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A K6b6nyai Roma 6nkorm6nyzat
K6pvisel6-testiilete

2018. augusztus 31-6n 8.30 6rai kezdettel

a Kor<isi Csoma S6ndor Kobrinyai Kulturiilis K6zpont, KOSZI
(1105 Bp. X., El6d utca 1.)

testiileti iil6st tart,
melyre eztton meghivom.

Napirendi pontok:

l. Javaslat a K6binyai Roma Onkormi,rrryzat 2018. 6vi kiilts6gvet6s6nek
m6dosit6s6ra (sz6beli ekiterj esztds)
El6ad6: Gergely Krirolynd eln6k

2. Beszrlmol6 a roma kulturilis iirdks6g6nek 6pokls6val kapcsolatos feladatok
ellitisa c6lj6b6l 2018. augusztus 20-6n megrendezett Szent lstv6n-napi
iinneps6916l (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Gergely K6rolyn6 elnrik

3. Beszimo16 a kulturilis iiriiks6g6nek 6poldsrival kapcsolatos feladatok
ellitrlsa c6ljdb6l 2018. szeptember l-j6n K6b6nyin az Ohegy parkban
megrendezett XI. K6b:inyai Rendv6delmi Nap16l (sz6beli el6terjesztds)
El<iad6: Gergely Kdrolyn6 elnrik

4. Beszdmol6 a helyi kiizmiivel6d6sr6l sz6l6 2512012. (V. 23.) iinkorminyzati
rendelet m6dosit6sinak v6lem6nyez6s616l (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Gergely K6rolynd eln6k

Esetleges t6volmarad6s6t kdrem, a Polg6rmesteri Hivatal
jelezni sziveskedjdk.

Budapest, 2018. augusztus 22.
*xi3
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JEGYz6rONyv
K6sziilt: a K6bdnyai Roma Onkormdnyzat20lS. augusztus 3l-6n 8.30 6rai kezdettel a

K6rdsi Csoma Srindor K6brinyai Kulturdlis K6zponr, KOSZI (il05 Bp. X.,
El6d utca L) I emelet 10. sz6m alatti nemzetisdgi irod6ban megtartott
k6pvisel6-testUleti til6sdn.

Jelen vannak: Gergely K6rolynd
Halflsz Dezso
Didi L6szl6

elndk
elndkhelyettes
kdpvisel6

J6grin6 Szabados Henrietta civil 6s nemzetis6gi referens

Gergely Kdrolyn6, a K6brlnyai Roma Onkormiinyzat elndke i.idvrizli a megjelenteket ds a
rendes. testtileti iil6st megnyitja. Meg6llapitja, hogy a testuleti tildsen 3 fo kdpviselo
megielent, ds a testiilet hat6rozatkdpes. Tdjlkoztatja a k6pvisel6ket arr6l, hogy Gatyal Istvan
k6pvisel<ii megbizat6siinak megsziindse 2016. jrinius 3-rin joger6re emelkedeit, igy az o helye
jelenleg bettiltetlen, mivel a sorban kdvetkez6 jeliilt Pozsiir Tamiis mdg nem nyiiatkozatott a
k6pvisel6i megbizatiisr6l. Bejelenti, hogy a jegyz6k6nyv magyar nyelven kdsziil. Kdr
mindenkit, hogy az iilds jelenl6ti ivdt irj6k al6, amely a jegyz6krinyviik, amely krizokiratnak
min6s0l mell6kletdt kdpezi az elkdszitett meghiv6val ds az ir6sbeli elSterjesztdsekkel egytitt.

Javasolja, hogy a jegyz6ktinyv hitelesitdsdvel Didi L6szl6 k6pvisel6t bizza meg a K6pviseki-
testiilet. Kdri a szavazatok megtdteldt.

Elniik: A K6pvisel6-testiilet 3 f6vel hatrirozatkdpes.

A K6binyai Polgrirmesteri Hivatal r6sz616l tanrlcskoz{si joggal:
dr. Szabados Ott6 jogisz

(3 igen, egyhangri szav azattal)

K6b6nyai Roma Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete a jegyz6krinyv hitelesitds6vel Didi
L6szl6 kdpviselbt megbizza.

Elntik: Bejelenti, hogy a jegyz6ktinyvet J6grlnd Szabados Henrietta civil 6s nemzetisdgi
referens vezeti.

Elniik: Ismerteti a napirendi pontokat, majd kdri a szavazatok megtdteldt.
Elniik: A Kdpvisel6-testi.ilet 3 fdvel hat6rozatkdpes.

I102 Buda Szcnt Liszl6 161 29.



egyhangi szav azattal)

K5b6nyai Roma Onkormiinyzat Kdpvisel6testiilete a testi.ileti iilds napirendjdt az al6bbiak
szerint fogadj a el:

L Javaslat a Kdbdnyai Roma Onkorminyzat 201g. 6vi kiilts6gvet6s6nek
mridositisdra (sz6beli eloterjesztds)
Ekiad6: Cergely K6rolyn6 eln6k

2. Besz{moki a roma kulturAlis iiriiks6g6nek
ell6tSsa c6lj6bril 2018. augusztus 20-6n
iinneps6g16l (sz6beli el6terjeszt6s)
Eload6: Gergely K6rolynd eln6k

dpol6s:ival kapcsolatos feladatok
megrendezett Szent Istvrin-napi

3. Besz6mol6 a kultur6lis iiriiks6g6nek ipol6s6val kapcsolatos feladatok
ell6tisa c6ljib6l 2018. szeptember l-j6n K6b6ny6n az Ohegy parkban
megrendezett XI. K6b6nyai Rendv6delmi Nap16r (sz6beli el6terjeszt6s)
El6ad6: Gergely K6rolyn6 elnrik

4. Beszimol6 a Budapest F6v6ros X, keriilet K6b6nyai onkorm6nyza t 2s12012.
(v. 23.) iinkormdnyzati renderet m6dosit6s6nak v6rem6nyez6i6r6r (sz6bcli
el6terjesztds)
Ekiad6: Gergely K6rolynd elnrik

1. napirendi pont t6rgya: Javaslat a K6b6nyai Roma 6nkor mitnyzat 201g. 6vi
kiilts6gvet6s6nek m6dosit6s6ra (sz6beli el6terjeszt6s)

Elniik: Trijdkoztalla a kdpvisel6ket, hogy a 2018. dvi k<iltsdgvetds m6dositiisa sziiksdges,
mivel a Gazdasrigi ds PdnzUgyi F6oszt6ly liljekozratlsa szerint az egyes f6k6nyvi sz6ml6kon
nincs elegendti ellirinyzat. Ez utin ismerteti a rdszletes iitcsoportosit6si javaslatot ds k6ri a
kipvisel6ket, hogy mondj6k el v6lemdnytiket, egyet6rt6s esetdn tegy6k meg szavazataikat.

Didi Lriszl6: Egyet6rt az elncik javaslatiival.

Elntik: A Kdpvisel6{esttilet 3 frivel hatiirozatkdpes.

(3 igen, egyhangri szav azatlal)

1 . A Kribrinyai Roma Onkormrinyzat K6pvisel6-testtilete a
2018. dvi kdltsdgvetdsdr6l sz6l6 l0/2018. (II. 15.) hat6rozat6t
az alibbi rovatokra helyezi:

Kcibrinyai Ror-na Onkormiinyzat
az ali.bbiak szerint m6dositja 6s

KI
KI
K2

Szem6lyi juttatrisok, kOtelez6 v6llalt feladat
Szemdlyi juttat6sok, dnkdnt v6llalt feladat
Munkaad6kat terhel6 j6ruldkok ds szocirilis hozz6jrirul6si ad6,

-115 500 Ft
-22 988Ft
-13 '7 56 Ft

-10 800 Ft

dnkdnt v6llalt feladat
K3 Dologi kiad6sok, rink6nt vdllalt feladat



,t

K6 Beruhiiziis, kdtelez6 feladat -12 085 Fr
K3 Dologi kiad6sok, kdtelez6 feladat t75 t29 Ft

2. A Kdpvisel5-testtilet felk6ri az elndkdt a sztks6ges int6zkeddsek megtdteldre.
Hat6rid6: azonnal
Felel6s: elncik

2. napirendi pont tirgya: Beszrlmol6 a roma kulturrilis tiriiks6g6nek rlpol{s{val
kapcsolatos feladatok el}itisa c6ljib6l 2018. augusztus 20-6n megrendezett Szent
Istvrin-napi iinneps6916l (sz6beli el<iterjeszt6s)
El6terjeszto: Gergely K6rolynd elndk

Elniik: T6j6koztatja a kdpvisekiket, hogy a kulturilis iiriiks6g6nek {polisfval
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj6b6l egytittmrikddve a Budapest Fovdros X. kertilet
K<ibdnyai Onkormdnyzatt6l rdszt vettek a Magyar OltAr el6tti tdren (1105 Budapest X.,
Szent L6szl6 tdr 1-14.) 2018. augusztus 20-6n 10.00 6rakor megrendezett Szent Istv6n-
napi iinneps6gen. A kultur6lis mrisoron reszt vett Garai Baldzs kdpviselo. Unnepi
beszedet mondott Radv6nyi G6bor Kribrinya alpolg6rmestere, valamint a keri.ileti
egyhdzak (katolikus, evangdlikus, reformatus) kdpvisel6i. K<izremrikddtek a P6dium
SzinhAz mtivdszei. Sor keriilt kenydrszenteldsre, koszorfz6sra a mrisor Himnusszal
kezdSdcitt, majd Sz6zattal z6rult. K6ri a kdpvisel6ket, hogy logadj6k el a besziimoltit.

Didi L:iszl6: Rdszt vett a rendezvdnyen.

Elniik: A Kdpviseki-testiilet 3 f6vel hat6rozatk6pes.

hatirozata
(3 igen, egyhangi szav azatlal)

Kdbrinyai Roma Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete Gergely K6rolynd elnrik
besziimol6j6t a roma kultur6lis 6riiks6g6nek 6pol6sival kapcsolatos feladatok
ellftisa c6lj6b6l, valamint a 2018. augusztus 20-6n a Magyar Olt6r el6tti teren
(Budapest X., Szent Llszl6 tdr 7-14.) megrendezett Szent Istv6n-napi iinneps6gr6l
elfogadja.

3. napirendi pont tdrgya: Besz6mol6 a kulturflis iiriiks6g6nek 6polSsSval
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6ljib6l 2018. szeptember 1-j6n K6biny6n a, Ohegy
parkban megrendezett XI. K6binyai Rendv6delmi Nap16l (sz6beli eloterjesztds)

Elniik: Ttij dko ztatJa a kdpvisel6ket an6l, hogy a kultur6lis iiriiks6g6nek 6pol6sdval
kapcsolatos feladatok ellStdsa c6ljib6l a Budapest F6viiros X. kertilet Kob6nyai
Onkorrn6nyzatt6l meghiv6st kaptak 6s a f6z6versenyen is rdszt vettek az Ohegy parkban
2018. szeptember l-j6n megrendezett XI. K6binyai Rendv6delmi Napra. A

lct('neli
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rendezvdnyen reszt vettek a k6pvisel6k, akik hagyom6nyos roma nemzeti dteleket
keszitettek gasztron6miai bemutat6val egybekdtve ds megkin6ttrik a venddgeket.
Unnepi kdszdnt6t mondott D. Kov6cs R6bert K6brinya polgdrmestere. Sor ker0lt
f6z5versenyre, katonai testneveldsre, lovas par6ddra, szolg6lati kuty6s bemutatora,
kdzelharc bemutat6ra, trizolt6 6s mentdsi gyakorlatra. A gyerekek rdszere voltak
tigyessdgi versenyek, jAtekos vetdlked6k, bemutat6k sok-sok zen€vel, szinpadi
el6ad6sokkal egybektitve. A program rendezvdnyszewezdsi, dekor6ci6 ds dologi
kdltsdgeihez brutt6 250 000 Ft keret<isszeget biztositottak a 2018. 6vi kdlts6gvetdsben
meghat6rozott dologi kiadrisok terhdre. Kdri a besziimol6 elfogad6s6t, maid a

szav azatok m e gtdteldt.

Hakisz Dezs6: Rdszt vett a rendezv6nyen. Nagyon sokan voltak 6sj6l sikeriilt. Egyet6rt
az elndk javaslat6val.

Elniik: A K6pvisel6-testiilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

(3 igen, egyhan gi szavazattal)

I . Kobdnyai Roma Onkorm6nyzat K6pviselo-testiilete Gergely K6rolynd elndk
besz6mol6j6t a kulturdlis iiriiks6g6nek 6pol6s6val kapcsolatos feladatok elldt6sa
c6ljfb6l, a feladatalapfi timogatisr6l, valamint a 2018. szeptember l-j6n az Ohegy
parkban megrendezett XI. K6b6nyai Rendv6delmi Nap rendezv6nyrdl elfogadja. A
program rendezvdnyszervezdsi, dekoriici6 6s dologi kdltsdgeihez brutt6 250 000 Ft
keretosszeget biztositottak a 2018. dvi kdltsdgvetdsben meghat6rozott dologi kiadfsok
terhdre.

2. A Kdpvisel6-testtilet felkdri az elndk6t a sziiks6ges intdzked6sek megtetel6re.
Hat6rid6: azonnal
Felelos: elndk

4.. napirendi pont t6rgya: Besz6mol6 a Budapest F6v6ros X. keriilet K6binyai
Onkorm6nyzat 2512012. (V. 23.) iinkorm6nyzati rendelet v6lem6nyez6s616l (sz6beli
el6terj esztds)

Jrigrln6 Szabados Henrietta: Tljdkoztatja a K6pvisel6-testiiletet arr6l, hogy a Budapest
Ftiv6ros X. keriilet K6brinyai Onkorm6nyzat Kdpvisel6testiilete (a tov6bbiakban:
K6pviselo-testiilet) a muze6lis intdzm6nyekr<il, a nyilv6nos kcinyvt6ri ell6t6sr6l ds a
k6zmtiveloddsrril sz6l6 1997. dvi CXL. tdrveny (a tov6bbiakban: t6rveny) 77. $-6ban
kapott felhatalm azds alapjhn megalkotta a helyi kdzmrivel6d6sr6l sz6lo 2512012. (Y.
23.) dnkorm6nyzati rendeletdt (a tov6bbiakban: Rendelet). A tdrv6ny es egyes

kapcsol6d6 tdrv6nyek m6dosit6s6r6l sz6l6 2017. 6vi LXVII. tdrvdny hat6lyba ldpdse

rniatt sziiks6gessd v6lt a Rendelet m6dosit6sa. A trirvdny 83/A $-a kimondja, hogy a
helyi lehet6sdgek ds saj6toss6gok alapj6n a telepiildsi dnkorm6nyzat - a telepiil6si

h at:i rozata
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nemzetisdgi rinkormiinyzatt al val6 egyeztetdst kdvet6en - rendeletben hatfurozza meg a
kdzmiivel6ddsi alapszolgdltatdsok kdr6t, a feladatell6t6s form6i6t, mdrtdkdt.

Blniik: Kdszrini J6g6nd Szabados Henrietta tij€koztat6jilt ds egyetdrt a helyi
krizmiivel6ddsr6l sz6l6 2512012. (v. 23.) dnkorm6nyzati rendelet m6dosit6s6val. A
rendeletet a kdpvisel6k itolvastiik. Kdri a szavazatok megtdtel6t.

Hal6sz Dezs6: Egyet6rt az elnrik javaslat6val.

Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 f6vel hat6rozatk6pes.

hat{rozata
(3 igen, egyhangri szav azattal)

l. A Kobrinyai Roma Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete egyetdrt a Budapest F6viiros X.
keriilet K6b6nyai Onkorm6nyzat helyi kcizmrivel6ddsroi sz6l6 25liol2. (v. 23.)
6nkorm6nyzati rendelet m6dosit6s6val.

2. A K6pvisel6-testiilet felkdri az elntikdt a sziiksdges int6zked6sek megtdteldre.
Hatiirido: azonnal
Felel6s: elnrik

Elniik: Meg6llapitja, hogy tov6bbi javaslat vagy dszrev6tel a kdpviselok rdszdrcil nerr
6s a testiileti iildst 8.50 kor bezdrja.

\,1-blf
Jegyz6krinyv-hiteles it6

irkezett.

K.m.f.
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PR0GRAM 3.,,rerRrbrb \
'1 or..rYHoZ

Tdrzendk'

9:00 Kdriisi sdtdny, Kdszenldti Renddrs69 Zenekara

$30 0hegy park, MH Vitiz Szurmay Sdndor BHt)
Kdzponti Zenekara

9:40 tljhegyi sdtilny, Kdszenldti Rend6rs69 Zenekara

9:00.13:00 Rendv6delmiNapit6z6verseny

l0:00.15:00 Szervezetekbemutatdi
(minden szervezet a sajrlt sdtrrinril)

Mentdhelikopter leszdlliisa a nap folyamiin

10:00 Megnyitrj iinnipsdg

l0:30 Katonai testnevel6s (MH Ludovika Ziiszldalj)

ll:00 Kiizelharc bemutatri (HM El Zrt.)

ll:30 Kutyds jri16r bemutatri (Kiszenldti Renddrs69)

12:00 Miiveleti Csoport bemutatdja
(Budapesti [egyhiiz ds B0rtijn)

l2:30 [ovas renddr0k bemutatdja (Kdszenliti Renddrs69)

13:00 T[izolti{si bemutatri (Fdvdrosi Katasztrrifavddelmi
lgazgatrisiig ds 0rszdgos Ment6szolgdlat)

I4d5-15{5 Kiflizenekargyerekkoncertje
[Kdrmendy 0dvid, lrlaroevich Zsolt, Sabrj Tibor,
Szdkely Zoltdn)

Virtusvetdlkedd

Versenyek eredmdnyhirdet6se, dijr{tadrj

legenda Band koncert

DdtdrtnikddsJenei Gdborszinm vdszek
koncertjo
Kdzremrjkddik, KR Gang

Kauhky Armand, Jdszai Mari dijas szinmiivdsz

A m0sorvdltozes joget fenntartiuk!
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noxxwo-t,
szimri el6terjeszt6sBudapest F6viros X. keriilet

Kr6brlnyai 6nkormrinyzat
Jegyzr6je

El6terjeszt6s
a K6pviseld-testiilet r6sz6re

a helyi kiizmffvel6d6s16l szdl6 2512012. (V. 23,) itnkormrinyzati rendelet m6dositrisdr6l

l. Tartalmi dsszefogla16

Budapest F6v6ros X. keriilet K6briayai Onkormrinyzat K6pvisel6-testiilete (a tov6bbiakban:
K6pvisel6+estiilet) a muze6lis int6zm6nyek6l, a nyilviinos kdnyr.tari ell6tisr6l 6s a
k6zmrivel6d6sr6l sz6l6 1997.6vi cXL. t6rv6ny (a tov6bbiakban: T6rv6ny) 77. g-riban kapott
felhatalmaz6s alapjan megalkotta a helyi k6zmrivekid6sr6l sz6l6 25/2012. (v. 23.)
dnkormriLnyzati rendelet6t (a tov6bbiakban: Rendelet).
A muze6lis int6zm6nyek6l, a nyilviinos kttnyvt6ri ell6tdsr6l 6s a k6zmiivel6d 6sr6l sz6l6 1997.
6vi CXL. torvdny 6s egyes kapcsol6d6 tdrv6nyek m6dosit6siir6l sz 6162017.6vi LXVII. t6rv6ny
harrityba l6p6se miatt szi.iks6gess6 v6lt a Rendelet m6dosit6sa. A T6rv6ny 76. $-a rendelkezik a
telepiil6si dnkorm6nyzatok kdzmr.ivel6d6si feladatair6l, mely szerint a telepiil6si
dnkorm6nyzatok kdtelez6 Gladata a helyi k6zmtivel6d6si tev6kenys6g t6mogatdsa. A 76. $ (3)
bekezd6se felsorolja az alapszolgiiLltatrisokat, 6s a (7) bekezddsben rdgziti, hogy - tdbbek k6z6tt* a fovaros kertleteiben kdtelez6 feladat a (3) bekezd6s szerinti ktizmrivel6ddsi
alapszolgiiltat6sok teljes kdrdnek megszervez6se.

A kdzmr.ivel6d6si alapszolgdltat6sok a T6rv6ny felsorol6sa szerint:
a) mfivel6d6 kdzdss6gek l6trejdttdnek el6segitdse, miiktid6si.ik trimogat6sa, fejl6d6siik segit6se,
a kcizmiivel6ddsi tevdkenys6gek 6s a miivel6d6 kdz<issdgek sz6rn6rahelyszin biztositasa,
b) a kdz6ss6gi 6s t6rsadalmi r6szvdtel biztositiisa,
c) az eg6sz 6letre kiterjed6 tanulis feltdteleinek biztosit6sa,
d) a hagyomri.nyos kdzdss6gi kultur6lis 6rt6kek etdritkitdse felt6teleinek biztositdsa,
e) az amat6r alkot6- 6s el6ad6-mr.iv6szeti tev6kenys6g felt6teleinek biztosit6sa,
f) tehetsdggondozis 6s -fejlesztds felt6teleinek biztositdsa,
g) a kultunilis alapir gazdasigfejlesztds.

A fenti m6dosit6s alapj6n javaslom a Rendeletben meghat6rozott feladatok m6dositris6t.

A Kdpvisel6+estiilet a K<ir6si csoma Sandor K6banyai Kultur6lis Nonprofit Kortatolt
Felel6ssdgri Trirsas6g alapitis6r6l sz6l6 20512015. (V. 21.) KOKT hatrirozatiival ldtrehozta a
K6rdsi csoma SrlLndor K6brinyai Kultur6lis Nonprofit Kft.+ (a tov6bbiakban: K6r6si Nonprofit
Kft-), mely a 2015. augusztus 3l-6n megsziintet6sre kertil6 K6rdsi Csoma S6ndor K6brinyai
Kultur6lis Kdzpont feladatait vette 6t.

A Tdrvdny 77. $ (1) bekezddse kimondja, hogy a k6zmiivel6d6si alapszolg6ltat6sok folyamatos
hozzirf&lse &dek6ben az dnkormrlnyzat k6z6ssdgi szinteret, illetve ktizmtivel6ddsi int6zmdnyt
biztosit, mely - tdbbek kdz0tt - segiti a k6zdss6gi tevdkenysdget, dsztdnzi a k6z6ssdgek
mrikod6sdt, mindenki szamara hozzitfdrheto. A T6rv6ny 77. $ (5) bekezd6se szerint a
kdzmtivel6ddsi intdzmdny tipusa lehet: miivel<id6si hriz, miivel6ddsi k6zpont, kultur6lis
kdzpont, tdbbfunkci6s ktizmiivel6d6si irr6zm6ny, n6pf6iskola, n6pi k6zmrives alkot6hriz,
gyermek-, illetve ifi ris6gi hriz, szabadid6kdzpont.



Az onkormany zat az lltala fenntartott K6r6si Nonprofit Kft.-n keresztiil a kdvetkez<i
kdzmiiveltid6si int6zm6nyek mr.ik6d6s6t biztositja:

1. K6rdsi Csoma S6ndor K6bdnyai Kultuftilis Kiizpont,
2. KOSZI 6s a Tanuszoda,
3. Iijhegyi Kdz6ss6gi Hdz,
4. Helltdrtdneti Gffitem6ny,
5. i.idul6k.

A Rendeletben a tdrv6nyi besorokisnak megfelel6en pontositani sztiks6ges az Onkorm6nyzat
6ltal fenntartott kdzmiivel6ddsi int6zm6nyt.

A Tdrv6ny 82. $-a kimondja, hogy - ttibbek kdzdtt - f6v6rosi kertiletenk6nt Kdzmrivel6ddsi
Kerekasztal alakithat6, mig a 83. $ rendelkezik ldtrehoziLsAnak felt6teleir6l. A Kdzmrivel6d6si
Kerekasztal megalakitris6val kapcsolatban megkeres6s nem hozz6m.

A Tdrvdny 83/A. $-a szerint a helyi lehet6s6gek 6s saj6tossdgok alapjan a telepiil6si
dnkormiinyzat - a telepiildsi nemzetis6gi dnkorm6nyzattal val6 egyeztlidst kcivetBen -
rendeletben hat6rozza meg akdzmrivel6ddsi alapszolgiiltatdsok kdrdt, aleladatel|it6s formrijrit,
m€rtdk6t. A helyi nemzetisdgi dnkorm6nyzatok egyeaet6s c6lj6b6l megkapt6k a rendeleret, a
v6laszok m6g nem drkeztek meg. Az egyeztetls eredm6nyr6l az tildsen iz6ban t6j6koztatom a
tisztelt Kdpvisel6-testiiletet.

II. Hatdsvizsgrilat

A Rendelet m6dositdsa kdveti a t6rv6nyi m6dosit6st, igy gmant lja a jogszerii mtikddds
felt6teleit. A kdzmtivel6d6si alapszolgdltatrisok Tdrvdny szirinti m6dositasi bOviti az el6rhet6
szolgeltat6sok kdrdt, igy kiszdlesedik a lakoss6g k6zmrivel6d6si ell6tottsiiga. A K6r6si
Nonprofit Kft. az 6ltala miikddtetett intdzm6nyekben a Tdrvdnyben ineghatdrozott
kdzmtivel6d6si alapszolg6ltatiisok teljes k6rdt biztosida, vezetbje 6s k6zmiivel6d6-si szakmai
munkakdrben foglalkoaatott munkatrirsak legaldbb 30oZ-a mesterfokozattal ds szakirrinyri
v6gzetts6ggel rendelkezik, igy az intdzmdry tipusa a t6rv6nyi besorol6s alapjrin: kultur6lis
kdzpont.

III. A v6grehajtds felt6telei

A Rendelet m6dositisa a Magyarorszig helyi 6nkorm6nyzatafu6l sz6l6 2011. 6vi GLXXXIX.
llwdrry 42. $ 1. pontja alapjrin a Kdpvisel6-testiilet kiziir6lagos hat6sk6re. A m6dosit6s a
rendelet kihirdet6s6t k6vet6en hat6lyba l6phet, felkdsztil6si id<ii nem ig6nyel, az intdzm6nyek
miik6d6sdt kdzvetleniil nem befoly6solja.

IV. Diint6si javaslat

Budapest F6viiros X. keriilet Ktib6nyai Onkormiinyzat Kdpvisel6-testiilete az eftiterjeszt6s l.
melldklete szerint megalkotja a helyi k6zmiivel6d6sr6l sz6l6 25/2012. (v. 23.) dnkormrinyzari
rendelet m6dositasrir6l sz6l6 dnkorm6nyzati rendeletet.

Budapest, 2018. augusztus ,, "

Dr. Szab6 Krisztidn



l. melldklet az el6terjesztishez

Budapest F6v{ros X. keriilet K6brinyai 6nkorminyzat K6pvisel6-testiilet6nek

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

a helyi kiizmiiveldd6s16l sz6l6 2512012. (V.23.) iinkormdnyzati rendelet mridosit{srirril

Budapest F6varos X. keriilet K6brinyai Onkormrinyzat K6pvisel6-testulete a muze6lis
int6zm6nyek6l, a nyilv6nos kdnyr,tdri ell6trisr6l 6s a k6zmrivel6d6sr6l sz6l6 1997. dvi cXL.
t6rv6ny 83/A. g (1) bekezd6s6ben kapott felhatalmaz6s alapj6n, a Magyarorsziig helyi
tinkorm6nyzatair6l sz6l6 201 1. 6vi clxxxx. t6rv6ny 23. g (5) bekezd6s 13. pontj6ban
meghat6rozott leladatkrir6ben eljrfuva a kdvetkez6ket rendeli el:

1.$

A helyi kdzmrivel6d6sr6l sz6l6 25/2012. (v. 23.) dnkormrinyzari rendelet (a tov6bbiakban:
R.) 3. g-a helydbe a kdvetkez6 rendelkezds l6p:

,,3. $ Az Onkormiinyzat a szfunitra tdrvdnyben meghat6rozott kotelez6 kcizmiivel<iddsi
feladatok elliit6sa 6rdekeben
a) elosegiti a mtivel6d6 kdzdss6gek ldtrejdttdt, miikrid6siiket trimogatja, fejloddstiket
segiti, biztositja a helyszint a k6zmiivel6d6si tevdkenys6gek ds a mrivel6d6 k6z<iss6gek
szttmitra,
b) biztositla ak6zdss6gi 6s tiirsadalmi r6szv6telt,
c) biztositja az eg6sz dletre kiterjed6 tanulds feltdteleit,
d) biztositja a hagyomrlnyos k6z6ss6gi kultur6lis €rtdkek 6t6r6kit6se feltdteleit,
e) biztositja az amat6r alkot6- 6s el6ad6-miiv6szeti tev6kenys6g felt6teleit,
fl biztositja a tehets6ggondoz6s 6s -fejleszt6s felt6teleit, valamint
gl biztositj a a kultur6lis alapir gazdasrigfej lesadst.,'.

2.S

Az R. 4. $-a hely6be a kdvetkez6 rendelkez6s l6p:

,,4. $ Az Onkormrinyzat a kdzmtivel6d6si fetadatai ell6t6sa 6rdek6ben a K6r6si Csoma Siindor
Kob6nyai Kultur6lis Nonprofit Korliitolt Felel6ssdgti Trirsasiig mint kultur6lis kdzpont ritj6n
biztosida

a) a K6rdsi Csoma Siindor K6btinyai Kultur6lis K6zpont,
b) a KOSZI 6s a Tanuszoda,
c) az Ujhegyi Kdzdssdgi H6z,
d) a Helytdrt6neti Gyrijtem6ny ds
e) az iidiil<ik

miik6d6sdt.".

3.S

Ez a rendelet 2018. szeptember 1-j6n l6p hatdlyba.

D. Kov6cs R6bert
polgrirmester

Dr. Szab6 Kriszti6n
jegyzb



INDOKOLAS

A muze6lis int6zm6nyek6l, a nyilvrinos kdnyvtriri ell6t6sr6l 6s a kdzmrivel6d6sr6l sz6l6 1997.
dvi CXL. t6rv6ny 2017. 6vi m6dosit6sa kdvetkezt6ben v6lt szi.iks6gess6 a kdzmrivel6ddsi
feladatok pontositesa, valamint a K6r6si Nonprofit Kft.-n keresztiil fenntartott intdzmdny
besoroliisa, eziital garanliija a jogszerii miikddds felt6teleit.

A kdzmiivel<iddsi alapszolgriltatrisok tdrvdnyi vAltozast kdveto m6dosit6sa boviti az eldrheto
szol96ltat6sok k6rdt.

A krizmtivel6d6si int6zm6ny tipusa tdrv6nyi besorol6s alapjiin: kultur6lis kdzpont. A besorol6s
egy6rlelmiivd teszi, hogy a K6rdsi Nonprofit Kft. a Tdrv6nyben meghatdrozott
alapszolgiiltat6sok teljes kdr6t biztositja, 6s miikctd6s6t megfelel6 sz6mri 6s v6gzettsdggel
rendelkezo munkatrirs biztositja.



JELENLETI IV

a K6binyai Roma 6nkorminyzat
2018. augusztus 3l-6n 8.30 6rai kezdettel

megtartott testiileti iil6s6n

2./ Hatdsz o"r"u, .ruh! 
")i 

I
3./ Didi u,,rt, .2. &....fufu:............

4.1...............

Meghivottak:

dr. Szabados ott6 jogasz:..1..n............

J6g6nd Szabados Henrietta ref.*^,... |il,g*J

1./ Gergely K6rolynd: ....


