
MEGuivo

A K6binyai Orm6ny Onkormfnyzat
K6pvisel6-testiilete

2018. februir 15-6n 14.30 6rai kezdettel
a K6rdsi Csoma Sfndor Kob6nyai Kulturdlis Kozpont, KOSZI

(1105 Bp. X., Elod utca L) I emelet I0. sz6m alatti
nemzetis6gi irod6ban

testtileti iil6st tart,
melyre eztton meghivom.

2.

Napirendi pontok:
1. Beszfmol6 az iirm6ny hagyomdnyok 6pol6sa

k6fest6 szakkiir tovdbbi miikiid6s6rdl,
rendezv6ny16l (szobeli eloterj eszt6s)

Eload6: Bacsa Gyula elndk

Esetleges t6volmarad6s6t k6rem, a Polg6rmesteri
sziveskedj6k.

Budapest, 201 8. febru6r 9.

c6ljib6l az 6rm6ny hagyom:iny6rzo
valamint iinnep6lyes megnyit6

Beszdmol6 a kultrira meg6rz6se, ftiiriikit6se 6s :ipokisa c6ljdb6l egyiittmiikiid6si
megfllapodfs megkiit6s6r6l a Zugl(i Orm6ny Onkormrinyzattal, (1146 Budapest,
Thiikiily It 73.) (sz6beli eloterjesztds)
Eloado: Bacsa Gyula elnok
Javaslat a K6br{nyai 6rm6ny Onkorm:inyzat 2018. 6vi munkaterv6nek
elfogadrisrira (sz6beli eloterj eszt6s)

Eload6: Bacsa Gyula elndk
Javaslat a K6b6nyai 6rm6ny 6nkormiinyzat 2018. 6vi kiilts6gvet6s6nek
felosztrisrira (ir6sbeli eloterj eszt6s)

El6ado: Bacsa Gyula elnrik
Javaslat BKK b6rlet term6szetbeni juttatdsk6nt tiirt6n6 megrillapftrlsra (sz6beli

eloterjeszt6s)
Eload6: Bacsa Gyula elnok
Beszimol6 a 2017. 6vi mtikdd6si kiilts6gvet6si timogatrls elsz{mok{srlr6l (sz6beli

eloterjesztds)
Eload6: Bacsa Gyula elndk
Beszdmol6 a 2016. 6vi feladatalapri kiilts6gvet6si tfmogat{s elszrimokis:ir6l
(sz6beli eloterj esztds)

Eload6: Bacsa Gyula elnok
Javaslat a keriileti civil szervezetekkel val6
egy ii tt m ii kii d 6s c 6 lj 6 b 6 I e gy ii tt m ii kii d 6s i m eg6 I I a p o d:is
megkiit6s6re a Havasi Gyoprir Alapitv{nnyal (1105
Budapest, B6nya utca 31.) (sz6beli eloterjeszt6s)
Eload6: Bacsa Gyula elndk
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ll02 Budapest, Szent Lfszlti ttr 29.

JEGYZOXONYV

K6sziilt: a K6b6nyai Orm6ny Onkormilnyzat 2018. febru6r 15-dn 14.30 orai
kezdettel a K6rdsi Csoma S6ndor K6b6nyai Kultur6lis Kozpont, fOSZt
(1105 Bp.X., E16d utca 1.) I ernelet 10. sz6rn alatti nemzetis6gi irodaban

megtartott k6pvisel6-testiileti iil6sdn.

Jelen vannak: Bacsa Gyula elnok
L6inczi,Arp6d Szabolcs eln6khelyettes
Tak6cs Eva k6pviselo

A K6binyai Polgr{rmesteri Hivatal r6sz6r6l tan6cskozSsi joggal:
dr. Szabados Ott6 jogttsz

J6gine Szabados Henrietta civil 6s nemzetisdgi referens

Bacsa Gyula, a K6b6nyai Orm6ny Onkorm6nyzat elndke tidvdzli a megielenteket ds a

rendes testiileti til6st megnyitja. Megrillapitja, hogy a testiileti til6sen 3 f6 kdpviselo

megielent, 6s a testtilethattrozatkdpes. Bejelenti, hogy a jegyzokdnyv magyar nyelven

kdsztil. K6r mindenkit, hogy az Ul6s jelenldti ivet irj6k al6, arnely a jegyzok6nyviik,

amely kozokiratnak minostil melldkletetkepezi az elkeszitett meghivoval 6s az irdsbeh

eloterj eszt6sekkel egytitt.

Tirjekoztatja a Kdpvisel6-testtiletet arr6l, hogy a vagyonnyilatkozat-tdteli
kdtelezetts6g6nek minden k6pvisel6 hat6rid6ben eleget tett.

Javasolja, hogy a jegyz6kdnyv hitelesitds6vel Tak6cs Eva kepvisel6t bizza meg a

Kepvi se I 6-testti let. K6ri a szav azatok me gt6te I 6t.

Elniik: A Kdpvisel6-testUlet 3 f6vel hatirozatk6pes.

l112018. flI. 15.) K6bdnvai Orm6nv Onkormrinyzat K6pvisel6-testiilet6nek
hathrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai 0rm6ny Onkorm6nyzat Kepvisel6-testtilete a jegyzokonyv hitelesitesevel
Tak5cs Eva k6pvi selot megbizza.

Elniik: Bejelenti, hogy a jegyzokdnyvet Jog6nd Szabados Henrietta civil 6s nemzetisdgi
referens vezeti.



Blniik: Isrnerteti a napirendi pontokat, rnajd kdri a szavazatok megt6tel6t.

Elniik: A K6pviselo-testiilet 3 fovel hatSrozatkipes.

12l2018. (II. 15.) K6brlnyai 6rm6nv Onkormrinvzat K6pvisel6-testiitet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Ormdny Onkorm6nyzat Kepvisel6-testtilete a testiileti tilds napirendjet az

al6bbiak szerint fogadja el:

1. Beszimol6 az iirm6ny hagyom6nyok 6pol6sa c6ljib6l az Orm6ny
hagyominydrzd k6fest6 szakkiir tovfbbi miikiid6s6r6l, valamint iinnep6lyes
megnyit6 rendezv6ny16l (szobeli eloterjeszt6s)
El6ado: Bacsa Gyula elnok

2. Besz6mol6 a kultrira megdrz6se, itiiriikit6se 6s 6pok{sa c6ljib6l
egyiittmiikiid6si megrillapodis megkiit6s6r6l a Zuglli 6rm6ny
6nkorm6 ny zattal, (1L46 Buda pest, T h iikiily fi 7 3.) (sz6bel i el6te{ eszt6s)

El6ad6: Bacsa Gyula elndk
3. Javaslat a K6binyai Orm6ny Onkormilnyzat 2018. 6vi munkaterv6nek

elfogadrlsrira (sz6beli eloterj eszt6s)
Eload6: Bacsa Gyula elndk

4. Javaslat a K6b6nyai Orm6ny Onkorminyzat 2018. 6vi kiilts6gvet6s6nek
felosztdsrl ra (ir6sbeli el6terj eszt6s)
El6ad6: Bacsa Gyula elndk

5. Javaslat BKK b6rlet term6szetbeni juttat6sk6nt tiirt6n6 meg6llapitisra
(sz6beli eloterj eszt6s)

El6ad6: Bacsa Gyula elnok
6. Beszimol6 a 2017. 6vi miikiid6si kiilts6gvet6si timogatis elszimol6sf16l

(szobeli el6terj esztes)
E,loado: Bacsa Gyula eln6k

7. Beszdmol6 a 2016.6vi feladatalapri ktilts6gvet6si tf mogatds elszimol:isf 16l

(sz6beli el6terj eszt6s)
El6ad6: Bacsa Gyula eln0k

8. Javaslat a keriileti civil szervezetekkel val6 egyiittmiikiid6s c6ljtib6l
egyiittmtikdd6si megillapod6s megkiit6s6re a Havasi Gyopf r
Alapitvinnyal (1105 Budapest, B6nya utca 31.) (sz6beli eloterjeszt6s)
El6ad6: Bacsa Gyula elncik

l. napirendi pont tflrgya Besz{mol6 azdrmlny hagyomfnyok ripolisa c6ljrlb6l az

6rm6ny hagyomin y 6rz6 k6fest6 szakkiir tovrl bbi mtikiid6s6r6l, illetve ii n nep6lyes

megnyit6 rend ezv6ny16l (szobeli el6terj esztes)
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Elndk: Titjekoztatja a k6pvisel6ket arr6l, hogy 2018. febru6r I - j6tol - 2018. m6jus 3 1-

6ig tov6bbmiikodietik a hagyom inyorzb k6fest6 szakkdrt a Janikovs zky FvaMagygr -
Angol K6t Tanit6si Nyelvii Altal6nos Iskol6ban. A szakkdrt a Janikovszky Eva

Magyar - Angol K6t Tanit6si Nyelvii AltalAnos Iskola tantrnoje Jando Agnes egydni

v6llalkoz6 vezeti ds dirikok is szfvesen j6rnak. A szakkdrt heti egy alkalommal keddi

napokon lartjik. K6ri a beszSmolo elfogad6s6t, majd a szavazatok megt6tel6t.

Tdjdkoztatja a k6pvisel6ket arr6l, hogy a k6festo szakkdr iinnepi megnyit6jira 2018.

januir 30-5n 14.00 6rakor keriilt sor a Kordsi Csoma S6ndor Kob6nyai Kultur6lis

Kozpontban, KOSZI (1105 Bp.X., El6dutca 1. K6ri abesz6molo elfogad6s6t, rnajd a

szav azatok m e gtdte I 6t.

Llrinczi Arp6d Szabolcs: Egyet6rt az elndk javaslat6val, hogy tovdbb kell
mrikodtetni a szakkort, amig van16 6rdekl6d6 gyerek, tandr 6s anyagi forr6suk.

Elniik: A K6pviselo-testiilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

13/2018. (II. 15.) K6b6nvai 6rm6nv Onkorm6nvzat K6pvisel6-testtilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

Kob6nyai Ormdny Onkorm6nyzat Kdpviselo-testtilete Bacsa Gyula elndk

besz6mol6jAt 2018. febru6r 1-jdt6l - 2018. majus 3l-6ig a Hagyominyorzo K6fest6

Szakkiir vezet6s6rol, arrelyben Jand6 Agnes (1143 Budapest, Stef6nia ft 21.) egyeni

v6llalkoz6tbizta meg havonta20 000 Ft alanyi mentes szirmla ellen6ben a2018. evi

kdltsdgvet6sben rneghat6rozott dologi kiadasok terhdre elfogadj a.

L6rinczi Arp6d Szabolcs: Egyet6rt az elnok javaslatSval.

Elndk: A K6pviselo-testiilet 3 fovel hatirozatkepes.

I. 15.) Kribinyai O kormiin t K6nv ttilet6nck

(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Orm6ny Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testtilete Bacsa Gyula elndk

besz6mol6j fit a 2018. janu6r 30-5n megtartott k6fest6 szakkiir iinnepi megnyit6jf 16l

elfogadja.

2. napirendi pont thrgya Besz6mol6 a kultf ra megorz6se, fttiriikit6se 6s.6poLlsa

c6ljib6l egyiittmiit<tiOesi meg6llapodris megkiit6s6re a Zuglli 6rm6ny
Onkorm6nyzattal, (1146 Budapest, Thiikiily [t 73.) (sz6beli elSterjesztds)

Elniik: Tirjekoztatja a kdpvisel6ket arr6l, hogy t6rgyalasokat folytatott a Zuglili
6rm6ny Onkormf nyzat (1146 Budapest, Thokoly Lit 73.) elnok asszony6val

Zirugnl Tancsin Katalinnal, akivel megegyeztek abban, hogy a kulturdlis

hatirozata
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rendezv6nyek, hagyomiinyokat ripol6 esem6nyek, nernzeti, 6s ktilhoni 6rm6ny
vonatkozdsti tinnepek kdz6s lebonyolitirsitban egyiittrntik6dnek. Keri a kdpvisel6k
vdlemdny6t, majd a szavazatok megtdtel6t.

Takr{cs Eva: Egyetert az elndk javaslatiival.

Elniik: A Kdpvisel6-testtilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

15/2018. (II. 15.) K6bSnvai 6rm6nv Onkorminvzat K6pvise16-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Ormdny Onkormiinyzat K6pvisel6-testtilete ^ kultf ra meg6rz6se,
itiirdkft6se 6s ipolSsa c6lj6b6l egyUttrntikodesi meg6llapod6st k6tott a Zuglili
Orm6ny Onkorminyzattal (1146 Budapest, ThOkOly ft 73.)

3. napirendi pont thrgyaz Javaslat a K6b6nyai 6rm6ny Onkormhnyzat 2018. 6vi
m un kate rv6nek elfo ga d r{si ra ( sz6beli el6terj eszt6s)

Elniik: Ti$ekoztatja a Kdpvisel6-testiiletet, hogy a nemzetis6gek jogair6l szol6 2011.
6vi CLXXIX. torv6ny (a tov6bbiakban: Njtv.) 89 $-a alapj6n 6s az SZMSZ szerint
sziiksdg szerint, de 6vente legal6bb n6gy testtileti tilest 6s egy k6zmeghallgatast tart.
Ismerteti az dssze6llitott munkaterv javaslatot ds kdri a vdlemdnyeket, illetve
egyet6rt6s esetdn a munkaterv elfogad6srit.

Tak6cs Eva: Egyetert az elndk javaslat6val.

Elniik: A Kdpviselo-testtilet 3 fovel hatirozatkdpes.

16/2018. (II. 15.) K6binvai 6rm6nv Onkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hathrozata
(3 igen, egyhangt szavazattal)

1. K6b6nyai Orm6ny Onkorm6nyzatKdpvisel6-testtilete a 2018. 6vi munkatervet az

al6bbiak szerint fogadja el:
2018. januir
Egytittmtik6ddsi meg6llapodds feliilvizs96lata a Budapest F6v6ros X. kerUlet

K6b6nyai Onkorm6nyzattal. A nemzeti vagy etnikai nemzetisdg nyelvdn folyo elso

ovodai beiratkoz6si 6vre neveldsi 6s elso iskolai evfolyarnra oktatasi ig6ny lthndrese.
Vagyonnyilatkozatok leadiisa. Ormdny kar6csony es rij6vi rendezveny rnegi.innepl6se,

szervez6se.
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2018. februir
A Kobrinyai Ormdny Onkorm6nyzat 2018. evi munkaterv6nek ds a 2018.6vi
k6lts6gvet6s6nek elfogad5sa. Szovjetuni6ba hurcolt magyar politikai rabok ds

kdnyszermunk6sok eml6k6re eml6ktdbla megkoszoruzdsa kdzdsen a tobbi kob6nyai
nemzetisdgi onkorm6nyzattal. Filmvetitds Orrrdnyorszdgrol a Gordg Klubban.
Orm6ny Hagyorn6nyorzo K6festo Szakk6r mtikddtetdse heti 1 or6ban folyamatosan
Janikovszky Eva Magyar - Angol Kdt Tanitdsi Nyelvri Altal6nos Iskol6ban.
2018. mircius
Rdszvdtel ds koszorizis a Budapest F6v6ros X. kertilet K6b6nyai Onkorrninyzat
mdrcius 15-ei Nemzeti i.innep alkalm5b6l szervezend6 [nnepi rendezvdnyen 6s

koszorizirson a Kdztemetoben. Aktu6lis feladatok, illetve piiyinatok elkdszitdse.
Ormdny Kultur6lis Est K6b5ny6n.
2018. fprilis
Az 0rm6ny Genocidium alkahn6b6l filrrvetit6ssel egybek6t6tt tdrtenehni
megeml6kez6 tinneps69 megszervez6se. Filmvetit6s Ormdnyorszagrol a GOrog

Klubban. Kapcsolatfelv6tel az efielyi Gyergyoszentmiklos v6rossal, ahol orrndnyek

6lnek. D6ntds a feladatalapfi t6rrogat6s feloszt6s6rol. Aktu6lis f.eladatok, illetve
piiyinatok bead6sa.
2018. m6jus
Halmaj6lis K6briny6n. Javaslat a Kob6nyai Orrndny Onkorrn6nyzat 2017. dvi
penzmaradvbnyinak feloszt6sdra. Hagyorn6nyorzo k6zmtives klub szervez6se. III.
Kob6nyai Balk6n Est. Ormdny Ikonki6llit6s K5b6ny6n. Halmaj6lis Kob6ny6n,
f6z6verseny.
2018. jrinius
Szent Liszlo Napok rendezv6nysorozaton val6 r6szv6tel, koszorizds a Szent L{szlo
szoborn6l. 2. Labdarrig6 Torna -Nemzetisdgi Gasztron6miai Kultur6lis Nap
K6b6ny6n. Tanulm6nyi kir6ndul6s megszervezdse a k6fest6 szakkdrre j6r6 di6kok
16sz6re.

2018. augusztus
R6szv6tel a 2018. augusztus 20-in megrendezdsre kertil6 Szent Istvan-napi
i.inneps6gen. Ormdny Irodahni, Zenes, Kultur6lis E,st K6b6ny6n.
2018. szeptember
Az Ornr6ny Fi.iggetlensdg Napj a 27. evfordul6ja alkalmdbol Ormdny Hagyornanyorzo
Kultur6lis Est es az drmdny nemzet 6teleib6l kostoloval egybekdtdtt gasztronomiai
bemutat6 szervez6se. Az Ormdny Hagyomdnyorzo K6fest6 Szakk6r miikodtetdse heti
1 6r6ban folyamatosan. Tanulm6nyi kir6ndul6s megszervezdse a kofesto szakkorre
j6r6 di6kok r6szdre. XI. K6brinyai RendvddehniNap K6b6nydn, f6zoverseny.
2018. okt6ber
Az Aradi v6rtanrik tisztelet6re megrendez6sre keriil6 iinnepi megemldkezdsen val6
r6szv6tel a R6koskeresztriri rij kdztemet6 1848-as sirhelyekn6l (Budapest, X., Kozma
utca 8-10.). Az 1956-os forradalom 6s szabads6gharc 62. evfordul6ja alkalm6bol
megrendezdsre keri,il6 iinnepsdg 6s koszorizds az Eles sarokn6l. Lusnakar Egyi.ittes,

tradicion6lis orrndny nepzefle, 6n6llo koncert K6b6ny5n.
2018. november
,,M6rtirjaink emleke 6r6k" koszoniz6'si iinnepsdgen vettek reszt a Kisfoghaz
Emldkhelyn6l. Koszoniz6s a Szovjetunioba hurcolt magyar politikai rabok es
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kenyszermunk6sok eml6k6re kdsztilt eml6kt6bl6nirl. Az Urartu Orrndny Nernzetis6gi

Szinhdz - 6rm6ny nemzetis6gi szinhdz k6tnyelvti.el6ad6sainak rneghiv6sa, Musza

Dagh 40 napja musical, szinhdzi el6ad6s Kob6ny6n. Ormdny Kultur6lis Est K6b6ny6n.

2018. december
A K6b6nyai Orrn6ny Onkorm6nyzat Kozrneghallgat6sa. Nemzetis6gek

hagyom6nyorzo kar6csonyi i.innepsdge a K6rdsi Csoma S6ndor Kob6nyai Kultur6lis
Kdzpontban. Nemzeti sdgek Napj 6nak megtinnepl6se'

o Folyamatos feladatok: a kitriz6tt feladatok ellat6sa erdekdben p5lyazatokon

val6 rdszvdtel.
. Rendszeres kapcsolattartds az anyaorczdggal, az Onndny Kulturalis K6zponttal,

az lrmeny Kdzt6rsas6g Nagykdvetsdg6vel, valamint az Orszttgos ds a F6vSrosi

0rm6ny Nemzeti s 6 gi Onkorm iny zattal.
. Kulturdlis kapcsolatok 6pol6sa a budapesti kertileti, valamint a vid6ki Ormeny

nemzetis6gi onkorm6nyzatokkal, a kiemelt rendezv6nyeken val6 r6szvdtel.

o Az Ormdny Kultur6lis 6s Inform6cios K6zpont rdszere minden honap l5-eig
6rtesit6s ktilddse a K6b6nyai Orm6ny Onkorm6nyzat kultur6lis programjair6l.

o Folyamatos egylittmtikod6s aZugl6i Orrn6ny Nemzetis6gi Onkormdnyz.attal, a

XVIII. kertileii Ormdny Nemzetis6gi Onkorrndnyzattal, azY. kertileti Ormeny

Onkorrn6nyzattal, az Arrn6nia Ndpe Kultur6lis Egyesi.ilettel, valarnint az

Ormeny Kultrira Bar6tainak Erzsebetv6rosi Egyesi.ilet6vel.
o Az orrndny irodahelyisdgdben l6v6 nernzetisegi konyv6llorn6ny bovitese.

c Az Ormdny Hagyom6nylrzo K6fest6 Szakk6r rnr.ikddtet6se heti 1 or6ban

folyamatosan a Janikovszky Eva Magyar - Angol K6t Tanit6si Nyelvii
Altal6nos Iskol6ban.

o Az ormdny hit6leti tev6kenysdgenek szervezdse, t6rnogat6sa

o Kapcsolatfelv6tel Magyarorsz6gon 6lo ds alkot6 6rm6ny kepz6rntiv6szekkel, es

azokkal k6zdsen kirillit6sok szervezdse

o Nyugdijas klub szervezdse,tdmogatilsa
o A keriileti drmdnyek t6rtdnet6nek kutat6sa
o A kertiletben 616 6rm6ny szirmaz6sri emberek felkutatisa egyiittmtikddve a

t6bbi kertileti 6rm6ny dnkorm6nyzattal6s az ormdny dokument6cios kdzponttal
(anyagok archiv6l6sa, videofelvdtelek kdszitdse, interjrik k6szit6se, rneglevo

archivum di gitaliz6l6sa)
2018-ban konkr6t keriileti rendezv6nvek mestartisa 6s megnilv6z6sa :

. Ormdny kar6csonyi 6s rijdvi iinneps6g megrendez6se

. Orm6ny zen6s irodalmi est KobdnySn

. Orm6ny Genocidium megeml6kez6 i.inneps6g

o 2. Labdarrigo Torna -Nemzetisdgi Gasztron6miai Kultur6lis Nap Kob6ny6n
o Tanulm6nyi kir6ndul6sok a hagyomfnyorzo Kofest6 Szakk6rre j6ro di6kok

rdszdre
o Az Ormdny Fiiggetlens6g Napj6nak megiinnepl6se, gasztron6miai bemutato
o Filmvetit6s havi 1 alkalommal Ormdnyorsz6gr6l
o Az Urartu Ormdny Nemzetis6gi Szinhdz elSad6sa K6briny6n, a Musza Dagh,

musical - igaz tdrtdnet drmdny h6sdkr6l, akik szernbe fordultak vegzetiikkel.

6sbemutat o szinhdzi koncerteload6s K6b6nydn.
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o Lusnakar Egytittes, tradicion6lis orm6ny ndpzene, on6l16 koncert K6b6ny6n.
r Mikul6s rendezv6ny K6biinyrin
o Nemzetis6gek hagyom6nyorzl kar6csonyi tinnepsdge. Nemzetis6gek Napja

Kob5ny6n.
A K6b6nyai Orm6ny Onkormiinyzatot 6rint6 k6rddsek eset6ben r6szvdtel a

Humdnszolg6ltat6si Bizottsdg iil6sein, valamint a Budapest F6v6ros X. keriilet
KSb6nyai Onkorm6n y zat Kepvisel 6-testiileti iil 6s e in.
2. A KSb6nyai Orm6ny Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testi.ilete felkdri az elnokdt a

sztiks6ges intdzked6sek megtdteldre,
Hatarido:
Felelos:

azonnal
elnok

4. napirendi pont tirgyaz Javaslat a K6b6nyai 6rm6ny Onkorminyzat 2018. 6vi
kiilts6gvet6s6nek felosztis6ra (ir6sbeli el6terj eszt6s)

Blniik: Tajekoztatja a k6pvisel6ket, hogy a Magyarorszdg 2018. 6vi kozponti
kdltsdgvet6s6r6l sz6l6 2016. 6vi XC. t6rv6nyben foglaltak szerint meg6llapit6sra
keri.iltek a terlileti 6s a telepiil6si nemzetis6gi dnkorm6nyzatok 2018. 6vi mtik6d6si
k6ltsdgvet6si t6mogat6sai. 2018. janu6r 3 I -6n a Magyar Allarnkincst6rt6l a
banksziiml6ra rnegdrkezett a 391 000 Ft dsszegti t6rnogat6s 1 r6szlete. Az Ernberi
Eroforr6sok Minisztdrium6t6l megdrkezett a t6mogat6i okirat, amely alapul szolgal a
t6mogat6s elsz6rnol6siihoz. Keri a k6pviselok v6lern6nyet, majd a szavazatok
megt6tel6re.

J6g6n6 Szabados Henrietta: Tilekoztatja a k6pvisel6ket arr6l, hogy a 2018. 6vi
kdltsdgvet6si hat6rozat tewezetet az Onkorrn6nyzat elndk6nek 2018. febru6r l5-eig
kell benyfjtania a K6pviselo-testiiletnek. A hatirozat v6grehajt6sithoz sztiksdges

szem6lyi, szew ezeti, tdr gy i 6s p6nziigyi feltdte lek rende lke zdsr e 6l lnak.

Elniik: Kdsz0ni a tdjekoztat6st, ds szavazdsra teszi fel a napirendi pontot az irfsbeli
eloterjeszt6s alapj6n.

Takics Eva: Egyetert azelndk javaslatiival.

Elniik: A Kdpvisel6-testtilet 3 fdvel hat6rozatk6pes.

1712018. ai Orm6nv 6nko visel6-tes1 ii lct6ncli
nkormiirrvzat 2018. 6vi kiilts6

(3 igen, egyhangti szavazattal)

A Kob6nyai Ormdny Onkorm6nyzatKdpvisels-testtilete a nemzetis6gek jogair6l szolo
201,1.6vi CLXXIX. tdrv6ny 78.$ (3) bekezddse alapjin, figyelemmel a jogalkot6srol
sz6l6 2010.6vi CXXX. tdrvdny 23. $ (3) bekezd6sdre a kovetkez6ket rendeli el:

1. A K6pvisel6-testtilet a K6b6nyai Ormdny Onkorrnfunyzat 2018. 6vi
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a) k6lts6gvet6si 6s finanszfrozdsibeveteleinek fS6sszeg6t I 082 000 Ft-ban,
b) k6lts6gvet6si 6s finanszirozitsi kiad6sainak fo6sszegdt | 082 000 Ft-ban

6llapitja meg.
2. A Kobilnyai Orrr6ny Onkorm iny zat kdlts6gvet6s6nek f6osszege a kovetkez6 :

a) Kdlts6gvet6si bev6tel6nek fodsszege 782 000 Ft,
b) K6lts6gvet6si kiad6s6nak foosszege: 1 082 000 Ft,
b) Kdlts6gvetdsi egyenlege: -300 000 Ft,
d) a mtikdddsi bev6telek 6s mrikdd6si kiad6sok egyenlege: -300 000 Ft,
e) a felhalmoziisi bev6telek 6s felhalmozirsi kiad6sok egyenlege: 0 Ft,
f) finanszirozitsi bev6tele: 300 000 Ft,
g) finanszirozitsi kiad6sa: 0 Ft,
h) finanszirozdsi egyenleg: 300 000 Ft.

3. A 2018. dvi kdltsdgvetds nem tartalmaz olyan fejleszt6si cdlt, amely
megval6sitdsdhoz a Magyarorszitg gazdasdgi stabilit6s6rol szolo 2011. 6vi CXCIV.
tdrvdny (a tovribbiakban: Gst.) 3.$ (1) bekezd6se szerinti adoss6got keletkezteto
tigylet megkot6se v6lik sziiksdgess6.
4. A K6b6nyai Orm6ny Onkorminyzatnak a Gst. 3. $ (1) bekezddse szerinti adoss6got

keletkeztet6 i.igylete, tovrlbb6 dnkorrniinyzati garanciavdllalSsbol 6s kezessdgb6l
kdtelezettsdge nem iill fenn.
5. A 2018.6vi kdltsdgvetds
a) kdltsdgvetdsi bevdteleinek 6s kiadiisainak, frnanszirozitsi bev6teleinek 6s

kiad6sainak reszletezdsdt, k<ilts6gvetdsi mdrlegdt az 1 . rreIl6klet,
b ) e I 6 ir6ny zat- felhaszn 61 5s i tervdt a 2 . mel I d kl et hatdr ozza me g.

6. A K6brinyai Ormdny Onkorminyzatkdzvetett t6mogat5s nem nyrijt.
7. A K6b6nyai Orm6ny Onkorrn6nyzat kiaditsi el6ir6nyzatai kozdtt a rovaton beltil
6tcsoportosit6sra a K6b6nyai Orm6ny Onkorm6nyzat eln6ke jogosult.
8.Ez ahatfirozat akdzzetetel6t kdvet6 napon l6p hat6lyba.
9. Ezt ahatilrozatot 20 18. janurir 1-jet5l kell alkahnazni.

(A hatdrozat melldkletei a jeg,tzrikonyv l. melldkletdt kdpezik.)

5. napirendi pont tirgyaz Javaslat BKK b6rlet term6szetbeni juttat{sk6nt ttirt6n6
megrillapitdsra (sz6beli eloterj eszt6s)

Elniik: Javasolja a K6pvisel6-testiiletnek, hogy term6szetbeni juttat6skdnt 201 8. janu6r
1 napj6t6l - 2018. december 31. napjriig a KSb6nyai Ormdny Onkorrn6nyzat
Kdpvisel6-testi.ilet6nek tagjai rdszdre havonta BKK utazisi b6rletet 6llapftson meg
legfeljebb 10 500 Frh6 dsszeghat6rig. A szftmla teljesitoje a K6b6nyai Ormdny
Onkorm6nyzat, kifizet6se 6tutal6s forrnaj6ban, szitmla ellen6ben, utolagos
elszamol6ssal tdrtdnik. Forr6sa a 2018. dvi mtikoddsi koltsegvetesi t6mogatas. K6ri a

kdpvisel6k v6lem6ny6t, majd a szavazatok megtetel6t.

L6rinczi Arpid Szabolcs: Egyetert az elnok javaslat6val.

Elniik: A K6pvisel6-testiilet 3 f6vel hat6rozatk6pes.
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l8/2018. (II. 15.) K6b6nvai Orm6nv 6nkorm:invzat Kdpvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. A K6b6nyai Orm6ny Onkormtnyzat K6pvisel6-testiilete figy ddnt, hogy elfogadja
az elndk javaslat6t 6s 2018. januar I napj6tol - 2018. december 3 1. napj6ig a Kob6nyai
Orrndny Onkorm6nyzat Kepvisel6-testUletdnek tagjai reszdre havonta BKK utazdst
b6rletet 6llapit meg legfeljebb 10 500 Ft/h6 Osszeghat6rig. Forr6sa a 2018. evi
mrikdd6si kolts6gvet6si t6mogat6s, fedezete 2018. 6vi kiadds dologi kiadasok ds
j 6rul6kok el6ir 6ny zata.

2. A Kob6nyai Ormdny Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testUlete felk6ri az eln6k6t a

szUks6ges int6zkeddsek megt6tel6re.
Hat6rid6:
Felel6s:

azonnal
elnok

Hozzirszolils:
Bacsa Gyula elniik kijelenti, hogy a 19/2018. (II. 15.) K6binvai 6rm6nv
Onkorm{nyzat hatirozatiban foglalt havi BKK b6rlet termdszetbeni iuttat6st nen"t

kiv6nja igenybe venni, arr6l lernond. (lemond6 nyilatkozat az 5. napirendi ponthoz
tartozo j egyz6k6nyv I . melldklete)

'Iakfcs Eva k6pvisel6 kijelenti. hogy a 20i2018. (ll. 15.) K6b6nvai 6rm6nv
Onkorminyznt hatirozatiban fbglalt havi BKK berlet tern-riszetbeni .luttatirst nenl
kiv6nja ig6nybe venni, arr6l lemond. (lemond6 nyilatkozat az 5. napirendi ponthoz
tartozoj egyz6k6nyv 1 . melldklete)

6. napirendi pont tflrgyaz Beszimol6 a2017.6vi miikiid6si kiilts6gvet6si timogat6s
elszimol6s616l (sz6beli el6terjesztds)

Elniik: Tdjekoztatja a kdpvisel6ket arr6l, hogy Gazdas6gi 6s Penziigyi Fooszt6ly
munkat6rs6tol, Bodn6rnd Bori Katalin nemzetisegi onkormanyzati koordin6tortol
megkapt6k az elszitmol6shoz sztiks6ges dokumentumokat, arnelyet kdzdsen Jogane
Szabados Henrietta civil 6s nemzetisdgi referenssel 0ssze6llitottak, es hat6rid6re 2018.
janu6r 31-6n az Emberi Er6forr6s T6mogat6skezel6hoz post6n feladt6k. Koszoni a

Bodn6rn6 Bori Katalinnak a munk5t a penzigyi besz6mol6 elk6szit6sdben 6s J6g6nd
Szabados Henrietta referensnek a szinvonalas, alapos munk6t a szakmai besz6molo
elk6szit6s6ben. K6ri a szav azatok megt6tel6t.

Tak6cs Eva: Egyetert azeln6k javaslatiival.

Elniik: A Kdpvisel6-testtilet 3 f6vel hat6rozatk6pes.
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2112018. (II. 15.) K6brlnvai Orm6nv Onkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Ormdny Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete Bacsa Gyula elnok
beszrlmol6j6t a 2017. 6vi miikiid6si kiilts6gvet6si tSmogat6s elsz6mol6si16l
elfogadja.

7. napirendi pont tirgyaz Besz6mol6 a 2016. 6vi feladatalapri kiilts6gvet6si
timogatis elszr{mol5s516l (sz6beli el6terjeszt6s)

Elniik: Ti$ekoztatja a k6pvisel6ket arr6l, hogy Gazdas6gi es PdnzUgyi Fooszt6ly
munkatiirs6t6l, Bodn6rn6 Bori Katalin nernzetis6gi dnkorm6nyzati koordin6tortol
megkapt6k az elszdmol6shoz sziiks6ges dokumentumokat, amelyet kdzosen Jog6n6
Szabados Henrietta civil ds nemzetis6gi referenssel dssze6llitottak, 6s hataridore 2018.
janu6r 31-en az Emberi Er6forr6s T6mogat6skezel6h6z postdn feladt6k. Kdsz6ni a

Bodn6rn6 Bori Katalinnak a munk6t a penzigyi besz6rnolo elkdszitdsdben 6s J6g6nd

Szabados Henrietta referensnek a szinvonalas, alapos munk6t a szakmai beszamolo
elkdszit6s 6ben. Kdri a szav azatok me gtdteldt.

Takics Eva: Egyelrcrt az eln6k javaslat6val.

Elndk: A Kepvisel6-testi.ilet 3 fdvel hat6rozatkdpes.

2212018. (II. 15.) K6bfnvai Orm6nv Onkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hat6rozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Ormdny Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete Bacsa Gyula elndk
beszrlmol6j at a 2016. 6vi feladatalapf kiilts6gvet6si tflmogatirs elszf mol6s6r6l
elfogadja.

8. napirendi pont thrgya: Javaslat a keriileti civil szervezetekkel va16

egyiittmtikiid6s c6ljrib6l egyiittmiikiid6si meg:illapodfs megkiit6s6re a I{avasi
Gyopir Alapftvrlnnyal (1105 Budapest, Bf nya utca 31.) (sz6beli eloterjeszt6s)

Elniik: Elmondja, hogy a keriileti civil szervezetekkel val6 egyiittmiikiid6s c6ljrlb6l a

Havasi Gyop6r Szoci6lis, Egeszsdgiigyi, Kultur6lis, Segito Alapitv6ny Alapitv6nnyal
(1105 Budapest, B6nya utca 31.) 6vek 6ta nagyon szoros jo kulturalis kapcsolatot
6polnak. Reszt vesznek egym6s rendezvenyein. Javasolja a KdpviselS-testiiletnek a

kultur6lis egytittrntikoddsi meg6llapod6s rnegk6t6s6t a Havasi Gyop6r Alapftv6nnyal
2018. janu6r 1-t6l - 2018. december 31-6ig. Az Egytittrnrikod6si meg6llapod6s



ll

megkdtdse kolts6gvetdsi forr6st nem igdnyel. Kdri a k6pviselok v6lemdnydt, majd
szav azatok m e gt6te I 6t.

Takics Eva: Egyeircrt az elhangzottakkal 6s javasolja a meg6llapod6s rnegkdt6s6t.

Elndk: A K6pvisel6-testtilet 3 f6vel hatiirozatkepes.

2312018. (II. 15.) K6br[nvai Orm6nv 6nkormrlnvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. K6b6nyai Orm6ny Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete a keriiteti civil
szervezetekkel val6 egyiittmtikiid6s c6lj6b6l kultur6lis egyi.ittmiikdddsi
meg6llapod6st kot 2018. janu6r 1-j6t6l - 2018. december 3l-6ig a Havasi Gyopar
Szoci6lis, Egdszsdgiigyi, Kultur6lis, Segito Alapitv6ny Alapitv6nnyal (1105 Budapest,
B6nya utca 3 l.) az l. szdmi melldklet szerint.

2. A K6pviselS-testiilete felk6ri az elnokot az egyittrntikdddsi rneg6llapod6s al6iras6ra.
Hatarido:
Felelos:

azonnal
elnok

K.rn.l-.

a kepviselok reszer6l netn

testiileti tilest 14.50 kor

lslAqpl Mq,,
Jegyzokonyv-hiteles it5



K6br{nyai 6rm6ny Onkorm{nyzat
Elniike

. szdmu eloterf esztds

E16terjeszt6s

a K6b6nyai orm6ny o"u,,,l,f,io,lT;f;f'Jll'#ilu'lii,u,u.6r sz6rt6 iinkormirnyzati
hatir ozat m e galko tr{ s 6 16 I

I. Tartalmi iisszefogla16

A Magyarorsztrg 2018. 6vi kozponti kdlts6gvet6s6r6l s2616 2017. 6vi C. torv6ny, az
iilamhiztart6sr6l sz6l6 20ll.6vi CXCV. torvdny (a tov6bbiakban: Aht.), az iilamhiatart6sr6l
sz6l6 tdrv6ny v6grehajt6s6r6l sz6l6 36812011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a Magyarorszitg
helyi dnkormdnyzatair6l sz6l6 20ll.6vi CLXXXIX. tdrvdny, anemzetisdgek jogair6l sz6l6
20Il.6vi CLXXIX. tcirvdny (a tov6bbiakban: Njtv.) alapj6n elk6szit6sre keri.ilt a Kobrinyai
0rm6ny Onkorm6nyzat (a tov6bbiakban: Onkoimanyzai) 2018. 6vi kolts6gvet6s6rol sz6l6
hatirozat tervezete (a tov6bbiakban: Tervezet). A Tervezet ossze6llftds6n6l figyelembe vdtelre
keriiltek az Emberi Eroforr6s T6mogat6skezelo 6ltal kozzetett, az Onkorm6nyzat mrikdd6si
kdltsdgeire biztositott t6mogat6sr6l sz6l6 T6mogat6i okiratban foglaltak.

Az eloterjesztes 2. melldklete az Aht. eloir6s6nak betart6sa 6rdekdben az Onkormdnyzat
bevdteli 6s kiad6si eloirdnyzatait tartalmazza mdrlegszertien, kiemelt eloirinyzat szerinti
bontdsban a feladat jelleg6re tekintettel, valamint bemutatja a mtikdddsi 6s a felhalmoz6si
feladatok hi6ny6t 6s tobbletdt.

Az eloterjeszt6s 3. mell6klete az Onkorminyzat eloirinyzat-felhaszn6l6si terv6t tartalmazza.

Az Onkormdnyzat 2018. 6vi mrikod6si t6mogat6s6nak Osszege megegyezik a 2017. evi
t6mogat6s <isszeg6vel. A mtik6d6si kiad6sok tervezdsdndl figyelembe vdtelre keriiltek az
Onkormiinyzat 2018. 6vi munkaterv6ben megfogalmazott feladatok 6s az fithuzodo
kifizetdsek. A 2018 6prilis5ban foly6sit6sra kertil6 feladatalapri t6mogat6s elsosorban a
nemzetisdgi programok fedezet6re szolg6l, igy azt az eredeti eloirinyzat mdg nem
tartalmazza.

Finansziroz6si bev6telkdnt, a ,,maradv6ny ig6nybev6tele" kdlts6gvet6si soron 300 000 Ft
eloirdnyzat kertilt tervezdsre a feladatok fedezet6nek folyamatos biztosit6sa 6rdekeben.

II. Hatrisvizsgflat

A k6lts6gvet6si hatitrozatban megjelen6 elSirfunyzatok biztositani tudj6k a nemzetisdgi
feladatok elkit6s6t. Amennyiben M Onkorm6nyzat 2018. m6rcius 15-6ig nem rendelkezik
elfogadott kcilts6gvet6ssel, az 6llami t6mogat6s foly6sit6s6t a nemzetis6gpolitik66rt felelos
miniszter felfiiggeszti az Njtv. 134. g-a alapj6n.

III. A v6grehajtfs felt6telei

A 2018. 6vi kdltsdgvet6sihatirozattervezetet az 0nkormdnyzat elnok6nek 2018. februdr 15-
6ig kell benyirjtania a K6pviselo-testiiletnek. A hat6rozatvegrehajtdsithoz szi.iksdges szemelyi,
szewezetr, t6rgyi 6s p6nztigyi felt6telek rendelkez6sre 6llnak.

i_



IV. Diint6si javaslat

A Kobrinyai 6rm6ny Onkorm6nyzatKepvisel6-testiilete az eloterjesztds 1. mell6klete szerint
megalkotja a Kob6nyai 0rm6ny Onkorm6nyzat 2018. 6vi kolts6gvet6sdrol szol6
o nkorm6ny zati hatitr o zatot.

Budapest, 2018. febru6r ,,( "
/.{t"- L 1

["{cvffi / (' 'L

ellenjegyzem:Torvenyess6gi sze

Dr. 5zrS$6 Kriszti6n

2



l. melldklet az elciterjesztdshez

K6binyai 6rm6ny 6nkorygrin-yzat K6pvisel6-testiilet6nek
...12018. t.S; .451 hatirozata

a K6b6nyai Orm6ny Onkormrlnyzat 2018. 6vi kiilts6gvet6s6r6l

A K6b6nyai Ormdny Onkorm6nyzat Kdpviselo-testiilete a nemzetis6gek jogair6l sz6l6 2011. evi
CLXXIX. t<irvdny 78. $ (3) bekezd6se alapj6n, figyelemmel a jogalkot6sr6l sz616 2010. dvi CXXX.
tcirv6ny 23. $ (3) bekezdds6re a kdvetkezSket rendeli el:

1. A Kdpvisel6-testi.ilet a K6bdnyai Ormdny Onkorm5nyzat2Ol8. dvi
a) k<ilts6gvetdsi 6s ftnanszirozisi bevdteleinek fodsszegdt 1 082 000 Ft-ban,
b) k<ilts6gvet6si 6s frnansziroz6si kiad6sainak fodsszegdt I 082 000 Ft-ban

6llapfda meg.
2. A K6b6nyai Ormdny Onkorm6nyzat kdltsdgvetdsdnek fodsszege a kiivetkez6:

a) Kdltsdgvet6si bev6teldnek fodsszege:782 000 Ft,
b) Kdltsdgvetdsi kiad6s6nak f66sszege: I 082 000 Ft,
b) Kdlts6gvet6si egyenlege: -300 000 Ft,
d) a mfikdd6si bev6telek 6s miikdd6si kiad6sok egyenlege: -300 000 Ft,
e/ a felhalmoz6si bevdtelek ds felhalmoz6si kiad6sok egyenlege: 0 Ft,

fl finansziroz6si bev6tele: 300 000 Ft,
g) finansziroz6si kiad6sa: 0 Ft,
h) finansziroz6si egyenleg: 300 000 Ft.

3. A 2018. dvi kdltsdgvetds nem tartalmaz olyan fejlesztdsi cdlt, amely megval6sitdsdhoz a

Magyarorszdg gazdasdgi stabilit6s6r6l sz6l6 201 l. dvi CXCIV. torv6ny (a tov6bbiakban: Gst.) 3. g

(l) bekezddse szerinti ad6ss6got keletkeztet6 iigylet megkdtdse v6lik sztiks6gessd.
4. A Kob6nyai 0rm6ny 6nkorm6nyzatnaka Gst. 3. $ (1) bekezddse szerinti ad6ss6got keletkezteto
iigylete, tov6bb6 dnkorm6nyzati garanciav6llal6sb6l ds kezessdgbol kdtelezetts6ge nem 6ll fenn.
5. A 2018.6vi koltsdgvetds
a) k<ilts6gvet6si bevdteleinek 6s kiad6sainak, finanszfroz6si bevdteleinek 6s kiad6sainak
rdszletezdsdt, kdlts6gvetdsi m6rleget az l. melldklet,
b) eloirimyzat-felhaszn6l6si tervdt a 2. melldklethatitrozza meg.

6. A Kob6nyai Ormdny Onkormrlnyzatkdzvetetttitmogatits nem nyfijt.
7. A Kobrinyai Orm6ny Onkorm6nyzat kiad6si eloirinyzatai kozdtt a rovaton beltil
6tcsoportosit6sra a Kob6nyai Ormdny Onkorm6nyzat elndke jogosult.
8. Ez a hatilrozat a kozzetetel 6t krivetS napon I dp hat6l yb a.

9.Eztahattrozatot 2018. janu6r l-jdt6l kell alkalmazni.
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Ny'ilatliozat

Tisztclt K6bfnyai Orm6ny Onkormrinyzat!

Alulirott, Bacsa Gyula a Kob6nyai Ormdny Onkorm6nyzat elnoke a lglplLJllrJ!)
K6bdnyai Orm6nv Onkorm{nvzat hatr{rozatfban foglaltakra hivatkozva nyilatkozom,
hogy a 2018.6vre nem kiv6nom igdnybe venni a havi BKK utaz6si kolts6gt6ritdst, a

hatdr ozatb an fo gl alt j o go sults6gr6 I I emo ndok.

Budapest, 201 8. febru6r 15.

Tisztelettel: ,1"* L,,-<
Bacsa Gyula

elnok
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Nyilatkozat

Tisztelt K6b6nyai 6rm6ny Onkorminyzat!

Alulirott, Tak6cs Eva a Kob6nyai 0rm6ny Onkormdnyzat kdpviseloje a 20/2018. (II. 15.)

K6binyai 6rm6nv Onkormdnvzat hatirozatrlban foglaltakra hivatkozva nyilatkozom,
hogy a 2018.6vre nem kiv6nom igenybe venni a havi BKK utaz6si koltsegtdritdst, a

hatitrozatban foglalt j ogosults6gr6l lemondok.

Budapest, 201 8. febru6r 1 5.

Tisztelettel: fnlrcrl-VQI
Tak6cs Eva
kdpviselo
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E gyiittm ii kiid6si meg6llapod6s

amely egyr6szr6l a K6binyai Orm6ny OnkormAnyzat (1102 Budapest, Szent

Ldszlo ter 29.), PIR sziima: 679550, adoszdtna: 16927571-l-42, a tovabbiakban:
0nkorm6nyzat) kdpviseletdben: Bacsa Gyula elniik

m6srdszrol a Havasi Gyoprir Szoci6lis, Eg6szs6giigyi, Kulturdlis, Segit6
Kiizhasznri Alapitvrlny (1 105 Budapest, B6nya utca 31., L17., adoszitma:
18158469-l-42., Fov6rosi Tdrv6nysz6k vegzdsi szitma: 11.Pk.60llll1997ll5
(2015.06.30., a tov6bbiakban: Alapitv6ny), kdpviselet6ben Mihalicska Ter0zia
elniik (a tov6bbiakban: Alapitv6ny) kdz6tt az alulirott napon, a ll02 Budapest X.,
Szent Ldszlo ter 29. szbm alatt az al6bbi feltdtelekkel:

Az Onkormdnyzat 6s az Alapitv6ny kdzosen kultur6lis, ismeretterj eszto,
hagyom6ny6pol6 6s szabadidos programokat szeryez. A programok megval6sit6sa

6rdek6ben kdzdsen nyrijtanak be piiytnatokat, reszt vesznek egym6s
rendezv6ny e in, s e git tk, szerv ezik, ndp s zerti s itik azokat.

Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen megallapod6s teljesites6nek tapasztalatart

dvente k6zdsen 6rt6kelik 6s arrol a rneg6llapoddst aliliro elnokok a saj6t d6nteshozo

szervtiket 6vente egyszer tdiekoztatiilk.

Az Egyiittmtik6d6si meg6llapod6st a K6brinyai 6rm6ny Onkorminyzat
Kdpvisel6-testiilete a ..../2018.(II. 15.) hat6rozatdval hagyta j6v6, valamrnt az

E gyiittmtikddds i me 96l I apod6s akiir6s fr a felhatalmazta az e I ndkot.

A Havasi Gyopir Alapitv6ny k6pviseletdben az alilirisra jogosult elnok irja al6 az

egytittmrikodds i meg6ll apod6st.

Jelen meg6llapod6s 3 eredeti p6ld6nyban kdszUlt.

A Felek a fentieket al6iriisukkal hitelesitik.

Budapest, 2018. febru6r ,,. . ." .

Bacsa Gyula elndk
K6b6nyai Orm6ny Onkorm6nyzat

Mihalicsk a T erezia elndk
Havasi Gyop6r Alapitv6ny
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a K6b6nyai Orm6ny Onkorrrrinyzat
2018. februf r l5-6n 14.30 6rai kczclettel

megtartott testiileti iil6s6n

1./ Bacsa Gyula ....../r.*:.hrr*

2.lLirinczi Arp6d Szabolcs /.*\t * A

3./ rak6cs Eva ......m!4C{S.

Meghivottak:

dr. Szabados Ott6jog6sz:..... * .#
At , I )

J6g6n6 Szabados Henrietta referens: 'ffh**UU


