Szent Ldszlo ter 7114.) 1. sziimri termdben megrendezett kiizmeghallgatrison valo
reszvetel16l elfogadj a.
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7. napirendi pont tirgya: Beszimol6 a bolg6r kulturilis hagyom6nyok 6rz6se
c6ljib6l hagyominyos,,Dimitroden" rendezv6nyrdl (sz6beli el6tfresztes)
El6terjeszt6: Nagy Istv6n elncik

Elniik: Ti$ekoztatja a kdpviseloket, hogy a bolgdr kulturdlis hagyominyok 6rz6se
c6ljrib6l Kobrinyai Bolgrlr Onkorm6nyzat tirsszervezoje -; magyarorsz6gi
bolg6rkert6szek legnagyobb tinnepdnek a hagyom6nyos ,,Dimitrodeni,-nek. (A
bolg6rkertdszek ezen a napon iinnepelt6k a kertekben vegzett munka befejez6set es a
haszon sz6tosztiisirt, ezdtt az "osztozkodris napjinak" is nevezik. Miutan mindenki
megkapta a jussiit, a nap iinnepi lakomiival 6rt vdget. A Demeter-nap eltelte utin a
venddgmunk6sok k6sztil6dni kezdtek, hogy hazatirjenek Bulg6riab$. A K6banyai
Bolgiir Onkorm6nyzat segitsdget nyrijt u, inn.p megszervezeseben. A Demeter-napi
iinneps6g 2017. november 4-6n, 19.00 6rai kezdettel kertilt megrendezesre a Bolgar
Mtivelod6si Hrizban (1097 Budapest, V6g6hid utca 62). K6ri a beizar-nolo elfogadasat,
maj d a szav azatok megteteldt.

Nackina Hrisztova Eliszaveta: Egyetdrt az eln6k javaslat6val

Elniik: A K6pviselo-testtilet 3 fovel hat6rozatkdpes.

97l2017. (XII. 20.) K6b6nvai BoleSr 6nkormdnvzat K6pvise16-testiilet6nek
hatf,rozata
(3 igen, egyhangf szavazattal)

K6b6nyai Bolgrir Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testi.ilete a bolg6r kulturrilis
hagyom6nyok ilrzfise c6ljib6l Nagy Istviin elnok beszamol6j6t a feladatalapri
timogatSsr6l, valamint a2017. november 4-6n. a Bolgar Mrivel6desi H6zban (lOgl
Budapest, V6g6hid utca 62.) a magyarorszirgi bolg6rkerteszek legnagyobb tinnep6nek
a hagyom6nyos,,Dimitroden,, rendezv6nyr6l elfogadja.

8. napirendi pont tirgya: Beszimol6 a bolgdr hagyomrinyok meg6rz6se c6ljrib6l
2017 . november misodik fel6ben megrendezett n6p rajzi klubfoglalkozrisr6l lsiOUet i
eloterjeszt6s)
El6terjeszt6: Nagy Istviin eln6k

Elniik: Ti\ekoztatja a k6pvisel6ket arc61, hogy a bolgrlr hagyomrinyok meg6rz6se
c6ljdb6l 2017. november m6sodik fel6ben n6prajzi klubioglalkozrlst tartottak a
K6brinyai Kdnyvtiir kamaraterrndben. A Baba M6rta alkalm6bol meghivt6k a Malko
Teatro Bolg6r Nemzetis6gi Szinhilz ,,Fonalmese" cimti el6adisat. K6zmrives
foglalkoz6st tartottak a gyerekeknek 6s j6tekos form6ban megismertett6k 6ket az oszi
ndpszokiishoz tartoz6 dalaival, tiincaival. Keri a besz6molo elfogadas6t, majd a
szav azatok m e gt6te I 6t.
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Szak6cs Ferencn6: Egyetdrt az elnrik javaslat6val.

Elniik: A K6pvisel6-testtilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

rOn t Krlnv
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Bolgiir Onkormiinyzat Kdpviselo-testiilete Nagy Istv6n eln6k [r
besz6mol6j itt a 2017. november miisodik fel6ben a bolgrir hagyominyripol6s c6ljf b6l
megrendezett bolgir n6prajzi klubfoglalkozisr6l elfogadja. A rendezvdny keretein
beliil bemutatiisra keri.itl a Malko Teatro Bolgir Nemzetis6gi Szinhiz "Fonalmese"
cfmri el6ad5sa.

9. napirendi pont tLrgya: Besz6mol6 a bolgir kulturflis hagyominyok 6rz6se
c6ljrlb6l 2017. november 18-6n megrendezett hagyominyos Bolgir Ifjtisrigi
N6ptinc 6s Zenei Fesztiv6l ,,Bulfest" rendezv6ny16l (szobeli eloterjeszt6s)
El6terjeszt6: Nagy Istv6n eln6k

Elniik: Tdjekoztatja a kepviseloket arr6l, hogy a bolgSr kulturilis hagyom6nyok
6rz6se c6lj6b6l a K6b6nyai Bolg6r Onkormiinyzat tiirsszervezoje volt a 2017.
november 18-6n 19.00 6rakor a Radn6ti Miklos Mriveloddsi H6zban (1133 Budapest,
Kitrpifi utca 23.) megrendezett hagyomdnyos Bolgrlr Ifjrisigi N6ptinc 6s Zenei
FesztivSl ,,Bulfest" idei 6v egyik legjelent6sebb bolgrlr kulturilis rendezv6nynek. A
Kob6nyai Bolgrir Onkorm6nyzat segftsdget nyrijt ott ai tinnep megszervezdseben. Mrisor
ut6n trlnch6z 6s buli volt a szerb Selo, valamint a Zeys 6s a Mydros gdr6g zenekarokkal.
A szewez6ssel, az egyeztetdssel 6s koordin6ci6s munkSval felhatalmariu u, eln6k6t, a
kdlts6geket a mtikdddsi 6s a feladatalapri tiimogat6srib6l finansziro zza majd.. Kdri a
besz6mol6 elfogadris6t, majd a szavazatok megtdtel6t.

Nackina Hrisztova Eliszaveta: Egyetdrt az elnok javaslat6val.

Elniik: A K6pvisel6-testiilet 3 fovel har6rozatk6pes.

r 6nko t K6nvisel6
hatflrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

Kobdnyai Bo,lgar Onkorrnanyzat Kdpviselo-testtilete a bolgir kultur{lis
hagyominyok 6rz6se c6lj:ib6l Nagy Istvan elnok beszarnoloi6t a felarlatalapf
timogatisr6l, valamint a 2017. november l8-{n. a Radnoti Miklos Mtivel6dcrsi
Hlzban (1133 Budapest. K6rpat utca 23.) a hagyomSnyos Bolgrir Ifjfsrlgi N6pt6nc
6s Zenei Fesztivril,,Bulfest" rendezv6nyrril cllbgad.ia.
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10. napirendi pont tirgya: Besz6mol6 a bolg6r kulturilis hagyomfnyok 6pol6sa
c6ljib6l 2017. november 25-6n 19.00 6rakor a Bolg6r MtivelSd6si H6zba (1097
Budapest, Vig6hid utca 62.) megrendezett ,,Kamen Donev: Egy vid6ki tanit6
n0zetei" cimti el6ad6son val6 r6szv6telr6l (sz6beli el6terjesztds)
El6terjeszt6: Nagy Istviin elndk

Elniik: Ti$ekoztatia a kepviseloket, hogy a bolgir kulturrllis hagyom{nyok ipotfsa
c6lj6b6l 2017. november 25-6n, 19.00 6rakor megrendeztek a,,Kamen Donev: Egy
vid6ki tanit6 n6zetei" cimti el6ad6st, amely a Bolgiir Mtivelodesi H6zban (1097
Budapest, V6g6hid utca 62.) volt. Magyarorszitgon vendegszerepelt Bulg6ria egyik
legismertebb szinh6zi produkci6ja a ,,Kamen Donev: Egy vid6ki tanit6 n6zetei"
cimmel. Kdri a besz6mol6 elfogad6s6t, majd a szavazatok megtdteldt.

Nackina Hrisztova Eliszaveta: Egyet6rt az eln6k javaslat6val

Elniik: A K6pvisel6-testiilet 3 f6vel hat6rozatk6pes.

100/2017. (XII. 20.) K6brinvai Boleir 6nkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6bdnyai Bolg6r Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testUlete a bolgrir kulturrllis
hagyominyok 6rz6se c6ljib6l Nagy Istv6n elnok besz6mol6jrit a feladatatapri
timogat6sr6l, valamint a2017. november 25-6n, 19.00 6rakor a Bolgiir Mtivelod6si
Hinban (1097 Budapest, V6gohid utca 62) a keriileti nyugdijasok, gyerekek 6s
drdekl6d6 venddgek r6,szdre megrendezett ,,Kamen Donev: Egy vid6ki tanitl
n0zetei" cimti el6ad6sr6l elfogadj a.

11. napirendi pont t6rgya: Besz6mol6 a bolg6r kultur6lis hagyominyok Spol6sa
c6lj6b6l 2017. december 5-6n 16.30 6rakor a K6riisi Csoma SSndor K6binyai
KulturSlis Kiizpont, KOSZI (1105 Bp. X., El6d utca 1.) megrendezett ,,Bo196r
orthodox karicsonyi iinneps6gr6l (sz6beli el6terjesztds)
El6terjeszt6: Nagy Istv6n elndk

Elniik: Ti$ekozta{a a kepvisel6ket, hogy a bolgfr kulturilis hagyominyok 6poLisa
c6ljib6l 2017. december 5-6n, 16.30 6rakor megrendeztek a,,Bo196r orthodox
kardcsonyi linneps6get, amely a K6rcisi Csoma S6ndor Kob6nyai Kulturalis Kozpont,
KOSZI (1105 Bp.X., Elod utca 1.) volt. Az tinnepsdgen felldpett a HaGabi zenekar.
Bemutatt6k a Koledari bolgir nepszokdst a kertiletben ds k6zmrives foglalkozast
tartanak. A Malko Teatro bolgrir nemzetis6 gi szinhdz interaktiv biheloadirst tartott.
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Nackina Hrisztova Eliszaveta: Egyet6rt az elnok javaslat6val

Elndk: A Kdpviselo-testiilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6brinyai Bolg6r Onkormiinyzat K6pvisel6-testiilete a bolg6r kulturrllis
hagyominyok 6rz6se c6ljib6l Nagy Istv6n elndk beszdmol6j6t 1 feladatalapri
tdmogatdsr6l, valamint a2017. december 5-6n, 16.30 6rakor a Korosi Csoma Sandor
K6b6nyai Kulturalis Kdzpont, fOSZt (1105 Bp. X., Elod utca l.) a kertileti
nyugdijasok, gyerekek es erdekl6do vend6gek reszere megrendezett ,,Bolg{r
orthodox kar6csonyi iinneps6gr6l elfogadja.

12. napirendi pont thrgya: Besz{mol6 a t6li Bolgrlr MIKULAS - NIKULDEN
Gyereknap kijeliil6s6r6l 6s megtSrgyal6s6r6l a kulturilis iiriiks6g6nek 6pol6srival
kapcsolatos feladatok ellit6sa c6rj6b6l (sz6beli el6terjeszt6s)
El6terjeszto: Nagy Istv6n eln6k

Elniik: Ti$ekoztatja a kdpvisel6ket aru61, hogy a bolgir kulturilis hagyom6nyok
6rz6se c6lj{b6l 2017. december 6-in, 10.00 6rakoi megtarrott6k u iefi Boig6r
MIKULAS - NIKULDEN Gyereknapot a K6b6nyai gZ;itu 6vodriban ( I 102
Budapest, Halom ttca 7lB.). Az el6ad6s utan j6tekos formiiban megismerkedtek a
gyerekek a bolgiir NIKULDEN ritusaival, mond6k6ival. Keri a beszamol6 elfogad6sat.
majd a szavazatok megtdtelet.

Nackina Hrisztova Eliszaveta: Egyetert az eln6k javaslatiival

Elniik: A K6pviselo-testiilet 3 fovel hat6rozatkdpes.

4O17. (XII. 20.) K6binvai Boteir Onkorminvzat K6pviset6-testiitetonek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

Kobanyai Bolg6r Onkorm6nyzat Kdpviselo-testUlete a bolg6r kultu16lis
hagyominyok 6rzrSse c6ljib6l Nagy Istv6n elnok besz6mol6j6t 1 felaclatalapri
trimogatisr6l, valamint a 2017. december 6-6n, 10.00 6rakor a K6banyai Boblta
Ovodiiban (1102 Budapest, Halom utcaTlB.). megrendezettt6li Bolgrir lvtixulAS -
NIKULDEN Gyereknapr6l elfogadj a.

korm6n



t2

13. napirendi pont tirgya: Besz6mol6 a bolgrir kultrira terjeszt6se c6lj6b6l a Malko
Teatro k6tnyelvii brlbel6adris16l (sz6beli el6terjeszt6s)
El6terjeszt6: Nagy Istv6n eln6k

Elniik: Ti$ekoztatja a k6pvisel6ket arr6l, hogy a bolgir kultrira terjeszt6se c6ljrib6l
2017. december 7-6n, 10.00 6rakor a bolg6r nemzetis6gi kultrira teijeszt6se cel.labot
k6tnyelvti bribel6adist szerveztek egy K6b6nyai 6vodiiban. Felkdrtdk i tvtuLo Teatro
bolgir nemzetis6gi szinhdzat, hogy a ,,Nikola a tengerndl', cimr.i ketnyelvti
gyermekelfladds! j6t6kos t6rgybemutat6val egybekdtve a K6brinyai Glzingttz
Ovodiban (1107 Budapest X., Zdgrabi ft l3lA) jdtsszik el. K6ri a besz6molo
elfogadris6t, majd a szavazatok megt6tel6t.

Nackina Hrisztova Eliszaveta: Egyetdrt az eln6k javaslat6val.

Elniik: A K6pviselo-testtilet 3 fdvel hatiirozatkepes.

(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6biinyai Bolg6r OnkormiinyzatKepvisel6-testtilete Nagy Istv6n eln6k besziimoloj6t a
bolgir kulturrilis hagyominyok,6rz6se c6lj6b6l a feladatalapri t6mogat6ir6l,
valamint a K6b6nyai Glzengfiz Ovodhban (1107 Budapest X., Zitgrilbi ut t:ZA.;
jritdkos trlrgybemutat6val egybekdtve a 2017. december 7-6n, IO.OO 6rakor
megrendezett Malko Teatro bolgrlr nemzetis6 gi szinhizrll a,,Nikola a tengern6l"
c im[i k6tnyelvti gyerm ekel6ad is 16l el fogadj a.

14. napirendi pont tirgyaz Beszimol6 a bolgrlr kultrira terjeszt6se c6lj6b6l a Malko
Teatro k6tnyelvti bibel6adis kijeliil6s616l 6s megtdrgyal:ls616l (sz6beli el6rerjesztes)
El6terjeszt6: Nagy Istviin eln6k

Elniik: Besz6mol arr6l, hogy a bolgrir kultrira terjeszt6se c6ljib6l 2017. december 8-
6n, 10.00 6rakor a bolgir nemzetis6gi kultrira terjeszt6se cdljdbol k6tnyelvii
bSbel6ad6st szerveztek egy KSb6nyai 6vodiiban. Felkdrtdk a Malko Teatro bolgrlr
nemzetis6gi szinhizat, hogy a ,,Nikola a tengerndl" cimti k6tnyelvti gyermekel6adast
jrltekos trirgybemutatoval egybekdtve a Klbinyai Zsivaj OvodrlUanlt 105 BudapestX' Zsivaj utca 1-3.) j6tssz6k el. Kdri a besz6mol6 elfogadiis6t, majd u ,ruuuritok
megt6tel6t.

Nackina Hrisztova Eliszaveta: Egyetert az elnok javaslat6val.

Elniik: A K6pviselo-testtilet 3 fovel hat6rozatk6pes.

iselti-testiil
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Bols6r 6n iilet6nek
hatfirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6bdnyai Bolgiir OnkormiinyzatKepviselo-testiilete Nagy Istv6n eln6k besz6moloiat a
bolgrlr kulturilis hagyom6nyok orzlse c6ljrlb6l a feladatalapri t6mogat6sr6l,
valamint a K6bdny ai Zsivai 6vodiban ( I 1 05 Budapest X,, Zsivaj utca 1-3.; jate kos
t6rgybemutatoval egybekdtve 2017. december 8-6n, 10.00 6rakor megrendezett
Malko Teatro bolgrir nemzetis6gi szinhi'rzrll, a ,,Nikola a tengerndl" cimri
k6tnyelvii gyermekel6adf sr6l elfogadj a.

15. napirendi pont tilrgya: BeszSmol6 a bolgrir kulturilis iiriiks6g6nek :ipol6s6val
kapcsolatos feladatok elt6tr{sa c6ljrib6l r6szv6telr6l a Nemietis6gel Napja
alkalmib612017. december 9-6n K6riisi Kulturilis Nonprofit Kft (ll0i nuAapest,
Szent L6szl6 tlr 7-14.) 1. szdmri term6ben megrendezett nemzetis6gek
ha gyomin y 6rz6 karf csonyi ti n neps6916r (sz6bel i eloterj esztds)
El6terjeszt6: Nagy Istviin eln6k

Elniik: Elmondja a Kepvisel6-testtiletet, hogy a bolgrir kulturilis iiriiks6g6nek
6pol6srival kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6ljrib6l2017. december 9-dn, 14.00-ig.00
6rrlig a K6r6si Kulturillis Nonprofit KFT (1105 Budapest, Szent Lilszlo ter 7-14.) L
sz6mri term6ben megrendeztek a Nemzetisdgek Napja alkalmrib6l a nemzetis6gek
hagyom6ny6rz6 kardcsonyi iinneps6g6t. Ebb6l az alkalomb6l valamennyi Kobany6n
mtikdd6 nemzetis6gi onkormdnyzat rovid kultur6lis, hagyom6nyorz6 mrisorral (versiel,
proza, zendvel, tinccal, kirillitdssal stb.) kdsztilt. A bolg6r onkorm6nyzat kultur6lis
mtisorral kdpviseltette magdt az i.inneps6gen. A rendezvdnyt kdvet6en fogadiisra kertilt
sor. A k6pvisel6k rdszt vettek az Unneps6gen. K6ri a beszdmol6 elfogadas6t, majd a
szav azatok me gtdte I dt.

Szakfcs Ferencn6: Egyetert az elnokjavaslat6val, ds rdszt vett a rendezvdnyen.

Elniik: A Kdpviselo-testtilet 3 f6vel har6rozatk6pes.

(3 igen. egyhangu szavazattal)

K6b6nyai Bolg6r Onkonnanyzat Kepviselo-testiilete Nagy Istv6n eln6k beszarr-rolo.iirt a
bolgdr kulturflis hagyomfnyok 6rz6se c6lj:ib6l, a I'eladatalapri tfmogatisr6l,
valarnint a Nemzetis6gek Napja alkalm:lb61 2017. december 9-6n. 14.00 orakor a
Korosi Kulturdlis Nonprofit Kft (1105 Budapesr, Szenr Lfsz1o ter 7-14.) I. szdrn[r
terrneben megrendezett nemzetis6gek hagyominylrzii karfcsonyi iinneps6g6rril
elfbgadja.
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16. napirendi pont t6rgya: Besz6mol6 a bolg6r kulturdlis iiriiks6g6nek 6pol6sfv:rl
kapcsolatos lleladatok ell6t6sa c6ljdb6l 2017. december l2-6n" 18.00 6rakor :r

K6br{nyai Szerb 6nkorm{nyzat riltal megszervezett Szerb irotlalmi 6s
gasztronomiaLi estr6l a Giiriig Klubban (1104 Budapest, Kada utca 120.) (szobeli
eloteriesztes)
El6te{ieszt6: }{ag_v Istv6n elnok

Elniik: Tajekoztatia a kdpviseloket. hogy a bolgrir kultur6lis iiriiks6g6nek 6polisival
kapcsolatos f'eladatok ellftrlsa c6ljrib6l 2017. decemher l2-6n, 18.00 6rakor reszr
vettek a Kobanyai Szerb Onkonnar-tyzal altal lrcsszervezett Szerb iroclalmi 6s
gasztron6miai esten a Giiriig Klubban (1104 Budapest" Kada utca 120.). A kepviscl(ik
is r6szt vettel< a rendezv6nyen. A rendezv6nyl krivetScn gasztron6r-niai bernutat6ra
kertilt sor. Keri a beszdmolo elfbgad6s6t. rnajd a szavaz.arok rnegteteldt.

Szakf cs Ferencn6: Egyetert az elnok javaslat6val.

Elniik: A Kdpviselo-testtilet 3 fovel hat6rozatkepes.

10612017. (X.II. 20.) K6b6nvai Bole:lr Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiiletdnek
hatflrozata
(3 i-een" egyhangu szavazattal)

Kobanyai Bolg6r Onkonnanyzat Kepviselo-testtilct,: a bolgar kulturflis tiriikseg6nck
rlpolfsrival kapcsolatos feladatok ellftisa c6ljib6l Nagy Istvar"r elnol< beszarnol(r.iar a

2017. december l2-6n a Giiriig Klubban (1104 Budapest, Kada utca 120.) szam alatt
megrendezctt .,Szerb irodalmi 6s gasztron6miai estrril" elfogad.ia.

17. napirendi pont tirgya: Besz6mol6 a bolgr{r kulturflis iiriiks6g6nek fpolfs:ival
kapcsolatos feladatok ellitisa c6ljrlb6l egyiittmrikiidve ^ Havasi Gyoprir
Alapitvrlnnyal a 2017. december 15-6n 14.00 6r'akor a K6riisi Csoma Sfndor
K6brlnyai Kultur:llis Kiizpontban (1105 Bp., El6d utca l.) megszervezett Civil
karfcsonyi iinneps6916l (szobeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Nagy Istv6n elnok

Elniik: Tajekoztatja a kcpvisel6ket arrol. hog)' a bolgfr kulturflis iiriiks696nek
6poLis6val kapcsolatos feladatok elkitrlsa c6l.j:ib6l egytittmiikddve a Ilarasi Gvopiir
Alapitvannyal a 2017. december l5-en 14.00 (rrahor a Korcisi Csonra Sandor K6b6n1,ai
Kulturalis Ko:zpontban (1105 Bp.. Elod utca 1.) megszcrvezlek a Civil karfcsonyi
iinneps6get, amelyen a kobanyai bolgar nyugdijasol;. is r6szt vettek. Kdri a besziinrol6
e I fo gadas6t, rn a.i d a szav az.atok rn e gtete I et.

Szak6cs Ferencn6: Egyetert az elnokjavaslat6val es r6szt vett a rendezvenven.

Elntik: A Kep'viselo-testiilet 3 l6vel hat6rozatk6pes.
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107/2017. (XII. 20.) K6b6nvai Bols6r Onkorminvzat K6pvisel6-testtilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangti szavazattal)

K6b6nyai Bolg6r Onkorm6nyzatKepvisel6-testiilete Nagy Istviin elndk besz6mol6j6t a

bolgir kulturilis hagyominyok 6rz6se c6ljib6l a Havasi Gyop6r AlapitvSnnyal
egytittmtikddve 2017. december 15-6n 14.00 6rakor a K6rosi Csoma Sdndor
K6brinyai Kultur6lis Kozpontban (1105 Bp., El6d utca l.) megszervezett Civil
kar6csonyi iinneps6gr6l, amelyen a bolg6r nyugdijasok r6szt vettek elfogadja.

Elniik: Megallapitja, h tovabbi javaslat vagy eszrevetel a kdpviselok rdsz6r6l nem
6k aktiv r6szv6te16t, 6s a testtileti tildst 9.25 6rakor

K.rn.f-.

erkezett, megkop.Ztqi, a
bezirja. -,.*'

Jegyzokonyv-hitelesitS



JELEN[,ETI iV

a K6b6nyai Bolg6r Onkorminyzat
2017. december 20-in 9.00 6rai kezdettel

megtartott testiileti iil6s6n

l./Nagylstviin: /oy./k
2.t szakircs Ferencne,.....6."n"n gt$l--

4./ Nackina Hrisztova Eliszaveru'. ...1)J.4': l^e., &hkl

Meghivottak:

dr. Eder G6bor jogitsz:..........
\

J6grlnd Szabados Henrietta referens : . . . .tn * i^---"'J"'0'


