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A K6brlnyai Giiriig Onkorm6nYzat
K6pviselS-testiilete
2017. december 3-rln 10.30 6r:ai kezdettel
a Gorog klubban
(1104 Budapest X., Kada urtca 120.)

testiileti iil6st tarl,
melyre ezuton meghivom.

Napirendi pontok:

1.

2.

Besz6mol6 a giiriig kultur6lis hagyorn6nyok (irz6,se c6ljib6l 2017.
Szovjetuni6ba hurcolt magyar politikai rabok 6s
november 24-6n
^
k6nyszermunk6sok eml6k6re megrendezett eml6ktSbla koszorfzisi
iinneps6916l (sz6beli el6terj esztds)
El6ad(r: Kollatosz .Torgosz elnok

giiriig kulturilis hagyominyok 6rz6se c6ljfb6l a Giiriig
^
Klubban (1104 Budapest, Kada utca 120.) 2017. december 3-rln

Javaslat

megrendez6sre

keriil6 Olymposzi teadr!lutin rendezv6nyre (szobeli

eloterjeszt6s)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elnok

Esetleges tiivolmarad6sdt k6rem, a Polg6rmesteri
jelezni sziveskedj6k.
Budapest, 2017. november 24.

l{ivatal 4338- 14 1 -as telefonsziim6n

x6nANvat con6c ONroRnnANvzar
KEPvISEI

6-rnsrUlrrn

1102 Budapest, Szent

Liszl6 t6r 29.

JEGYZ6KONYV
K6sziilt: a K6b6nyai Gdrdg Onkorm6nyzat 2017. december 3-in 10.30 6rai
kezdettel a 1104 Budapest X., Kada utca 120. sz. alatti Gdr6g klubban
megtartott k6pvisel6-testtileti iil6s6n.
Jelen

vannak:

Koll6tosz Jorgosz
Bajkai Vasziliki
Dr. KlicaszSzpirosz

eln6k
elndkhelyettes
k6pvisel6

A K6bfnyai Polgfrmesteri Hivatal r6sz6r6l tanicskozisi joggal:

jogtan6csos
dr. Eder G6bor
J6g6n6 Szabados Henrietta civil 6s nemzetis6gi referens

Koll6tosz Jorgosz, a K6b6nyai Gdrdg Onkormilnyzat elnoke iidvdzli a megielenteket
6s a rendes testtileti ti16st megnyitja. Meg6llapitja, hogy a testtileti tildsen 3 fo
k6pvisel6 megielent, 6s a testtilet hatirozatk6pes. Bejelenti, hogy a jegyzlkonyv
magyar nyelven k6sziil. K6r mindenkit, hogy az iil6s jelenldti ivet irjdk al6, amely a
jegyz6kdnyviik, amely kdzokiratnak min6siil mell6klet6t kepezi az elk6szitett
meghiv6val es az ir5sbeli el6terjeszt6sekkel egyiitt.
Javasolja, hogy a jegyzbkdnyv hitelesitds6vel Bajkeri Vasziliki kdpviselotbizza meg a
K6pvi sel6-testiilet. K6ri a szav azatok megtdtel 6t.

Elndk: A K6pvisel6-testtilet 3 f6vel hattuozatk6pes.
9412017.

(X[. 03.) K6binvai Giiriie Onkorm6nvzat

K6pvisel6-testiilet6nek

hatfrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Gdr6g Onkorm5nyzat Kdpvisel6-testUlete
Bajkai Vasziliki k6pvisel6t megbizza.

a

jegyzokdnyv hitelesit6sdvel

Elniik: Bejelenti, hogy a jegyzlkiSnyvet Jlgdne Szabados Henrietta civil
referens vezeti.

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

6s nemzetis6gi

Elniik: A K6pviselo-testtilet 3 fovel hat6rozatkepes.

hat6rozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Gor6g Onkorm6nyzat KepviselS-testiilete a testiileti i.il6s napirendiet

a'z

al6bbiak szerint fogadja el:

1.

Beszirnol6 a gtiriig kulturflis hagyonnSnyok orzflse c6ljib6l 2017.
Szovjetuni6ba hurcolt magyar politikai rabok 6s
november 24-6n
^
k6nyszermunkisok eml6k6re megrendezett emt6kt6bla koszorfz6si
iinneps6916l (sz6beli eloteri eszt6s)
El6ado: Koll6tosz Jorgosz eln6k

2.

hagyomfnyok 6rz6se c6ljrlb6l a Giiriig
Klubban (1104 Budapest, Kada utca 120.) 2017. december 3-6n
megrendez6sre keriil6 Olymposzi teadt!lutin rendezv6nyre (szobeli

Javaslat

a giiriig kulturilis

el6teqfeszt6s)
E,l5ad6: Koll6tosz Jorgosz eln6k

1. napirendi pont thrgya: Beszimol6 a giiriig kulturilis hagyom6nyok 6rz6se
cOtjaUOl 2017. november 24-6n a Szovjetuni6ba lrrurcolt magyar politikai rabok 6s
k6nyszermunk{sok eml6k6re megrendezett eml,6kt6bta koszorriz6si i.inneps6gr6l
(szobeli eloterj esztds)

Elniik: T1jekoztatja a k6pvisel6ket, hogy a giiriig; kulturrilis hagyom:lnyok 6rz6se
c6lj6b6l 2017. november 24-en 11.00 6rakor a K6b6nyai Onkorrn6nyzattal
.gyiitt11,ikodu. a ll02 Budapest, X. Allom6s utca 2. szbm'A 6pirlet falilnii a
Szovjetuni6ba hurcolt magyar politikai rabok 6s k6nyszermunkfsok eml6k6re
eml6kt6bla koszorrizf si iinneps6get szervezt,ek. A koszorfz6son reszt vett
Marksteinnd Moln6r Julianna kdpviselo asszony. Keri a k6pviseloket, hogy a
besz6molot fogadjak el, majd k6ri a szavazatok rnegt6tel6t.

Bajkai Vasziliki: R6szt vett

a megeml6kez6sen. Eg;yet6rt az eln6k javaslat6val.

Elniik: A K6pviselo-testtilet 3 f6vel hat6rozatk6pes.

(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Gorog Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete Koll6tosz Jorgosz elnok
besz6moloj6t a giiriig kulturflis hagyominyok 6nz6se c6ljrib6l 2017. november 246n 11.00 6rakor a Szovjetuni6ba hurcolt magyar politikai rabok 6s
k6nyszermunkisok eml6k6re megrendezett eml6lrtibla koszorrizfsi iinneps6g616l
1102 Budapest, Allorn6s utca 2. szitm alatti eml6ktribl6nAl elfbgadia.

a

a

J

2. napirendi pont trirgya: Javaslat a giiriig kulturSlis hagyominyok 6rz6se
c6lj6b6l a Giiriig Klubban (1104 Budapest, Kada utca 120.) 2017. december 36n megrenclez6sre kerii16 Olymposzi tead6lutrin rendezv6nyre (sz6beli
eloterjesztes)

Elniik: Titjekoztatja kdpvisel6ket arrol, hogy a giiriig kulturilis hagyomfnyok
6rz6se c6lj6b6l 2017. december 3-6n, 12.00 drrakor G6rog Klubban (1104
Budapest, Kada utca 120.) rnegszervezlk az Olymposzi tead6lut6n rendezv6nyt. A
megeml6kezdst megnyitja dr. M6trai G6bor a HumdLnszolgiiltatitsi Bizotts6g eln6ke.
Az tinnepi mtisorban k6zremtikddnek a Gor6g Nyelviskola tanul6i, lesznek
klasszikus zenei bet6tek fiatal tehets6ges mtivdszel.. tolmacsolasaban. Sor keriil az
Oliimposz hegy6rol hozott eredeti tea k6stol6stra. A prograrn tdnchinzal zdrul
rendezv6ny
zeneszek kozrerntillod6s6vel.
rnagyarorsz6gi
rendezv6nyszervezdsi, mriveszeti tevdkenys6g, valamint a dekor6ci6 k6lts6geihez
brutto 150 000 Ft keret6sszeget javasol biztositani a 2017. evi koltsegvet6sben

A

gor6g

meghat6rozott dologi kiad6sok terh6re. Kdri a k6pviseloket, hogy fogadj6k
besz6molot, majd keri a szavazatok megt6tel6t.

Dr. Klicisz Szpirosz: Orommel vesz reszt

el a

a rendezvdnyen'

Elniik: A K6pviselo-testi.ilet 3 fdvel hat6rozatk6pes.

K6b6nyai G

97,

rmhnyzat

tiilet6nek

hathrozata
(3 igen, egyhangir szavazattal)

K6b6nyai Gordg Onkorm6nyzat Kdpviseli-testtilete a giiriig kultu16lis
iiriiks6g6nek 6pol6s6val kapcsolatos feladatok ellitisa c6ljfb6l Koll6tosz .lorgosz
elndk besz6moloj6t a feladatalapri timogatisr6l, valamint a 2017. december 3-6n
12.00 6rakor a Gorog Klubban (1104 Budapest, Kada utca 120.) az Olymposzi
tead6lut6n rendezvdnyrSl elfogadja. A rendezv6nyszervez,{s, mtivdszeti tev6kenys6g
es dekor6ci6 kolts6geihez brutto I50 000 Ft kerer[osszeget biztosit a rendelkezesere

1.

all6 2017 . evi k6ltsegvetdsben meghat6rozott dologi kiadasok terhdre.
A feladatalapri t6rnogat6s felhaszn6l asa az eloirinyzottak ds tervezettek szerint a
telepi.il6s nemzetis6gi 6letenek fellendit6set, szines(t6s6t szol96lt6k a megvalosult
kozoss6gi prograrnok, valamint nemzetis69i halgyorn6ny -6s kulttira 6polasanak
kdszonhet6en. A feladatalapir t6mogat6s felh,aszn6lasa sor6n a nemzetis6gi
onkorm6nyzat kiemelt figyelmet forditott az ifiris6g nemzetis6gi eletbe valo
bevon6s6ra, a fiatal gener6ci6ban a nemzetirsegi hovatartoz6s atorokit6s6nek
m6lyit6sere.

2. A

K6b6nyai Gdrdg Onkorm6nyzat K6pviselo-testtilete felkdri az elnokot

sztiks6ges int6zked6sek megtetel6re.

Hatdrid6:
Felelos:

azonnal
elndk

a

JELENLETI iV

a K6binyai Gdrdg OnkormrlnYzat
2017. december 3-6n 10.30 6rai kezdettel
megtartott testiileti iil6s6n

W
2.tBaikaivasziriki fr r+0; h'tl<\:
1./

Kollitosz Jorgosz:...............

4.t dr.KliciiszSzpirosz:

it lb*

Meghivottak:
dr. Eder G6bor jog6sz:...........t)
J6g6n6 Szabados Henrietta: referens...

td|"l"*-

4

nem
Elniik: Megallapitja, hogy tov6bbi javaslat vagy 6szrev6tel a k6pviselok r6szer6l
(:s a testiileti iildst 10'45 orakor
erkezett, megkoszori a fet.nldvok aktiv rdszv6tel6t,

bezitrja.
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