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A K6brinyai Giiriig Onkorminyzat

K6pvisel6_testiilete

2018. mfrcius 2l-6n 10.00 6rai kezdettel
a Gcirdg Klubban

(l104 Budapest X., Kada utca 120.)
testiileti iil6st tart,

melyre ezuton meghivom.

Napirendi pontok:

1' Javaslat a K6brinyai Giiriig 
. onkormd nyzat 2018. 6vi ktitts6gvet6s6nek

m6dosftis6ra (sz6beli el6terj esztds)
Eload6: Koll6tosz Jorgosz eln6k

2' Beszimol6 a giiriig kulturr{lis 
_h^aryomdnyok dpol6sa c6ljrib6l a syilogos GiiriigKulturr{lis Egyesiilet 6ltal 2018.-iebrudi 2a-in 16.00 6rakor az AngyatfldldiGyermek-6s Ifjrisrigi Hdzban (Budapest XIII., Dagrily utca l5la.) megrendezett

,,EPON" iinnep6ryen varri r6szv6terr6i(sz6beli .iot.4.ritery 
)

Eload6: Koll6tosz Jorgosz elncik
3' Beszrimol6 a keriileti civil szervezetekkel val6 egyiittmiikiid6s c6ljrib6legyiittmiikiid6si megitlapodrls megkiit6s6r6l a Havasi 

"ilyop6r 
Alapftvrinnyal

(1105 Budapest, Brrnya utca 3r.) lszoueti el6terjeszt6s)
Eload6: Koll6tosz Jorgosz eln<jk

Budapest, 201 8. mdrcius 13.

Esetleges t6volmarad6s6t k6rem, a polg6rmesteri Hivatal
sziveskedjdk.

433 8 - 1 4 l-es telefon szdmtn j e lezni

\:**'l

il6Q
elncik



r6rANyar c6n6c oNronuANyzar
KEpvlSrr,6-rusrur,rrr

1102 Budapest, Szent Lfiszll t6r 29,

JEGYZ6XONYV

K6sziilt: a Kobanyai G6r0g onkorm6nyzat 201g. m6rcius 2l-en 10.00 oraikezdettel' a 1104 Bp. X. ker., Kada utca 120. sz. alatti nemzetisdgi
iroddban megtartott testtileti tildsdn.

Jelen vannak: Koll6tosz Jorgosz
Bajkai Vasziliki
Dr. Klicasz Szpirosz

eln6k
elnokhelyettes
kdpvisel6

A K6b6nyai Polgfrmesteri Hivatar r6sz6r6rtan6cskozrrsi joggar:
dr. Szabados Ott6 ' .

I6gdneSzabadosHenrietta l?ffitx,nemzetisegi referens

Kollitosz Jorgosz, a K6b6nyai Gordg onkormrinyzat elndke iidvdzli a megjelenteketds a testtileti til6st megnyida. Megrillapftja, hogy a testtileti tildsen 3 fo kdpviselomegjelent, 6s a testii.l et hatirozatkdpis. tieletenti,*trogy a jegyz6kcinyv magyar nyelvenkdsztil' Kdr mindenkit, hogy az iil6s letenteti ivet irlau a6r, amely a jegyz1k6nyviik,
amely kdzokiratnak min6stil melldkleietkepezi az elieszitett meghiv6val ds azirrisbeliekiterj esztdsekkel egyUtt.

Javasolja, hogy a jegyzokdnyv hitelesitds6vel Bajkai Vasziliki kepvisel6t bizzameg aKdpvi sel6-testtilet. K6ri a szav azatokmegtdtel 6t.

Elniik: A Kdpvisel6-testtilet 3 fovel hatirozatkepes.

(3 igen, egyhangri szavazattal)

5d.96itti Gdr0g Onkormiinyzat Kdpvisel6-testtilete a jegyz6k6nyv hitelesitesevelBajkai Vasziliki k6pvisel6t megbizza.

Elniik: Bejelenti, hogy a jegyzlkdnyvet l6gine szabados Henrietta civil es nemzetisdgireferens vezeti.

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



Elniik: A K6pviselo-testtilet 3 fovel hatarozatk6pes.

(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6bdnyai Gorog onkorm6nyzat Kepvisel6-testtilete a testuleti iilds napir endjet azal6bbiak szerint fogadja el:

l ' Javaslat a K6b6nyai Giiriig dnkormi nyzat 2018. 6vi kiilts6gvet6s6nek
m6dosft6s6ra (sz6beli el6terjeszt6s)
El6ad6: Kolliitosz Jorgosz eln6k

2' BeszSmol6 a giiriig kulturilis hagyominyok 6pol6sa c6lj6b6l a SyllogosGiiriig Kultur6lis Egyesiilet 6ltal 2018. februf r 24-6n 16.00 6rakor azAngyalftildi Gyermek-6s Ifiris6gi Hizban(Budapest XIII., Dagrity utca l5/a.)megrendezett,,EPON" iinnep6lyen val6 r6szvotetrOt (sz6beli eloterjesztds)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz eln0k

3' Besz6mol6 a keriileti civil szervezetekkel val6 egyiittmiikiid6s c6ljrlb6tegyiittmiikiid6si megfilapod6s megkiit6s6r6r -; Havasi Gyop6rAlapftvinnyal (1105 Budapest, B6nya utca 31.) (sz6beli el6terjesztes)
El6ad6: Kolliitosz Jorgosz eln6k

1' napirendi pont tirgya: Javaslat a K6binyai Giiriig Onkormi nyzat 201g. 6vikiilts6gvet6s6n ek m 6d ositis 6r a (sz6b eli el6terj esztds)

Elniik: Elmondja a kdpviseloknek, hogy a 2017. dvi koltsdgvetds m6dosit6sa
sztiks6ges, mivel a Gazdasrigi ds Yey.zug.ii F6osztrily titjekoztatasla szerin t az egyesfokdnyvi szdmliikon_ nincs elegendo iioiranyrut. 

'Ez 
utiin ismerteti a r6szletes

atcsoportosit6si javaslatot ds kdri a kdpvisel6knek, hogy mondj6k el velemenytiket,
egyetdrtds esetdn tegydk meg szava zataikat.

Bajkai Vasziliki: Egyetdrt az elncik javaslat6val.

Elniik: A Kdpviselo-testiilet 3 fovel hatiirozatkdpes.

(3 igen, egyhangt szavazattal)

l' . 
A K6brinyai G0rdg onkormiinyzat Kdpviselo-testiilete a K6brinyai G6r6gonkorm6nyzat 201.8. dvi k0lts6gvetds6r6l rroto lll2olg. (II.l5.) hatirozatifi azalibbiak szerint m6dositj a:

Kl Szemdlyi juttatiisok, onkdnt vrillalt feladat
K2 Munkaad6kat terhelo jriruldkok 6s szociiilis

hozzdjaruliisi ad6, cink6nt vrillalt feladat

-37 746 Ft

-19 598 Ft



a
J

K3 Dologi kiad6sok, dnkdnt villlaltfeladat
K6 Beruhdzin, k6telez6 feladat

-10 394 Ft
-2tt Ft

K3 Dologi kiad6sok, k6telez6 feladat 67 949 bt

!25:t:iselo-testtilet felkeri az elnOkdt a sztikseges intezkeddsek megtereldre.
l ratando: azonnal
Felel6s: elnok

2' napirendi pont tirgya: Beszdmol6 a kulturilis hagyom6nyok rlpohlsa c6lj6b6l aSyllogos Giiriig Kullmr6lis Egyesiilet 6ltal 201g. februdr 24-6n 16.00 6rakor azAngyalfiildi Gyerm_ek-6s Iqriiagi Hirzban (Budapest XIII., Dagrily utca ls/a.)megrendezett,,EPoN" i.innep6lyen val6 r6szv6telr6l (sz6beli eioterj-esztos;

Elniik: Besz:imol an6l, hogy a gdriig kulturSlis hagyominyok apotrisa c6lj6b6legytittmiikodve a Syllogos Gordg Kultuialis Egyesiilettei a 201g. r"n.r,e. 24-6n,16.006rakor megrendeztek az ,,EPON iinneps6gii u, Angyalftldi Gyermek-es Ifiris6giHflzban (Budapest XIIL, Dag6ly utca tsta.j. Felldpetr a Kritiki Skepsi. Kariatid6kK6rus' az Ellinizomos T6ncegyiittes es a Pasatempos Zenekar. A mtisort k6vetoen
96169 dtelk6stoloval v6rt6k a venddgeket. K6ri a k6pvisel6ket, hogy fbgadjak el abesziimol6t. Kdri a szavazatok megt6tel6t.

Bajkai vasziliki: Egyetdrt az elnOk tajekoztatoj6val, ds rdszt vett a rendezvenyen.

Elniik: A Kdpviselo-testiilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

(3 igen, egyhangri szavazattal)

Kobrinyai Gdrog. onkorm6nyzat Kdpvisel6-testtilete Kolliitosz Jorgosz eln0kbesz6mol6j6t a giiriig kulturiiir hugyo.anyok 6poLisa c6lj6b6l egyiittmiikiidve aSyllogos G0r6g Kulturiilis Egyesuiettel zors. febru6r 24-6n 16.00 6rakor azAngyalftldi Gvellek-ds Ifirisagi .H6zban (Budapest XIII., Dagary utca rlra.)megrendezett EPON iinneps6gr6t elfogadja.

3' napirendi pont tirgya: Beszimol6 a keriileti civil szervezetekkel val6egyiittmfikiid6s c6ljib6l egyiittmiikiid6si megrillapodfs megkiit6s6r6l a HavasiGyop6r Alapifvrinnyal (1105 Budapest, Binya utca 31.) (sz6beli el6terjesztes)

Elniik: Elmondja, hogy a keriileti civil szervezetekkel val6 egyiittmiikiidds c6ljrlb6l aHavasi Gyopar Szocialis, Eg6szsdgiigyi, Kultur6lis, Segito Alapitvhnnyal (1105Budapest, Bdnya utca 31.) 6ve[ 6ta nagyon szoros j6 kulturrilis kapcsolatot iipolnak. AKdpviselo-testiilet a kulturiilis egyiittmiikciddsi meg6llapodrist a Havasi Gyoprir



4

Alapitviinnyal 2018. janurir I -tol - 201 8. december 3 1-6ig megkot6tte. K6ri a besz6molo
elfogad6sSt, majd a szavazatok megtdteldt.

Bajkai Vasziliki: Egyet6rt az eln<ik javaslat6val.

Elntik: A Kdpvisel6-testiilet 3 f6vel hat6rozatk6pes.

22t2 III. tiilet6n
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

Kob6nyai Gdr6g Onkormiinyzat Kepviselo-testtilete a keriileti civil szervezetekkel
val6 egyiittmiikiid6s c6ljr[b6l kultur6lis egytittmtikdddsi megSllapod6st k6t6tt 201g.
janu6r 1-j6t6l - 2018. december 3l-dig a Havasi Gyop6r Szoci6lis, Eg6szsdgtigyi,
Kultur6lis, Segitd Alapitv6ny Alapitvilnnyar (1105 Budapest, Bilnyautca 3i.).

Elniik: Meg6llapitja, hogy tovribbi javaslat vagy eszrevdtel a k6pviselok
kdpviselok reszerol nem drkezett, megkdszcini alelenldv6k aktiv reszvetelet,

K.m.f.

K6

esa
esa

gr^U {AtA'k
jiltAdn'yv-hitelesit6



JELENLETI iv

a K6br[nyai Giirdg Onkormrlnyzat
2018. mircius 2l-6n 10.00 rirai kezdettel

megtartott testiileti iil6s6n

I ./ Koll6tosz Jorgosz:...... -...... :.1&
2.tBajkaivasziliki: fr^t %fuk
4.t dr.Klic6sz Szpirosz: l{ W*.

Meghivottak:

J6g6ne Szabados Henrietta: referens... fi\d--)


