
MEGHIVO

A Kribrinl ai I Iorr':it Onkorminl zat
K6pvisel6-testiilete

2018, augusztus 31-6n 10.30 6rai kezdettel
a Kor<isi Csoma Srindor K6b6nyai Kulturrilis K6zpont, KOSZI-ben

( I I 05 Bp. X.. Elod utca I .

rendes testiileti iil6st tart,
melyre eziton meghivom.

Napirendi pontok:

l. Javaslat a K6b6nyai Horvrit 6nkorm lnyzat 2018.6vi kiilts6gvet6s6nek m6dosit:isrlra
(sz6beli el6terjesztds)
E[6ad6: Kov6cs Brank6 Kriszti6n eln6k

2. Beszdmol5 a horvrit kulturilis iiriiks6g6nek 6pol6s{val kapcsolatos feladatok
elldtrisa c6ljrlb6l 2018. augusztus 20-6n megrendezett Szent Istv{n-napi
iinneps6916l (sz6beli eloterjesztds)
El6ad6: Kov6cs Brank6 KrisztiriLn etndk

3. BcszSmol6 a kulturrilis tiriiks6g6nek 6polis6val kapcsolatos feladatok cllitfsa
c6ljribril 2018. szeptember l-j6n K6bfnydn ar bhegy parkban megrcnclezett XI.
K6brinyai Rendv6delmi Naprril (sz6beli el6terjesztds)
Eload6: Kovdcs Brank6 Krisztirin eln6k

1.

5.

Beszimol6 a Budapest F6vdros X. keriilet K6bdnyai dnkormdnyzat 25/2012. (v.
23.) iinkormrinyzati rendelet m6dosit:lsrinak v6lem6nyez6s6r6l (sz6beli
el6terjesztds)
Eload6: Kovrics Brank6 Krisztidn elncik
Javaslat a horvdtorsz6gi tesfv6rvfrosi kapcsolatok 6pol6s{val kapcsolatos
feladatok el16trisa c6tjdb6l a 2018. szeptember l4-16-a ktiziitt megrenclez6sre
kcriil6 53. Vinkov:ici 6szi Napok rendezv6nysorozaton val6 r6szv6telre (sz6beli
eloterjesztds)
Eload6: Kov6cs Brank6 Kriszti6n eln6k

Esetleges t6volmarad6s6t kdrem, a Polgiirmesteri
sziveskedj6k.

Budapest, 2018. augusztus 22.

Hivatal 4338- l4l -es telelonsziimiin jelezni

s.k.
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r6eANynr nonvAr oNronmANyzlr
xrpvlsnlo-rpsrUr,Btr

I 102 lluda Szent Lfszl6 t6r 29.

K6sziilt:

Jclen vannak: Koviics Brank6 Krisztirin
Kricskovics Antal

JEGYZOKONYV

a K6brinyai Horviit Onkormdnyzat 2018. augusztus 3l-dn 10.30 6rai
kezdettel a K6rdsi Csoma Siindor K6b6nyai Kulturrilis K6zponr, KOSZI
(1105 Bp. X., El6d utca l.) I emelet 10. sz6m alatti nemzetisdgi irod6ban
megtartott k6pvisel6-testiileti iildsdn.

A Kdbrinyai Polgf rmesteri Hivatal r6sz616l tan6cskozrisi joggal:
dr. Szabados Ott6
J6g6n6 Szabados Henrietta

elndk
elnrikhelyettes

Jogasz
civil ds nemzetis6gi referens

Kov6cs Brank6 Kriszti6n, a K6brinyai Horv6t Onkorm6nyzat elncike iidvdzli a
megielenteket ds a rendes testiileti iildst megnyitja. Megrillapitja, hogy a testiileti
iildsen 2 fd k6pvisel6 megjelent, 6s a testUlet hatiirozatkdpes. Bejelenti, hogy a
jegyzokiinyv magyar nyelven kdsziil. Kdr mindenkit, hogy az iil6s jelenl6ti iv6t irj6k
al6, amely a jegyz6k6nyv0k, amely kOzokiratnak minosiil melldklet6t kdpezi az
elk6szitett meghiv6val ds az ir6sbeli el6terjesztdsekkel egyiitt.

Javasolja, hogy a jegyz6kdnyv hitelesitdsdvel Kricskovics Antal elnrikhelyettest bizza
meg a Kdpvisel6-testiilet. K€ri a szavazatok megtdteldt.

Elntik: A Kdpvisel6-testiilet 2 f6vel hat6rozatkdpes.

hatirozata
(2 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Horv6t onkormdnyzat Kdpvisel6-testiilete a jegyz6k6nyv hitelesites6vel
Kricskovics Antal eln<ikhelyettest megbizza.

Elniik: Bejelenti, hogy a jegyzSk0nyvet J6g6nd Szabados Henrietta civil 6s nemzetisdgi
referens vezeti.

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



2

Elniik: A Kdpviselti-testtilet 2 f6vel hat6rozatkdpes.

(2 igen, egyhan gi szavazafial)

K6brinyai Horviit onkor manyzat Kdpvisel6testiilete a testiileti ulds napirendj6t az
al6bbiak szerint fogadj a el:

3.

2.

l.

1.

5.

Javaslat a K6brinyai Horvit onkormrinyzat 2018. 6vi kiilts6gvet6s6nck
m6dositds6ra (sz6beli ekiterjesztds)
E,load6: Koviics Brank6 Krisztidn elncik
Besz{mo16 a horv6t kulturdlis iirtiks6g6nek 6polisrival kapcsolatos
feladatok ell6tdsa c6ljib6l 2018. augusztus 20-in megrendezett Szent
Istvfn-napi iinneps6g16l (sz6beli eloterjeszt6s)
Eload6: Koviics Brank6 Krisztirin elnrik
Beszrimol6 a kulturflis iiriiks696nek 6polds6val kapcsolatos feladatok
elLltdsa c6ljrib6l 2018. szeptember l-j6n K6b6ny6n az Ohegy parkban
mcgrendezett XI. K6binyai Rendv6delmi Nap16l (sz6beli elcircr.iesztes)
El6ad6: Kovdcs Brank6 Kriszti6n eln6k
Besz:imol6 a Budapest F6vdros X. keriilet K6b6nyai dnkormiinyzat
2512012, (v. 23.) iinkorminyzati rendelet m6dosit:is6nak v6lem6nyez6s6r6l
(sz6beli el6terjesztds)
Eload6: Koviics Brank6 Krisztirin elnrik
Javaslat a horvAtorsz{gi testv6rv{rosi kapcsolatok 6pol6s6val kapcsolatos
feladatok ellitrisa c6lj6b6l a 2018. szeptember l4-16-a kdziitt megrendez6sre
keriil6 53. vinkov6ci oszi Napok rendezv6nysorozaton val6 r6szv6telre
(szobeli el<iterj esztds)
El6adti: Koviics Brank6 Kriszti6n eln6k

1. napirendi pont tirgya: Javaslat a K6b6nyai Horvft Onkormdnyzat 201g. 6vi
kiilts6gvet6s6nek m6dosit6sira (sz6beli el6terjesztds)

Elniik: T6jdkoztatja a k6pvisel6ket, hogy a 2018. dvi k<iltsdgvetds m6dosit6sa sziiksdges,
mivel a Gazdas6gi ds P6nziigyi F6oszt6ly t6j6koztat6sa szerint az egyes f6ktinyvi
sz6ml6kon nincs elegend o ellirfinyzat. Ez utin ismeneti a rdszletes iircsoportositrisi
javaslatot ds kdri a k6pvisel6ket, hogy mondjdk el v6lemdnyiiket, egyet6rtds eseidn tegydk
meg szav azataikat.

Kricskovics Antal: Egyetdrt az elnrik javaslat6val.

Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 2 f6vel hatdrozatk6pes.



hatfrozata
(2 i gen, e gyhan gri s zav azattal)

1.. A K6brinyai Horvdt Onkormiinyzat Kepvisel6-testiilete
Onkorm6nyzat 2018. 6vi k<ilts6gvetdsdr6l sz6l6 13/2018. (II. 15.)
szerint m6dositj a 6s az alilbbi rovatokra helyezi:

Kl Szemdlyi.juttatiisok, 6nk6nt viillalt feladat
K2 Munkaad6kat terhelti jiirul6kok ds szoci6lis

hozz|jlrulflsi ad6, rinkdnt v6llalt feladat
K3 Dologi kiadiisok, rinkdnt vdllalt feladat
K6 Beruhiiz6s, k6telez6 feladat

K3 Dologi kiad6sok, kritelez6 feladat

a K6biinyai Horv6t
halirozatit az alilbbiak

-60 000 Ft

-31 021Ft

-16 200 Ft
-25 400 Ft

132 621 Fr

2. A Kdpvisel6-testUlet felkdri az elntikdt a sziiksdges int6zked6sek megt6teldre.
Hatiirid6:
Felel6s:

azonnal
eln6k

2. napirendi pont t6rgya: Beszdmol6 a horvdt kulturilis iiriiks6g6nek 6pol:lsrival
kapcsolatos feladatok ell{tdsa c6ljib6l 2018. augusztus 20-6n megrendezett szcnt
Istvf n-napi iinneps6g16l (sz6beli el6terjesztds)
El6terjeszt6: Kov6cs Brank6 Kriszti6n elndk

Elniik: T6jdkoztatja a kdpviseloket, hogy a kulturilis driiks6g6nek 6pol6s6val
kapcsolatos feladatok elkitisa c6ljnb6l egy0ttmrikddve a Budapest F6vdros X.
keriilet K<ib6nyai Onkormrinyzatt6l rdszt vettek a Magyar oltrir el6tti teren ( 1 105
Budapest X., Szent L6szl6 tdr 7-14.) 2018. augusztus 20-6n 10.00 6rakor megrendezett
Szent Istvrin-napi iinneps6gen. A kultur6lis mrisoron rdszt vett Garai Baldzs
kepvisel6. Unnepi beszddet mondott Radv6nyi G6bor Kobdnya alpolg6rn.restere.
valarnint a keriileti egyhdzak (katolikus, evangdlikus, reforrr6tus) k6pviseloi.
Kdzrerniikddtek a P6dium Szinhin mrivdszei. Sor keriilt kenydrszentelesre,
koszorfiz6sra a mrisor Himnusszal kezd6d6tt, majd Sz6zattal zrirult. Kdri a
kepviseloket, hogy fogadj6k el a beszdrnol6t.

Kricskovics Antal: R6szt vett a rendezvenyen.

Elniik: A Kdpviseki-testiilet 2 f6vel hat6rozatkdpes.
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55/2018. (VIII. 31.) K6bdnvai Horvit dnkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatSrozata
(2 igen, egyhan gi szavazattal)

Kob6nyai Horviit Onkorm6nyzat K6pviselo-testUlete Koviics Brank6 Krisztiiin elncik
beszdmol6j6t a horvdt kultur6lis iiriiks6g6nek 6pol6s6val kapcsolatos feladatok
ellitSsa c6ljdb6l, valamint a 2018. augusztus 20-6n a Magyar Olt6r elotti tdren
(Budapest X., Szent Lasd6 Gr 7-14.) megrendezett Szent Istvfn-napi iinneps6gr6l
elfogadja.

3. napirendi pont t{rgya: Beszfmol6 a kulturrilis iiriiks6g6nek 6pol6s6val
kapcsolatos feladatok ell6trlsa c6lj6b6l 2018. szeptember l-j6n K6b6ny6n az
Ohegy parkban megrendezett XI. K6b6nyai Rendv6delmi Napr6l (szobeli
el6terjeszt6s)

Elniik: T6jdkoztatja a kdpvisel6ket arr6l, hogy a kulturilis iiriiks6g6nek 6poLlsrlval
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj6b6l a Budapest Foviiros X. keriilet Kdbdnyai
Onkorm6nyzatt6l meghiv6st kaptak ds a f<iz<iveisenyen is rdszt vettek az Ohegy
parkban 2018. szeptember l-jdn megrendezett XI. K6bdnyai Rendv6delmi Napra. A
rendezvdnyen rdszt vettek a kdpvisel6k, akik hagyom6nyos horv6t nemzeti dteleket
keszitettek gasztron6miai bernutat6val egybekcitve 6s megkin6tt6k a venddgeket.
Unnepi kdszrint6t mondott D. Kov6cs R6bert Kob6nya polgdrmestere. Sor keriilt
f-ozriversenyre, katonai testneveldsre, lovas parriddra, szolg6lati kuty6s bernutat6ra.
kdzelharc bemutat6ra, ttizolt6 6s mentdsi gyakorlatra. A gyerekek r6sz6re voltak
iigyessdgi versenyek, jAtdkos vetdlked<ik, bemutat6k sok-sok zen6vel, szinpadi
eload6sokkal egybekritve. A program rendezv6nyszervezdsi, dekor6ci6 6s dologi
kolts6geihez brfilo 72 000 Ft keretcisszeget biztositottak a 2018. 6vi kriltsdgvetdsben
rneghatdrozott dologi kiad6sok terhdre. Kdri a besziimol6 elfogadris6t, majd a
szavazatok megtdteldt.

Kricskovics Antal: Rdszt vett a rendezv6nyen. Nagyon sokan voltak es j6l sikeriilt.
Egyetdrt az elndk javaslat6val.

Elniik: A K6pvisel6-testiilet 2 fdvel hatiirozatk6pes.

hatinozata
(2 igen, egyhangri szav azattal)

l. Kobrinyai Horv6t OnkorrnAnyzat Kdpvisel6-testi.ilete Kov6cs Branko Krisztidn
elncik besz6mol6j6t a kulturSlis iiriiks6g6nek dpokisrival kapcsolatos feladatok
ell{trlsa c6ljibril, a feladatalapf timogatrisr6l, valaminr a 2018. szeptember l-j6n
az Ohegy parkban megrendezett XI. K6binyai Rendv6delmi Nap rendezv6nyr6l
elfogadja. A program rendezvdnyszervez6si, dekor6ci6 6s dologi koltsdgeihez brutt6
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72 000 Ft keretosszeget biztositottak a 2018. dvi kdltsdgvetdsben meghat6rozott dologi
kiad6sok terhdre.

2. A K6pvisel6-testi.ilet felkdri az elndkdt a sztiksdges int6zkeddsek megt6tel6re.
Hatririd6: azonnal
Felel6s: elndk

4.. napirendi pont t6rgya: Besz6moki a Budapest F6v6ros X. keriilet K6brinyai
Onkorminyzat 2512012. (V. 23.) iinkorm6nyzati rendelet v6lem6nyez6s6r6l
(sz6beli el<iterjesztds)

J6gdn6 Szabados Henriettaz Thj€koztatja a Kdpvisel6-testiiletet arr6l, hogy a
Budapest F6v6ros X. kerUlet K6b6nyai Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete (a
tovribbiakban: K6pvisel6-testiilet) a muze6lis int6zm6nyekr6l, a nyilv6nos kdnyvtriri
ell6tdsr6l ds a kcizmiivel6ddsrtil sz6l6 1997. dvi CXL. tcirvdny (a tovdbbiakban:
tdrvdny) 77. $-6ban kapott felhatalmazds alapjdn megalkotta a helyi kiizmiivel6ddsrol
sz6l6 25/2012. (V. 23.) dnkormdnyzati rendeletdt (a tovribbiakban: Rendelet). A
ttirv6ny ds egyes kapcsol6d6 t6rv6nyek m6dosit6siir6l sz6l6 2017 .6vi LXVII. trirvdny
hat6lyba l6p6se miatt sziiks6gessd v6lt a Rendelet m6dosit6sa. A trirvdny 83/A g-a
kimondja, hogy a helyi lehet6sdgek 6s saj6toss6gok alapj6n a teleptil6si <inkorm6nyzat
- a telepiildsi nemzetis6gi rinkorm6nyzattal val6 egyeztetdst kcivet6en - rendeletben
hatdrozza meg a kcizmiivel6ddsi alapszolgiiltat6sok krirdt, a feladatell6t6s forruij 6t,
mdrtdkdt.

Elniik: Kriszdni J6grind Szabados Henrietta tdjdkoztatljdt ds egyet6rt a helyi
kdzrniivel6ddsr6l sz6l6 2512012. (Y. 23.) rinkorm6nyzati rendelet m6dositiis6val. A
rendeletet a kdpvisel6k 6tolvastiik. Kdri a szavazaLok megtdteldt.

Kricskovics Antal: Egyetdrt az elnrik javaslatrival.

Elniik: A Kepviseki+esttilet 2 frivel hatiirozatk6pes.

hatirozata
(2 igen, egyhan gi szavazattal)

1. A K6b6nyai Horvrit Onkormiinyzat Kdpvisel6-testiilete egyetdrt a Budapest F6v6ros
X. keriilet K6b6nyai Onkorm6nyzat helyi kdzmiivel6ddsrril sz6l6 2512012. (V. 23.)
<inkorm6nyzati rendelet m6dosit6s6val.

2. A Kdpviselo-testiilet felkdri az elncikdt a sztiksdges intdzkeddsek megtdteldre.
llatlirid6: azonnal
Felel6s: elndk
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5. napirendi pont tirgya: Javaslat a horvitorszigi testv6rvfrosi kapcsolatok
tipol6s6val kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj6b6l a 2018. szeptember l4-16-a
kiiziitt megrendez6sre keriil6 53. vinkov6ci oszi Napok rendezv6nysorozaton val6
r6szv6telre (sz6beli el6terjesztds)

Elniik T6jdkoztatja a k6pvisel6ket, hogy a K6brinyai Horv6t Onkorrrlfunyzat
kezdem6nyezdsdre alakult ki K6b6nya ds vinkovci testvdrv6rosi kapcsolata, melyet a
Krib6nyai Horvdt Onkormanyzat azbta is 6pol: kdpz6mrivdszeti kirillii6sok
szervezdsdvel, hagyom6nytlrz6 egyiittesek fell6pds6vel, egymiis rendezvdnyein tcirtdno
rdszvdtellel. T|jekoztatja a kdpvisel6ket, hogy a K6brinyai Horv6t Onkorninyzat
meghiv6st kapott vinkovci wiros polgiirmesterdt6l, a 2018. szeptember l4-16 ktizdtt
megtartand6 53. ,,Vinkov6ci 6szi Napok" rendezvdnydre, mely aVukovdri-szerems69i
megye egyik leglelent6sebb hagyomilnybrz6 rendezv6nye. A megnyit6 iinnepsdg
2018. szeptember l4-dn 19.00 6rakor lesz a V6rosi Tan6cs Nagytermdben, majd ezt
kdveti az tinnepdlyes hivatalos megnyit6, melyet a horvrit tv egyenes ad6sban krizvetit.
A kultur6lis rendezvdnyt megnyitja Kolinda Grabar-Kitarovi6 a Horv6t K6ztiirsasiig
eln6ke. Terveik szerint e rangos esemdnyen 2 fti kdpviseli a K<ibrinyai Horvdt
0nkonniinyzat K6pvisel6-testtiletdt, akik egyben tolmiicsol6si feladatot is liitnak el a 2
f6s krib6nyai delegrici6 tagjainak. Javasolja, hogy a rendezv6ny szervezdsi, forditrisi ds
utaz6si kdltsdgeihez brutt6 100 000 Ft dsszeget biztositsanak a feladatalapri
t6mogat6sok terh6re. Kdri a kdpvisel6ket, hogy fogadj6k el a besz6mol6t.

Kricskovics Antal: Egyet6rt az elnrik javaslatrival.

Elniik: A Kdpviselo-testtilet 2 frivel hat6rozatkdpes.

hatirozata
(2 i gen, egyhan gi szav azattal)

I . K6b6nyai Horv6t Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testi.ilete Kov6cs Brank6 Kriszti6n
elnrik besz6mol6jdt a kultur6lis iiriiks6g6nek 6pol6s6val kapcsolatos feladatok
ell6tdsa 6s a horvitorszigi testv6rv6rosi kapcsolatok 6pol6sdval kapcsolatos
feladatok ell6tdsa c6ljib6l, a feladatalapri t6mogat6s16l, valamint a 201g.
szeptember l4-6n 6s szeptember l6-6n a horvdtorsz6gi vinkovci testvdrv6rosban
megrendezdsre keriil6 53. vinkovdci 6szi Napok kultur6lis rendezv6ny16l
elfogadja. A rendezv6ny szewez€si, fordit6si 6s utaz6si kdltsdgeihez brutt6 100 000 Ft
keretdsszeget biztositanak a 2018. dvi kdltsdgvetdsben meghat6rozott dologi kiadiisok
terh6re.
A feladatalapri t6mogat6s felhasznSl5sa az eloirinyzottak ds tervezettek szerint a
telepi.ilds nemzetisdgi dlet6nek fellendit6sdt, szinesit6sdt szolg6ltrik a megval6sult
kcizdss6gi programok, valamint nemzetis6gi hagyom6ny -6s kultrira 6pol6s6nak
ktiszdnhet6en. A feladatalapri t6mogat6s felhaszniildsa sor6n a nemzetisdgi
dnkormiinyzat kiemelt figyelmet forditott az iflisfug nemzetisdgi 6letbe val6
bevon6sSra, a fratal gener6ci6ban a nemzetis6gi hovatartoz6s rit6r6kit6s6nek
rn6lyit6sdre.



2. A Kdpvisel6-testiilet felk6ri az elnrik<it a sztiksdges intdzkeddsek megt6teldre.Hatiiridti: azonnal
Felel6s: eln<jk

Elniik: Megrillapitja, hogy tovribbi j vagy dszrevdtel a kdpvisekik rdszdrol nem
6rkezett, megkriszcini a
bezirja.

6teldt, 6s a testtileti iildst 10.45 kor

Elndk
O^Aum*
Jegyz6k<inyv-hiteles itri

gffi:Fi



Szent



Mentdhelikopter lesziilliisa a nap folyamrin

l0:00 Megnyitri tinnepsdg

l2:30 Lovas rend6riik bemutatriia (Kdszenl6ti Renddrs6g)

13:00 Tiizoltiisi bemutatri (ttiviirosi Katasztrrifavddelmi
lgazgatdsdg ds 0rszdgos Mentdszolgdlat)

I4d5-1515 Xiflizenekargyerekkoncertje

lKtilmendy Diivid, lllaroevich Zsolt, Sabrj Tibor
Szikely Zoltdn)

l5:30 J7:00 Virtusvetilkedii

l7:t5.17:45 Versenyekeredmdnyhirdctise,diiritadrj

l8:3019:30 legenda Band koncert

Jdszai Mari dijas szinmiivdsz

:9 17ffi

testnevelds (MH Ludovika Ziivldalj)

ffi,.)^$^

pollllld



Budapest F6vriros X. keriilet
K6bf nyai 6nkormrinyzat
Jegyz6je

..t-r**,nr*.,

sz6mri el6terjeszt6s

El6terjeszt6s
a K6pvisel6-testiilet r6sz6re

a helyi kiizmiivel6d6srdl sz6l6 2512012. (v. 23.) iinkorm6nyzati rendelet m6dosit{s616l

l. Tartalmi iisszefoglal6

Budapest Fovriros X. keriilet K6brinyai Onkorm6nyzat K6pviselo-testtilete (a tovribbiakban:
K6pvisel6+esttilet) a muzealis intdzmdnyekr6l, a nyilvrinos k6nyvt6ri e rit6sr6l 6s a
kdzmiiveloddsr6l szol6 1997.6vi cXL. tdrv6ny (a tov6bbiakban: T6rv6ny) 77. g-riban kapou
felhatalmazris alapjriLn megalkotta a helyi kdzmiivel6d6sr6l sz6l6 2512012. (V . 23.)
dnkormrinyzati rendeletdt (a tov6bbiakban: Rendelet).
A muze6lis int6zm6nyekr6l, a nyilviinos k6nywtriri ell6trisr6l 6s a kdzmr.ivel6ddsr<il sz6l6
1997. €vi cXL. tdrv6ny 6s egyes kapcsol6d6 r6w6nyek m6dosit6srir6l sz6l6 2017 .6vi LXVII.
tdrvdny hatdlyba l6p6se miatt sziiksdgess6 v6lt a Rendelet m6dosit6sa. A Tdrvdny 76. $-a
rendelkezik a teleptildsi dnkorm6nyzatok kdzmiivel6d6si feladatair6l, mely szerint a telepiil6si
dnkormrinyzatok kdtelez6 feladata a helyi kdzmilvekiddsi tev6kenysdg t6mogat6sa. A 76. $
(3) bekezddse felsorolja az alapszolgltat6sokat, 6s a (7) bekezd6sben rdgziti, hogy - tcibbek
kdzdtt - a f<iviiros keriileteiben k6telez6 feladat a (3) bekezd6s szerinti k<izmiivel6d6si
alapszolg6ltat6sok teljes kdrdnek megszervezdse.

A k<izmiivel6d6si alapszolgiltat6sok a T6rv6ny felsorol6sa szerint:
a) miivel6d<i kdzdssdgek l6trejdttdnek el6segit6se, mrikdddsilk trfunogatiisa, lej lSddsiik
segit6se, a kdzmr.ivel<id6si tevdkenys6gek 6s a miivelod6 k6z6ss6gek sz6m6ra helyszin
biztositrisa,
b) a krizdssdgi 6s tdrsadalmi reszvdtel biztosit6sa,
c) az egesz 6letre kiterjed6 tanulds felt6teleinek biztositisa,
d) a hagyomrinyos kdzdss6gi kultur6lis 6rtekek 6t6rdkit6se felt6teleinek biztosit6sa,
e) az amattir alkot6- 6s el6ad6-miivdszeti tev6kenys6g feltdteleinek biztosit6sa,
1) tehets6ggondozis 6s -fejleszt6s feltdteleinek biztositesa,
g) a kultur6lis alaprl gazdas6gfejlesztds.

A fenti m6dositris alapjdn javaslom a Rendeletben meghatrirozott feladatok m6dositiisdt.

A Kdpvisel6-testiilet a K6rdsi csoma srindor K6brinyai Kultur6lis Nonprofit Korl6tolt
Feleltissdgti T6rsas6g alapitisrir6l sz6l6 205/2015. (V. 21.) KOKT hatfurozal|val l6trehozta a
K<irdsi Csoma Sandor K6briayai Kulturdlis Nonprofit Kft.-t (a tovdbbiakban: K6r6si
Nonprofit Kft.), mely a 2015. augusztus 31-6n megszi.intetdsre keriil6 K6r6si Csoma Siindor
K<ib6nyai Kultur5lis Kdzpont feladatait vette 6t.

A Tdrvdny 77. $ (l) bekezd6se kimondja, hogy a k6zmrivel6d6si alapszotgriltatrisok
folyamatos hozzbfdrlse drdekdben az rinkormiinyzat k6z6ss6gi szinteret, illetve
kdzmiivel6ddsi intdzmdnyt biztosit, mely - tdbbek kdzdtt * segiti a kdzdss6gi rev6kenys6get,
dsztdnzi a k6zdssdgek mtikdd6s6t, mindenki szimira hozzdf5rheto. A Tdrvdny 77. $ (5)
bekezddse szerint a kdzmiivel6d6si intdzm6ny tipusa lehet: miivel6d6si haz, mrivel6d6si
k6zpont, kultur6lis kdzpont, tdbbfunkci6s kdzmiivel6ddsi intdzmdny, n6pf6iskola, n6pi
k6zmrives alkot6h6z, gyermek-, illewe iSris6gi h2, szabadid6kdzpont.



Az onkormiinyzat az Al,mlla fenntartott Krirrisi Nonprofit Kft.-n keresztiil a kcivetkezo
k<jzmrivel6d6si int6zm6nyek mtik6d6s6t biztositja:

1. Kortisi Csoma Siindor K6banyai Kultunilis K6zpont,
2. KOSZI 6s a Tanuszoda,
3. Ujhegyi Kdzdss6gi Hriz,
4. Helyttirt6neti Gyiijtem6ny,
5. iidtil6k.

A Rendeletben a tdrvdnyi besoroLisnak megfelel6en pontositani szi.iksdges az Onkormilnyzat
6ltal fenntartott kdzmiivel6d6si intdzm6nyt.

A T6rv6ny 82. $-a kimondja, hogy - tdbbek kdzdtt - f6varosi kertiletenk6nt K6zmiivel6d6si
Kerekasztal alakithat6, mig a 83. $ rendelkezik l6trehoz6s6nak feltdteleir6l. Az
Onkorm6nyzathoz Kdzmrivel6ddsi Kerekasztal megalakitiis6val kapcsolatban megkeresds
nem 6rkezett.

A Tdrvdny 83/A g-a kimondja, hogy a helyi lehet6s6gek 6s saj6toss6gok alapj rin a teleptildsi
<inkorm6nyzat - a telepiildsi nemzetis6gi dnkorm6nyzattal val6 egyeztetdst krivet8en -
rendeletben hatArozza meg a k6zmiivel<iddsi alapszolg6ltatdsok kdr6t, a feladatelLitds
formdj6t, m6rt6k6t. A helyi nemzetis6gi dnkormanyzatokkal M egyeztetls megt6rt6nt. Az
6ltaluk meghozott halitrozalokat az el6terjesztds 2. melldklete tart almazza.

II. Hatrisvizsg6lat

A Rendelet m6dosit6sa kdveti a tdrvdnyi m6dosit6st, igy garant6lja a jogszerfi mLikctdds
feltdteleit. A kdzmrivel6ddsi alapszolg6ltatdsok T6rv6ny szerinti m6dosit6sa b<iviti az el6rheto
szolgriltat6sok k6r6t, igy kisz6lesedik a lakossdg kdzmtivel6d6si ellitottsriga. A Korcisi
Nonprofit Kft. az riltala mrikddtetett intdzmdnyekben a T<irv6nyben meghadrozott
kdzmrivel6d6si alapszolgriltat6sok teljes k6r6t biztositja, vezeLlje 6s kdzmflvel<iddii szakmai
munkakdrben foglalkoztatott munkat6rsak legalabb 30 7o-a mesterfokozattal ds szakirSnyri
v6gzetts6ggel rendelkezik, igy az int6zm6ny tipusa a tdrvdnyi besorol6s alapjdn: kultur6lis
kdzpont.

III. A v6grehajtris felt6telei

A Rendelet m6dosit6sa a Magyarorszdg helyi dnkormany zatair6l szolo 201 I . 6vi cLXXxlx.
ttirvdny 42. $ l. pontja alapjrin a Kdpvisel6-testiilet kiz6r6lagos hat6sk6re. A m6dositris a
rendelet kihirdet6s6t kdvet6en hat6[yba l6phet, felkdsziil6si id6t nem ig6nyel, az int6zmdnyek
mLikdddsdt kdzvetleniil nem befoly6solja.

IV. Diint6si javaslat

Budapest F6v6ros X. kertilet K6banyai Onkormiinyzat Kdpvisel<i-testiilete az eloterjesztds 1.
mell6klete szerint megalkotja a helyi k6zmrivel6d6sr6l sz6lo 2512012. (v. 23.) cinkorm6nyzati
rendelet m6dosit6sar6l sz6l6 dnkorm6nyzati rendeletet.

Budapest,2018. augusztus,, "

Dr. Szab6 Kriszti6n



I . melldklet az eldterjesztdshez

Budapest F6viros X. keriilet K6b6nyai 6nkorm6nyzat K6pvisel6-testiilet6nek

.-,12018. (... .,.) iinkormdnyzati rendelete

a helyi kiizmiivel6d6s16l sz6l6 2512012. (v. 23.) iinkorm6nyzati rendelet m6dosit6s616l

Budapest Fovdros X. keriilet K6b6nyai Onkormrinyzat K6pvisel6-testiilete a muze6lis
intdzmdnyek6l, a nyilviinos kdnyvtriri ellet6sr6l 6s a k6zmrivel6ddsr6l sz6l6 1997 . 6vi CXL.
tdrv6ny 83/A. g (1) bekezdds6ben kapott felhatalmaz6s alapj6n, a Magyarorsziig helyi
cinkormiinyzatair6l sz6l6 2011. dvi clxxxx. t6rv6ny 23. g (5) bekezd6s 13. pontj6ban
meghat6rozott feladatkrir6ben elj6rva a krivetkez6ket rendeli el:

l.s

A helyi kdzmiivel6ddsr6l szol6 25/2012. (V. 23.) 6nkormrinyzati rendelet (a tovribbiakban:
R.) 3. $-a helydbe a kdvetkezo rendelkez6s l6p:

,,3. $ Az onkormrinyzat a szamdra tdrvenyben meghat6rozott kdtelezo kdzmtivel6ddsi
feladatok ell6t6sa drdek6ben
a) el<isegiti a miivel6d6 kdzrissdgek l6trej6tt6t, miikdd6siiket t6mogarja, fejloddsiiket
segiti, biztositja a helyszint a kdzmr.ivelod6si tevdkenys6gek 6s a mr.ivel<id6 k6zciss6gek
sztrmitra,
D) biztositja a k6zdssdgi ds tiirsadalmi rdszv6telt,
c) biztositla az eg6sz 6letre kiterjed6 tanul6s felt6teleit,
d) biztositja a hagyomdnyos kdz6ss6gi kulturrilis 6rt6kek atdrdkitdse felt6teleit,
e) biztositja az amati5r alkot6- 6s el<iad6-miiv6szeti tev6kenysdg felt6teleit,
.fl biztositla a tehets6ggondozris 6s -fejleszt6s felt6teleit, valamint
g) biztosida a kulturrilis alapri gazdas6gfejleszt6st.',.

2.S

Az R. 4. g-a hely6be a k6vetkez6 rendelkez6s l6p:

,,4. $ Az Onkormiinyzat a kdzmtiveltid6si fetadatai ell6t6sa drdek6ben a K6r6si Cson.ra S6ndor
K6brinyai Kultu(ilis Nonprofit Korlatolt Felel6ss6gri Tarsas6g ftj5n biztositja

a) a K6rcisi Csoma Sdndor K6brinyai Kulturdlis Ktizpont,
b) a KOSZI 6s Tanuszoda,
c) az Ujhegyi Kdzdss6gi Hriz,
d) a Helltdrtdneti Gyrijtemdny 6s
e) az iidiikik.

miikdddsdt.".

3.S

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

D. Koviics R6bert
polg6rmester

Dr. Szab6 Krisztirin
jegyzo



INDOKOLAS

A muzedlis intdzmdnyekr6l, a nyilv6nos kdnyvtriri ell6t6sr6l 6s a k6zmiivel6d6sr6l sz6l6
1997. 6vi cxl. tdrveny 2017. 6vi m6dosit6sa kdvetkeztdben v6lt sziiksdgess6 a
k<izmiivel6d6si feladatok pontosit6sa, valamint a K6rdsi Nonprofit Kft.-n kereszti.il fenntartott
int6zm6ny besoroliisa, eziital garantdlja a jogszeni mtik6d6s felt6teleit.

A kdzmiivel<iddsi alapszolgiiltatrisok tdrvdnyi virltozitst kdvet6 m6dosit6sa boviti az eldrhet6
szolgiiltat6sok kdrdt.

A k<izmr.iveltiddsi intdzm6ny tipusa t6rv6nyi besorol6s alapjrin: kultur6lis k6zpont. A
besorol6s egy6rtelmtivd teszi, hogy a K6rdsi Nonprofit Kft. a Tdrv6nyben meghitiirozott
alapszolgiiltat6sok teljes kdr6t biztositja, 6s mrik6d6s6t megfelel<i sz6mrj 6s v€gzetts6ggel
rendelkez6 munkat6rs biztositja.
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53. Vinhovacl-te jeseni
7.-16. rujna 20I8.

Osobita nam je aast pozvatiVas da svojom
nazotnoidu uveliiate otvorenje

53, vinkovaakih jeseni,
koje se odriavaju pod visokim pokroviteljstvom
Preds,ednice RH gde. Kolinde crabar Kitarovia

Sveaanost otvorenja zapoa€t (G

14. rujna 2018. u 2OrOO sati
na glavnoj pozornici u pjeiaikoj zoni

Zelimo Vam dobrodoilicu u Veiikoi vijeaniciGIada Vinkovaca,
Bana J. Jelaiiaa 1, u petak u 19:OO satl, prUe sveaanosti otvorenja.

ZUPAN GMDONACELNTK
Boio Golit, dipl.4g tvqn Eosdniil, mog.oec.qMl /a. &*,u
MolimrVas da nam porvrdu dolasl,a itieventualnu sprijeaenostjavite najkasniie do

/ lt. ruin. 2018, na rel.: 032/638-448, 032/337.20I
ili na e-mail protokol@vinkovci.hr

I



JELENLETI iV

a K6bdnyai Horv:it 6nkormf nyzat
2018. augusztus 3l-6n 10.30 6rai kezdettel

megtartott testiileti iil6s6n

l./ Kov6cs Brank6 Krisztiur, -......K.o..d*- 
e,.-g

,,;.;;;"":"rA6a M*

Meghivottak:

dr. Szabados Ott6 jogrisz:

J6g6n6 Szabados Henrieua ref.."nr'... . lfy'. .fU


