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A K6b6nYai Horvft OnkormfnY:zat

K6Pvisel6-testiilete

2017. december 5-6n 14'30 6rai kezrdettel

aKorosiCsomaS6nclorx.ouanyuiKultur6lisKozpont,Koszl
(1105 BP.X', Elod utca 1'

rendes testiileti iil6st tart'
melYre ezitton meghivom'

Napirendi Pontok:
1" Besz6mol6 a horvit kultur6lis iiriiks6g 6pol6s6val kapcsolatos feladatok

ell6t6sac6lj6b6l2017.okt6ber23.6naz1956-osforradalomalkalm6b6l
megrenderJtt -.g.ml6kez6sr6l (szobeli eloterieszt6s)

El6ado: FiliPovics M6t6 elnok

2. Beszimol6 a horv6t kultur6lis tiriiks6g6nek :lpolasival kapcsolatos

feladatok ell6t6sa c6lj6b6l 2017. okt6ber 26-6n 9'00-12'00 6ra kiiziitt a

K6riisi csoma Sfndor K6b6nyai Kulturilis x'iizpont 4l' term6ben (1105

Budapest,szentLitszrlt6r1-|4.)megrendezett.Nemzetis6gi
onkorm6 nyzatik6pvisel6k kiitelez6 k6pz6s6r6l (szobeli eloteri esztes)

El6ado: FiliPovics M6td elnok

3. Besz6mol6 a horv6t kultur6lis iiriiks6g 6pol:ls6val kapcsolatos feladatok

ell6t6sa c6lj6b6l 2017. november 4-6n megrendezett Nemzeti Gy6sznap"

alkalm6b6l"a koszor[z6si iinneps6gr6l (sz6beli eloteriesztes)

E,loado: Filipovics Mate eln6k " m6 nyzat hltal
4,Besz6mol6aBudapestF6v6rosX.keriiletKiibinyaiOnkon

2017.november23-hnmegszervezettktizmeglhaltgat6sonval6r6szv6telrtil
(szobeli eloterj eszt6s

E,loado: Irilipovics M6t6 eln6k

5. Besz6mol6 ^ horv6t kultur6lis hagyom6nyok 6rz6se-. c.6ljfb6l 2017'

november 24-6n ^ Szovjetuni6ba hurcolt magyar politikai rahok 6s

k6nyszermunk6sok eml6k6re megrendezelt eml6kt6bla koszorfz6si

iinneps6916l (szobeli elSterieszt6s)

El6ado: FiliPovics M6t6 elnok

6.JavaslataZany,lnyetvmeg6rz6se6sitiiriikirt6sec6lj6b6legyiittmiikiid6si
meg6llapodis megkiit6s6re-a Horvit Ha gyom rl ny 6rz6 E gyesiilettel ( szobel i

eloterjeszt6s)
El6ado: FiliPovics M6td elnok

T,Besz6mol6ahorvitkultur6lisiiriiks6g6nek6'pol6s6valkapcsolatosfeladatok
ell6t6sa c6lj5b6l egyiittmiikiidve ai orszligos Horv6t onkorm6nyzattal

Mosonmagyar6varon 2017. november 18-:ln nregrendezett Horv6t Nap

rendezv6ny16l (szobeli eloteri esztes)

Eloado: FiliPovics MAtd elnok



8. Besz6mol6 a F6vSrosi Horvit Onkorm hnyzat (1084 Budapest' Bir6 Lajos

,tca 24.) 6ltal kiirt tanulmi nyi iisztiind ii piiy hzatokra ( szobeli el oterj esztes )

El6ado: FiliPovics MAte elnok

9. Javaslat a irorv6t kutturilis hagyomfnyok meg6rz6se, 6tiiriik-it6se, 6pol6sa

c6lj6b6l 2018. januir 6-an,18.00 6rakor a K6riisi KulturSlis Nonprofit Kft

1105 Budapest, Szent Lirszll t6r 1-14.) sz6m alatti szinhhzteremben

megrendez6sre keriit6 ,,Tutta Forza uj6vi kroncert" el6ad6sra (szobeli

eloterjesztes)
Eloado: FiliPovics MAt6 elnok

Esetleges t6volmarad6sSt k6rem, a Polg6rmesteri

sziveskedj6k.

Budapest, 2017. november 22.

Hivatal 4338 - | 4 | -es telefonsz irmtn j elezni
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1102 Budapest, Szent Liszlil t6r 29.

K6sziilt:

JEGYZ6KONYV

a K6b6nyai Horv6t Onkorm6nyzat 2017. december 5-en 14.00 6rai

kezdettel a Korosi Csoma S6ndor Kobdnyai Kultur6lis Kozpont, KOSZI

(1105 Bp. X., E16d utca l.) I emelet 10. sziim alatti nemzetisegi irodiiban

megtartott k6pvisel6-testiileti ii16s6n.

Jelen vannak:

A K6 b 6 ny a i P o I gi rm 
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J6g6n6 Szabados Henrietta civil 6s nemzetis6gi referens

Filipovics M6t6, a Kob6nyai Horv6t Onkorm6nyzat elndke tidvozli a megielenteket es

a rendes testiileti iilest megnyitja. Meg6llapitja, hogy a testtileti tildsen 3 f6 k6pvisel6

megjelent, es a testtil ethatdrozatk6pes. Bejilenti, hogy aiegyzlkdnyv magyar nyelven

kesztil. K6r mindenkit, hogy az tiles 3etenteti iv6t irj6k al6, amely a iegyzlkonyvtik'

amely k6zokiratnak min6siii melldkleietkepezi az elk€szitett meghiv6val 6s az irdsbeli

el6terj esztdsekkel egYiitt.

Javasolja, hogy a iegyz6k6nyv hitelesit6s6vel Kricskovics Antal k6pviselot bizza meg

a K6pvi s el 6-te stiilet. K6ri a szav azatok me gt6te I 6t'

Elniik: A K6pviselo-testiilet 3 fovel hatbtozatk6pes'

hathrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Horv6t Onkormtlnyzat Kepvisel6-testUlete a jegyz6k<inyv hitelesitdsdvel

Kricskovics Antal k6pvisel6t megbizza.

Blniik: Bejelenti, hogy a iegyzilkdnyvet J6gine Szabados Henrietta civil 6s nemzetisegi

referens vezeti.

Elndk: Ismerteti a napirendi pontokat, majd k6ri a szavazatok megtdtel6t'

Filipovics MAt6
Kricskovics Antal
Kov6cs Brank6 Kriszti6n

eln6k
elnokhelyettes
kdpviselo



Elniik: A Kepviselo-testtilet 3 f-ovel hat6rozatkepes.

93/2017. (XII. 05.) K6brlnvai Horv6t 6nkorm:invzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangir szavazattal)

K6bSnyai Horv6t Onkorm6nyzat Kepviselo-testtilete a testtileti i.il6s napirendiet az

aldbbiak szerint fogadja el:

1. Beszimol6 a horv6t kulturilis iiriiks6g 6pokis6val kapcsolatos feladatok
ell6tisa c6ljrlb6l 2017. okt6ber 23-in az 1956-os forradalom alkalmib6l
megrendezett megeml6kez6s16l (sz6beli eloterf esztes)

El6ado: Filipovics M6te elnok
2. Beszimol6 a horv6t kultur6lis iiriiks6g6nek ipolSsival kapcsolatos

feladatok ell:ltisa c6ljrlb6l 2017. okt6ber 26-itn 9.00-12.00 6ra kiiziitt a

K6riisi Csoma Sindor K6binyai Kultur:ilis Kiizpont 41. term6ben (1105

Budapest, Szent Liszl6 t6r 7-14.) nnegrendezett Nemzetis6gi

Onkorm6nyzati k6pvisel6k kiitelez6 k6pz6s6r6l (szobeli el6teqieszt6s)

El6ado: Filipovics M6t6 elnok
3. Besz6mol6 a horvit kulturilis iiriiks6g 6pol:ls;6val kapcsolatos feladatok

ell{tisa c6lj6b6l 2017. november 4-6n megrendezett Nemzeti Gy6sznap"

alkalmib6l a koszorriz6si iinneps6916l (szobel i e loterj esztds)

Eload6: Filipovics Matd elndk
4. Beszfmol6 a Budapest F6v6ros X. kertilet K6lbinyai Onkormf nyzat iital

2017. november 23-5n megszervezett kiizmeghallgatfson val6 r6szv6telrtil

(szobeli el6teri esztes

Eloado: Filipovics Matd elnok
5. Beszf mol6 ^ horvit kultur6lis hagyominy'ok 6rz6se c6ljib6l 2017 "

november 24-6n a Szovjetuni6ba hurcolt xnagyar politikai rabok 6s

k6nyszermunkisok eml6k6re megrendezett em16ktrlbla koszor[z6si

iinneps6grtil (szobeli eloterj esztes)

El6ado: Filipovics M6td elnok
6. Javaslat ^z 

anyanyelv megorzlse 6s itiiriikit6se c6ljdb6l egyiittmiikiid6si
meg6llapodfs megkiit6s6re a Horvit Hagyomdnylrzo Egyesiilettel (szobeli

eloterjeszt6s)
Eloado: Filipovics M6t6 eln6k

7. BeszSmol6 a horvft kultur6lis iiriiks6g6nek 6pol6s6val kapcsolatos feladatok

ell6t6sa c6ljib6l egyiittmtikiidve az Orszig;os Horvit Onkormfnyzattal
Mosonmagyar6viron 2017. november 18-6rr megrendezett Horvft Nap

rendezv6nyrdl (szobel i eloteri esztes)

Eloado: Filipovics M6t6 elnok
8. Beszimol6 a F6v6rosi Horvit Onkormhnyzat (1084 Budapest, Bir6 Lajos

utca24.) 6ltal kiirt tanulm6nyi iisztiindij piiyhzr.atokra (szobeli eloterjeszt6s)

E,loado: Filipovics M6t6 elnok
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g. Javaslat a horvit kulturilis hagyominyok meg6rz6se, Sttiriikit6se, ipolisa

c6lj6b6l 2018. januar 6-in,1S.00 6rakor a K6rtisi Kulturalis Nonprofit Kft

1105 Budapest, szent Lhszl(t t6r 7-14) szdLm alatti szinhflzteremben

megrendez6sre keriil6 ,,Tutta Forza Uj6vi k.oncert" el6ad6sra (szobeli

el6terjeszt6s)
El6ad6: FiliPovics M6t6 elnok

1. napirendi pont t6rgya: Besz6mol6 a horvit kullturilis iiriiks6g 6polSs6val

kapcsolatos feiadatot elt,Atasa c6ljib6l 2017. okt6ber 2\3-hn az 1956-os forradalom

alkalm6b6l megrend ezett megem16kez6s16l (szobeli el6terj esztes)

Elniik: Besz6mol arr6l, hogy a horvit kulturilis iiriilks6g Spol6srlval kapcsolatos

feladatok elLltisa c6ljib6l a Budapest Fov6ros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzattal

egyiittrnrik6dve Z1li. okt6ber 23-6n 16.00 6rako. megrendezt6k az 1956-os

foiradalom alkatmib6l ^ me.geml6kez6st, amelyrr: a Korosi Csoma Sandor

Kob6nyai Kultur6lis Kozpont - KOSZI (1105 Budapest, Elod utca l.) szinh'zterm6ben

keri.ilt sor. Az i.inneps6g ioszortztrssal es mdcsesek gyrijt6s6val zarult a Korosi csoma

s6t6ny vegen elhelyezett kopjaf6n6l. .Tavasolja, hogy a koszorf koltseg6hez brutto 5

100 Ft osszeget biztositsanat, uala,nint fogadj6k el a;z elnok besz6moloiat' K6ri a

szav azalok m e gtete I 6t'

Kricskovics Antal: Egyetert az elnok iavaslat6val'

Elniik: A K6pviselo-testtilet 3 f6vel hat6rozatkepes'

hathrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6bdnyai Horvat onkormanyzat K6pvisel6-testi.ilete a horvit kultur6lis iiriiks6g

:lpol6s6val kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj:lb6l Filipovics Mate elnok

besz6mol6jit, valarnint egyiittrntikodve a Budapest Fov6ros X' kertilet Kob6nyai

Onkorrn6nyzattal 2011. okt6ber 23'in 16.00 6rakor a Korosi Csoma Sandor

Kob6nyai Kulturalis Kozpont - KOSZI ( I 105 Budapest. Elod utca | .) szinh|ztemeben

^z 
1956-os forradalom 6s szabads6gharc tisztek:t6re megrendez6sre kerii16

eml6kez6sr5l, valam rnt az azt koveto koszorizitsrol elfogadja'

2. napirendi pont t6rgya: Besz6mol6 a horvit kulturr6lis iiriiks6g6nek :lpol:ls:lval

kapcsolatos feladatot LUata.a c6tj5b6l 2017. okt6ber 26-6n 9.00-12'00 6ra kiiziitt

a K6riisi Csoma S:lndor K6b6nyai Kulturilis Xliizpont 41. term6ben (1105

Budapest, Szent Lirszl1 t1r 7-14".) megrendezett Nemzetis6gi Onkorm6nyzati

k6pvisel6k kiitelez6 k6pz6s616l (sz6beli el6terjeszt6s)

Erniik: Besz6mol arr6l. hogy ^ horvit kurturiiris tiriiks6g6nek 6pol{s5val

kapcsolatos feladatok ellatrlsa c6ljrlb6l 2017. okt6brer 26'hn 9'00-12'00 ora kozott
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megrendeztdk a Nemzetis6gi onkorm6 nyzati k6pvisel6k kiitelez6 k6pz6s6t a KSrosi

Csoma S6ndor K6b6nyai Klultur6lis Kozpont (1105 Budapest, Szent Liszl1 tdr 7-14')

A k6pz6s tem6ia: A'k6p\rirel6i joggyakorl6s 6s. kdtelezetts6gteljesit6s k6rd6sei a

t6rv6nyess egi tapasztalat alapjan. fEii a besz6mol6 elfogad5s5t, majd a szavazatok

megtdtel6t.

Kricskovics Antal: Egyetdrt az eln6k javaslat6val'

Eln6k:AK6pviselo.testiilet3f6velhatttrozatk€pes.

hathrozata
(3 igen, egyhangf szavazattal)

Kob6nyai Horv6t onkorm6n yzat Kepviseld-testtilete_a. h,rv6t kulturilis iiriiks6g6nek

6pol6s6val kapcsolatos feladatok elt6t6sa c6lj6b6l Irilipovics Mate eln6k

t6jdkoztatojut .? 2017. okt6ber 26-in 9.00 -12'00 ora kozott megrendezett

Nemzetis6gi onkormi nyzati k6pvisel6k kiitelez6 h6pz6s6r6l a Korosi csoma

S6ndor K6banyai Kultur6lis Kozpont 4l . term6ben ( I 105 Budapest' Szent Litsz'lo ter 7 -

14.) elfogadja.

3. napirendi pont t6rgya: Besz6mol6 a horvat kulturalis iiriiks6g 6pol6s6val

kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj6b6l 2Ol7 ' november 4-6n megrendezett

Nemzeti Gy6sznap" alkalm6b6l a ko-szorriz6si iinneps6'9rol (szobeli eloter'ieszt6s)

Elniik: Besz6mol arrol, hogy a horvSt kultur6lis iiriiks6g 6pol:ls6val kapcsolatos

feradatok elrrrtasa c6rj6b6r a Budapest F6v6ros X. keri.ilet K6b6nyai onkorm6nyzattal

egyiittmtikodve, valamint a 2011. november 4-6n 10'00 6rakor "Nemzeti
Gy6sznap,'alkalm6b6lmegrendeztekakoszorrizisiiinneps6get'amelyreazE'lcs
sarokndl Silye S6rnuel 6s tarsai tiszteletere felallitott ernlekmtindl (1105 Budapest"

Kor.si csoma Sandor ut -Mal6ta utca sarok) keriilt sor. E,ml6kezo beszedet rnondott

Kov6cs Robert, Kobanya polg6lnestere. Az tinneps6g koszorirz6ssal z6rult' Keri a

beszdmolo elfogadas6t, majd a szavazalok megtetelet'

KricskovicsAntal:E,gyetertazelnokjavaslat6val'

Etntik:AKepviselo-testiilet3ldvelhat6rozatk6pes.

hathrozata
(3 igen, egYhangir szavazattal)

Kob6nyai Horvat onkorman yzat Kepviselo-testtilete a horvit kulturilis iiriiks6g

Spol6sSval kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj6b6l Filipovics Mat6 elnok

beszimol6jft, valamint egyiittrn[ikodve a Budapest Fov6ros X' kertilet Kob6nyai

onkorm6nyzattal 2017. november 4-6n 10.00 6r:lkor a ,,Nemzeti Gy6sznap'o
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alkalmrib6l az Eles sarokn6l Silye S6muel 6s tilrsai tiszteletdre fel6llitott eml6kmtin6l

(1105 Budapest, K6rdsi Csoma S6ndor rit -Mal6ta utca sarok) megrendezett

i.innep s 6 gr 6l es azt kdv et6 ko szorizttsr6 I e I fo g adj a.

4. napirendi pont t6rgya: Besz6mol6 a Budapest F6v6ros X. keriilet K6b6nyai

6nkoim6 nyrit iital 2017. november 23-hn megszervezett kiizmeghallgatfson

va16 r6szv6tel16l (szobeli eloterjesztds)

Elniik: Besz6mol arr6l, hogy a Budapest F6v6ros X. keriilet Kob6nyai Onkorm6nyzat

Kepviselo-testi.ilete polg6rmester6tol meghivast kaptak a 2017 ' 6vi

kiizmeghallgatasra, amelyre 2017. november 23-an 17 00 6rakor kerlil sor a Korosi

Kulturalis Nonprofit Kft (1105 Budapest, Szent Lhszl' ller J-14.) 1. sz6mri termdben.

K6ri a besz6molo elfogad6s6t, rnaid a szavazatok megt6tel6t.

Kricskovics Antal: E,gyet6rt az elnok t6jdkoztatoi6val, 6s r€,szt vett a

kozmeghallgat6son.

Elniik: A Kepviselo-testUlet 3 f6vel hat6rozatk6pes.

(3 igen, egyhangri szavazattal)

Kobanyai Horv6t Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testtilete Filipovics MAt6 elnok

t6j6koitatoj6t a Budapest F6v6ros X. kertilet Kob6nyai Or"rkorrn6nyzat Kepviselo-

teittilete tital2017. november 23-in 17.00 6rakor a KSr6si Kulturalis Nonprofit Kft

( I 105 Budapest. Szent Lhszlo ter I l14.) 1 . szarnri terrneben megrendezett

kiizmeghallgatrlson val6 r6szv6tel16l elfbgadja.

5. napirendi pont tirgya: Besz6mol6 a horvdt kulrlurSlis hagyom6nyok 6rz6se

cetlenOt 2017. novembei 24-6n a Szovjetuni6ba hurcolt magyar politikai rabok 6s

k6nyszermunkSsok eml6k6re megrendezett eml6ktirbla koszorrizfsi i,inneps6gr6l

(szobeli el5terj esztes)

Elniik: Besz6mol arrol, hogy a horvit kulturilis hagyomfnyok 6rz6se c6lj6b6l

201j. november 24-en 11.00 orakor a Kob6nyai Onkormdnyzattal egytittmrikodve a

1102 Budapest, X. Allom6s utca 2. szirmi 6ptilet faliin6l a Szovjetunitiba hurcolt

magyar potitiXui rabok 6s k6nyszermunk6sok eml6k6re eml6ktibla koszorfzfsi

iinneps6g et szerveztek. A k6pviselok r6szt vettek a megeml6kezesen. A koszoruzdson

r6szt vet| Marksteinne Molnar Julianna elnok. K6ri a besz6rnolo elfogad6s6t, rnajd a

szav azatok me gt6te I et.

Kricskovics Antal: Reszt vett a megemlekezdsen"

9712017. (XII.



Elniik: A Kepvisel6-testtilet 3 fovel hatirozatkdpes.

98/2017. (XII. 05.) K6b6nvai Horv6t Onkormrlnvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hathrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Horv6t Onkorm6nyzat K6pviselo-testiilete Filipovics M6td elnok

besz6molojdt a horvft kulturilis hagyominyok 6rz6se,c6ljib6l 2017. november 24-

6n 11.00 6rakor a Szovjetuni6ba hurcolt magyar politikai rabok 6s

k6nyszermunkisok eml6k6re megrendezett eml6ktibla koszoniz6si iinneps6g6r6l a

1102 Budapest, Allom6s utca 2. szdm alatti ernl6kt6bl6n6l elfbgadja.

6. napirendi pont tirgya: Javaslat 
^z ^ny^nyelv 

meg6rz6se 6s 6tiiriikit6se c6ljib6l
egyiittmtikiid6si megdllapodis megktit6s6re t Horvit Hagyom:iny6rzo
Egyesiilettel (szobeli elSterj esztds)

Elniik: Ttlekoztatja a kepviseloket arr6l, hogy a Horv6t Hagyomanyorzo Egyesiilettel

(1102 Budapest, Liget utca l/c., Ill23.) evek ota nagyon szoros kulturalis kapcsolatot

ipolnak. Isp6novitytva elnok asszony kezdetektol a KSb6nyai Horv6t Onkorm6nyzat

k6pviseloje volt 6s nagyban segitette az 6nkonn6n1'zat rnukod6s6t. .lavasolia a

K6pviselo-testtiletnek, hogy az anyanyelv meg6rzd,se 6s 6torokit6se cdlj6bol

egytittrnrikoddsi n-reg5llapod5st kossenek a Horv6t Ftagyorn6nyorzo E,gyestilettel.

Javasolja, hogy, az E,gyestilet rnrikddesi koltsdgeihez brutt6 20 000 Ft keretosszeggel

jaruljanak hozzA a 2017. evi koltsdgvetdsben rneghatarttzott dologi kiaddsok terh6re.

Kdri a k6pvisel6k velern6ny6t, majd a szavazatok rnegt6tr;16t.

Kricskovics Antal: Egyet6rl az elhangzottakkal, a javaslattal, val6ban p6ldadrteku a

kapcsolat az E,gyesiilettel 6s javasolja a meg6llapod6s me,gkotes6t.

Elniik: A K6pvisel5-testtilet 3 fovel hat6rozatk6pes.

99/2017. (XII. 05.) K6brlnvai Horvft 6nkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hathrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. Kob6nyai Horvat Onkorm6nyzat az anyanyelv meg6,rz6se 6s rltiiriikit6se c6ljrlb6l

egyiittmtik6d6si megdllapod6st k6t a Horvit Hagyomf nyorzo Egyesiilettel (1102

Budapest, Liget utca 1/c., IIl23.). Az Egyesiilet mtikodtisi koltsegeihez brutto 20 000

Ft osszegri tamogatast biztosit a 2017. evi kolts6gvet6sben meghat6rozott dologi

kiad6sok terh6re.

2. A K{pviselo-testiilet felk6ri az elnokdt az egytittmtik6desi meg6llapodhs al|iristua.
Hat6rid6:
Felel6s:

azonnal
elnok
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7. napirendi pont tirgya: Besz6mol6 a horvit kultur:llis iiriiks6g6nek ipoLlsrival

kapcsolatos ieladatok ell6t6sa c6ljib6l egyiittmiikiidve ^z 
Orsz6gos Horv6t

OnXo.ranyzattal Mosonmagyar6v6ron 2011, november 18-6n megrendezett

Horvit Nap rendezv6nyr6l (szobeli el6terjeszt6s)

Elniik: T(tjekoztatia a k6pvisel6ket, hogy ^ horvfit kultur6lis tirtiks6g6nek

6pol6s6val kapcsoiatos feladatok ell6t6sa c6ljib6l 6s egyiittmiikiidve az Orszigos

Horv6t Onkorminyzattal 2017. november 18-6n 1:j.00 6rakor megrendeztek a

Horv6t Nap rendezv6n yt az uFM Arenaban Mosonmagyar6v6ron a Kapucinus

utc6ban. A Horv6t Nap vednoke Ader J6nos, Magyarc,rsz6g kozt6rsasagi elnoke es

Kolinda Grabar-Kitarovic, a Horv6t Kozt6rsasag elnoke. A Gradiscei r6gio kulturalis

egyesiileteinek mtisora el6tt volt ki6llit6s a gradistyei horv6tok Magyarorsz6gon

cimmel, valarnint szentmise. Javasolfa, hogy a rendr:zveny rendezv6nyszervez6si

kolts6geihez brutto 40 000 Ft keretosszeget biztositsanak 2017. evi kolts6gvetesben

rnegha-t6rozott feladatalapri kiad6sok terhZre. Keri a besz6molo elfogadas6t, rnajd a

szav azatok m e gtete I et.

Kricskovics Antal: Egyet6rt az elndk javaslat6val'

Elniik: A K6pviselo-testtilet 3 f6vel hat6rozatk6pes'

hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazatl"al)

Kob6nyai Horv6t onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete a horv6t kultu16lis

iiriiks6g6nek 6polSs6val kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj6b6l egyiittmtikiidve az

orsz6gos Horv6t Onkormri nyzattal Filipovics ld6te elnok besz6moloj6t a

feladatalapu tamogat6srol a 2Oil. november 18-6nr 15'00 6rakor megrendezett

Horv6t Nap rend"ezv6nyr6l az UFM Ar6n6ban Mosonmagyarov6ron a Kapucinus

utc6ban elfogadja. A Horvat Nap rendezYenyszervezdsi kolts6geihez brutt6 40 000 Ft

keretosszeget biztos it a 2017 . 6vi kolts6gvet6sben meghat6rozott dologi kiad6sok

terh6re.
A feladatalapu tarnogat6s felhaszn6lisa az eloirdnyoz:ottak ds tervezettek szerint a

teleptil6s nemzetisdgl olet6nek fellendit6s6t. szinesit<!s6t szolgaltak a megvalosult

kozoss6gi p.og.u,rJk, valamint nemzetis6gi hagyornany -es kultirra apol6s6nak

koszonhetoen. A feladatalapu t6mogat6s felhaszn6l6sa sor6n a nenlzetis6gi

onkormdnyzat kiemelt figyelnet forJitott az ififirs6g nemzetisegi eletbe valo

bevon6s6ra, a fiatal geier6cioban a nemzetis6gi hovatarloz6s 6torokit6senek

m6lyites6re.

2. A K6pvisel6-testiilet felk6ri az elnokot a szi.ikseges intezked6sek megt6tel6re'

Hat6rido:
Felelos:

azonnal
elnok
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8 napirendi pont thrgyaz Besz6mol6 a F6vfrosi Horvit Onkormhnyzat (1084

Budapest, Bir6 Lajos utca 24.) 6ltal kiirt tanulmrlnyi iisztiindij pilyhzatokra
(sz6beli eloterjeszt6s)

Etniik: Tillkoztatja k6pvisel6ket arr6l, hogy T6th Maja a Horv6t Hagyom6nyorzl
Egyesiilet tagja, rendszeresen j6, a foglalkozrlsokra. A Nemzetis6gi Ifiris6gi

Tal6lkoz6n id6n k6pviselte a horv6tokat 6s szdpen szerepelt. Maja rendszeresen r6szt

vesz a horv6t rendezvdnyeken. Nagyon tigyes, szorgalmas, .. megbizhato,

feleloss6gteljes. A pdlydz6 olyan di6k, akit aj6nlok az Orszitgos Horv6t Onkorm6nyzat

tanulm6nyi dsztdndijra. K6ri a beszdmol6 e6fogad6s6t, maj d a szav azatok megtdtel6t.

Kov6cs Brank6 Krisztiin: Egyetdrt az eln6k javaslatrival.

Elniik: A KdpviselS-testtilet 3 f6vel hatirozatkdpes.

101/2017. (XU. 05.) K6b6nvai Horvit Onkormdnyzat K6pvisel6-testillet6nek
hathrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

A KSb6nyai Horvdt Onkorm6nyzat Kepviselo-testi.ilete T6th Maja di6kot a F6v6rosi

Horv6t Onkorm6nyzat (1084 Budapest, Bir6 Lajos utca 24.) 6ltal kiirt 50.000 Ft

osszegti tanulm6nyi 6szt6ndij 6ra j avasolta.

9. napirendi pont tirgyaz Javaslat a horvit kulturiliis hagyominyok megrirz6se,

ritiiriikit6se, 6pol6sa c6lj6b6l 2018. januir 6-6n,18.00 6rakor a K6riisi Kulturf lis
Nonprofit Kft 1105 Budapest, SzentLhszl6 tfr 7-14.) s;zhm alatti szinhhzteremben
megrendez6sre kertil6 ,,Tutta Forza Uj6vi koncert" el6adisra (szobeli

eloter.jesztes)

Elniik: Ttqekoztatja a k6pvisel6ket arr61, hogy a horv6t kulturilis hagyominyok
meg6rz6se, rltiiriikit6se, 6pol6sa c6lj6b6l 2018. janurlr 6-6n,18.00 6rakor a Kordsi
Kulturalis Nonprofit Kft (1105 Budapest, Szent Litszlo ter 7-14.) szam alatti

szinhlzteremben megrendezesre kertil6 Tutta Forza Uj6vi koncert el6adisra.
Javasolja, hogy a rendezv6nyen vegyenek rdszt a k6pvisel6k es a Horv6t Iskola diakf ai.

A rendezv6ny rendezvenyszervezesi 6s iegyert6kesit6si koltsegeihez brutt6 30 000 trt

keretosszeget javasol biztositani a rendelkezdsere dll5 2011. evi kolts6gvetdsben

nreghat6rozott dologi kiaddsok terh6re. Keri a szavazatok megtetel6t.

Kricskovics Antal: Egyet6rt az elnok javaslataval.

Elniik: A K6pviselo-testtilet 3 f6vel hat6rozatk6pes.



(3 igen, egYhangri szavazattal)

L K6b6nyai Horv6t onkormanyzat K6pviselo-testi.ilete Filipovics Mate eln6k

besz6molojat a horv6t kulturfris hagyom6nyok meg6rz6se, itiiriikit6se, 6pol6sa

c6lj6b6l 2018. januir 6-6n, 18.00 Oiator u koroti Kultur6lis Nonprofit KIt (1105

Budapest, Szent Liszlo tet 7-14.) szfrm alatti szinh6zteremben megrendez6sre keriilo

Tutta Forza Ujevi koncert el6adSsr6l elfogadja. A renclezv6ny rendezYenyszervez6si

6s jegy6rtdkesites koltsdgeihez brutt6 3O 000 Ft keretosszeget biztosit a

rendelkez6s6re 6llo 2017.6vi kdltsegvet6sben meghat6ro:zott dologi kiad6sok terhere'

2. A Kepviselo-testtilete felk6ri az elnokot a szi.iksdges int6zkedesek megt6tel6re'

Hat6ridS:
Felel6s:

bezdrja.

azonnal
elnok

Elniik: Meg6llapitia, hogy tov6bbi javaslat vagy eszrev'5tel

6rkezett, megkoszoni a jelenldvok aktiv r6szv6tel6t, 6s a

a kepviselok r6sz6rol nem

testiileti til6st 14.15 kor

K.m.f. i,J
srt
'i"t Hit*.. n-6,wMA

Jegyzokonyv-hiteles ito
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102/2017. (XII. 05.) K6b6nvai Horvit Onkormrlnrrzat K6pvisel6-testiilet6nek
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Az ORSZACOS HORVAT
oNronuANyzar

ESA
MAGYAnonszAGr HoRVAToK

SZOVBTSEGE

tisztelettel meghfvja Ont

a2017. november 18-6n
Mosonmagyar6v6ron megrendez6sre

keriil6

HORVAT NAPRA

A Horv6t Nap v6dnokei:

Ader J6nos,
a Magyar or szSg kozt6rsas5gi elnoke

Kolinda Grabar-Kitarovi6,
a HorvSt Kozt6rsas6g elnoke

A rendezv6ny helye:

UFM Ar6na
Mosonmagyar6v6r, Kapucinus utca, 9200

R6szv6teli szbndekht a k<ivetkez6
el6rhetosdgen teheti meg:

06tU303-6093
e-mail : hrsamouprava@chello.hu

HRVAT'SKA DRZA\TNA SAMOUPRAVA
I SA\/EZ HRVATA U MADARSKOJ

Vas pozivaju
da svojom nazodno5iu

uvelidate

DAN HRVATA

koji 6e biti odrZan

1 8. studenog 201 7. godine
u Starom Gradu

Pokrovitelj i Dana Flrvata:

Kolinda Grabar-Kitarovid,
predsj ednica Republike Flrvatske

Ader J6nos,
predsjednik Madarske

Mjesto odrZavanja priredbe:

UFM Arena
(Stari Grad, Ulica kapucinus)

Molimo potvrdu dolaska:
+36 (1) 303-6093

e-mail : hrsamouprava@chello.hu



JELENLETI iV

a K6binyai Horvit Onkormf nYzat

2017. december 5-6n 14.00 6rai kezdettel
megtartott testiileti iil6s6n

Meghivottak:

dr. Eder G6bor jog6sz:............

J6g6n6 Szabados Henrietta referens:.. ry

2./ Kov6cs Brank6 Kriszti6n:..

3'l Kricskovics Antal' K*h^^ 'd@d'


