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A K6binyai Bolg6r Onkorminyzat
K6pvisel6-testiilete

2018. februdr l5-6n 10.00 6rai kezdettel

a Kordsi Csoma S6ndor Kob6nyai Kultur6lis Kdzpont, KOSZI
(l105 Bp.X., Elod utca 1.)

testiileti iil6st tart,
melyre ezfton meghivom.

Napirendi pontok:
1. Besz6mol6 a bolgrir kulturilis iiriiks6g6nek 6pol6srival kapcsolatos

feladatok elkitisa c6ljrib6l 2018. februir 2-6n megrendezett Bolgrir
N6prajzi Bemutat6r6l (szobeli eloterj eszt6s

Eloado: Nagy Istv6n elndk
Javaslat a K6b6nyai Bolg6r 6nkorm6nyzat 2018. 6vi munkaterv6nek
elfogadisrira (sz6beli el6terjeszt6s)
El6ado: Nagy Istv6n elnok
Javaslat a K6brinyai Bolgir Onkormdnyzat 2018. 6vi ktilts6gvet6s6nek
feloszt6srl ra (irdsbeli el6terj eszt6s)
El6ad6: Nagy Istv6n elndk
Javaslat BKK b6rlet term6szetbeni juttatisk6nt tiirt6n6 megillapftisra
(sz6beli eloterj eszt6s

El6ado: Nagy Istv6n elndk
Beszimol6 a 2017. 6vi mffkiid6si kiilts6gvet6si timogatis elsz6mol6sfr6l
(szobeli eloterj eszt6s)
El6ad6: Nagy Istv6n elndk
Beszimol6 a2016.6vi feladatalapri kiilts6gvet6si timogatis elszimol6s616l
(sz6beli eloterj eszt6s)
Eload6: Nagy Istv6n eln6k
Javaslat a bolgir kulturilis tiriiks6g6nek 6pol6s6val kapcsolatos feladatok
ell6tisa c6lj6b6l 2018. februir 19-6n megrendez6sre kerii16 Bolg:ir
KulturSlis Estre (sz6beli eloterjesztes)
Eloado: Nagy Istv6n elndk
Javaslat ^ keriileti civil szervezetekkel val6 egyiittmiikiid6s c6lj6b6l
egyiittmiikiid6si megdllapodis rnegkiit6s6re a Havasi Gyop:ir
Alapitv6nnyal (1105 Budapest, Bfnya utca 31.) (szobeli eloterjesztds)
El6ado: Nagy Istv6n elndk

Esetleges t6volmarad6s6t kdrem, a Polg6rmesteri
sziveskedj6k.

Budapest, 201 8. febru6r 9.
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x6nANyAr BoLGAn oNroRuANy zAT
KEPvrsEr6-lnslUrErp

_1102 Budapest, SzentLiszl| t6r 29.

K6sziilt:

JEGYZ6KONYV

a K6b5nyai Bolg6r Onkorrndnyzat 2018. febru6r l5-6n 10.00 6rai
kezdettel a K6rdsi Csoma S6ndor K6brinyai Kulturrilis K6zpont, KoSZr
(1105 Bp.X., El6dutca l.) I ernelet 10. sz6rn alatti nernzetisegi irodaban
megtartott k6pviselo-testiileti til6sdn.

Jelen vannak: Nagy Istv6n elnok
Szak6cs Ferencnd elndkhelyettes
NackinaHrisztovaEliszaveta kdpvisel6

A K6b6nyai Polgirmesteri Hivatal rfiszlrdl tan6cskoz6si joggar:
dr. Szabados Ott6 jogtan6csos
J6g6nd Szabados Henrietta civil ds nemzetisdgi referens

Nagy Istv6n, a K6b6nyai Bolgrir Onkorm6nyzat eln6ke iidvozli a megjelenteket 6s a
rendes testtileti iildst megnyitja. Meg6llapitia, hogy a restiileti tildsen 3 fo k6pvisel6
megjelent, ds a testtilethatdrozatkdpes. Bejelenti, hogy a jegyz6konyv magyar nyelven
kdsztil. Kdr mindenkit, hogy az Ules jelenldti ivdt irj6k al6, amely a jegyzokonyvtik,
amely kdzokiratnak min6siil mell6kletetkepezi az elkeszitett rneghiv6val ds az irisbeli
eloterj eszt6sekkel egyUtt.

Ti$ekoztatja a Kdpviselo-testtilet arr6l, hogy a vagyonnyilatkozat-t6teli
kdtelezettsdg6nek minden k6pviselo hatririd6ben eleget tett.

Javasolja, hogy a jegyzSk6nyv hitelesitds6vel Szak6cs Ferencnd kdpvisel ot bizza meg
a K6pvisel6-testtilet. K6ri a szav azatok megt6tel6t.

Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 fovel hattuozatk6pes.

(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6brinyai Bolg6r Onkorm6nyzat Kepvisel6-testiilete a iegyzokdnyv hitelesitdsdvel
Szak6cs Ferencn6 kdpvisel6t megbizza.

Elniik: Bejelenti, hogy a jegyzbkonyvet J6g6n6 Szabados Henrietta civil 6s nemzetisdgi
referens vezeti.

tilct6ncli
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Elniik: Ismerteti a napirendi pontokat, majd kdri a szavazatok megt6tel6t.

Elndk: A Kdpvisel6-testiilet 3 f6vel hat6rozatk6pes.

9/2018. (II. 15.) K6b6nyai Boleir 6nkormf nvzat K6pvisel6-testtilet6nek
hatfrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Bolg6r Onkorrn6nyzat Kepviselo-testtilete a testUleti Ules napirendj6t az
al6bbiak szerint fogadja el:

1. BeszSmol6 a bolg6r kulturilis iiriiks6g6nek 6pol6srival kapcsolatos
feladatok ell6tisa c6lj6b6l 2018. februir 2-6n megrendezett Bolgrlr
N6prajzi Bemutat6r6l (sz6beli el6terjesztds
El6ado: Nagy Istv6n elndk

2. Javaslat a K6b6nyai Bolg6r OnkormSnyzat 2018. 6vi munkaterv6nek
elfogad :is 5r a (sz6b eli el6terj eszt6s)
El6ad6: Nagy Istv6n eln6k

3. Javaslat a K6binyai Bolgr{r Onkormrlnyzat 2018. 6vi kiilts6gvet6s6nek
felosztisri ra (ir6sbeli el6terj eszt6s)
El6ad6: Nagy Istviin eln6k

4. Javaslat BKK b6rlet term6szetbeni juttatrlsk6nt tiirt6n6 megrillapit{sra
(szobeli eloterj esztds
El6ad6: Nagy Istv6n eln6k

5. Beszimol6 a 2017. 6vi mtikiid6si kiilts6gvet6si tdmogatis elszimol6s616l
(sz6beli el6terj eszt6s)
El6ad6: Nagy Istv6n elndk

6. Beszdmol6 a 2016.6vi feladatalapri kiilts6gvet6si tf mogat6s elszimolisrir6l
(sz6beli eloterj esztds)
Eload6: Nagy Istv6n elndk

7. Javaslat a bolg6r kulturilis iiriiks6g6nek 6pol6sival kapcsolatos feladatok
ellitisa c6lj5b6l 2018. febru6r 19-6n megrendez6sre kerii16 Bolg6r
Kulturilis Estre (sz6beli el6terjeszt6s)
El6ad6: Nagy Istviin elndk

8. Javaslat a keriileti civil szervezetekkel val6 egyiittmiikiid6s c6lj6b6l
egyiittmiikiid6si meg6llapodis megkiit6s6re ^ Havasi Gyop6r
Alapitvinnyal (1105 Budapest, B6nya utca 31.) (sz6beli eloterjesztds)
Eload6: Nagy Istv6n eln6k

1. napirendi pont t6rgya: Besz6mol6 a bolgrlr kultur6lis iiriiks6g6nek ripolSsival
kapcsolatos feladatok ellitisa c6ljfb6l 2018. febru6r Z-hn megrendezett Bolg6r
N6prajzi Bemutat6r6l (sz6beli el6terjesztds

Elniik: Ti$ekoztatja k6pvisel6ket, hogy a bolgfr kulturrilis iiriiks6g6nek 6polSsrival
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj5b6l 2018. febrtflr 2-6n 17.00 6rakor Bolgir
N6prajzi Bemutat6t rendeznek a Kordsi Csoma S6ndor K6b6nyai Kulturdlis
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Kozpont, KOSZI (1105 Bp.X., El6d utca 1.). A rendezv6ny keretein beltil berrutat6sra
keri.itl a Malko Teatro zen6s irodalmi el6adisa. K6ri a besz6mol6 elfogad6srit, majd
a szav azatok megtdtel 6t.

Szakrlcs Ferencn6: Egyet6rt az elnok javaslat6val.

Elniik: A Kdpvisel6-testUlet 3 fdvel hat6rozatkdpes.

10/2018. (II. 15.) K6brinvai Bolgrir Onkorm6nvzat K6pviset6-testiilet6nek
hatfrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6brinyai Bolg6r Onkorm6nyzatKepvisel6-testiilete a bolgir kulturilis iiriiks6g6nek
6pol6sdval kapcsolatos feladatok ellStisa c6ljfb6l Nagy Istv6n elndk besz6rnol6j6t a
feladatalapri t6mogatiisr6l a 2018. februir Z-in a K6rdsi Csoma Siindor Kob5nyai
Kulturiilis Kdzpont, KOSZI (1 105 Bp. X., ElSd utca 1.) megren dezett Bolgrir n6prajzi
bemutat616l elfogadj a.

2. napirendi pont thrgya: Javaslat a K6bfnyai Bolgrir OnkormSnyzat 2018. 6vi
m u n ka te rv 6 n e k e lfo g a d 6 s 6r a (szob el i e I 6terj e s zt d s )

Elniik: Tilekoztatja a Kdpvisel6-testtiletet, hogy a nemzetisdgek jogairol szolo 2Oll.
6vi CLXXIX. tdrvdny (a tov6bbiakban: Njtv.) 89 g-a alapjdn 6s az SZMSZ szerinr
sziiks6g szerint, de 6vente legalibb n6gy testiileti iildst 6s egy kdzmeghallgat6st tart.
Ismerteti az Ossze6llftott munkaterv javaslatot 6s keri a v6lemdnyeket, illetve
egyetdrtds esetdn a munkaterv elfogadds6t.

Szakdcs Ferencn6: Egyet6rt az eln6k javaslat6val.

Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

11/2018. (U. 18.) K6bfnvai Bole6r Onkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatflrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. K6b6nyai Bolg6r Onkormiinyzat Kepvisel6-testUlete a 2018. 6vi rnunkatervet az
al6bbiak szerint fogadja el:
2018. januir
Egyiittmtikdd6si meg6llapod6s feliilvizsgiilata a Budapest F6v6ros X. kertilet
K6b6nyai Onkorm6nyzattal. Bolg6r N6prajzi Bemutat6 rendezv6ny. A nem zeti vagy
etnikai nemzetisdg nyelv6n foly6 els6 6vodai beiratkoz6si 6vre neveldsi ds elso iskolai
dvfolyamra oktatrisi igdny felmdrdse. Bolgrir Kultur6lis Est. Vagyonnyilatkozatok
bead6sa.

2018. febru6r
A K6b6nyai Bolg6r Onkorm6nyzat 2018. 6vi munkaterv6nek 6s a 2018. 6vi
kdltsdgvetds6nek elfogad6sa. A Szovjetuni6ba hurcolt rnagyar politikai rabok ds
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kdnyszermunkdsok emldk6re ernl6kt6bla megkoszorizdsa kdz6sen a tobbi kob6nyai
nemzetisdgi Onkorm6nyzattal. A Budapesti Bolg6r Iskola megalapit6s6nak 100.
jubileumi 6vfordul6ja alkalmiib6l i.inneps6g. Koszonizi"s aLonyay utcai emldkt6blandl.
2018. mircius
Bulg6ria felszabadul6s6nak 140. 6vfordul6ja alkalm6b6l G6lakoncert. Rdszv6tel ds

koszortnirs a Budapest Fov6ros X. keriilet K6b6nyai Onkorrn6nyzat mircius 15-ei
Nemzeti tinnep alkalm6bol szewezend6 Unnepi rendezvdnyen 6s koszoruzitson a

Kdzternet6b en. Aktu6l i s fel adatok, i I letve p iiy |zatok e lkd sz itd s e.

2018. riprilis
Ddntds a feladatalapri t6mogat6s feloszt6s6rol. Kob6nyai nernzetis6gi piiyhzat
benyirjtrisa. Tal6lkozo a bolg6r pappal. Bolg6r 6nek oktat6s 6s bernutato.
2018. m6jus
Javaslat a K6brinyai Bolg6r Onkorm6nyzat20ll . evi pdnzmaradv6nydnak feloszt6s6ra.
III. K6b6nyai Balk6n Est megszervez6se Ujhegyen a Mdlyton6l. Koz6piskolai
ndpszertisit6 6ra azELTE bolg6r szakdrol.
2018. jfnius
Szent Liszlo Napok rendezv6nysorozaton val6 r6szv6tel, koszoruzits a Szent Liszl6
szoborn6l. Rendezv6ny kobrinyai gyerekek szdmtxa bolgrir j6tekos neprajzi bernutat6
6s b6bel6adrls a K6b6nyai Szab6 Ervin Kdnyvtdr. A Malko Teatro magyar nyelvti
gyermekelad6sainak eljuttat6sa a keriileti 6vod6kba ingyenes bel6p6vel. 2. Labdarigo
Torna -Nemzetisdgi Gasztron6miai Kultur6lis Nap K6b6ny6n.
2018. augusztus
Rdszv6tel a 2018. augusztus 20-6n megrendez6sre kertil6 Szent Istv6n-napi
iinnepsdgen. Bolg6r Kultur6lis Est rendezv6ny.
2018. szeptember
Bolg6r Kultur6lis 6s Hagyominylrzo E,st megrendez6se K6banyan. Bolgar j6tekos
neprajzi bemutat6 6s b6bel6ad6s. Fot6ki6llit6s. Ikon ki6llit6s Kob6ny6n. Koszorizds a

Hark6nyi bolg6r katonai temet6ben. XI. K6bdnyai Rendv6delmi Nap. Koszoruz6s a

Botev szoborn6l. Szinhfzi el6ad5s.
2018. okt6ber
Az Aradi vdrtanrik tisztelet6re megrendez6sre keriil6 iinnepi megernldkezdsen val6
r6szv6tel a R6koskeresztriri rij kdztemet6 1848-as sirhelyekn6l (Budapest, X., Kozma
utca 8-10.). Az 1956-os forradalom 6s szabads6gharc 62. evfordul6ja alkalm6b6l
megrendezdsre keriil6 tinnepsdg ds koszorfz6s. EMET p|lyhzatok elk6szit6se.
2018. november
,,M6rtirjaink emldke or6k" koszorriz6si i.innepsdgen vettek reszt a Kisfoghaz
Eml6khelyndl. Koszorriz6s a Szovjetunioba hurcolt magyar politikai rabok es

kdnyszermunk6sok ernl6k6re kesztilt eml6kt6bl6n6l. A Malko Teatro magyar nyelvti
gyermekeladiisainak eljuttat6sa a kerUleti ovod6kba ingyenes belep6ssel.
B olgiirkertdszek ki6llit6sa.
2018. december
A K6b6nyai Bolg6r Onkorm6nyzat Kdzmeghallgat6sa. Bolg6r Nikulden tinneps6g,
Bolg6r Ortodox kar6csony, Bolgiir Jazz es Irodalorn Est K6b6ny6n. Nemzetisdgek
hagyom6ny6rz6 kariicsonyi tinnepsdge. Nemzetisdgek Napjanak megtinneplese.
Folvamatos feladatok: A kitriz6tt feladatok megvalosit6sa 6rdek6ben piiyilzatok
k6szit6se. Hagyom6 ny 6rz6 i.innepek 6s kulturrll i s estek megszervezd se
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o Magyarorsz6gon m[ik6d6, a bolg6r hagyorn6nyokat orzo tirsulatok (Martenica,
Jantra 6s Rosica ndptiinc egyi.ittes, Bolg6r Road Six Sax Quartet, Sdnddrg6, Pr6vo,)
me ghiviisa, tiimogatiisa,

o A keri.ileti bolg6rok anyanyelvi k6pz6s6nek megszervezdse, bolg6r nyelvtanfolyam
o I kertileti pravoszliiv bolg6rok hit6leti tevdkenysdgdnek organiziitsa
o Malko Teatro - bolg6r nemzetis6gi szinhin kdtnyelvti eload6sainak rneghiv6sa,

tiimogat6sa
o I Malko Teatro rnagyar nyelvri gyermekelad6sainak eljuttat6sa a kertileti

iskol6kba, 6vod6kba ingyenes bel6p6ssel
o Kapcsolatfelvdtel Magyarorszdgon dl6 6s alkot6 k6pz6mtivdszekkel, 6s azokkal

kozdsen ki6llit6sok szervezdse
o Magyarorsz6gon 610 bolg6r irok 6s kolt6k felkutat6sa, irodalmi estek

megszervezdse
o K6nyvbernutat6k szervezdse
. Filmklub megszervez6se, bolg6r mtiv6szfilmek vetitdse
o Nyugdijas klub szervezdse, t6mogat6sa
Nemzetkdzi fesztiv6lok
o KUlf6ldr6l 6s belfoldr6l erkezo produkciok, hagyom6nyorzo eload6sok

t6rsszervez6se
. Egesz napos gyermek 6s feln6tt programok t6rsszervez6se
o Nagyszabrisri rendezv6nyek szewez6,se, egyiittmtikOdve a tObbi Budapesten

mrikdd6 bolg6r dnkormiinyzatokkal
o Gasztron6miaibemutat6
o Iparmtiv6szetikiSllitSs
1. A kertileti bolg6rok tdrtdnet6nek kutat6sa
o A kertiletben 6lo bolg6r szirmazdsri emberek felkutat6sa egyUttrntikodve a t6bbi

kerUleti bolgrir dnkorm6nyzattal ds a bolgdr dokument6cios kozponttal (anyagok
archiv6l6sa, videofelv6telek k6szit6se, interjrik keszit6se, meglevo archivum
digitaliz6l6sa)

o Tdrt6nelmi anyagok feldolgozisa
2. A ,,Balgarszki veszti" 6s a kertileti lapokban meghat6rozott id6koz6nk6nti anyag

megielentetdse, ti$ekoztatva a Kob6nyai Bolg6r Onkorm6nyzat eppen aktu6lis
tev6kenys6gdr6l

3. A kertileti bolg6r csal6dok szdmdra elofizetds a ,,Haemusz" - kultur6lis es
tiirsadalmi foly6iratra 6s a,,Balgarszki Veszti" c. havilapra

4. Folyamatos kapcsolattart5s 6s egytittmtik0dds a Magyarorsz6gon mrikod6 bolgar
szervezetekkel

o MagyarorszdgiBolg6rok Egyestilete
o BolgSr IfifsSgi Egyesiilet
o Orsz6gos, F6v6rosi ds m6s teleptildsi, illetve kertileti bol961 dnkorm6nyzatokkal
o Bolg6r Ortodox Egyhdz
o Pro Schola Bulgarica Alapitv6ny
5. Bolg6r zene CD es k6nyv kiaddsa lvagy annak t6rnogat6sa/, egytittmrikodve rnas

bolgrir szervezetekkel
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6. Folyamatos kapcsolafiartis a magyarorszdgi szewezetekkel, amelyek a nemzetisdg
k6rddseivel, illetve a bulg6riai szewezetekkel, arnelyek a ktilfold6n 616 bolgSrokkal
foglalkoznak

2018-ban konkr6t keriileti rendezv6nvek megtartisa 6s meepf lvfzisa :

o Bolg6r szinhini est K6b6ny6n, Malko Teatro performance
r Bolg6r Gyermeknap K6b6ny6n kdt alkalomrnal
o Bolg6r zends irodalmi mtisor K6b6ny6n
o Bolg6r Kdnyvbemutat6 K6b6ny6n
o III. K6brinyai Balkdn Est a Mdlyt6ndl
o Bolgiir Orthodox Kar6csony
o Nemzetisdgek hagyom6ny6rz6 kar6csonyi Unnepsdge, Nemzetis6gek

Napj 6nak megiinnep l6se
o Filmvetitds a K6r6si Csoma Siindor KSbdnyai Kulturiilis Kdzpontban (KOSZI),

illetve a Bolg6r Klubban havonta 1 alkalommal (bolg6r filmek magyar
szinkronnal vagy felirattal), rnajd a Kdsziben

A K6brinyai Bolg6r Onkorm6nyzatot 6rint6 k6rd6sek eseteben reszvetel a
Hum6nszolg6ltat6si Bizottsiig Uldsein, valamint a Budapest F6varos X. kertilet
K6b6nyai Onkormiin y zat Kepvise lo-testU I eti ii I es e in.

2. A K6b6nyai Bolgrir Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete felk6ri az elndkdt a

szUksdges int6zked6sek megt6tel6re.
Hat6rid6:
Felel6s:

azonnal
elndk

3. napirendi pont t6rgya: Javaslat a K6binyai Bolg6r Onkormfnyzat 2018.6vi
kiilts6gvet6s6nek felosztis6ra (irdsbeli el6terj eszt6s)

Elndk: Tdjekoztatja a k6pvisel6ket, hogy a Magyarorszitg 2018. 6vi kozponti
k6ltsdgvetes6rol sz6l6 2017. 6vi C. torvenyben foglaltak szerint megdllapit6sra
kerUltek a teri.ileti ds a telepi.il6si nemzetisegi onkorm6nyzatok 2018. evi mtikddesi
kdltsdgvetdsi t6mogat6sai. 2018. janu6r 3 I -6n a Magyar Allarnkincst6rtol a
banksz6ml6ra meg6rkezett a 391 000 Ft Osszegti t6mogat6s 1. reszlete. Az Emberi
Er6forr6sok Miniszt6riumiit6l rnegdrkezett a t6rnogatoi okirat, amely alapul szolgttl a
tiimogat6s elsziirnol6sdhoz. Kdri a kdpvisel6k v6lerndnyet, rnajd a szavazatok
megtdtel6re.

J6g6n6 Szabados Henrietta: Tdjekoztatja a kdpviseloket arr6l, hogy a 2018. evi
kdltsdgvetdsi hatiirozat tervezetet az OnkormSnyzat elndkdnek 2018. februar 15-6ig
kell benyfjtania a Kdpvisel6-testUletnek. A hatdrozat v6grehajt6sithoz sztiksdges
szemdlyi, szewezeti, tdrgyi 6s pdnziigyi felt6telek rendelkez€sre 6llnak.

Elndk: Koszdni a tiljekoztatdst, 6s szavazitsra teszi fel a napirendi pontot az irdsbeli
el6terj eszt6s alapj6n.

Szakics Ferencn6: Egyet6rt az elnOk javaslatdval.
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Elniik: A Kdpvisel6-testtilet 3 f6vel hatiirozatkdpes.

12t2018. (rr. i Bol r Onkormf n tK6 visel6-testiil
hatirozata a K6brin zat 2018. 6vi ktil vet6s6rril
(3 igen, egyhangri szavazattal)

A K6b6nyai Bolgrir Onkorrn6nyzat Kepviselo-testUlete a nerrzetisdgek jogairol szolo
2011. dvi CLXXIX. tdrv6ny 78.$ (3) bekezddse alapjdn, figyelemmel a jogalkot6srol
sz6l6 2010.6vi CXXX. tdrv6ny 23. $ (3) bekezd6s6re a kdvetkezo utasitast adja ki:

1. A Kdpvisel6-testUlet a K6b6nyai Bolg6r Onkorminyzat20lS. evi
a) kdltsdgvetdsi 6s finanszirozdsibeveteleinek fS6sszeg6t I 382 000 Ft-ban,
b) kdltsdgvetdsi 6s finanszirozt-si kiad6sainak fo6sszeget | 382 000 Ft-ban

6llapitja meg.
2. A Klbilnyai B olg6r Onkorm inyzat koltsdgvetdsdnek f66sszege a kovetkezo :

a) Kdlts6gvetdsi bev6tel6nek f66sszege:782 000 Ft,
b) Kdltsdgvet6si kiadris6nak f66sszege: 1 382 000 Ft,
b) K6ltsdgvetdsi egyenlege: -600 000 Ft,
d) a miikod6si bev6telek 6s mrikdd6si kiad6sok egyenlege: -600 000 Ft,
e) a felhalmozirsi bevdtelek 6s felhalmozdsi kiaddsok egyenlege: 0 Ft,
f) finanszirozdsi bevetele: 600 000 Ft,
g) finanszirozitsi kiad6sa: 0 Ft,
h) finanszirozitsi egyenleg: 600 000 Ft.

3. A 2018. 6vi kdltsdgvetds nem tartalmaz olyan fejlesztdsi cdlt, amely
megval6sititsithoz a Magyarorszitg gazdasdgi stabilit6srir6l sz6lo 2011. evi CXCIV.
torv6ny (a tov6bbiakban: Gst.) 3.$ (1) bekezd6se szerinti ad6ss6got keletkeztetcl
i.igylet megkdtdse v6lik sztiks6gess6.
4. A K6b6nyai Bolg6r Onkorminyzatnak a Gst. 3. $ (1) bekezd6se szerinti ad6ss6got
keletkeztet6 Ugylete, tov6bb6 6nkorm6nyzati garanciavitllal6sb6l 6s kezess6gbol
kcitelezetts6ge nem 6ll fenn.
5. A2018. 6vi kdltsdgvetds
a) kdlts6gvet6si bevdteleinek ds kiad6sainak, finansziroz6si bevdteleinek 6s

kiad6sainak r6szletez6s6t, kolts6gvetdsi merleg6t az 1. rnell6klet,
b) eloir6ny zat-felhasznril6si tervdt a 2. me I I 6klet hatdr ozza meg.

6. A K6b6nyai Bolgiir Onkorrrinyzatkozvetett t6mogat6s nem nyrijt.
7. A K6b6nyai Bolg6r Onkorm6nyzat kiadasi el6ir6nyzatai kdzdtt a rovaton beltil
6tcsoportosit6sra a Kob6nyai Bolg6r Onkorrn6nyzat elndke jogosult.
8.Ez ahatdrozat aklzzetetel6t kdveto napon lep hatalyba.
9.Ezt ahatdrozatot2018. janu6r 1-jet6l kell alkalmazni.

2. A Kdb6nyai Bolg6r Onkormdnyzat Kdpvisel6-testtilete felk6ri az elndkot a

szUksdges int6zkeddsek megt6tel6re.
Hat6rid6:
FelelSs:

azonnal
elnok

(A hatdrozat melldkletei a jegyzcikonyv l. mellekletdt kepezik.)
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4. napirendi pont tirgyaz Javaslat BKK b6rlet term6szetbeni juttatisk6nt tiirt6n6
me96llapitSsra (sz6beli el6terjesztds)

EIndk: Javasolja a K6pviselo-testiiletnek, hogy terrn6szetbeni juttat6skdnt 2018. janu6r
1 napj6t6l - 2018. december 31. napj6ig a K6b6nyai Bolg6r OnkormiinyzatKepvisel6-
testiilet6nek tagjai rdszdre havonta BKK utazisi b6rletet iillapitson meg legfeljebb
10 500 Fyh6 Osszeghat6rig. A szitmla teljesitdje a Kobrinyai Bolg6r Onkormdnyzat,
kifizet6se 6tutal6s form6j6ban, szbmla ellendben, utolagos elsz6rnol6ssal t6rt6nik.
ForrSsa a 2018. dvi mtikoddsi kdltsegvetdsi tamogat6s. Kdri a k6pviselok v6lemenyet,
majd a szavazatok rnegtdteldt.

Nackina Hristova Eliszaveta: Egyet6rt az elnok javaslataval.

Elniik: A Kdpvisel6-testtilet 3 f6vel hat6rozatk6pes.

13/2018. (II. 15.) K6brinvai Boleir Onkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatfrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. A K6b6nyai Bolg6r Onkormdnyzat KdpviselS-testiilete rigy ddnt, hogy elfogadja az
elndk javaslatiit ds 2018. janu6r 1 napjrit6l - 2018. december 31. napjiig a K6b6nyai
Bolg6r Onkorm6nyzat KepviselS-testiilet6nek tagjai r6sz6re havonta BKK utazdsi
b6rletet iillapit meg legfeljebb 10 500 Ft/h6 dsszeghat6rig. Forrdsa a 2018. 6vi
mrik6d6si koltsdgvetdsi t6mogat6s, fedezete 2018. dvi kiad6s dologi kiad6sok es
j 6ru I 6kok el6ir tmy zata.

2. A K6b6nyai Bolg6r Onkorrn6nyzat K6pviselo-testiilete felkeri az elnokot a

sziiks6ges intdzkeddsek megtdteldre.
Hat6rid6:
Felel6s:

azonnal
elndk

Hozzitszolis
Nagy Istv6n elniik kijelenti, hogy a 1412018. (II. 15.) K6b6nyai BoleSr 6nkorm:lnvzat
hatfrozatiban foglalt havi BKK b6rlet termdszetbeni juttat6st nem kiv6nja ig6nybe
venni, arr6l lernond. (lemond6 nyilatkozat a 4. napirendi ponthoz tartozljegyz6konyv 2.
mell6klete)

SzakScs Ferencn6 elniikhelyettes kijelenti, hogy a 15/2018. (II. 15.) K6b6nvai Bols:{r
Onkorm6nvzat hatirozat{ban foglalt havi BKK berlet termdszetbeni juttatast nem
kiv6nja igenybe venni, arr6l lernond. (lernondo nyilatkozat a 4. napirendi ponthoz tartozo
jegyz6konyv 2. mell6klete)
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5. napirendi pont tirgyaz Beszimol6 a 2017.6vi miikiid6si kiilts6gvet6si tr{mogatfs
elsz6mol6sd16l (sz6beli eloterjesztds)

Elniik: Tiljekoztatja a k6pvisel6ket arr6l, hogy Gazdasdgi ds Pdnziigyi Foosztaly
munkat6rs6t6l, Bodn6rn6 Bori Katalin nemzetis6gi Onkorrn6nyzati koordin6tortol
megkapt6k az elszitmol6shoz sztksdges dokumentumokat, amelyet kdzdsen Jogfine
Szabados Henrietta civil 6s nemzetis6gi referenssel Ossze6llitottak, 6s hat6ridore 2018.
janu6r 31-6n az Emberi Er6forr6s T6mogat6skezel6h6z post6n feladt6k. Kdszdni a

Bodniirnd Bori Katalinnak a munk6t a penzigyi beszamol6 elkdszit6sdben 6s J6g6n6
Szabados Henrietta referensnek a szinvonalas, alapos munkiit a szakmai besz6molo
elk6szit6s6ben. K6ri a szav azatok megt6tel6t.

Nackina Hristova Eliszaveta: Egyetdrt az eln6k javaslat6val.

Elndk: A K6pvisel6-testtilet 3 f6vel hat6rozatk6pes.

16/2018. (II. 15.) K6b6nvai Bole6r 6nkormSnvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hathrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Bolg6r Onkorm6nyzatKepvisel6-testUlete Nagy Istv6n eln6k besz6mol6j6t a

20 17 . 6vi m ii kiid 6si kii lts6 gvet6si thmogatirs elsz6 m o Li s 6 16 I el fogadj a.

6. napirendi pont t6rgya: BeszSmol6 ^ 2016. 6vi feladatalapf kiilts6gvet6si
timogatSs elsz6mol6si16l (szobeli el6terjesztes)

Elniik: Tt$ekoztatja a kdpvisel6ket arr6l, hogy Gazdas6gi 6s Penztigyi F6oszt5ly
rnunkat6rs6t6l, Bodn6rn6 Bori Katalin nemzetisegi Onkonn6nyzati koordin6tortol
megkapt6k az elszirmol6shoz szi.iksdges dokumentumokat, amelyet kozosen Jog6ne
Szabados Henrietta civil 6s nemzetis6gi referenssel ossze6llitottak, es hat6ridore 2018.
janu6r 31-6n az Emberi Eroforr6s T6mogat6skezel6h6z post6n feladtrik. K6szoni a

Bodniirn6 Bori Katalinnak a munkiit a penzigyi besz6mol6 elkdszitds6ben 6s J6g6n6
Szabados Henrietta referensnek a szinvonalas, alapos munk6t a szakmai besz6molo
elk6szit6sdben. Kdri a szav azatok me gt6tel6t.

Nackina Hristova Eliszaveta: Egyet6rt az elndk javaslatrival.

Elniik: A K6pvisel6-testUlet 3 f6vel hat6rozatk6pes.

17l2018. (II. 15.) K6brinvai Boleir Onkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hathrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Bolg6r Onkorm6nyzatKepvisel6-testi.ilete Nagy Istv6n elnok beszarnol6j6t a
2016.6vi feladatalapri kiilts6gvet6si trlmogatfs elsz6mo16s616l elfogadja.
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7. napirendi pont t:lrgya: Javaslat a bolgrir kulturilis tiriiks6g6nek ipok{sfval
kapcsolatos feladatok ell6tisa c6lj6b6l 2018. febru:ir l9-6n megrendez6sre keriil6
Bolg6r Kultu16lis Estre (sz6beli eloterjesztes)

Elndk: Ti$ekoztada kdpviseloket, hogy a bolgir kultur6lis iiriiks6g6nek r{pok{sival
kapcsolatos feladatok elL{tr{sa c6ljdb6l 2017. februir 19-6n 17.00 6rakor Bolg6r
Kulturrilis Estet rendeznek a K6rdsi Csoma S6ndor Kob6nyai Kultur6lis K6zpont,
KOSZI (1105 Bp.X., Elod utca 1.).A rendezvdny keretein beltil bemutatdsra kertil a

Malko Teatro zen6s irodalmi el6ad6sa. A rendezvdnyszervezesi 6s dekor6cios
kdlts6geihez brutt6 23 000 Ft dsszeget biztosit a 2018. evi kOltsegvetdsben
meghat6rozott dologi kiad6sok terh6re. K6ri a besz6rnol6 elfogad6sSt, majd a

szav azatok m e gt6te I 6t.

Szakics Ferencn6: Egyetdrt az elndk javaslat6val.

Elniik: A K6pviselo-testiilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. K6b6nyai Bolgrir Onkorm6nyzat K6pvisel6-testtilete ^ bolgir kulturr{lis
6rdks6g6nek rlpol6sival kapcsolatos feladatok ell6tisa c6lj6b6l Nagy Istv6n eln6k
besz6mol6j6t a feladatalapt t6mogat6sr6l a 2018. februir 19-6n a Kordsi Csoma
S6ndor K6b6nyai Kultur6lis Kdzpont, fOSZf (1 105 Bp. X., El6d utca 1.)

megrendez6sre keriilo Bolgrlr n6prajzi bemutat6r6l elfogadja. Az est

rendezv6nyszervezdsi 6s dekoriici6s kolts6geihez brutt6 23 000 Ft dsszeget biztosit a

201 8. 6vi kOlts6gvetdsben meghat6rozott dologi kiadiisok terhere.
2. A K6pvisel6-testtilet felk6ri az elndk6t a sziiksdges intdzkeddsek megt6telere.
Hat6rido:
Felel6s:

azonnal
elnOk

8. napirendi pont tfrgya: Javaslat a keriileti civil szervezetekkel val6
egyiittmiikiid6s c6ljib6l egytittmiikiid6si megrlllapodris megkiit6s6re a l{avasi
Gyopir Alapitv6nnyal (1105 Budapest, Binya utca 31.) (szobeli el6terjeszt6s)

Elniik: Elmondja, hogy a keriileti civil szervezetekkel val6 egyiittmiikiid6s c6ljib6l a

Havasi Gyopdr Szoci6lis, Egeszsegiigyi, Kultur6lis, Segit6 Alapitvany Alapitv6nnyal
(1105 Budapest, B6nya utca 31.) 6vek ota nagyon szoros jo kultur6lis kapcsolatot
6polnak. R6szt vesznek egyrr6s rendezv6nyein. Javasolja a Kdpvisel6-testtiletnek a

kultur5lis egytittmiikdddsi megdllapod6s megkot6s6t a Havasi Gyop6r Alapitvdnnyal
2018. janu6r 1-t6l - 2018. december 31-6ig. Az Egytittmtikddesi meg6llapod6s
megkdtdse kdlts6gvet6si forr6st nern ig6nyel. Kdri a k6pvisel6k vdlem6ny6t, majd a

szav azatok m e gt6te I 6t.

t iilctenck
hatirozatit
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Szakics Ferencn6: Egyetdrt az elhangzottakkal ds javasolja a meg5llapodas
megkdt6s6t.

Blniik: A Kdpviselo-testtilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

19/2018. (II. 15.) K6b6nvai Bole6r 6nkormrlnvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hat6rozata
(3 igen, egyhangu szavazattal)

L K6b6nyai Bolgar Onkorrn6nyzatKepviselo-testtilete a keriileti civil szervezetekkel
val6 egyiittmiikiid6s c6lj6b6l kulturdlis egyiittrnrikodesi megallapodast kdt 2018.
janu6r 1-j6t6l - 2018. december 31-6ig a Havasi Gyop6r Szoci6lis, Egeszsegtigyi,
Kultur6lis, Segito Alapitv6ny Alapitvinnyal (1105 Budapest, B6nya utca 31.) az l.
szdmu mell6klet szerint.

2. A K6pvisel6-testtilete felkdri az eln6kdt az egyldrttrnrik6ddsi meg6llapod6s al6ir6s6ra.
Hat5ridci:
Felel6s:

Elniik: Meg6llapftja,
€rkezett, megkdsz6ni
bezirja.

t/-, -'
./.* l.:,' \:.
,:-

azonnal
eln6k

hogy tov6bbi javaslat vagy eszrevetel a kepviselok r6szerol nerl
a jelenl6v6k aktiv reszveteldt, 6s a testtileti tildst 10.25 orakor

K.ni.1.

6"u; ffir-"rj
J egyz6konyv-hitel es ito

1't-\ee



K6b{nyai Bolgrir dnkormf nyzat
Elniike

L sz6mri el6terjesztds

El6terjeszt6s

a K6 b rinyai B or 96 r o, u, ",,Iffi ;ti ;Tii fi ,ffi fi::u,, 16 r sz6 I 6 ii n ko rm ri nyzati
hatir ozat m egalkot6sd 16l

I. Tartalmi iisszefoglakf

A Magyarorszitg 2018. 6vi krizponti kciltsdgvetdsdrol sz6l6 2017. dvi C. torvdny, az
tilamhfutart6sr6l sz6lo 2011. dvi CXCV. tdrvdny (a tov6bbiakban: Aht.;, az iilamhitztarttsrol
sz6l6 trirv6ny v6grehajt6s6r6l szolo 36812011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a Magyarorszitg
helyi dnkorminyzatair6l sz6l6 20ll.6vi CLXXXIX. tcirv6ny, anemzetis6gek jogair6l sz6l6
20ll.6vi CLXXIX. tdrv6ny (a tovdbbiakb.an: Njtv.) alapjdn elk6szitdsre kertiit a robanyai
Bolgrir Onkorm6nyzat (a tov6bbiakban: Onkorminyzat)- 2018. 6vi koltsdgvet6sdrol sz6l6
hatdrozat tervezete (a tov6bbiakban: Tervezet). A Tervezet cissze6llit6s6n6l figyelembe v6telre
kertiltek az Emberi Er6forr6s T6mogat6skezelo iital kdzzetett, az Onkorminyzat mukcidesi
kcilts6geire biztositott t6mogattlsr6l sz6l6 T6mogat6i okiratban foglaltak.

Az eloterjeszt€s 2. mell6klete az Aht. eloir6s6nak betart6sa 6rdekdben az Onkormtnyzat
bev6teli 6s kiad6si eloirimyzatait tartalmazza merleeszerrien, kiemelt eloirinyzat szerinti
bont6sban a feladat jelleg6re tekintettel, valamint bemutatja a mtikcid6si 6s a felhalmozrisi
feladatok hiinydt 6s t<ibblet6t.

Az elilterjesztds 3. melldklete az Onkormdnyzat eloirinyzat-felhaszndl6si tervdt tartalmazza.

Az Onkormdnyzat 2018. 6vi mrikdd6si t6mogat6s6nak dsszege megegyezik a 2017. evi
t6mogat6s 6sszeg6vel. A mrikciddsi kiadrisok tervezdsdndl figyelembe v6telre keri.iltek az
Onkorm6nyzat 2018.6vi munkaterv6ben megfogalmazott feladatok 6s az Athtz6d6
kifizetesek. A 2018 6prilis6ban foly6sit6sra kenil6 feladatalapri t6mogat6s elsosorban a
nemzetisdgi programok fedezet6re szolgitl, igy azt az eredeti ellirdnyzat m6g nem
tartalmazza.

Finansziroz6si bevdtelkdnt, a ,,maradv6ny ig6nybev6tele" kdlts6gvet6si soron 600 000 Ft
eloirftnyzat kertilt tervez6sre a feladatok fedezetdnek folyamatos biztosit5sa 6rdekdben.

II. Hatfsvizsgiiat

A kdlts6gvetdsi hatirozatban megjeleno eloirdnyzatok biztositani tudj6k a nemzetisdgi
feladatok ell6t6srit. Amennyiben az Onkorm6nyzat 2018. m6rcius 15-6ig nem rendelkezik
elfogadott kdlts6gvet6ssel, az 6llami t6mogatiis foly6sit6s6t a nemzetis6gpolitik6drt felelos
miniszter felftiggeszti az Njtv. 134. g-a alapjan.

III. A v6grehajtfs felt6telei

A2018. dvi kriltsdgvet6si hat6rozat tervezetet az Onkormdnyzat elnrik6nek 2018. febru6r l5-
6ig kell benyrijtania a K6pvisel6-testtiletnek. A hat6rozatvegrehajtisirttoz sztiksdges szem6lyi,
szerv ezeti, tar gy i 6 s p6nztigyi fe ltdte lek rendelkez6 sre 6llnak.



A Kob6nyai Bolgrir Onkormrinyzat K6pviselo-testiilet e az eloterjeszt6s l. melleklete szerint
megalkotja a Kobrlnyai Bolg6r 0nkorm6nyzat20l8. 6vi kolts6gvetdsdrol sz6lo dnkormanvzati

IV. Dtint6si javaslat

hat6rozatot.

Budapest,2018. febru6r ,,6 "

Torv6nyessdgi szempontb6l ellenj egyzem:

201 8. 6vi kolts6gvetdsdrol sz6lo 6nkorminyzati

,(6',
Dr.

Jegyzo



l. melldkle t az elciter.j e.sztdshez

K6binyai Bolgir 6nkormrlnyzat K6pvisel6-testtilet6nek
...12018. (... ...) hatf,rozata

a K6b6nyai Bolgir Onkorminyzat 2018. 6vi kiilts6gvet6s6r6l

A K6b6nyai Bolg6r Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete a nemzetisdgek jogair6l sz6l6 2011. dvi
CLXXIX. tdrvdny 78. $ (3) bekezd6se alapjdn,figyelemmelajogalkot6srOl szOtO 20t0. dviCXXX.
tdrv6ny 23. $ (3) bekezd6s6re a kd,vetkezoket rendeli el:

l. A K6pvisel6-testiilet a Kob5nyai Bolg6r Onkorm6nyzat20lg. evi
a) kdltsdgvet6si ds frnansziroz6si bevdteleinek fodsszegdt I 382 000 Ft-ban,
6) k<ilts6gvet6si 6s finansziroz6si kiaddsainak fo6sszeg6t 1 382 000 Ft-ban

6llapfda meg.
2. A Kob6nyai Bol96r Onkorm6nyzat kdltsdgvetdsdnek fod,sszege a krjvetkezo:

a/ Kciltsdgvetdsi bev6teldnek fo<isszege:782 000 Ft,
b) Krilts6gvet6si kiad6s6nak focisszege: I 382 000 Ft,
6) Kdltsdgvetdsi egyenlege: -600 000 Ft,
d) a miikdd6si bev6telek 6s miikdddsi kiad6sok egyenlege: -600 000 Ft,
e) afelhalmoz6si bev6telek 6s felhalmoz6si kiad6sok egyenlege: 0 Ft,
fl finanszirozfsibevdtele: 600 000 Ft,
g/ finanszfroz6si kiad6sa: 0 Ft,
h) finansziroz6si egyenleg: 600 000 Ft.

3. A 2018.6vi kciltsdgvetds nem tartalmaz olyan fejlesztdsi c6lt, amely megval6sittrstrhoz a
Magyarorszdg gazdasdgi stabilit6s6r6l sz6l6 201 L dvi CXCIV. torvdny (a tov6bbiakban: Gst.) 3. g
(l) bekezd6se szerinti ad6ss6got keletkeztet6 iigylet megkcitdse v6lik sziiksdgess{.
4. A K6b6nyai Bolg6r 6nkorm6nyzatnak a Gst. 3. g (l) bekezddse szerinti ad6ss6got keletkeztero
iigylete, tov6bbri <inkorm6nyzati garanciav6llaklsb6l 6s kezessdgbol kcitelezetts6ge nem 6ll fenn.
5. A 2018. dvi k<iltsdgvetds
a) kdltsdgvetdsi bev6teleinek ds kiad6sainak, finanszfroz6si bevdteleinek ds kiad6sainak
reszletezeset, kdlts6gvetdsi mdrleget az 1. melldklet,
b) eloirinyzat-felhaszn6l6si terv6t a 2. melldklethatirozza meg.

6. A Kob6nyai Bolg6r 6nkorm6nyzatkdzvetett t6mogat6s nem nyrijt.
7. A K6b6nyai Bolg6r OnkormSnyzat kiad6si eloirimyzatai krjzdtt a rovaton bel[l 6tcsoportosftiisra
a K6b6nyai Bol961 Onkorm6nyzat elndke jogosult.
8. Ez ahatdrozat akdzzetdteldt kdveto napon l6p hat6lyba.
9. E^ ahatdrozatot 2018. januilr I -jdtol kell alkalmazni.
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Nl,ilatkozat

Tisztelt K6b:inyai IloIgrir Onkormrinyzat!

Alulirott, Nagy Istvdn a Kob6nyai Bolg6r 0nkom6nyzat kepviseloje a 1412018. (II. I5.)
K0bi{nvai Bole{r Onkorm{nvzat hat6iozatdban fbgialtakralivatkozva 

"y,l"tk""-"Jr"gya 2018. 6vre nem kiv6nom igdnybe venni a
foglalt j ogosults6gr6l lemondok.

havi BKK utazisi koltsdgterit6st, a hat6rozatban

Budapest, 201 8. febru6r 15.

Tisztelettel:
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Ny'ilatllrzat

Tisztclt K6birnyai Bolg:i r On l<orm:inyz:rt !

Alulirott, Szak6cs Ferencnd a Kob6nyai Bolg6r Onkorm6nyzat kdpviseloje a l5/2018. (II. 15.)
batir ozatib an lo g I altakra hivatkozva ny i latkozom, ho cy

a /.ut6. evre nem l(vanom tgenybe venni a havi BKK utaz6si kdlts6gtdrit6st, ahatdrozatban
foglalt j ogosults6gr6l lemondok.

Budapest, 201 8. febru6r 1 5.

Tisztelettel:
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/1,h QtLirrvre
Egyiittm ti kiid6si m egrillapodis

arnely egyreszrol a K6b6nyai Bolgrir Onkorminyzat (1102 Budapest, Szent
Ldszl6 ter 29.), PIR sz6ma: 679583, adoszitma: 16928008-1-42, a tov6bbiakban:
Onkorm6n y zat) k6pvi selet6ben : Na gy Istvf n el n ii k

miisrdszr6l a Havasi Gyoprir Szoci6lis, Eg6szs6giigyi, Kulturilis, Segit6
Kiizhasznri Alapitvriny (l 105 Budapest, B6nya utca 3 1., l.l7 ., adoszama:
18158469- l-42., F6v6rosi Tdrvdnyszdk v6gz6si szdma: 1 1.Pk.601 I 1/l 997 l15
(2015.06.30., a tov6bbiakban: Alapitv6ny), kdpviseletdben Mihalicska Terfizia
elniik (a tov6bbiakban: Alapitv6ny) kOzdtt az alulirott napon, a ll02 Budapest X.,
Szent Liszlo ter 29. szdm alatt az al6bbi felt6telekkel:

Az Onkorm6nyzat 6s az Alapitvdny k6zdsen kultur6lis, ismeretterj eszto,
hagyom6ny6pol6 6s szabadid6s programokat szervez. A programok megvalosit6sa
6rdek6ben kozcisen nyfijtanak be piilyizatokat, reszt vesznek egym6s
rendezvdnyein, segitik, szervezik, n6pszenisitik azokat.

Felek rneg6llapodnak abban, hogy a jelen rnegallapod6s teliesitesdnek tapasztalatart
dvente kozdsen 6n6kelik 6s arr6l a rneg6llapod6st aliliro elndkdk a saj6t donteshoz6
szervtket dvente egyszer tf$ekoztatjik.

Az EgyUttmtik6ddsi meg6llapod6st a K6binyai Bolg6r Onkormf nyzat Kepviselo-
testiilete a ....12018.(II. 15.) hatdrozatitval hagyta j6vit, valarnint azEgyittmtikod6si
me gril I ap o d6s alif r6s 6r a felhatalmazta az e lndkdt.

A Havasi Gyop6r Alapitviny kdpviseletdben az aliliri.sra jogosult elndk irja al6 az
egyiittmiikddds i meg6llapod6st.

Jelen megiillapod6s 3 eredeti pdld6nyban kdsziilt.

A Felek a fentieket al6irdsukkal hitelesitik.

Budapest, 2018. februiir ,,...".

Nagy Istv6n eln6k
K6b6nyai Bolg6r OnkormSnyzat

Mihalicsk a T erczia elnok
Havasi Gyop6r Alapftv6ny

wI
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a Kribrlnyai llolg:i r On kornr:inyzat
2018. febru:ir l5-en 10.00 6rai kczdettel

mcgtartott testiileti iil6s6n

1./ Nagy Istviin:. /ry7 /A;
2.1 Szakdcs Ferencnd, . Sono-* .@J*t;
4./ Nackina Hrisztova Eliszaveta:. . U6, t0,1,.pm..

Meghivottak:

dr. Szabados Ouo logasz:..(1.....

J6gand Szabados Henrietta referens: ,u


