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trrcnivo
A K6bdnyai Giiriig Onkorm6nyzat

K6pvisel6-testiilete

2018. augusztus 31-6n 10.00 6rai kezdettel

a Gdrtig Klubban (110a Bp. X. ker., Kada urca 120. sz.)

testiileti iil6st tart,
melyre ezriton rreghivom.

Napirendi pontok:

1. Javaslat a K6binyai Giirtig onkormilnyzat 2018, 6vi kiilts6gvet6s6nek
m6dositrisf ra (sz6beli ekiterjeszt6s)
Elciad6: Koll6tosz Jorgosz elndk

2. Beszrlmo16 a giiriig kultur6tis iiriiks6g6nek rlpolisrival kapcsolatos
feladatok ell6tisa c6lj6b6l 2018. augusztus 20-6n megrendezett Szent
Istvdn-napi iinneps6916l (sz6beli el6terjeszt6s)
El6ad6: Kolldtosz Jorgosz elndk

3. BeszSmol6 a kultu16lis iiriiks6g6nek 6pol6s6val kapcsolatos feladatok
ellftisa c6ljrlb6l 2018. szeptember l-j6n K6b6ny{n az Ohegy parkban
megrendezett XI. Kdbinyai Rendv6delmi Nap16l (sz6beli elciterjesztds)
Eload6: Kolkitosz Jorgosz eln6k

4 Beszfmol6 a Budapest F6vSros X. keriilet Ktibrinyai 6nkormrinyzat
2512012, (v. 23.) iinkormrinyzati rendelet m6dosft6s6nak v6lem6nyez6s616l
(sz6beli ekiterjeszrds)
Eloado: Koll6tosz Jorgosz eln6k

5. Beszimol6 a gtiriig kulturrllis iiriiks6gdnek rlpoldsrlval kapcsolatos
feladatok ell6t6sa c6ljrlb6l 2018. jrinius 28-6n, 17.00 6rakor a Giiriig
Klubban (1104 Budapest, Kada utca 120,) megrendezett Kritiki Skepsi
zi16rendezv6ny616l (sz6beli el6terjesztds)
E,l6ad6: KolLitosz Jorgosz elnrik

Esetleges tiivolmarad6srit kdrem,
jelezni sziveskedjdk.

Budapest, 2018. augusztus 22.

a Polg6rmesteri Hivatal 4338-l4l-as telefonsziimiin

fffiH\Koll6to
elnri



r6sANyar GORoG oNxoRmANyzar
xBpvrsuo-rBsrUlorB

1102 Budapcst, Szent L6szl6 t6r 29.

JEGYZoKONYV

K6sziilt: a K6brinyai Grirrig Onkorminyzat 2018. augusztus 3l-dn 10.00 6rai
kezdettel, a 1104 Bp. X. ker., Kada utca 120. sz. alatti nemzetis6gi
irod6ban megtartott testiileti iildsdn.

Jelen vannak: Kolliitosz Jorgosz
Bajkai Vasziliki
Dr. Klicasz Szpirosz

elnrik
elndkhelyettes
kdpvisel6

Jogasz
civil 6s nemzetisdgi referens

A K6bfnyai Polgirmesteri Hivatal r6sz616l tan6cskoz6si joggal:
dr. Szabados Ott6
J6g6n6 Szabados Henrietta

Kollitosz Jorgosz, a K6brinyai Grircig Onkorm6nyzat elnOke iidvcizli a megjelenteket
6s a testiileti iildst megnyitja. Meg6llapitja, hogy a testtileti iildsen 3 f6 kdpvisel6
rnegielent, ds a testtilet hatrirozatkdpes. Bejelenti, hogy a jegyz6k<inyv magyar nyelven
kdsziil. Kdr mindenkit, hogy az iil6s jelenldti ivdt irj6k al6, amely a jegyz6krinyviik,
amely krizokiratnak min6siil melldkletdt kdpezi az elkdszitett meghiv6val 6s az ir6sbeli
el6terjesztdsekkel egyttt.

Javasolja, hogy a jegyz6kcinyv hitelesitdsdvel Bajkai vasziliki kdpviselot bizza meg a
Kdpvi sel6-testiilet. Kdri a szav azatok megtdteldt.

Elntik: A Kdpvisel6-testtilet 3 f6vel hatiirozatk6pes.

hatfrozata
(3 igen, egyhangri szav azattal)

Krib6nyai Gdr6g Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete a jegyztikdnyv hitelesit6s6vel
Bajkai Vasziliki kdpvisel6t megbizza.

Elntik: Bejelenti, hogy a jegyz<ikdnyvet J6g6nd Szabados Henrietta civil 6s nemzetisdgi
referens vezeti.

Elniik: Isnrerteti a napirendi pontokat, majd kdri a szavazatok megtdteldt.

Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 frivel hatrirozatkdpes.



hat6rozata
(3 igen, egyhan gt szavazattal)

Kobrinyai Gdrog onkorm6nyzat Kdpviselo-testi.ilete a testiileti iil6s napirendjit az
aldbbiak szerint fogadj a el:

l. Javaslat a K6binyai Giiriig Onkorrninyz t 2018. 6vi kiilts6gvct6s6nek
m6dosit6srlra (sz6beli el6terj eszt6s)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elndk

2. Besz6mo16 a giiriig kulturilis iiriiks6g6nek dpol6srival kapcsolatos feladatok
ell6t6sa c6lj6bril 2018. augusztus 20-6n megrendezett Szent Istvdn-napi
iinneps6g16l (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz eln6k

3. Beszdmo16 a kultu16lis iiriiks6g6nek {pol6s6val kapcsolatos feladatok
ell6trisa c6ljib6l 2018. szeptember 1-j6n K6b6nyrin az Ohegy parkbnn
megrendezctt XI. K6binyai Rendv6delmi Nap16l (sz6beli eloterjesztis)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz eln6k

4. Beszdmoki a Budapest F6vfros X. keriilet K6b6nyai 6nkormrinyzat
2512012. (V. 23.) iinkormfnyzati rendelet m6dosit6s6nak v6lem6nyez6s616l
(sz6beli eloterjeszt6s)
Eload6: KolLitosz Jorgosz eln6k

5. Besz6mo16 a giiriig kultu16lis iiriiks6g6nek ripol6s6val kapcsolatos felaclatok
cllftisa c6lj6b6l 2018. jrinius 28-6n, 17.00 6rakor a Gtiriig Klubban (1104
Budapest, Kada utca 120.) megrendezett Kritiki Skepsi z:ir6rendezv6ny6r6l
(szobeli el6terjesztds)
E,ltlad6: KolLitosz Jorgosz elnOk

l. napirendi pont tirgya: Javaslat a K6bdnyai Giiriig 6nkor mlnyzat 201g. 6vi
kiilts6gvet6s6nek m6dositisdra (sz6beli el6terjesztds)

Elniik: T6jdkoztatja a k6pvisel6ket, hogy a 2018. 6vi k6lts6gvet6s m6dosit6sa sziiksdges,
mivel a Gazdas6gi 6s Pdnziigyi F6oszt6ly thjekoztatisa szerint az egyes frikdnyvi
szSml6kon nincs elegendb ellirdnyzat. Ez ut6n ismerteti a rdszletes 6tcsoportositiisi
javaslatot 6s k6ri a kdpvisel6ket, hogy mondj6k el v6lemdnyiiket, egyetdrtds esetdn tegydk
meg szav azalaikat.

Bajkai Vasziliki: Egyet6rt az elndk javaslat6val.

Elniik: A K6pvisel6-testiilet 3 fdvel hatdrozatkdpes.



hathrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1.. A K6brinyai Gdrdg Onkorm6nyzat Kdpviselci-testiilete
Onkorm6nyzat 2018. dvi kdltsdgvetds6r6l sz6l6 l112018. (II.
af6bbiak szerint m6dositj a es az alilbbi rovatokra helyezi:

K6 Beruh6z6s, kritelez6 feladat

a Kob6nyai Gdrdg
15.) hatdrozalii az

-12 489 Ft

12 489 FtK3 Dologi kiad6sok, ktitelez6 feladat

2. A K6pvisel6-testiilet felkdri az elndkdt a sziiks6ges intdzkeddsek megtdteldre.
Hat6rid6:
Felel6s:

azonnal
elndk

2. napirendi pont tdrgya: Besz6mol6 a giiriig kultur6lis iiriiks6gdnek 6pot6s6val
kapcsolatos feladatok ell6trisa c6lj6b6l 2018. augusztus 20-6n megrendezett szent
Isfvin-napi iinneps6g16l (sz6beli el6terjesztds)
Eklterjeszto: Koll6tosz Jorgosz elndk

Elniik: Trijdkoztatja a kdpvisel6ket, hogy a kultur6lis iiriiks6g6nek 6pol{s6val
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj6b6l egyiittmiik<idve a Budapest F6viiros X.
keriilet K6brinyai Onkorm6nyzatt6l rd,szt vettek a Magyar olt6r el6tti tdren (1105
Budapest X., Szent LdszlltdrT-14.)2018. augusztus 20-6n 10.00 6rakor megrendezett
Szent Istv6n-napi iinneps6gen. A kultur6lis mrisoron rdszt vett Garai Bal6zs
kdpviselo. Unnepi besz6det mondott Radv6nyi Gribor K6bdnya alpolg6rrnestere,
valamint a kertileti egyhflzak (katolikus, evangdlikus, reform6tus) kdpvisekii.
Ktizremrikddtek a P6dium szinhiu mflvdszei. Sor keriilt kenydrszentel6sre,
koszoriz6sra a miisor Himnusszal kezd6ddtt, majd Szlzattal zilrult. Kdri a
k6pvisel6ket, hogy fogadjrik el a beszdmol6t.

Dr. Klic6sz Szpirosz: Rdszt vett a rendezvdnyen.

Elniik: A Kdpvisel6+estiilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

hatfrozata
(3 igen, egyhangri szav azattal)

Ktib6nyai Gdrdg Onkormdnyzat Kdpviselo+estiilete Koll6tosz Jorgosz elndk
beszrimol6jiit a giiriig kulturdlis iiriiks6g6nek 6pol6sdval kapcsolatos feladatok
ellftrisa c6lj6b6l, valamint a 2018. augusztus 20-6n a Magyar Olt6r el6tti tdren
(Budapest X., Szent Ldszl6 tdr 7-14.) megrendezett Szent Istvin-napi iinneps6gr6l
elfogadja.
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3. napirendi pont t6rgya: Besz6mo16 a kulturilis iiriiks6g6nek rlpol6s{val
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj5b6l 2018. szeptember 1-j6n K6b6ny:in az
Ohegy parkban megrendezett Xl. K6b6nyai Rendv6delmi Nap16l (sz6beli
eloterjesztds)

Elniik: T6jdkoztatja a k6pvisel6ket arr6l, hogy a kulturilis iiriiks6gdnek dpoLis{val
kapcsolatos feladatok elldtdsa c6ljib6l a Budapest Frivdros X. keriilet K6brinyai
Onkorm6nyzatt6l meghivrist kaptak 6s a frlz6veisenyen is rdszt vettek az Ohr:gv
parkban 2018. szeptember 1-jdn megrendezett XI. K6binyai Rendv6delmi Napra. A
rendezvdnyen r6szt vettek a k6pvisel5k, akik hagyomrinyos 96169 nemzeti dteleket
k6szitettek gasztron6miai bemutat6val egybekdtve es rnegkin6ltrik a vendegeket.
Unnepi kosz<intot mondott D. Koviics R6bert, K<ib6nya polgrirmestere. Sor kertilt
f6zoversenyre, katonai testnevel6sre, lovas parlddra, szolgrilati kuty6s bemutat6ra,
krizelharc bemutat6ra, tiizolt6 6s mentdsi gyakorlatra. A gyerekek rdszdre voltak
iigyessigi versenyek, j6t6kos vetdlkedok, bemutat6k sok-sok zen6vel, szinpadi
el6adiisokkal egybekdtve. A program rendezvdnyszervezdsi, dekorricio 6s dologi
kdltsdgeihez brutt6 30 000 Ft keretdsszeget biztositottak a 2018. dvi krlltsigvetdsben
meghat6rozott dologi kiad6sok terh6re. K6ri a beszrimo16 elfbgadrisiit. rna.jd a
szavazatok megtdteldt.

Bajkai Vasziliki: R6szt vett a rendezvdnyen. Nagyon sokan voltak 6s j6l sikeriilt.
Egyetdrt az elndk javaslat6val.

Elniik: A Kdpviseki-testtlet 3 frlvel hat5rozatk6pes.

hatrlrozata
(3 igen, egyhangri szav azattal)

l. Krib6nyai Gdrdg Onkorminyzat Kdpvisel6-testiilete Kolliitosz Jorgosz elnrik
besz6mol6j6t a kulturflis iirtiks6g6nek 6pol6sfval kapcsolatos feladatok ellftrlsa
c6lj6b6l, a feladatalapri trimogat6sr6l, valamint a 2018. szeptember l-j6n az Ohegy
parkban megrendezett XI. K6bdnyai Rendv6delmi Nap rendezv6nyr6l elfogadja. A
program rendezvdnyszervezdsi, dekor6ci6 ds dologi kriltsdgeihez brutt6 30 000 Ft
keretdsszeget biztositottak a 2018. dvi ktiltsdgvetdsben meghat6rozott dologi kiadrisok
terhdre.

2. A Kipviseki-testiilet felkdri az eln<ikdt a sziiksdges int6zked6sek r.negt6tel6re.
IIatfrid6: azonnal
Felelos: eln<ik
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4.. napirendi pont tirgya: Beszrimol6 a Budapest F6vdros X. keriilet K6brinyai
Onkormdnyzat 2512012, (V. 23.) dnkormdnyzati rendelet v6lem6nyez6s6r6l
(sz6beli el6terj esztds)

J6gdn6 Szabados Henrietta: Tdjdkoztatja a K6pvisel6-testiiletet arr6l, hogy a
Budapest F6v6ros X. kertlet Kribrinyai Onkormiinyzat Kdpvisel6-testiilete (a
tov6bbiakban: Kdpvisel6-testiilet) a muze6lis intdzmdnyekr6l, a nyilv6nos kdnyvt6ri
ellritiisr6l ds a k<izmtivel6ddsr<il sz6l6 1997, dvi CXL. tdrvdny (a tov6bbiakban:
ttirv6ny) 77. $-iban kapott felhatalmazds alaplAn megalkotta a helyi kdzmriveldddsr6l
sz6l6 25/2012. (V. 23.) dnkorm6nyzati rendeletdt (a tov6bbiakban: Rendelet). A
tdrvdny ds egyes kapcsol6d6 trirv6nyek m6dosit6siir6l sz6l6 2017. dvi LXVII. tdrvdny
hat6lyba ldp6se miatt sziiksdgess6 v6lt a Rendelet m6dosit6sa. A trirv6ny 83/A g-a
kimondja, hogy a helyi lehet6s6gek 6s saj6toss6gok alapjdn a teleptildsi cinkorrniinyzat
- a telepiildsi nemzetisdgi <inkormrinyzattal val6 egyeztet6st k6vet6en - rendeletben
hatirozza meg a kcizmiivelSddsi alapszolgriltat6sok k6r6t, a feladatellit6s formrij6t,
mdrtdkdt.

Elntik: Kriszdni J6grind Szabados Henrietta ti$€koztat6lat ds egyetdrt a melldkletkdnt
becsatolt helyi kcizmtivel6d6sr6l sz6l6 2512012. (V. 23.) <inkonn6nyzati rendelet
rn6dosit6s6val. A rendeletet a kdpvisel6k 6tolvastiik. Kdri a szavazatok megtdtelet.

Bajkai Vasziliki: Egyet6rt az eln<ik javaslat6val.

Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 f6vel hatiirozatk6pes.

77l2018. (VIII. 31.) K6b6nvai Gtiriie Onkorm6nvzat K6ovisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

l. A K6b6nyai G6r0g Onkormdnyzat K6pvisel6-testUlete egyetdrt a Budapest Fov6ros
X. keriilet K6b6nyai Onkormiinyzat helyi k6zmiivel6d6sr6l sz6l6 2512012. (V. 23.)
dnkorm6nyzati rendelet m6dosit6s6val.

2. A Kdpvisel6-testiilet felkdri az elndkdt a sziiksdges int6zkeddsek megt6reldre.
Hatdrid6:
Felel6s:

azonnal
elnrik

5. napirendi pont tdrgya: Beszrimol6 a giiriig kultur6lis iirtiks6g6nek Spoldsrival
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj6b6l 2018, jrinius 28-6n, 17.00 6rakor a Ciiriig
Klubban (1104 Budapest, Kada utca 120.) megrendezett Kritiki Skepsi
z616rendezv6ny616l (sz6beli eloter.jesztes)

Elntik: T6j dko ztatja a k6pvisel6ket arr6l, hogy a giiriig kutturrllis iiriiks6g6nek
6pol6sival kapcsolatos feladatok ell{t5sa c6lj6b6l 2018, jrinius 28-6n, 17.00 6rakor
a Cdrcig Klubban (1104 Bp., Kada utca 120.) mriikiid6 Kritiki Skepsi Kulturilis 6s
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Miiv6szeti Csoport zdr6rendezv6ny6re kertlt sor. K6ri a beszdmol6 elfogad6s6t,
najd a szavazatok rnegtdtel6t.

Bajkai Vasziliki: Egyet6rt az elncik javaslat6val.

Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 f6vel hatiirozatkdpes.

hatirozata
(3 igen, egyhangri szav azattal)

K6brinyai G6rcig Onkormrinyzat Kdpvisel6-testi.ilete KolLitosz Jorgosz besz6mol6j6t a
giiriig hagyom6ny6pol6s c6ljib6l 2018. jrinius 28-in, 17.00 6rakor a G6r6g Klubban
(1104 Bp., Kada utca 120.) miikdd6 Kritiki Skepsi Kulturilis 6s Miiv6szeti Csoport
z516rendezv6ny616l, valamint a feladatalapri t6mogatris16l elfogadja.

Elniik: Meg6llapitja, hogy tov6bbi besz6mol6 vagy dszrevdtel a kdpviselok
kdpvisel6k rdszdrol nem drkezett, megkdszrini a jelenldv6k aktiv rdszvdteldt,

es a

esa



.'f,.*,**,

besz6detmond:



9r00.13:00 RendvddelmiNapit6z6verseny

l0:00.15:00 Szervezetekbemutatdi

l0:30 Katonai testnevelds (MH l_udovika Ziiszkialj)

ll:00 Kiizolharc bemutatd (HM tl Zrt.)
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Budapcst F6vriros X. keriilct
K6bdnyai 6nkorm{nyzat
Jcgyz6je

sz:lmri eltitcrjcszt6s

E16terjeszt6s
a K6pvisel6-testiilet r6sz6re

a helyi ktizmiive16d6sr6l sz6l6 2512012. (V. 23.) iinkormdnyzati rendelet m6dositrisrlrril

1. Tartalmi iisszefogla16

Budapest F6vrfuos X. keriilet Kobrinyai Onkormiinyzat Kdpvisel<i-testiilete (a tov6bbiakban:
K6pvisel6-testiilet) a muze6lis int6zm6nyekr6l, a nyilv6nos k6nyvt6ri ell6tdsr6l 6s a
kdzmiivel<id6sr6l szolo 1997. 6vi CXL. tdrv6ny (a tovribbiakban: T6rvdny) 77. $-riban kapott
felhatalmazds alapj rin megalkotta a helyi kdzmrivel6ddsr<il szolo 2512012. (V. 23.)
rlnkormanyzati rendelet6t (a tovabbiakban: Rendelet).
A muzerilis int6zm6nyekr6l, a nyilvdnos kdnyvtriri ellAt6sr6l 6s a ktizmrivel<iddsr6l sz6t6
1997 . 6vi CXL. tdrv6ny 6s egyes kapcsol6d6 tdrvdnyek m6dosit6sfu6l szolo 2017 .6vi LXVII.
tdrvdny hat6tyba l6pdse miatt sziiksdgess6 v6lt a Rendelet m6dositiisa. A T6rv6ny 76. $-a
rendelkezik a telepiil6si dnkorm6nyzatok kdzmfivel6d6si feladatair6l, mely szerint a teleptil6si
dnkormiinyzatok kdtelez6 feladata a helyi k6zmrivel6d6si tev6kenysdg trimogat6sa. A 76. g

(3) bekezddse felsorolja az alapszolgitltatiisokat, 6s a (7) bekezd6sben r6gziti, hogy - tdbbek
kozdtt - a foviiros keriileteiben kdtelez6 feladat a (3) bekezdds szerinti k<jzmiivelod6si
alapszolg6ltat6sok teljes kdr6nek megszervezdse.

A kdzmtivelod6si alapszolg6ltat6sok a T6rv6ny felsorol6sa szerint:
a) miivel6d6 kdzdss6gek l6trejdttdnek el6segit6se, miik6d6siik t6mogat6sa, fejl6d6siik
segit6se, a kdzmr.ivel6d6si tev6kenysdgek 6s a mrivel6d<i k6ztiss6gek szint.ftra helyszin
biztosit6sa,
b) a k<iz6ss6gi 6s t6rsadalmi r6szv6tel biztositiisa,
c) az eg€.sz 6letre kiterjed6 tanukis felt6teleinek biztositiisa,
d) a hagyom6nyos kdzdss6gi kultur6lis ert6kek 6tdrdkitdse feltdteteinek biztosit6sa,
e) az amat<ir alkot6- ds e16ad6-mriv6szeti tev6kenys6g felt6teleinek biztositrisa,
f) tehets6ggondoz6s 6s -fej leszt6s feltdteleinek biztositasa,
g) a kultur6lis alapri gazdas6gfejlesa6s.

A fenti m6dosit6s alapj6n javaslom a Rendeletben meghatiirozott fetadatok m6dosit6s6t.

A K6pvisel<i+estiilet a K6r6si Csoma Srindor K6brinyai Kultur6lis Nonprofit KortAtolt
Felel6ss6gii Tirsas6g alapitrisrir6l sz6lo 205/2015. (V. 21.) KOKT hat6rozaraval ldtrehozta a
K6rcisi Csoma Srindor K6banyai Kultur6lis Nonprofit Kft.-t (a tov6bbiakban: Korrjsi
Nonprofit Kft.), mely a 2015. augusztus 31-6n megsziintet6sre keriil6 K6rrisi Csoma S6ndor
Kribrinyai Kultur6lis K6zpont feladatait vette 6t.

A Tdrv6ny 77. g (1) bekezd6se kimondja, hogy a k0zmiivel6d6si alapszolg6ltatdsok
folyamatos hozzaf€r1.se drdek6ben az dnkorm6nyzat kdzriss6gi szinteret, illetve
kcizmtivel6d6si int6zmdnyt biztosit, mely - tdbbek k6z6tt - segiti a k6z6ss6gi tevdkenysdget,
dsztdnzi a kdz6ssdgek mrikdd6s6t, mindenki szimdra hozzdferheto. A Tdrvdny 77. $ (5)
bekezddse szerint a kdzmrivel6ddsi intdzm6ny tipusa lehet: mrivel6d6si h6z, miivelod6si
kdzpont, kulturtilis kdzpont, tdbbfunkci6s k6zmiivel6d6si int6zm6ny, n6pf6iskola, ndpi
k6zmiives alkot6h6z, gyermek-, illetve ifi ts6gi h6z, szabadid6k6zpont.



Az onkormriny zat az ltala fenntartott K6r6si Nonprofit Kft.-n keresztiil a kdvetkezo
kdzm[ivel6d6si int6zm6nyek mtikdd6sdt biztositja:

l. K6r6si Csoma S6ndor K6briLnyai Kultur6lis Kdzpont,
2. KOSZI 6s a Tanuszoda.
3. Ujhegyi Kdzdss6gi Hriz.
4. Helytdrt6neti Gyrijtem6ny,
5. iidiil6k.

A Rendeletben a t6rvdnyi besorol6snak megfelel<ien pontositani sziiksdges az Onkormhnyzat
6ltal fenntartott k6zmrivel<id6si int6zm6nyt.

A Tdrvdny 82. $-a kimondja, hogy - tdbbek kdzdtt - f6vrirosi keriiletenkdnt Kdzmr.ivel6ddsi
Kerekasztal alakithat6, mig a 83. $ rendelkezik l6trehozasiinak felt6teleirdt. Az
Onkorm6nyzathoz Kdzmrivel6d6si Kerekasztal megalakitiis6val kapcsolatban megkeresds
nem 6rkezett.

A Tdrv6ny 83/A g-a kimondja, hogy a helyi lehet6sdgek ds saj6tossdgok alapjln a telepiil6si
<inkorm6nyzat - a telepiildsi nemzetis6gi dnkormiinyzattal val6 egyeztet6st k<ivettien -
rendeletben hatArozza meg a kd,zmiivel6ddsi alapszolg6ltatasok k6r6t, a feladatell6tris
form6j6t, mdrtdkdt. A helyi nemzetisdgi dnkorm6nyzatokkal az egyeztetls megtdrtdnt. Az
6ltaluk meghozott hatarozatokat az el6terjesztds 2. melldklete tartalmazza.

II. Hat:lsvizsgdlat

A Rendelet m6dosit6sa kdveti a tdrv6nyi m6dosit6st, igy garantllla a jogszeni mrjk<jdds
fettdteleit. A kdzmtivel6ddsi alapszolgdltat6sok Tdrv6ny szerinti m6dosit6sa b<iviti az el6rhet<i
szolgdltat6sok kdrdt, igy kisz6lesedik a lakossiig k6zmtivel6d6si ell6tottsriga. A K6r<isi
Nonprofit Kft. az dltala mrikddtetett intdzm6nyekben a Trirvdnyben meghatiirozott
kdzmrivel6ddsi alapszolg6ltat6sok teljes kdr6t biztositja, vezet<ije ds kdzmtivel6d6si szakmai
munkak<jrben foglalkoztatott munkatrirsak legal6bb 30 oZ-a mesterfokozattal 6s szakir6nyri
v6gzetts6ggel rendelkezik, igy az intdzm5ny tipusa a t6rv6nyi besorol6s alapjan: kultur6lis
k6zpont.

III. A v6grehajtris feltdtelei

A Rendelet m6dositrisa a Magyarorszrig helyi dnkormrinyzatairol sz6l6 201 1. 6vi GLXXXIX.
tdwd,ny 42. $ t. pontja alapjan a K6pvisel6-testiilet kizar6lagos hatiiskdre. A m6dosit6s a
rendelet kihirdet6s6t kdvet6en hatrilyba ldphet, felk6sziil6si id6t nem ig6nyel, az int6zm6nyek
mrikdd6s6t kdzvetleniil nem befoly6solja.

IV. Diint6si javaslat

Budapest F6v6ros X. keriilet K6briLnyai Onkormiinyzat Kdpviselo+estiilete az el6terjesztds l.
melldklete szerint megalkotja a helyi kdzmr.ivel<id6sr6l sz6lo 2512012. (v. 23.) <inkorm6nyzati
rendelet m6dositrisrir6l sz616 dnkormrinyzati rendeletet.

Budapest, 2018. augusztus ,, "

Dr. Szab6 Kriszti6n



l. melldklet az el6teriesztdshez

Budapest F6vdros X. keriilet K6bdnyai 6nkorminyzat K6pvisel6-testiiletdnek

...12018. (... ...) iinkorminyzati rendelete

a helyi kiizmiivel6d6s16l sz6l6 2512012. (v, 23.) iinkormr{nyzati rendelet m6dosit6s616l

Budapest F6v6ros X. keriilet K<ibdnyai Onkorm6nyzat K6pvisel6-testtilete a muze6lis
int6zmdnyek<il, a nyilvdnos kdnyvt6ri ell6tisr6l 6s a k6zmiivel6d6sr6l sz6l6 1997. dvi CXL.
tdrvdny 83/A. $ (1) bekezd6s6ben kapott felhatalmaz6s alapjtin, a Magyarorsziig helyi
dnkorm6nyzatair6l sz6l6 2011.6vi CLXXXX. tdrvdny 23. g (5) bekezd6s 13. pontjriban
meghatiirozott feladatkcir6ben elj6rva a kcivetkez6ket rendeli el:

1.S

A helyi kdzmrivel6ddsr<il sz6lo 25/2012. (V. 23.) tinkorm6nyzati rendelet (a tovibbiakban:
R.) 3. $-a hely6be a kdvetkez6 rendelkez6s l6p:

,,3. $ Az Onkomiinyzat a szAmdra tdrv6nyben meghat6rozott kdtetezo k<izmr-ivel6ddsi
feladatok elliitrisa drdek6ben
a) el<isegiti a mrivel6d6 k6zdssdgek ldtrej6tt6t, mtikdddsiiket trimogarja, fejloddsiiket
segiti, biztosida a helyszint a k6zmrivel6d6si tevdkenys6gek ds a mrivelod<i k6z6ss6gek
szimdra,
b) biztositja a k<izciss6gi 6s tarsadalmi r6szvdtelt,
c) biztositja az eg6sz 6letre kiterjed<i tanuliis felt6teleit,
dJ biztositja a hagyomiinyos kdzdssdgi kultur6lis drtdkek atd,r6,kit6se felt6teteit,
e) biztositja az amat6r alkot6- 6s el6ad6-miiv6szeti tev6kenys6g fett6teleit,
.fl biztosilja a tehets6ggondozds 6s -fejlesztds feltdteleit, valamint
g) biztosida a kultur6lis alapri gazdas6gfej lesztdst.".

2.S

Az R. 4. $-a hely6be a krivetkez6 rendelkezds ldp:

,,4. $ Az Onkorm6nyzat a kdzmiivel6d6si feladatai ell6t6sa 6rdekdben a Korrisi Csoma Siindor
Kobrinyai Kulturdlis Nonprofit Korl6tolt Felel<iss6gii Trirsas6g ridrin biztositla

a) a K<irdsi Csoma Srindor K6banyai Kultur6lis K6zpont,
b) a KOSZI 6s Tanuszoda,
c) az Ujhegyi Kdzdssdgi H6z,
d) a Helytdrt6neti Gyrijtem6ny ds
e) az iidtil6k.

miiktid6s6t.".

3.S

Ez a rendelet 2018. szeptember 1-jdn l6p hat6lyba.

D. Kovtics R6bert
polgiirmester

Dr. Szab6 Kriszti6n
jegyzo



INDOKOLAS

A muze6lis intdzmdnyekr6l, a nyilviiaos k6nyvtari ell6t6sr6l 6s a kdzmrivel6ddsr6l sz6l6
1997. dvi CXL. tdrvdny 2017. 6vi m6dosit6sa kdvetkezt6ben viilt sztiks6gessd a
kdzmiivel6ddsi feladatok pontosit6sa, valamint a K6r6si Nonprofit Kft.-n keresztiil fenntartott
intdzm6ny besorolisa, eziital garantalja ajogszerii mr.ik6d6s felteteleit.

A kdzmrivekiddsi alapszolg6ltat6sok tdrvdnyi v6ltoz6st kdvet6 m6dosit6sa b6viti az eldrheto
szolg6ltatiisok kdrdt.

A kdzmiiveltiddsi intdzmdny tipusa tdrvdnyi besorolds alapj6n: kulturiilis k6zpont. A
besorol6s egy6(elmrivd teszi, hogy a K6r6si Nonprofit Kft. a T6rv6nyben meghatrirozott
alapszolg6ltat6sok teljes kdr6t biztositja, 6s miikdd6s6t megfelel6 szdmri 6s v6gzetts6ggel
rendelkezo munkatars biztosida.

;l
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