Kcq

" S4lxolg

MEGHiVO
A K6b:inyai Giiriig OnkormrinYzat
K6pvisel6-testiilete
2017. december

20-in 10.30 6rai kezdettel

Klubban
(1104 Budapest X., Kada utca 120')
testiileti iil6st tart,
melyre eziton rneghivom.
a GOrOg

Napirendi pontok:
1. Javaslat a K6binyai Giiriig Onkorm inyzat 2017. 6vi kiilts6gvet6s6nek
m6dositis6ra (sz6beli el6terj eszt6s)

2.
3.

4.

El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elndk

hagyominyok orzflse c6ljib6l Giiriig
^
Klubban (1104 Budapest, Kada utca 120.) 2017. december 3-rin

Besz6mol6

a giiriig kulturflis

megrendezett Olymposzi tead6lutdn rendezv6nyr6l (szobeli el6terieszt6s)
Eload6: Koll6tosz Jorgosz elnok
giiriig kulturilis iiriiks6g6nek 6pol6s6val kapcsolatos
Besz6mol6
^
feladatok elfuitr{sa c6ljib6l r6szv6telr6l a Nemzetis6gek Napja alkalmrlb6l
2017. december 9-6n K6riisi Kultur6lis Nonprofit Kft (1105 Budapest,
Szent Liszl6 tlr 7-14.) 1. sz6mri term6ben megrendezett nemzetis6gek
hagyomin y 6rz6 ka ricso nyi ii nneps6 g16l (szobeli eloterj esztes)
El6ado: Koll6tosz Jorgosz elndk
Besz6mol6 a giiriig kultur6lis iiriiks6g6nek 6polisrlval kapcsolatos
feladatok ell6tfsa c6lj5b6l 2017. december l2-6n,18.00 6rakor a K6binyai
Szerb Onkorminyzat 6ttal megszervezett Szerb irodalmi 6s gasztron6miai
estr6l Giiriig Klubban (1104 Budapesto Kada utca 120.) (szobeli

^

el6terjeszt6s
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elnok

5.

Besz6mol6

a giiriig kultur6lis iiriiks6g6nek rlpolisdval kapcsolatos

feladatok ell{tisa c6lj6b6l egyiittmiikiirlve a Havasi Gyopir Alapitvinnyal
a 2017. december 15-6n 14.00 6rakor a K6riisi Csoma S6ndor K6brinyai
Kulturilis Kiizpontban (1105 Bp., El6d utca 1.) megszervezett Civil
karfcsonyi iinneps6gr6l (sz6beli el6terieszt6s)
E16ad6: Koll6tosz Jorgosz elnok

Esetleges t6volmarad6s6t k6rem, a Polg6rmesteri Hivatal 4338-141-as telefonszarn6n
',3iou tlrrlloi.r
jelezn\

sziveskedj6k

Budapest, 2lll.december

15.
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1102 Budapest, Szent

\"rilrle,

Zg.

JEGYZ6KONYV
K6sziilt:

a K6b6nyai G6rog onkorm6nyzal 20lT. decembet 20-6n 10.30 orai

kezdettel a 1104 Budapest X., Kada utca 120. sz. alatti GOrOg klubban
megtartott k6pvisel6-testiileti iiles6n.

Jelen vannak:

A K6bi nyai

elndk
elnOkhelyettes
k6pvisel6

Kollatosz .l orgosz
Bajkai Vas:ziliki
Dr. Klicasz SzPirosz

Pol 96 rm

r6sz6 16l ta

:ff :l H:r.r,

Iogine Szabados

n
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Henrietta

civil

es nemzetis6gi referens

Gdr6g Onkorm6nyzat eln6ke tidv6zli a megielenteket
Koll6tosz Jorgosz, a K6b6nyai
-megnyida.
Meg6llapitja, hogy a testi.ileti iil6sen 3 f6
6s a rendes testi.iieti i.il6st
k6pvisel6 megielent, 6s a testtilet hathrozatkdpes. Bejelenti, hogy a- iegyzok6nyv
nyelven k6sziil. Kdr mindenkit, hogy az til6s jelenldti iv6t irj6k al6, amely a
^igyu,
kepezi az elk6szitett
i.gyrottinyvi.ik, amely kozokiratnak minosiil mell6klet6t
me ghivov al 6s az ir6sbeli el6terj esztdsekkel e gyiitt'
bizza meg a
Javasolja, hogy a jegyzbkonyv hitelesitds6vel Bajkai Vasziliki kepvisel6t
Kdpvi se lo-te sttil et. K6ri a szav azatok me gtdte I 6t'

Elniik: A K6pviselo-testiilet 3 fovel hat6rozatkdpes'
100/2017. (XII. 20.) K6b6nvai
hathrozata

Giiriis Onkorm6nyzat

K6pviset6-testiilet6nek

(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai G6rog Onkorm6nyzat Kepvisel6-testi.ilete
Bajkai Vasziliki kdpvisel6t megbizza.

a

iegyzokdnyv hitelesites6vel

Elniik: Bejelenti, hogy a jegyzlkcinyvet J6gdne Szabados Henrietta civil 6s nemzetis6gi
referens vezeti.

Eln6k: Ismerteti a napirendi pontokat, majd k6ri a szavazatok megtdteldt.

Elniik: A K6pviselo-testtilet 3 fiivel hat6rozatkepes'

(3 igen, egyhangri szavazattal)

Kob6nyai G6r6g Onkorm6nyzat Kepvisel6-testiilete a testtileti iil6s napirendlet

az

al6bbiak szerint fogadja el:

l.

Javaslat a K6b6nyai Giiriig Onkorm ilnyzat 2017. 6vi kiilts6gvet6s6nek
m6dositis6ra (sz6beli el6terjesztes)
El6ado: Koll6tosz Jorgosz elnok

2.

hagyominyok 6rz6se c6ljrlb6l a Giiriig
Klubban (1107 Budapest, Kada utca 120.) 2017. december 3-6n

Besz6mol6

a giiriig kultur6lis

megrender.tt Otyr1rpo.ri tead6lutrin rendezv6nyr6l (szobeli eloteri esztes )
El6ado: Koll6tosz Jorgosz elndk

3.

Beszimol6

giiriig kultur6lis iiriiks6g6nek 6pol6srival kapcsolatos

^ c6ilefOt r6szv6telr6l
feladatok ellitisa

a Nemzetis6gek Napja alkalm6b6l
ZOl7. december 9-6n K6riisi Kulturilis Nonprofit Kft (1105 Budapest'
szent Liszl| t6r 7-14.\ 1. szSmri term6ben megrendezett nemzetis6gek
hagyomin y6rz6 karicsonyi iinneps6grdl (szobeli el6terjesztes)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elnok

4.

Besz6mol6

a giiriig kulturilis iiriiks6g6nek 6pol6s6val kapcsolatos

feladatok etlit6si cOtlefOt 2017. december l2-6n,18.00 6rakor a K6b6nyai
S;;.; $nkormrl nyruT iltal megszervezett Szerb irodalmi 6s gasztron6miai

estr6l

a Giiriig Klubban lrro+

Budapest, Kada utca 120') (szobeli

eloterjesztds
Eloado: Koll6tosz Jorgosz eln6k

5.

6poLls:ival kapcsolatos
feladatok ell6t6sa cOryauot egyiittmtiktidve a Havasi Gyop6r Alapitvfnnyal
a 2017. december 15-6n t+.oo 6rakor a K6riisi csoma SSndor K6brlnyai
Kulturalis Kiizpontban (1105 Bp., El6d utca 1.) megszervezett civil

Besz6mol6

a giiritg kulturilis iirtiks6g6nek

karicsonyi iinneps6gr6l (szobeli eloterjeszt6s)
Eloado: Koll5tosz Jorgosz elnok

2017' 6vi
1. napirendi pont tirrgyza Javaslat a K6b6nyai Giiriig Onkormanyzat
kiilts6gvet6s6nek m6dosit6s6 ra (szobeli el6teri eszt6s)

Elniik: Elmondja a k6pvisel6knek, hogy a 2017. 6vi kolts6gvetes modositasa
szerint az egyes
szi.iks6ges, mivei a Gazdasitgi 6s P6nziigyi F6oszt6ly t|jekoztatirsa
f6ktinyvi sz6rnl6kon nincs elegendo eloirdnyzat. F.z ut6n ismerteti a r6szletes
v6lemenytiket'
6tcsoportosit6si javaslatot 6s keri a k6pviseloknek, hogy mondi6k el
egyet6rt6s eset6n tegy6k meg szavazataikat'

Bajkai Vasziliki : Egyet6rt az elndk javaslat6val'

J

Elniik: A Kdpviselo-testtilet 3 f6vel hat6rozatkepes.

(XII. 20.) K6binvai Giiriie Onkorm6nvzat

102/2017.

K6pviset6-testiilet6nek

hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete a K6b6nyai G6rdg
Onkorm6nyzat 2017. 6vi kdlts6gvet6s6r6l sz6lo 1312017. (11.15.) hatitrozatifi az

1. A K6b6nyai Grirog

al6bbiak szerint m6dositj a:

K1 Szemdlyi juttat6sok, onk6nt v6llalt feladat
K2 Munkaad6kat terhelo j6rul6kok 6s szoci6lis
K2
K3

hozzilitrul5si ad6, 6nk6nt vrillalt feladat
Munkaad6kat terhel6 j6rul6kok 6s szoci6lis
hozzitjird6si ado, kdtelezS feladat
Dologi kiad6sok, onkdnt v6llalt feladat

K3 Dologi kiad6sok,

kdtelezo feladat

-86 369 Ft
-49 929 Ft

-2t 542Ft
-8 504 Ft
166 344 Ft

2. A Kdpvisel6-testtilet felk6ri az elndk6t a szUks6ges int6zked6sek megt6telere.
azonnal
Hat6rido:
elnok
Felelos:

2. napirendi pont tirgyaz Besz6mol6 a giiriig kulturilis hagyominyok 6rz6se
c6ljrib6l a Giiriig Klubban (1104 Budapest, Kada utca 120.) 2017. december 36n megrendezett Olymposzi tead6lut6n rendezv6nyr6l (sz6beli el6terjeszt6s)
El6terjeszt6: Koll6tosz Jorgosz elndk

Elniik: Elmondja a kepviseloknek, hogy a giiriig kulturilis hagyominyok 6rz6se
c6ljib6l 2017. december 3-5n, 12.00 6rakor a Gor6g Klubban (1104 Budapest,
Kada utca l2O.) megszerveztek az Olymposzi tead6lutin rendezvdnyt. A
megeml6kezdst megnyitotta dr. M6trai G6bor a HumS:nszolg6ltat6si Bizotts6g
eln6ke. Az iinnepi mrisorban kozremrikodtek a G6rOg Nyelviskola tanuloi, voltak
klasszikus zenei bet6tek fiatal tehets6ges mrivdszek tolm6csol6s6ban. Sor keriilt az
Oliimposz hegy6rol hozott eredeti tea kostolisdra. A prograrn tinchinzal zdrult
magyarorszttgi gdrdg zendszek kdzremrikdd6s6vel. K6ri a besz6mol6 elfogad6s6t,
majd k6ri a szavazatok megt6tel6t.

Dr. Klicrisz Szpirosz: Ordmmel vett reszt

a rendezv6nyen.

Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 fovel hat6rozatk6pes.
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103/2017. (XII. 20.) K6bin.rai
hathrozata

Giiriie Onllorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek

(3 igen, egyhangri szavazattal)

Kob6nyai Gor6g Onkorm6nyzat Kepviselo-testtilete a giiriig

kulturilis iiriiks6g6nek

ripol6srival kapcsolatos feladatok eil6tisa c6tjib6l Koll6tosz Jorgosz elnok
3-6n 12'00
besz6mol6j6t a feladatalapri timogathsr6l, valarrint a 2017. december
6rakor u Go.og Klubban (f tO+ Budapest, Kada utca 120') az Olymposzi tead6lut:in
rendezv6nyr6l elfo gadj

a.

3. napirendi pont thrgyaz Beszfmol6 a giirtig kulturrllis iiriiks6g6nek 6pol6srival
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj6b6l r6szv6telr6l a Nemzetis6gek Napja
alkalm6b6l2017. december 9-6n K6riisi Kulturflis Nonprofit Kft (1105 Budapest,

Szent L6szl6

t6r 7-14.) 1. szimri term6ben

megrendezett nemzetis6gek

hagyom6n y 6rz6 ka16csonyi ii nneps6gr6l (szobeli el6terj esztes)
El6terjeszt6: Koll6tosz Jorgosz elndk

Elniik: Elmondja a Kepvisel6-testtiletet, hogy a giiriig kultur6lis iiriiks6g6nek
ipol6s6val kapcsolatos feladatok ell6trlsa c6ljrlb6l2}ll. december 9-6n, l4'00-18'00

7-14.) l.
oiaig a Kor6si Kultur6lis Nonprofit KFT (1105 Budapest, Szent Lhszlo ter
sz6mi termdben megrende ztei a Nemzetisdgek Napja alkahnabol a nemzetis6gek
hagyom6ny6rz6 kar6csonyi iinneps6g6t. Ebb<il az alkalombol valamennyi K6b6ny6n
(verssel,
mrik6d6 nemzetis6gi 6nkorm [nyzal rovia kultur6lis, hagyom6nyorzo mtisorral
pr6za, zenevel, t6iccal, ki6llit6ssal stb.) kdsztilt. A 96169 onkorm6nyzat kultur6lis
kertilt
mtisorral kepviseltette mag6t az i.inneps6gen. A rendezvenyt kovet6en fogad6sra
majd a
sor. A k6pviselok r6szt vettek az tinneps6gen. K6ri a besz6molo elfogadSs6t,
szav azatok m e gtdte I 6t.

Bajkai Vasziliki: Egyetdrt az elnok javaslat6val,

6s r6szt

vett atendezvdnyen.

Elniik: A Kdpviselo-testiilet 3 f6vel hat6rozatkd'pes'

hathrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai G6rog Onkorm6nyzat K6pviselci-testtilete Koll6tosz Jorgosz elnok
besz6mol6j6t a giiriig kulturrilis hagyom6nyok lrzilse c6lj6b6l, a feladatalapri
t6mogat6sr6l, vala*i.rt u Nemzetis6gek Napja alkalm6b6l 2017. december 9-6n,
714.00 orakor a K6rdsi Kulturalis Nonprofit Kft (1105 Budapest, Szent I'6szloter
14.) I. szitm,6 term6ben megrendezett nemzetis6gek hagyom6ny6rz6 karicsonyi
iinneps6916l elfogadj a.
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4. napirendi pont thrgyaz Besz6mol6 a giiriig kulturrilis iiriiks6g6nek 6pol6srlval
kapcsolatos feladatok ell6tisa c6lj6b 61 2017. december l2-6n, 18.00 6rakor a

K6b6nyai Szerb Onkorminyzat 6ltal megszervezett Szerb irodalmi

6s

gasztron6miai estr6l a Giiriig Klubban (1104 Budapest, Kada utca 120.) (szobeli
eloterjeszt6s)
El6terjeszto: Koll6tosz Jorgosz elnok

Elniik: T6j6koztatja a kdpviseloket, hogy a giirtig kultur6lis iiriiks6g6nek 6pol6sival
kapcsolatos feladatok eitritisa c6ljib6l 2017, december l2-6n, 18.00 6rakor rdszt
vetiek a Kob6nyai Szerb Onkorm6nyzat itltal szervezett Szerb irodalmi 6s
gasztron6miai esien a Gor6g Klubban (1104 Budapest, Kada utca 120.) A k6pviselok
is r6szt vettek a rendezv6nyen. A rendezv6nl,t kovetoen gasztron6miai bernutat6ra
kertilt sor. K6ri

a besz6molo elfogad6s6t, majd

a szavazatok megt6tel6t.

Bajkai Vasziliki: Egyet6rt az eln6k javaslat6val.
Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 lovel hat6rozatk6pes.

hathrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai G6r6g Onkormanyzat K6pviselo-testi.ilete a kultu16lis iiriiks6g6nek
6polfs6val kapcsolatos feladatok eltft6sa c6ljib6l Koll6tosz Jorgosz elnok
besz6mol6 jht a 2017. december l2-6n a Gorog Klubban (1104 Budapest, Kada utca
fogadj a.
120 .) szbm alatt meg szerv ezetl,,szerb irod almi 6s gasztron6 miai estr6l" el
5. napirendi pont t1rgyat BeszSmol6 a giiriig kulturilis iiriiks6g6nek 6pol6sival
kapcsolatos leladatok ell6t6sa c6lj6b6l egyiittmiikiidve ^ Havasi Gyopir
Alapitvrlnnyal a 2017. december 15-6n 14.00 6rakor a K6riisi Csoma S6ndor
K6b6nyai Kutturilis Kiizpontban (1105 Bp., El6d utca 1.) megszervezett Civil
karicsonyi iinneps6gr6l (szobeli elSterjeszt6s)
El6terjeszt6: Koll6tosz Jorgosz elndk

giiriig kultur6lis iiriiks6g6nek
arr61, hogy
^
6pol6sSvai t up.rotutos feladatok ellftrlsa c6l.i6b6l egyiittmtikiidve a Havasi Gyopar
Alapitv6nnyal egyiittmrikodve 2017. december 15-6n 14.00 orakor a K6rosi Csoma
S6ndor K6b6nyai Kultur6lis Kozpontban ( 1 105 Bp., El6d utca I .) megszervezt6k a Civil
karicsonyi iinneps6get, amelyen a k6b6nyai gdrdg nyugdijasok is r6szt vettek. Keri a
besz6mol6 elfogad6s6t, maj d a szav azatok me gt6telet.

Elniik: Tdjekoztatja a k6pvisel6ket

Bajkai Vasziliki: Egyetdrt az elndk javaslat6val,6s r6szt vett arendezvenyen.
Elniik: A Kepviselo-testiilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.
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106/2017.

(XII. 20.) K6b6nvai Giiriie 6nkormrnvzat

Kdpvisel6-testiilet6nek

hatirozata
(3 igen, egyhangir szavazattal)

K6brlnyai Gdrog Onkorm6nyzat K6pviselo-testtilete Koll6tosz Jorgosz elnok
besz6mol6j6t a giiriig kultur6lis hagyomSnyok 6rz6se c6lj6b6l a 2017. december
15-6n 14.00 6rakor Havasi Gyop6r Alapitv6nnyal egytittmtikddve a Kor6si Csoma
S6ndor Kob6nyai Kulturiilis K6zpontban (1105 Bp., El6d utca 1.) megszervezett Civil
karicsonyi iinneps6gr6l, amelven a g6rcig nyugdijasokreszt vettek elfogadja.

Elniik: Meg6llapitja, hogy tovdbbi javaslat vagy 6szrev6tel a kepvisel6k r6szdrol nern
lrkezett, megkoszoni a jelenlev6k aktiv reszv6teldt, 6s a testtileti iil6st 10.50 6rakor
beziria.
K.m.f.
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JELENLETI iV

a Kdbfnyai Giirtig Onkormrinyzat
2017. dr"cember 20-hn 10.30 6rai kezdettel

nregtartott testii leti iil6s6n

l./ Koll6tosz Jorgosz:............... .l$$

Meghivottak:
dr. Eder Gabor jog

__1.

itsz:..........ff l-r..............i..
I

