
MEGnivo
A Kdbrlnyai Giiriig Onkormdnyzat

K6pvisel6-testiilete

20f8. februr{r 15-6n 10.30 6rai kezdettel
a Gordg Klubban

(1104 Budapest X., Kada utca 120.)
testiileti iil6st tart,

melyre eztrton meghivom.

Napirendi pontok:

1. Javaslat a Kdbr{nyai Giiriig Onkorm{nyzat 2018.6vi munkaterv6nek
elfogadr{sdra (sz6beli el6terj eszt6s)
Eload6: Kolldtosz Jorgosz elncik

2. Javaslat a K6br{nyai Gtiriig 6nkormf nyzat 2018. 6vi kiilts6gvet6s6nek
felosztr{s6ra (ir6sbel i eloterj esztds)
Eload6: Koll6tosz Jorgosz elnok

3. Javaslat a keriileti civil szervezetel<kel vaki egyiittmtikiitl6s c6lj{b6l
egyiittmtikiid6si megillapodris megkiit6s6re a Havasi Gyopdr Alapitv:{nnyal (l 105
Budapest, Bfnya utca 31.) (sz6beli eloterjesztes)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elncik

4. Beszimol6 a Kdb{nyai Gtiriig Onkorm:inyzat 2017.6vi miikiiddsi kiilts6gvet6si
tf mo gatis elszr{ m o k{sf 16l (szobeli eloterj esztes)
Eload6: Koll6tosz Jorgosz eln6k

5. Beszr{mol6 a 2016, 6vi feladatalapri kiilts6gvet6si tfmogatrls elszrimokls:i16l
(sz6beli eloterjeszt6s)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elncik

6. Tii6koztat6 a gdriig hagyomfnydpoLis c6ljrib6l a Giirtig Klubban megtartott
giirii g nyelvo ktatds16l (sz6beli eloterj eszt6s)
Eload6: Koll6tosz Jorgosz eln6k

7. Tdj6koztat6 a giiriig hagyominyfpolfs c6ljribril a Giiriig Klubban megtartott
gii rii g zen eoktatrls 16 I (szobeli eloterj eszt6s)
Eload6: Koll6tosz Jorgosz elnrik

8' Javaslat a giiriig kulturr{lis hagyomfnyok 6pol6sa c6ljfb6l a Syllogos Giiriig
Kultur:llis Egyestlet i.Jtal 2018. febru:ir 24-6n 16.00 rirakor az Angyalfiildi
Gyermek-6s Ifjrisdgi Hizban (Budapest XIII., Dagdly utca 15/a.) megrendezdsre
kerii16 

',EPON" 
iinnep6lyen val6 r6szv6telre (sz6beli eloterjeszt6s)

Eload6: Koll5tosz Jorgosz elnok

Esetleges t6volmarad6s6t kdrem, a Polg6rmesteri
sziveskedjdk.

Budapest, 2018. febru6r 9.

Hivatal 4338-141 -es telefonszdminjelezni
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ll02 Budapest,, Szent I-:iszldr ter 29.

JEGYZ6X6NYV

K6sziilt: a K6bSnyai Gdrog Onkorm6nyzat 2018. februdr l5-en 10.30 orai
kezdettel, a 1104 Bp. X. ker., Kada utca 120. sz. alatti nemzetisegi
irod6ban megtartott testi.ileti Ul6s6n.

Jelen vannak: Koll6tosz Jorgosz
Bajkai Vasziliki
Dr. Klicasz Szpirosz

elndk
elnokhelyettes
kdpviselo

A K6b6nyai Polgirmesteri Hivatal r6sz616l tanfcskozrlsi joggal:
dr. Szabados Ottri jogtrsz
J6gdne Szabados Henrietta civil es nemzetisdgi referens

Kollitosz Jorgosz, a K6b6nyai GOrOg Onkonn6nyzat elnrike tidvozli a rnegjelenteket
6s a testiileti iil6st megnyitja. Meg6llapitja, hogy a testiileti Uldsen 3 f6 kdpvisel6
megielent, 6s a testtilethatdrozatk6pes. Bejelenti, hogy a jegyzokonyv magyar nyelven
k6sztil. K6r rnindenkit, hogy az iilds jelenldti ivet irjak al6:, arnely a jegyzokonyvuk,
amely kdzokiratnak min6siil mell6klet6t k6pezi az elkeszitett rneghiv6val ds az ir6sbeli
el6terj eszt6s ekkel egyiitt.
Ti$ekoztatja a Kdpvisel6-testtilet aru61, hogy a vagyonnyilatkozat-teteli
k6telezetts6g6nek minden k6pviselo hat6rid6ben eleget tett.

Javasolja, hogy a jegyzokonyv hitelesitdsdvel Bajkai Vasziliki kdpviselotbizza meg a
Kdpvisel 6-testillet. K6ri a szav azatok me gtdte I 6t.

Elniik: A Kepvisel6-testtilet 3 fSvel hat6rozatkepes.

8/2018. (II. 15.) K6bfnvai Giirtis 6nkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai GOrOg Onkorm6nyzat Kepvisel6-testtilete a jegyzokdnyv hitelesit6s6vel
Bajkai Vasziliki kdpvisel6t megbizza.

Elniik: Bejelenti, hogy a jegyz6kdnyvet J6gdne Szabados Henrietta civil 6s nemzetisegi
referens vezeti.

Elniik: Ismerteti a napirendi pontokat, rnajd keri a szavazatok rnegt6tel6t.
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Elniik: A Kepvisel6-testiilet 3 fdvel hat6rozatk6pes.

9/2018. (II. 15.) K6binvai Giiriie Onkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hathrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Gcir6g Onkorm6nyzat Kepvisel6-testiilete a testtileti til6s napir endjet az
al6bbiak szerint fogadja el:

1' Javaslat a KSbrinyai Giiriig Onkormf nyzat 2018. 6vi munkaterv6nek
elfogadis 5r a (szobeli el 6terj esztds)
Eload6: Kolliitosz Jorgosz elnok

2. Javaslat a K6bSnyai Giiriig Onkormrl nyzat 2018. 6vi kiilts6gvet6s6nek
felosztSsf ra (ir6sbeli el6terj eszt6s)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz eln6k

3. Javaslat a keriileti civil szervezetekkel val6 egyiittmiikiid6s c6l.irib6l
egyiittmiikiid6si meg6llapodds megkiit6s6re a Havasi Gyoprir Alapitv:innyal
(1105 Budapesto B6nya utca 3r.) (sz6beli er6terjeszt6s)
El6ad6: Kolliitosz Jorgosz eln6k

4. BeszSmol6 a K6binyai Giiriig Onkorm6nyzat 2017.6vi m{ikiid6si
kiilts6gvet6si t6mogatis elszi mol:lsf 16l (szobeli el6terj eszt6s)
El6ad6: KollStosz Jorgosz eln6k

5. Beszimol6 a 2016.6vi feladatalapri kiilts6gvet6si timogat{s elsz6mol6srlr6l
(szobeli eloterj esztds)
El6ado: Kolliitosz Jorgosz eln6k

6. T6i6koztat6 a giiriig hagyomrinyf poL{s c6lj:ib6l ^ Giiriig Klubban
megta rtott giiriig nyelvo ktatrls16l (szobe r i eloterj esztes)
Eload6: Kolliitosz Jorgosz eln6k

7. Tii6koztat6 a giiriig hagyominy6polis c6ljrib6t a Giiriig Ktubban
megtartott giiriig zeneoktatds16l (sz6beli el6terjeszt6s)
El6ad6: Kolliitosz Jorgosz eln6k

8. Javaslat a giiriig kulturrllis hagyomfnyok 6pol6sa c6ljrib6l a Syllogos Giiriig
Kulturilis Egyesiilet 6ltal 2018. februir 24-6n 16.00 6rakor az Angyatf6ldl
Gyermek-6s Ifjris6gi Hilzban (Budapest xI[., Dag6ly utca 15/a.)
megrendez6sre kerii16 ,,EPON" iinnep6lyen val6 r6szv6telre (sz6beli
el6terjeszt6s)
El6ado: Koll6tosz Jorgosz eln6k

1. napirendi pont tdrgya: Javaslat a K6b6nyai Giiriig 6nkorm6nyzat 201g. 6vi
m un katerv6nek elfogaddsri ra (sz6bel i eloter.i eszt6s)

Elniik: Tdjekoztatja a Kdpvisel6-testiiletet, hogy a nemzetisegek jogairol szolo 2011.
6vi CLXXIX. tdrvdny (a tov6bbiakban: Njtv.) 89 g-a alapj6n ei iz SZMSZ szerint
sztiksdg szerint, de 6vente legakibb n6gy testtileti iilest 6s-egy kozrneghallgatast tart.
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Ismerteti az ossze6llitott munkaterv javaslatot ds kdri a velemenyeket, illetve
egyet6rt6s esetdn a munkaterv elfogad6s6t.

Bajkai Vasziliki: Egyet6rt az elndk javaslatdval.

Elntik: A Kdpviselo-testtilet 3 fovel hatrirozatkdpes.

10/2018. (II. 15.) Kdbr[nvai Giiriie 6nkormAnvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. K6brinyai Gdr0g Onkorrn6nyzat Kepviselo-testUlete a 2018. 6vi rnunkatervdt az
al6bbiak szerint fogadja el:
2018. janu6r
Egytittmtikdddsi meg6llapod6s rnodosit6sa a Budapest F6v6ros X. kertilet Kobanyai
Onkorm6nyzattal. A nemzeti vagy etnikai nemzetisdg nyelvdn folyo els6 ovodai
beiratkozdsi 6vre neveldsi 6s els6 iskolai evlolyarnra oktatasi ig6ny f.ehndrese.
Vagyonnyilatkozatok lead6sa.,,Vaszilopita vag6sa" rijdvi kultur6lis rendezv6ny a
Gdrdg Klubban.
2018. februfr
A K6brinyai Gordg Onkormiinyzat 2018. 6vi munkaterv6nek es a 2018. evi
kdltsdgvetdsdnek elfogad6sa. EPON Unneps6g megszervezdse. Go169 nyelv es
zeneoktatis mtikddtet6se heti 2 oritban folyamatosan a G6rdg klubban, ahol a gyerekek
gOrdg ndpzenei hangszerekkel ismerkedhetnek meg magyarorszitgi gorog zeneszek
ir6nyitilsiival. Gdr6g Teliz6 Farsang rendezv6ny a G0r0g Klubban.
2018. mircius
Sakk 6s tavli verseny megszervez6se. Rdszvdtel a Budapest F6v6ros X. kertilet
Kobrinyai Onkorrn6nyzat 2018. m6rcius 14 ds 15-ei Nernzeti i.innep alkalm6bol
szervezend6 tinnepi rendezv6nyen es koszortiz6s a Magyar Olt6rn6l. Megernlekezes a
nemzeti ellen6ll6s (EPON) kozponti iinneps6grol, aut6buszos utazas megszervezese a
Nemzeti Unnep rendezv6nyre. GOrOg N6nap megszervez6se a Gcirog Klubban.
2018.6prilis
Aktu6lis feladatok, illetve pdlyinatok elkdszitdse, benyrijt6sa. Ortodox g6rog hrisvdt
megszervez€,se a G0rdg Klubban. Dont6s a feladatalapri t6rnogat6s eloszt6s6rol. Ikon
ki6llitris K6b5ny6n. A Lit6choro testv6rv6rosbol erkezo deleg6ci6, hagyom6nyorzo
ndptdnccsoportok fell6p6se, cseredi6kok fogad6sa, programok szervezdse
2018. m6jus
Javaslat a KobSnyai Gordg Onkorm6nyzat 2017. evi pdnzmaradv6ny6nak feloszt6sara.
III. K6b6nyai Balk6n Est megszervezdse Ujhegyen a Mdlyt6n6l. Tanulm6nyi
kir6ndul6s megszervezdse a kerUleti Kritiki Skepsi Szinhdztdrsulat di6kj ai reszere.
Litochoroi testv6rvSrosi deleg6ci6 fogadds6ban, programszervez6sben, tolm6csol6sban
val6 kdzrernrikddds. Maj 6lis Kob6ny6n.
2018. jrlnius
Tanulm6nyi kirrinduliis megszervezese a Kritiki Skepsi Szinhdztirsulat diSkj ai reszere
Lillafiiredre 6s Szilv6sv6radra. Gor0g Kultur6lis 6s Hagyornanyorzo Est rendez6se
K6b6ny6n. Szent Ldszl6 Napok rendezv6nysorozaton val6 rdszvdtel, kosz orizds a
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Szent Lilszl6 szoborn6l. A Kritiki Skepsi drirma sziniittszo szakkdr dirikjai rdszdre
gdrOgorsz itgi fiazds megszerve zese. 2. L abdaru 96 Torna -Nernzeti s 6 gi Gasztronom i ai
Kultur6lis Nap Kob6ny6n.
20f8. augusztus
R6szvdtel a 2018. augusztus 20-in megrendezesre kerulo Szent Istv6n-napi
iinneps6gen.
2018. szeptember
Tanulm6nyi kir6ndul6s megszervezdse a kerUleti gdrdg nyugdijasok rdszdre. XL
K6b6nyai Rendv6delmi Napon, fozoverseny. A Kritiki Szkepszi dritma szinjdtszo
szakk6r di6kj ai r 6sz€r e utazds megszervez6se L itochoroba.
2018. okt6ber
Az Aradi vertanrik tiszteletdre megrendezdsre keriil6 i.innepi megemlekez6sen valo
r6szv6tel a R6koskeresztfri rij k6ztemet6 1848-as sirhelyekndl (Budapest, X., Kozma
utca 8-10.). Az 1956-os forradalom 6s szabadsdgharc 62. dvfordul6ja alkalm6b6l
megrendez6sre keriil6 tinneps6g 6s koszoruzits. Aktu6lis feladatok, illetve EMET
piiy ilzatok elkdszitdse, beadiisa.
2018. november
,,M6rtirjaink ernl6ke or6k" koszoniz6si tinneps6gen vettek reszt a Kisfoghaz
Eml6khelyndl. Koszoruz6s a Szovjetunioba hurcolt magyar politikai rabok es
kdnyszermunk6sok ernldk6re kdsztilt ernldktablSndl. Gdrog Nemzeti Unnep
megrendezdse.
2018. december
Oltmposzi teaddlut6n, illetve MikulSs iinnepsdg megrendezlse a Gdrog Klubban. A
K6b6nyai Gdr6g Onkorm6nyzat Kdzmeghallgat6sa. Nemzetisegek hagyorn6nyorzo
kariicsonyi iinneps6ge. Nemzetis6gek Napj6nak megi.innepl6se. Hagyom6nyos
Kariicsonyi Unnepsdg megrendezdse a K6rosi Csoma S6ndor K6b6nyai Kulturdlis
Kdzpontban, illetve a G6rdg Klubban a K6bdnydn 6lo, 90169 szitrmazisri egyediikillo
nyugdijasok reszere.
Folvamatos feladatok: A kitiizdtt feladatok rnegval6sit6sa drdekdben piilyinatok
k6szit6se. Hagyom6ny orz6 tinnepek 6s kulturSlis estek megszervez6se

o Magyarorsz6gon mtik6do, a gdrdg hagyomiinyokat 6rzo tirsulatok (Helidonaki.
t6ncegytittes, Ellinizmos tiinccsoport, Fengari, Rorniosyni k6rus, Kariatidi6k
k6rus, Stefanidu Janula 6s zenekara, Pyrgos zenekar, Kob6nyai Gorog Ifitsagi
Zenekar) meghiv6sa

o d keriileti g6rdg6k anyanyelvi kdpzds6nek megszervezese
o Kapcsolatfelv6tel Magyarorszdgon 616 6s alkot6 gorog kdpz6mriv6szekkel, es

azokkal kozdsen ki6llft6sok szervez6se
. Magyarorsz6gon 616 gordg irok 6s kolt6k felkutat6sa, irodalmi estek

megszervezdse
o Konyvbemutat6kszervezdse
. Nyugdijas klub szewezdse, tdmogatisa
. a Magyarorszitgi Gdrdg0k Orsz6gos Onkorm6nyzatdval ds a F6v6rosi Gorog

Onkorm6nyzattal, a budapesti keriileti 6s vid6ki gordg nernzetisegi
onkorm6nyzatokkal rendszeres kapcsolattart6s.

o Litochoro testv6rviiros6val 6s a Girnn6ziurnmal valo szoros kapcsolat apol6sa
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Nemzetkdzi fesztivrilok
o A Lit6choro testv6rv6rosb6l erkezo deleg6ci6, hagyom6nyorzo

n6pt6nccsoportok felldpdse, cserediiikok fogad6sa, programok szervez6se
o Egdsz napos gyermek 6s feln6tt programok t6rsszervez6se
o Gasztron6miaibemutat6
r A kerUleti gdr0g6k t6rtdnetdnek kutat6sa
o A kerUletben 6lo gdrdg szirmazisri ernberek f-elkutat6sa egyUttmtikodve a t6bbi

keriileti gdrdg dnkorrn6nyzattal6s a gor6g dokurnent6ci6s kdzponttal (anyagok
archivdliisa, videofelvdtelek keszitese, interjrik keszftdse, meglevo archivum
digitaliz6l6sa)

o Tcirt6nehni anyagok feldol gozdsa
o Folyamatos kapcsolattart6s 6s egyiittmtikddds a Magyarorsz6gon mrikdd6 gor6g

szervezetekkel
o MagyarorszdgiGdrdg6k Kulturrilis Egyestilete
o Gdrrig Ififs5gi Egyesiilet
c Orszilgos, F6v6rosi 6s miis telepiil6si, illetve keriileti gdrog Onkorrn6nyzatokkal
o Gor6g Ortodox Egyhfn
. G6rdg zene CD 6s kdnyv kiadrisa lvagy annak tiimogat6sa/, egytittrntikodve mas

gdrdg szervezetekkel
o A Kritiki Skepsi Driima Szinj6tszocsoport fell6pese, t6mogat6sa

2018-ban konkr6t keriileti rendezv6nvek megtartisa 6s megp6lv6zisa :

o Vaszilopita rijdvi iinnepsdg
o Telizo Gdrdg Farsang K6b6ny6n
. G6rdg Nonap megtinnepl6se a Gdr6g Klubban K6b6ny6n
o ,,V6n Eur6pa" Hotel cimii szindarab bemutatisa
o EPON iinnepsdg megrendezdse
. Gdrcig zen6s irodalmi est Kob6nyrin
o II. K6b6nyai Balk6n Est a M6lyt6n6l
o Tanulm6nyi kir6ndul6sok a Kritiki Szkepszi Szinhdztdrsulat di6kjai ds kertileti

gdrOg nyugdijasok rdszdre
. Gdr0g ellen6ll6s 77. evfordul6ja alkalm6b6l rnegrendez6sre keri.ilo nemzeti

megeml6kez6s
o Gdrog k6nyvbemutato K6b6ny6n
o Filmvetit6s a Gor0g Klubban heti I alkalornrnal (gordg fihnek magyar

szinkronnal vagy felirattal)
. Olymposzi teaddlutiin a Gcirdg Klubban
o Nemzetis6gek hagyom6nyorz6 kar6csonyi Unneps6ge. Nemzetis6gek Napja

K6b5nyrin.
A K6brinyai Gdrog Onkormiinyzatot 6rinto k6rd6sek esetdben rdszvdtel a
Humiinszolg6ltat6si Bizotts6g iildsein, valarnint a Budapest Fov6ros X. keriilet
K6b6nyai Onkorm6n y zat Kepvisel6-testtileti iil6sein.
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2. A K6brinyai Gorog Onkorm6nyzat Kdpviselo-testulete felkdri az eln6k6t a
sziiksdges intdzkeddsek megt6tel6re.
Hatarido:
Felel6s:

azonnal
elnOk

2. napirendi pont tirgya: Javaslat a K6bfnyai Giiriig Onkormrinyzat 2018. 6vi
kiilts6gvet6s6nek felosztisrira (ir6sbeli el6terj eszt6s)

Elniik: Thjekoztatja a kdpvisel6ket, hogy a Magyarorszdg 2018. 6vi kozponti
kdltsdgvetds6rol sz6l6 2017. evi C. tdrvenyben foglaltak szerint meg6llapit6sra
kertiltek a tertileti 6s a telepUldsi nemzetisdgi onkormanyzatok 2018. evi mrikodesi
kdlts6gvetdsi t6rnogat6sai. 2018. januSr 3 1-6n a Magyar Allarnkincst6rtol a
banksz6mliira megerkezett a 391 000 Ft dsszegii t6mogat6s 1. rdszlete. Az Emberi
Er6forriisok Miniszt6riurn6t6l rneg6rkezett a t6mogat6i okirat, amely alapul szolgii a
t6mogatiis elsz6rnoliisithoz. K6ri a kdpvisel6k v6lerndnydt, majd a szavazatok
megtdtel6re.

J6gin6 Szabados Henrietta: Ti\ekoztatja a k6pvisel6ket arr6l, hogy a 2018. 6vi
k0ltsdgvetdsi hat6rozat tewezetdt az Onkorrn6nyzat elnlkdnek 2018. febru6r l5-eig
kell benyrijtania a K6pvisel6-testUletnek. A hatdrozat vdgrehajt6sithoz sztiks6ges
szem6lyi, szerv ezeti, tdr gyi 6s pdnziigyi feltete lek rendelke z6sr e dl lnak.

Elniik: Kdszoni atifiekoztat6st,6s szavazdsrateszi fel a napirendi pontot azirir;beli
el6terj esztes alapj 6n.

Dr. Klic6sz Szpirosz: Egyetdrt az eln6k beszdn-rol6.iitval.

Elniik: A K6pvisel6-testtilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

II. 15.) K6brinvai Gi; minvzat K 6-tesl tileten ek
hatir K6b:inyai Giiriie Onkormf i kiit vetes616l
(3 igen, egyhangri szavazattal)

A K6b6nyai G6rdg Onkormiinyzat Kepvisel6-testtilete a nemzetisdgek jogairol szolo
2011. dvi CLXXIX. t6rv6ny 78.$ (3) bekezddse alapjtn, figyelemmel a jogalkot6srol
sz6l6 2010.6vi CXXX. tdrv6ny 23. $ (3) bekezd6sdre a kovetkez6ket rendeli el:

1. A Kepvisel6-testtilet a K6brinyai G6r6g onkonntnyzat2OlS. dvi
a) k6lts6gvetdsi es finanszfrozdsibeveteleinek f60sszeg6t 822 000 Ft-ban,
b) kdltsdgvet6si ds finanszirozitsi kiad6sainak foosszegetS22 000 Ft-ban

6llapitja meg.
2. A K6b Anyai Gorog Onkorm imy zat krilts6gvetds6nek focisszege a k6vetkezo :

a) Kdlts6gvet6si bevdtel6nek fodsszege:782 000 Ft,
b) Kdlts6gvetdsi kiad6siinak f66sszege 822 000 Ft,
b) Kdlts6gvetdsi egyenlege: -40 000Ft,
d) a mrikdd6si bev6telek 6s mrikod6si kiad6sok egyenlege: -40 000 Ft,
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e) a felhalmoz6si bevdtelek 6s felhahnozitsi kiaddsok egyenlege: 0 Ft,
f) finanszirozdsi bevetele: 40 000 Ft,
g) finanszirozitsi kiadiisa: 0 Ft,
h) finanszirozitsi egyenleg: 40 000 Ft.

3. A 2018. dvi kdlts6gvetds nem tartalmaz olyan fejleszt6si c6lt, arnely
megval6sititsithoz a Magyarorszitg gazdasdgi stabilit6s6r6l sz6l6 2011. dvi CXCIV.
tdrv6ny (a tovribbiakban: Gst.) 3. $ (1) bekezddse szerinti adossiigot keletkeztet6 tigylet
megkdt6se vrilik sztiks6gessd.
4. A Kob6nyai Gdr6g Onkormdnyzatnak a Gst.
keletkeztet5 tigylete, tovribb6 Onkorm6nyzati
k6telezetts6ge nern 6ll fenn.
5. A 201 8. 6vi kdlts6gvetds
a) kdltsdgvetdsi bev6teleinek es kiaddsainak, finanszirozilsi bev6teleinek es
kiad6sainak reszletez6sdt, koltsdgvetdsi m6rlegdt az I . rnelldklet,
b) el 6irriny zat-felhaszn6l 6si tervet a 2 . rne I I ek let hatin ozza me g.

6. A K6banyai Gdrog onkorrr ilnyzat kOzvetett tiirnogatds nern nyu jt.
7. A K6bdnyai Gdrog Onkorm6nyzat kiaditsi eloir6nyzatai kozott a rovaton beltjl
6tcsoportosit6sra a Kobinyai G6r6g onkorm6nyzat elndke jogosult.
8. Ez ahatirozat akdzzetetel6t kdveto napon l6p hat6lyba.
9. Ezt ahatdrozatot 2018. janu6r 1-j6t6l kell alkahnazni.

2. AKepvisel6-testulet felk6ri az elndkot a sztiks6ges int6zked6sek megtetelere.

3. $ (1) bekezddse szerinti adoss6got
garanciavitllaLisbol es kezessegb6l

Hatririd6:
Felel6s:

azonnal
elnok

(A hatdrozat melldkletei a jegl,tzdkonyv l. melldkletdt kdpezik.)

3. napirendi pont tirgyat Javaslat a keriilcti civil szervezetekkel val6
egyiittmfikiid6s c6ljrlb6l egyiittmiikiid6si megfllapodrls megkiit6s6re a Havasi
Gyopir Alapifv6nnyal (1105 Budapest, Binya utca 31.) (szobeii el6terjesztes)

Elniik: Elmondja, hogy a kertleti civil szervezetekkel vat6 egyiittmiikiid6s c6lj6b6l a
Havasi Gyoprir Szociiilis, Eg6szs6gtigyi, Kultur6lis, Segit6 Alapitv6ny Alapitv6nnyal
(1105 Budapest, B6nya utca 31.) 6vek ota nagyon szoros j6 kultui6lis kapcsolatot
6polnak' Hetente 2 alkalommal kdz6rzetjavito torn6kat tartanak a G6r6g Klubban (1104
Budapest, Kada utca 120.) a kertileti nyugdijasok r6sz6re. .lavasolja a K6pviselo-
testiiletnek a kultur6lis egytittmtikcrddsi rneg6llapod6s megk6tdsdt a Havasi Gyopar
Alapftv6nnyal 2018. janurir 1-t6l - 2018. december 3l-6ig. Az Egyi.ittmtikoAesi
meg6llapodris megkdtdse k6ltsdgvetdsi forrSst nem ig6nyel. Kdri a kepvisel6k
vdlemdnydt, rnajd a szavazatok megt6teldt.

Bajkai Vasziliki: Egyetdrt az elhangzottakkal ds.iavasolja a megallapodas megkot6set.

EIniik: A Kepviselo-testUlet 3 fdvel hatdrozatkepes.
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12l2018. (II. 15.) K6b6nvai Giiriie Onkormdnyzat K6pvisel6-testiilet6nek
hat6rozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

l. K6b6nyai G6rdg Onkorrn6nyzatKepvisel6-testUlete a keriileti civil szervezetekkel
val6 egyiittmiiktid6s c6ljib6l kultur6lis egyUttmrikdd6si meg6llapod6st kot 2018.
januiir l-jdtol - 2018. december 3l-eig a Havasi Gyopdr Szoci6lis, Egeszs6giigyi,
Kultur6lis, Segit6 Alapitv6ny Alapitvdnnyal (1105 Budapesr, B6nya utca 3 t.) ai-1.
sziimri mell6klet szerint.

2. A Kdpviselo-testtilete felkdri az eln6kdt az egy'frttmrik6d6si rneg6llapo dds aldlrdsdra.
Hat6rido:
Felel6s:

azonnal
elnok

4. napirendi pont tflrgyaz Beszimol6 a K6b6nyai Giiriig OnkormS nyzat 2017. 6vi
miikiid6si kiilts6gvet6si timogatris elszimoLis{16l (szobeli eloterjesztds)

Elniik: Tdjekoztatja a kdpvisel6ket arrol, hogy Gazdasdgi 6s Pdnziigyi Osztitly
munkat6rs6t6l Bodnrirnd Bori Katalin nemzetisegi onkonn6nyzati koordin6tortol
rnegkapt6k az elszitmol6shoz szUksdges dokumenturnokat, amelyet kozosen .logdne
Szabados Henrietta civil es nerrzetisdgi referenssel 6ssze6llitottak es hat6ridore 2018.
januiir 31-6n az Emberi Eroforr6s T6rnogat6skezeloh6z post6n feladt6k. Koszoni a
Bodn6rn6 Bori Katalinnak a munkiit a penzigyi besz6molo elkeszitds6ben es Jogane
Szabados Henrietta referensnek a szinvonalas, alapos munk6t a szakmai besz6rnolo
elkdszitdsdben. K6ri a szav azatok rne gt6te l6t.

Dr. Klicrisz Szpirosz: Egyetdrt az eln6k javaslat6val.

EIniik: A Kdpviselo-testiilet 3 f6vel hatiirozatkdpes.

13/2018. (II. 15.) K6binvai Giiriie 6nkormrlnvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Gdrdg Onkorm6nyzat K6pviselo-testtilete Koll6tosz Jorgosz elnok
besz6mol6j6t a 2017. 6vi miikiid6si kiilts6gvet6si trlmogatrls elsz6mol:lsri16l
elfogadja.

5. napirendi pont tirgya: Besz6mol6 ^ 2016. 6vi feladatalapri kiilts6gvet6si
timogat6s elszimol6s616l (sz6beli el6terjeszt6s)

Elniik: Tdjekoztatja a kdpviseloket arr6l, hogy Gazdasdgi es Pdnzugyi F6oszt6ly
munkat6rsiit6l, Bodn6rnd Bori Katalin nemzetis6gi dnkorm6nyzati koordiniltortol
megkaptrik az elszdmol6shoz szUksdges dokumentumokat, amelyet kozosen J6g6ne
Szabados Henrietta civil 6s nemzetis6gi refbrenssel ossze6llitottak, ds hat6ridore 2018.
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januiir 31-6n az Emberi Eroforr6s T6mogat6skezel6hdz post6n feladtak. Kciszoni a
Bodniirnd Bori Katalinnak a munkilt a penzigyi besz6molo elkdszit6s6ben 6s Jog6nd
Szabados Henrietta referensnek a szinvonalas, alapos munk6t a szakmai besz6molo
elk6szit6s6ben. K6ri a szav azatok megt6telet.

Bajkai Vasziliki: Egyetdrt az eln6k javaslatiival.

Elniik: A Kdpvisel6-testtilet 3 f6vel hat6rozarkdpes.

1412018. (II. 15.) K6b6nvai Giiriie 6nkorm6nvzat K6pviset6-testiitet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

KSb6nyai Gdrrig Onkorm6nyzat Kdpviselo-testtilete Koll6tosz Jorgosz elnok
beszrinrol6jrit a 2016. 6vi feladatalapri kiilts6gvet6si tdmogatirs elsz6mollsrir6l
elfogadja.

6. napirendi pont tirgyaz Tiljfikoztat6 a giiriig hagyomdnydpoLis c6ljib6l a Giiriig
Klubban megtartott giirdg nyelvoktatds 16l (sz6beli el6terj eszi6s)

Elndk: Tiiekoztada a kdpviseloket arr6l, hogy pdntekenkdnt g6rog nyelvoktatas zailik
a Gdr6g Klubban, ahol az ovod6s ds iskol6skorf tanul6k Koll6toszn e Kliczasz
Paraszkevi tanit6no vezetdsdvel gdrdg nyelvet tanulnak, illetve szindarabban vesznek
rdszt. A ndvend6keknek lehetosdget biztositanak az elsaj6titott tud6s bernutatds6ra
kiil6nf6le g6rdg kulturiilis rendezvdnyeken. Javasolja, hogy a 96169 nyelvor6k dologi
kiadrisa kdltsdgeihez brutt6 50 000 Ft/h6 dsszeget biztositsanak a rendelkezds6re 6llo
2018. 6vi kdlts6gvet6sben meghat6rozott dologi kiad6sok terhdre. Kdri a tilekoztato
elfogad6s6t, majd a szavazatok megt6tel6t.

Dr. Klicisz Szpirosz: Egyetdrt az elnOk besz6moloj6val.

Elniik: A K6pvisel6-testiilet 3 fovel hat6rozatkepes.

(3 igen, egyhangri szavazattal)

I A K6b6nyai GOrOg Onkorrn6nyzat Kepvisel6-testtilete Kolldtosz Jorgosz
besz6rnol6j ifi - a Gdriig Klubban p6ntekenk6nt tartott giiriig nyelvoktatasr6l, ahol
lehet6sdget biztositanak az elsaj6titott tud6s bernutat6sari ttitoniele g6rog kulturdlis
rendezvdnyeken - elfogadja. A KSbinyai Gdrog Onkorm6nyzat a g-rirrig nyelv6rak
dologi kiad6sa koltsdgeihez brutt6 50 000 Frh6 osszeget biztosit u ..nd.lk. zesere iilo
201 8. 6vi kdlts6gvetdsben meghatiirozott dologi kiad6sok terhere.

isclri-tes1 [i
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2. A K6pvisel6-testiilet felkdri az eln0kOt az egyittmtikcrddsi meg6llapo dds aldirir;ira.
HatdridS:
Felelos:

azonnal
elnok

7. napirendi pont thrgya: Tij6koztat6 a giiriig hagyomriny6polis c6tj6b6l a Giiriig
Klu bba n megta rtott giirii g zeneoktatfs 16l (szobel i eloterj eszt6s)

Elniik: Ttiekoztatja a kepvisel6ket arrol, hogy pentekenk6nt zeneoktatits zailik a
GOrOg Klubban, ahol a gyerekek gdr6g ndpzenei hangszerekkel ismerkedhetnek meg
magyarorsz6gi gdrcig zendszek ir6nyitds6val. A ndvendekeknek lehet6sdget
biztosftanak az elsaj ifiitott tud6s bernutat6s6ra kulonf6le gorog nemzeti tinnepekin.
K6ri a besz6rnol6 elfogad6s6t.

Dr. Klicfsz Szpirosz: Egyet6rt az elnok besz6rnol6j6val.

EIniik: A K6pviselo-testiilet 3 fdvel hat6rozatkdpes.

16/2018. (II. 15.) K6bSnvai Giiriie Onkormdnvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangf szavazattal)

A K6bdnyai Gdrdg Onkorm6n y zat Kepvi se I 6-testtilete Ko I I 6tosz Jorgo sz b eszdmoloj 6t
- a Giiriig Klubban p6nteki napokon tartott zeneoktatisr6l, ahol a gyerekek gorog
ndpzenei hangszerekkel ismerkedhetnek meg magyarorsz6gi 96169 zeneszek
ir6nyit6srival - elfogadj a.

8. napirendi pont tirgya: Javaslat a kulturflis hagyominyok 6pol6sa c6ljrlb6l a
Syllogos Giiriig Kutturrilis Egyesiilet riltal 2018. februfr 24-6n 16.00 lrakor az
Angyalftildi Gyermek-6s Ifjrisrigi Hizban (Budapest XIII., Dagdly utca lSla.)
megrendez6sre kertil6 ,,EPON" iinnep6lyen va16 r6szv6telre (szobeli eloterjeszt6s)

Elniik: Tilekoztada a kdpvisel6ket, hogy a giiriig kulturrllis hagyominyok dpol6sa
c6lj6b6l egyiittmrikddve a Syllogos G6rdg Kultur6lis EgyesUlettel a 2018. februir 24-
6n, 16.00 6rakor megrendezik az,,EPON iinneps6get az Angyalfoldi Gyermek-es
Ififs6gi Hinban (Budapest XIII., Dag6ly utca llla.). Felldpnek a Kritiki Skepsi,
Kariatid6k K6rus, az Ellinizomos T6ncegylittes ds a Pasatempos zenekar. A miisort
kdvet6en gordg dtelkostol6val v6rj6k a vendegeket. Javasol.ia a k6pvisel6knek, hogy az.
tinneps6g kdltsdgeihez brutt6 50 000 Ft osszeget biztositsanak a rendelke zeserc iilo
2018. dvi kolts6gvetdsben meghat6rozott dologi kiad6sok terhere. Kdri a kepviseloket,
hogy vegyenek rdsz a rcndezvenyen. K6ri a szavazatok rnegtetel6t.

Bajkai Vasziliki: Egyetdrt az elndk tdjekoztatoj6val, 6s reszt vesz a rendezvenyen.
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EIniik: A Kdpviseki-testtilet 3 fovel hatarozatkepes.

17l2018. (II. 15.) K6binvai Giiriie 6nkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

l. Kob6nyai Gdrog Onkorm6nyzat K6pviselo-testUlete a giiriig kulturilis
hagyomdnyok 6polSsa c6lj6b6l egyiittmiikiidve a Syllogos Gdrog Kultur6lis
Egyesiilettel 2018. februir 24-6n 16.00 6rakor az AngyalflSldi Gyermek-ds Ifltis6gi
Hdzban (Budapest XIII., Dagtiy utca l5la.) ,,EPON i.inneps6get rend ez. A rendezv6ny
rendezvdnyszervezdsi kdltsdgeihez brutt6 50 000 Ft osszeget biztosit a rendelkezdsdre
6116 2018. 6vi kolts6gvet6sben rneghat6rozott dologi kiad6sok terhdre.

2. A Kdpviselo-testtilet felkdri az elnokdt a sztiks6ges intdzkeddsek megtetel6re.
Hat6rido:
Felel6s:

azonnal
elnok

Elniik: Meg6llapftja, hogy tovribbi javaslat vagy dszrevdtel a kepviselok 6s a
k6pvisel6k reszerol nern 6rkezett, megkoszdni a jelenldv6k aktiv r6szvetelet, ds a
testtileti i.il6st 10.45 6rakor beztuja.

H..
konLyv-h.I

qY
gyzoe

\.:
t6lesii,;

K.rn.f-.



K6b:inyai Giiriig 6nkormfnyzat
Elniike -L- szitmu eloterj esztds

u xop, fliJlili,',r'il.T . u s z 6 re
a K6brlnyai Gdriig Onkormrinyiat20l8.6vi kiilts6gvet6s6r6l sz6l6 iinko rm1nyzati

hatfir ozat m e galkotrls 6 16l

I. Tartalmi iisszefogla16

A Magyarorszdg 2918: dvi kdzponti kdlts6gvet6sdr6l sz6l6 2017. 6vi c. t6rv6ny, aziilamhaztart6sr6l sz6l6 2oll. evi Cxcv. tdrvdriy 1u touatuiuti""' Arn.l,-az anamnaztartisrolsz6l6 tdrvdny v6grehajtris6r6l sz6lo 36812011.-(xI. 31.) Korm. ."ri"l"t, a Magyarorszitghelyi 6nkorm6nyzatair6l sz6l6 2011.6vi cLXXXIX. t6rv6ny, anemzetisdgek jogair6l sz6l62011' 6vi GLXXIX. tdrvdny (a tov6bbiakb.an: Njtv.) alapjai elkeszit6sre feriilt a Kob6nyaiGdrcig onkormanyzat (a ttvauuiattu"' o"to.:^arlvril 201g. 6vi k6lts6gveteserol sz6l6hatitrozat tervezete (a tov6bbiakban: Terve zet). ATerTezetdsszeiillft6s6n6l figyelembe vdtelrekeniltek az Emberi Er<iforrtis T6mogatrlskez,eli5 6ltal kozzetett, az Ort"r.ra.yzat mtikciddsikdltsdgeire biztositott t6mogatiisrot sioto Trimogat6i Okiratuan foglaltak.

Az eloterjesztes 2. mell6klete az Aht. el6ir6s6nak betart6sa 6rdek6ben az onkorm inyzatbevdteli 6s kiad6si eloirdnyzatait tartalm azza merlegsrenien, kiemelt elbirinyzat szerintibont6sban a feladat jellegdre tekintettel, valamint beirutatja a mrik6d6si 6s a felhalmoz6sifeladatok hianydt 6s tdbbletdt.

Az el6terjesztds 3' mell6klete az Onkorm inyzat eloirdnyzat-felhaszn6liisi terv6t tartalmazza.

Az onkorminyzat 2018. dvi mtikoddsi t6mogatrisrinak osszege megegyezik a 2017. evit6mogat6s tisszegdvel. A mrikod6si kiad6sok iervezdsdndl figyelemb"e 
"udt.l.. 

kertiltek azonkormiinyzat 2018.6vi munkaterv6ben megfogalmazott feladatok 6s az ithizodokifizetdsek ' A 2018 riprilis6ban foly6sit6sra keitilo- feladatalapt tdmogatiis elsosorban anemzetisdgi programok fedezetere szolg6l, igy azt az eredeti eloir1nyzat m6g nemtartalmazza.

Finansziroz6si bev6telk6nt, a ,,maradv6ny ig6nybev6tele" kriltsdgvetdsi soron 40 000 Fteloirinyzat kertilt tervezdsre a feladatok fedeze-tdnek folyamatos biztositiisa 6rdekdben.

II. Hatdsvizsgfilat

A ktiltsdgvet6si hatirozatban megieleno eloirdnyzatok biztosftani tudj6k a nemzetisegifeladatok elliitris6t. Amennyib"n ui Onkorm6nyrit zotS. m6rcius l5-6ig nem rendelkezikelfogadott kciltsdgvet6ssel, az rillami trimogat6s foly6sit6s6t a nemzetis6lpolitik6ert felelosminiszter felfiiggeszti az Njtv. 134. $-a alaplan.

III. A v6grehajtrls felt6telei

12.01-! 6vi kdlts6gvetdsi hatirozattervezetet az Onkorminyzatelncik6nek 201g. fbbru6r l5-dig kell benyrijtania a K6pvisel6-testtiletnek. A hat6ro zat vegrehajtisithozszriksdges szemelyi,
szerv ezeti, tar gy i 6 s p dnziigyi feltdtelek rendelkez6 sre 6l I nak.



IV. Diint6si javaslat

A Kob6nyai Gciriig onkormrlnyzat K6pvisel6-testtilet e az eloterjesztds l. melldklete szerintmegalkotja aKobanyai Gcircig Onkotmenyzat2Ol8. 6vi kcilts6gvet6s6rol sz6l6 6nkorm6nyzatihatirozatot.

Budapest, 2018. febru6r,A( ',

liltt[
li"l..osz

I ellenjegyzem:

\

=';

2



l. melldklet az ekiterjeszte.shez

K6br{ nyai Giiriig on kormr{ nyzat K6pvisel6-testii let6n e k
...12018. (... ...) hatilrozata

a K6br{nya i Giiriig On korm 6n y zat 20 18. 6vi kdl ts6gvet6s6r6l

-fQbanyai 
Gcirtig On\glyinvzat K6pviselo-testiilete a nemzetisdgek jogair6l sz6l6 20t l. dviC-Lxxlx' torvdny 78. $ (3) bekezddse aiapjdn,figyelemmelajogalkoir{rrol ,loto 20lo.dvi GXXX.tcirvdny 23. $ (3) bekezd6sdre a kdvetkezoket rendeli el:

l. A Kdpviselo-testiilet a K6b6nyai G6r6g onkorm6nyzat20lg. evi
a/ kcilts6gvetdsi 6s finansziroz6si bevdteleinek fo<issz eget g22 000 Ft-ban,
6) k<iltsdgvet6si ds frnanszirozLisi kiad6sainak fodssz 

"{et 
nz 000 Ft_ban

rillapida meg.
2' A Kobrinyai Gdr<ig Onkorm6nyzat k<iltsdgvetesdnek fo<isszege a kovetkez6:

a/ Kriltsdgvet6si bev6teldnek fo6sszege:7g2 000 Ft,
D) K<iltsdgvetdsi kiad6s6nak f66sszege: g22 000 Ft,
b/ Kdltsdgvet6si egyenlege: -40 000Ft,
d) amikdd6si bevdtelek 6s mtik6d6si kiadrisok egyenlege: -40 000 Ft,
e) afelhalmoz6si bevdtelek ds ferhalmoz6si kiaddsok eglenlege: 0 Ft,
fl finansziroz6si bevdtele: 40 000 Ft,
g)finansziroz6si kiad6sa: 0 Ft,
h) finansziroziisi egyenleg: 40 000 Ft.

3' A 2018' 6vi kdlts6gvetds nem tartalmaz olyan fejlesztdsi c6lt, amely megval6sit 6sithoz aMagyarorszitg gazdasdgi stabilit6s fuol sz6lo 2ot i. 6vi ixctv. tcirvdny (a tov6bbiakban: Gst.) 3. g(1) bekezddse szerinti ad6ssrigot keletkezteto i.igylet megkdtdse v6lik sztiks6gesse.
4' A K6b6nyai Gdr<ig onkorm6nyzatnaka Gst. 

-3. 
g (1)iekezddse szerinti a-d6ssrigot kelerkezteto

iigylete, tov6bbri 6nkorm6nyzati garunciav6llal6sb6l 3s kezessdgbol k<itelezetts6ge nem 6ll fenn.
5. A 2018. dvi kciltsdgvetds
a) kciltsdgvetdsi bevdteleinek 6s kiad6sainak, finansziroz6si bevdteleinek es kiad6sainak
rdszletezdsdt, kdltsdgvetdsi mdrleget az L melldklet,
b) elokdnyzat-felhaszn6lisi tervdt a 2. mell6klethatfirozza meg.

6. A K6b6nyai G0r<ig onkorm6nyzatklzvetetttimogattts nem nyrijt.
7' A Kob6nyai Gdr6.g Onkormrlnyzat kiadrisi ellirimjzatai k6z6tt a rovaton beliil atcsoportosft6sra
a Kobrlnyai Grirdg Onkorm6nyzat elnOke jogosult.
8. Ez a hatdrozat a k6zzet6tel dt k<ivet6 nupo, l6p hatril yba.
9. Ezt ahatdrozatot 201g. janu6r l-j6tol kell alkalmazni.
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Egyiittm ii kiid6si megd llapodds

amely egyr6szr6l a K6b6nyai Giirdg Onkormrinyzat (1102 Budapest, Szent
Ldszl6 ter 29.), PIR sz6ma: 679538, ad6szitma: 16927557-l-42, a tov6bbiakban:
Onkorrniin y zat kdpv iselet6ben : Kolkitosz Jo rgosz eln ii k

miisr6szr6l a Havasi Gyop6r szoci6lis, Eg6szs6giigyi, Kultu16lis, Segit6
Kiizhasznri Alapitvrlny (1105 Budapest, B6nya utca 31.,I.17., adoszdma: 18158469-
l-42. F6v6rosi Tdrvdnysz6k v6gzdsi szitma: l1.Pk.60lllllg97ll5 (2015.06.30.), a
tov6bbiakban: Alapitvriny) kdpviselet6ben Mihalicska "ferlzia elntik (a
tov6bbiakban: Alapitv6ny) kiizcitt az alulirott napon, a 1104 Budapest X., Kada u.
120. sz, alatti helyisdgben az felt6telekkel:

Az Onkorm6nyzat ellenszolg altatds ndlktil hetente ket alkalommal h6tf6i es
csUt0rtdki napokon 10.00-13.00 orriig az Alapitvdny rendelkezdsdre bocsiltja az
alapitvany alaptev6kenysdgdvel 0sszefi.igg6 cdlokra - a 1104 Budapest X., Kada u.
120. sz. alatti klubhelyis6gdt 2018. 6vre.

Az Onkorrndnyzat ds az Alapitv6ny kdz6sen kultur6lis, ismeretterjeszt6,
hagyom6ny6pol6 ds szabadidSs programokat szeryez. A prograrrok megvalosit6sa
6rdek6ben kiizdsen nyfjtanak be piiyitzatokat, rdszt vesznek egym6s
rendezv6nyei n, s eg it ik, szerv ezik, n 6p s zeriis itik azokat.

Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen meg6llapod6s teljesftdsenek tapasztalatait
dvente kdzosen 6rt6kelik ds arr6l a meg6llapod6st alfuiro elndkdk a sajrit d6nt6shoz6
szervtiket 6vente egyszer tdjekoztatj ik.

Az EgyUttmrikdddsi megrillapod6st a K6bdnyai Giiriig Onkorm6 nyzat Kepviselo-
testi'ilete a ...12018.(II. 15.) hatdrozati:al hagyta jovir, valamint az Egytittmtikcidesi
me 96l I ap odris al6ir6s rira fe lhata lmazta az e I n6k0t.

A Havasi Gyop6r AtapitvSny k6pviseletdben az alfuirdsra jogosult eln6k irja al6 az
egyiittmrikdddsi megdl lapod6st.

Jelen meg6llapod6s 3 eredeti pdld6nyban k6sztilt.

A Felek a fentieket al6iriisukkal hitelesitik.

Budapest, 20I 8. februdr,,...".

Koll6tosz Jorgosz eln6k
K6brinyai Gdrog Onkorm6nyzat

Mihalicsk a T erezia elnok
Havasi Gyop6r Alapitv6ny

3.
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a Ktibf nyai Giirtig Onhornrir nyzat
2018. fcbruf r 15-6n 10.30 rirai kczclettel

megtartott testii leti iiles6n

Meghivottak:

dr. Szabados Ott6 iogarr,.*....

JEgirneszabados Henrietta: referens... HU^&'"""'tr""0"'

1./ Koll6tosz Jorgosz:............... l&W

2.tBaikaivasziriki:,6qU {AW:. . ... ..... .. .

4.t dr.Klic6sz Szpirosz: { lUr=


