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A K6b6nyai Ruszin 6nkorm6nyzat
K6pvisel6-testiilete

2018. 6prilis 27-En 11.30 6rai kezdettet

a K6rdsi csoma S6ndor Kdbrinyai Kulturrilis Kcizpont, Koszl
(l 105 Bp. X., Elod utca 1.)

testiileti iil6st tart,
melyre eztton meghivom.

Napirendi pontok:

1. Javaslat a K6b6nyai Ruszin Onkorm6nyzat 2018. 6vi feladatalapri t:imogatrls
ii ssze 96 n e k (87 9 . 47 8, - Ft) felo s ztirshr a ( szob e l i e r 6terj e szt 6 s )
El6ad6: Medveczky Katalin eln6k

2. Beszimol6 a K6binyai Ruszin Onkorminyzat 2018. 6vi munkaterv6nek
elfogadis616l (sz6beli el6terj esztds)
El6ad6: Medveczky Katalin eln6k

3. Besz6mol6 a K6b6nyai Ruszin Onkormilnyzat 201g. 6vi
felosztis616l (sz6beli el6terj eszt6s)
El6ad6: Medveczky Katalin eln6k

4. Besz{mol6 a kulturilis hagyomfnyok dpol6sa c6ljrlb6l
6s m6rcius 15-6n megrendezett nemzeti iinnepi
koszorriz6s16l (sz6beli el6terj eszt6s)
El6ad6: Medveczky Katalin elncik

5. Besz6mol6 a kultur6lis hagyom6nyok ipokisa c6ljib6t a K6br{nyai Szerb
Onkormf nyzat {ltal 2018. riprilis 13-6n u XO.ti.i Csoma SSndor Ktib:lnyai
Kulturilis Kiizpontban (1105 Budapest, Szent Liszl6 tlr 7-14.) megtartott
D6lszl6v 6s Giiriig Tdnchizr6l (sz6beli eldterjeszt6s)
Eload6: Medveczky Katalin eln6k

6. Beszimol6 a kulturdlis hagyomdnyok 6pol6sa c6ljib6l a K6bfnyai N6met
Onkormdnyzat 6ltal 2018. rlprilis 15-6;, 17.00 6rakor a K6brinyai Szent
Liszl6 Pl6brlni6n (1102 Bp., Szent L6szl6 t6r 25.) megtartott K6hegyi
Gyula grafikusmiiv6sz Keresztmetszet cimii kiillitisi16l (szobeli
eloterjeszt6s)
El6ad6: Medveczky Katalin eln6k

7. Besz6mol6 a kulturrilis hagyom{nyok ripolisa c6ljib6l a K6binyai Orm6ny
Onkormrinyzat riltal 201b. riprilis 2S-6n az 6rm6ny Genocidium 103.
6vfordul6ja alkalmrib6l a Giiriig Klubban (1104 Bp., Kada utca lZ0.)
megtartott eml6krendezv6ny6r6l (sz6beli el6terjeszt6s)
Eload6: Medveczky Katalin eln6k

kiilts6gvet6s6nek

2018. mircius l4-6n
megem16kez6s16l 6s



8.

9.

10.

11.

t2.

13.

Javaslat a Budapest F6v6ros X. keriilet K6brlnyai Onkormrinyzat
K6pvisel6-testiilete Huminszolgriltatisi Bizottsrig riltal a helyi nemzetis6gi
iinkorminyzatok r6sz6re kiirt pillyhzaton val6 r6szv6telre (sz6beli
el6terjesztds)
El6ad6: Medveczky Katalin elndk
Javaslat a ruszin hagyom6nyok meg6rz6se c6ljrib6l 2018. m6jus l-j6n
K6brlnySn az Ohegy parkban megrendez6sre keriil6 Halmajrilis kultur6lis
6s gasztron6miai rendezv6nyr6l, hal6szl6f(iz6 versenyr6l (sz6beli
el6terjeszt6s)
El6ad6: Medveczky Katalin elndk
Javaslat a Havasi Gyopir Szoci{liso Eg6szs6giigyi, Kultu16lis, Segit6
Kiizhasznri AlapitvSnnyal (1105 Budapest, B6nya utca 31.) egyiittmiikiidve
2018. mrijus 16-6n 17.00 6rakor r6szv6telre a kertileti civil szervezetekkel
val6 egyiittmiikiid6s c6ljib6l a Ptinkiisdvir6 hagyominyilrzf kulturrilis
rendezv6nyen (szobeli eloterjesztes)
Eloado: Medveczky Katalin elnok
Javaslat a 2018. I. f6l6vi helyi rendezv6nyeinek 6s feladatok kijeliil6s6re 6s

megtirgyal6s{ra a kulturflis iiriiks6g6nek 6polSs6val kapcsolatos feladatok
ell6t6sa c6lj6b6l a III. K6br{nyai Balkin Esten val6 r6szv6telre (szobeli
eloterjesztds)
El6ado: Medveczky Katalin eln6k
Javaslat a kulturrilis auton6mia 6s a kulturilis iiriiks6g ripol:isrlval
kapcsolatos feladatok ellitisa c6ljrib6l 2018. jrinius l6-5n a Labdanig6
Focitorna 6s Nemzetis6gi Gasztron6miai Kultur6lis Nap megszervez6s6re a
Bi rka ( 1 1 05 Budapest, lhisz utca 26.) kertj 6ben (sz6beli el6terj esztds)
El6ad6: Medveczky Katalin eln6k
Javaslat a ruszin kulturrilis iiriiks6g6nek rlpol6s6val kapcsolatos feladatok
ellritdsa c6lj6b6l 2018. jrinius 2l-e 6s 24-e kdzttt megrendez6sre keriil6
hagyom6nyos Szent L:lszl6-napi iinneps6gre (sz6beli eloterjesztds)
El6ado: Medveczkv Katalin elnok

Esetleges t6volmarad6srit k6rem, a Polg6rmesteri Hivatal 4338-141-es telefonsz6m6n
jelezni sziveskedj6k.

Budapest, 2018. 6prilis 20.



x6nAxyAr RUszrN ONronnaAxyzar
rcpvrsrcl6-rrsrtir,nrr

ll02 Budapest, Szent Lhszlil tfir 29.

JEGYZ6TONYV

K6sziilt: a Kob6nyai Ruszin Onkormiinyzat 2018. riprilis 27-en 11.30 6rai
kezdettel a K6r6si Csoma S6ndor Kob6nyai Kultur6lis Kcizpont, fOSZt
(l 105 Bp. X., Elod utca 1.) I emelet 10. sz6m alatti nemzetisegi irod6ban
megtartott kepvisel6-testUleti i.il6s6n.

Jelen vannak: Medveczky Katalin
Zsigray Valentyina
Koperv6sz Eva

elncik
elndkhelyettes
k6pvisel6

jogdsz
civil ds nemzetis6gi referens

A K6b6nyai Polg6rmesteri Hivatal r6sz6r6r tan6cskozfsi joggal:
dr. Szabados Otto
Jog6n6 Szabados Henrietta

Medveczky Katalin, a K6brinyai Ruszin Onkorm6nyzat elndke iidv6zli a
megielenteket 6s a rendes testtileti [l6st megnyitja. Megrillapitja, hogy a test1leti
tildsen 3 fo kdpviselo megjelent, 6s a testi.ilet hat6rozatkdpes. Bejeienti, hogy a
jegyzokdnyv magyar nyelven kdsztil. K6r mindenkit, hogy az til6s jeienldti iveti4ak
al6, amely a jegyzokonyvtik, amely kozokiratnak minosiil melldkletdt kepezi az
elkdszitett meghivoval es az ir6sbeli el6terjesztdsekkel egytitt.

Javasolja, hogy a jegyzbki5nyv hitelesitds6vel Kopewdsz Eva k6pvisel6tbizzameg a
Kdpvi s e I 6-testti I et. Kdri a szav azatok me gt6te I 6t.

Elniik: A Kdpviselo-testtilet 3 f6vel hatiirozatk6pes.

18. (IV K6 szin On tK tiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Ruszin Onkormiinyzat Kepvisel6-testi.ilete a jegyz6k6nyv hitelesitds6vel
Koperviisz Eva k6pvi sel6t megbizza.

Elniik: Bejelenti, hogy a jegyzokdnyvet Jogiind Szabados Henrietta civil 6s nemzetis6gi
referens vezeti.

Elniik: Ismerteti a napirendi pontokat, majd k6ri a szavazatokmegt6tel6t.
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Elniik: A Kdpvisel6-testfllet 3 fovel hatirozatkdpes.

I 6b6n 6n tK let6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6biinyai Ruszin Onkormiinyzat Kepvisel6-testi.ilete a testtileti i.il6s napirendjet az
al6bbiak szerint fogadja el:

1. Javaslat a K6b6nyai Ruszin Onkormrinyzat 2018. 6vi feladatalapri trimogatis
iissze g6n ek (87 9.47 8,-Ft) feros ztilsir a (sz6be li el6terj eszt6s)
E,load6: Medveczky Katalin eln6k

2. Beszfmol6 a Kilbirnyai Ruszin 6nkorminyzat 2018. 6vi munkaterv6nek
elfogadisi 16l (sz6beli el6terj eszt6s)
El6ad6: Medveczky Katalin eln6k

3' Beszdmol6 a K6br[nyai Ruszin 6nkorminyzat 2018. 6vi kiilts6gvet6s6nek
feloszt6s616l (sz6beli el6terj esztds)
El6ad6: Medveczky Katalin elncik

r c6lj6b6l 2018. mircius l4-En
iinnepi megem16kez6s16l 6s

5' Beszimol6 a kulturilis hagyominyok 6poLisa c6lj6b6l a K6bSnyai Szerb
Onkormrinyzat 6ltal 2018. 6prilis 13-rin u XO.ti.i Csoma Sfndor K6b6nyai
Kulturflis Kiizpontban (1105 Budapest, Szent Lhszl6 tlr 7-14.) megtartltt
D6lszl6v 6s Giiriig T6nch6zr6l (sz6beli el6terjesztds)
Eload6: Medveczky Katalin eln6k

6' Besz6mol6 a kulturilis hagyominyok ripolisa c6ljrib6l a K6b6nyai N6met
6nkorm6nyzat riltat 2018. fprilis 15-6;, 17.00 6rakor a K6b6nyai Szent
Lhszl6 Pl6b6nir[n (1102 Bp., Szent Liszl6 tlr 25.) megtartott K6hegyiGyula grafikusmiiv6sz Keresztmetszet cimti kia[iiisarOl lszObeti
el6terjesztds)
El6ad6: Medveczky Katalin eln6k

7. Besz6mol6 a kulturilis hagyom6nyok ipokisa c6ljrib6l a K6b6nyai Orm6ny
onkorminyzat ittar 20ra: apriris 2s-an ^ d;;i;; d;cidium r03.
6vfordul6ja alkalm6b6l a Giiriig Klubban (1104 Bp., Kada utca 120.)
megta rtott eml6krend ezv6nv6r6l (sz6beli el6terj esztes)
Eload6: Medveczky Katalin elnok

8' Javaslat a Budapest F6v6ros X. keriilet K6bdnyai Onkormrl nyzat
K6pvisel6-testiilete Humdnszolg6ltat:isi Bizotts6 g Sltal a helyi nemzetis6gi
iinkorminyzatok rdszfire kiirt piiyilzaton val6 r6szv6telre (szobeli
el6terjesztes)
El6ado: Medveczky Katalin elnok

9. Javaslat ^ rus.zin hagyomrinyok meg6rz6se c6ljrib6l 2018. m6jus l-j6n
K6binyr{n az Ohegy parkban megrendez6sre XeititO Halmajrilis kulturrilis

IV.

4. Besz{mol6 a kultur6lis hagyomSnyok 6pokisa
6s mircius 15-6n megrendezett nemzeti
koszorfz6s16l (sz6beli el6terjeszt6s)
El6ad6: Medveczky Katalin elncjk



10.

11.

12.

13.

J

6s gasztron6miai rendezv6nyr6l, hal6szl6f6zd versenyr6l (sz6beli
el6terjesztes)
El6ad6: Medveczky Katalin eln6k
Javaslat a Havasi Gyopir szociilis, Eg6szs6giigyi, Kulturilis, segit6
Kiizhasznri Alapitvrlnnyal (1105 Budapest, B6nya utca 31.) egyiittmiikiidve
2018. mrijus 16-6n 17.00 6rakor r6szv6telre a keriileti civil szervezetekkel
val6 egyiittmtikiid6s c6ljib6t a Piinkiisdv6r6 hagyomSnyiirzii kulturilis
rendezv6nyen (sz6beli elSterjesztds)
Eload6: Medveczky Katalin elnok
Javaslat a 2018.I. f6l6vi helyi rendezv6nyeinek 6s feladatok kijeliil6s6re 6s
megtdrgyaLls6ra a kulturilis iiriiks6g6nek 6poL{sival kapcsolatos feladatok
ell6tisa c6ljrib6l a III. K6b:lnyai Balkrln Esten val6 i6szv6telre (szobeli
el6terjesztes)
El6ad6: Medveczky Katalin eln6k
Javaslat a kulturrilis auton6mia 6s a kulturr{lis iiriiks6g ripot6s6val
kapcsolatos feladatok ellitisa c6ljib6l 2018. jrinius l6-hn a Labdarrig6
Focitorna 6s Nemzetis6gi Gasztron6miai Kulturilis Nap megs zervez6s6re a
Birka (1105 Budapest, Ihisz utca26) kertj6ben (szobeli eloGrjeszt6s)
Eloado: Medveczky Katalin eln6k
Javaslat a ruszin kulturflis iiriiks6g6nek ripolfsrlval kapcsolatos feladatok
ellitisa c6ljrib6l 2018. jrinius 21-e 6s 24-e kozdtt megrendez6sre keriil6
h a gyom 5 nyos Szen t Liszl6-napi ii n neps6gre (sz6beli el6terj esztes)
El6ad6: Medveczky Katalin eln6k

1. napirendi pont tirgya: Javaslat a K6b:lnyai Ruszin Onkorm6nyzat 201g. 6vi
feladatalapri tdmogatds iisszeg6nek (879.47},-Ft) feloszt6s6ra (sz6beii el6terjeszt6s)

Elniik: Ti$ekoztatja a Kdpvisel6-testiiletet, hogy az Emberi Er6forriisok
Minisztdriuma, Egyhdzi, Nemzetisdgi ds Civil Trirsadalmi Kapcsolatokdrt Felelos
Allamtitk6rsiiga, mint t6mogat6 ,,A 2018. 6vi k6ltsdgvet6s6r6l sz6l6 2017.6vi C.
tdrvdny 9. melldklet alapjrin azEmberi Er6forriis T6mogat6skezel6 ezitonkozzetette a
nemzetisdgi dnkorm inyzatok 2018. 6vi feladatalapi t6mogatrisiinak meg iilapitirsirhoz
a testtileti tildsek d6tum6nak list6jrit" az l. 6s II. kiiriis eit6t<eles ponisz6mait 6s a
t{mogatisok iisszeg6t, amely jelen esetben 879.478,-Bt. A feladatalapri t6mogatiis a
nemzetisdgi kciztigyeknek a teleptildsi nemzetisdgi Onkorm6nyzatok iltal t6rt6no
ellittitsirt szolgdlja. A t6mogat6s felhaszniilSs6nak kizdo idopontja 2018. janu6r l. 6s a
v6ghat6rideje 2019. december 31. A kedvezmdnyezett nemzetisegi onkorm6nyzat a
feladatalapri tiimogatrist kdtel ez6 nemzetisdgi k6zfeladatok ell6tas ithoz k,zvetlentil
kapcsol6d6 k6lts6gek finanszirozdsdra haszniihatja fel. A tiimogatiis felhaszn6lis6r6l
2020. m6rcius 15-6ig kotelezo besz6mol6t kdsziteni 6s elekt.orrikrru, benyfjtani a
T6mogat6 Egyhrizi 6s Nemzetis6gi TSmogatiisok Osztiiya ftsz1re. A tirnogatris
osszege miik6d6si cdhi 6s felhalmoz6si c6hi kiad6sokra is felhaszn dlhat6. Tdj1koitatja
a kepviseloket, hogy a tiimogat6si Osszeget fel kell osztani a2018. 6vi k6lts6gvet6sben.
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Ezutin ismerteti r6szletes javaslatrlt 6s kdri a k6pvisel6k v6lemdny6t, egyetdrt6s esetdn
a javaslat elfogad6s6t.

KopervSs z Ev a: E gyet6rt az eln6k j avaslat6val.

Elniik: A Kdpvisel6-testtilet 3 f6vel hatirozatkdpes.

IV. 27. 6b6nvai iilet6nek
hatirozata
(3 igen egyhangri szavazattal)

l. .A Kobrinyai Ruszin Onkormiinyzat Kdpvisel6-testiilete a K6b6nyai Ruszin
Onkormrinyzat20l8.6vi kOltsdgvetdsdr6l sz6l6 l}l2}l8. (II. 15.) hat6rozat6tm6dosftja
es a2018. 6vi feladatalapri t6mogatds 879,478,-Ft osszeg 6t az al1bbi rovatra helyezi:

Bl Mrik0ddsi c6hi trimogat6sok illlamhdztart6son belUlr6l, k6telezo feladat 87g 47g

K3 Dologi kiad6sok, kdtelezo feladat 879 478

2. AKepviselo-testiilet felkdri az elnOkdt a sziiksdges intdzkeddsek megt6teldre.Hat6rid6: azonnal
Felel6s: elnok

2. napirendi pont tirgya: Besz6mol6 a K6binyai Ruszin Onkorm inyzat20lg. 6vi
munkaterv6nek elfogadisfr6l (sz6beli el6terjeszt6s)

Elniik: Tdjdkoztatja a K6pvisel6-testiiletet, hogy a nemzetisdgek jogair6l sz6l6 2011.
6vi CLXXIX. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Njtv.) 89 g-a alapjirn es i, SZMSZ szerint
sztiks6g szerint, de dvente legal6bb ndgy testtileti tildst ds-egy k6zmeghallgat6st tart.
Kdri a beszrlmol6 elfogad6s6t, majd a szavazatok megtdtel6t.

Kopervis z i)v a: Egyet6rt az eln6k j avaslat6val.

Elniik: A Kdpvisel6-testtilet 3 fovel hat6rozatkdpes.

I V. 27.1 K6brin
hatirozata
(3 igen egyhangri szavazattal)

Kob6nyai Ruszin Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete Medveczky Katalin eln6k
besz6mol6j 6t a2018. 6vi munkatervr6l elfogadja.
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3. napirendi pont thrgya: BeszSmol6 a K6binyai Ruszin Onkorminyzat 2018. 6vi
kiilts6gvet6s6nek feloszt6si16l (sz6beli el6terjesztds)

Elniik: Tilekoztatja a k6pvisel6ket, hogy a Magyarorszitg 2018. dvi krizponti
kdlts6gvet6s6r6l sz6l6 2016. 6vi XC. t6rv6nyben foglaltak szerint megdllapit6sra
kertiltek a teri.ileti 6s a telepiilesi nemzetis6gi dnkorm6nyzatok 2018. 6vi mtikodesi
kdltsdgvet6si t6mogatilsai. 2018. januiir 31-6n a Magyar Allamkincst6rtol a
banksziimlilra megdrkezett a 391 000 Ft dsszegti t6mogat6s 1. r6szlete. Az Emberi
Er6forriisok Miniszt6rium6t6l megdrkezett a tiimogatoi okirat, amely alapul szolgitl a
t6mogat6s elsz6mol6siihoz. K6ri a besz5mol6 elfogad6srit, majd a szavazatok
megt6teldre.

Ko pe rvis z ilv a: E gyetdrt az elndk j avaslat6val.

Elniik: A K6pviselo-testtilet 3 f6vel hatiirozatk6pes.

1712018 (IV. 27.) K6b6nyai Ruszin 6nkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hathrozata
(3 igen egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Ruszin Onkorm6nyzat K6pvisel6-testtilete Medveczky Katalin elncjk
besz6mol6j itt a 201 8. 6vi kdlts6gvet6senek feloszt6s6rol elfogadja.

4. napirendi pont tirgya: Beszimol6 a kulturrllis hagyominyok 6pol6sa c6ljib6l
2018. mircius l4-6n 6s mircius 15-6n megrendezett nemzeti iinnepi
m e ge m l6k ez6sr 61 6s koszo rrizis 16l (sz6beli el6terj eszt6s)

Elniik: Tilekoztatja a k6pvisel6ket, hogy a kuttur6lis hagyomrinyok ipolfsa
c6ljdb6l egyUttmtikddve a Budapest Fov6ros X. keriilet Kobrinyai Onkorm6nyzattal
kdzosen r6szt vettek az 1848/49-es forradalom 6s szabads6gharc tiszteletere 2018.
mircius l4-6n megrendezett nemzeti iinnepi programokon. 2018. m6rcius l4-en
18.00 6rakor f6kly6s felvonul6s indult a Conti k6polna el6tti tdrrdl a Magyar Oltirig,
majd 18.30-6rakor a jelenl6v6ket kdszdnt6tte dr. Gyorgy Istviin, Budapest F6v6ros
korm6nymegbizottja. Az tinnepi megemldkez6s a P6dium Szinhiz szineseinek
mtisor6val 6s koszoruzdssal zirrult.2018. m6rcius 15-6n Huszirtihor Kob6nyS:n tinnepi
csaliidi program volt a Rottenbiller parkban. Javasolja a kdpvisel6knek, hogy fogadj6k
el a besz6mol6t. K6ri a szavazatok megt6tel6t.

Kope rv6s z ilv a: E gyetdrt az elndk j avaslat6val.

Elniik: A K6pviselo-testtlet 3 f6vel hat6rozatkdpes.



(3 igen, egyhangri szavazattal)

Kob6nyai Ruszin Onkorm6nyzat Kepvisel6-testtilete Medveczky Katalin eln6k
besz6mol6jrit egyUttmtikcidve a Kob6nyai Onkorm6nyzattal a kulturalis
hagyomSnyipol{s c6ljib6t 2018. mircius l4-6n a Conti-kripoln6n6l megrendezett
friklyris felvonul6sr6l, valamint a Magyar Oltrlrn6l (Szent Litszl6 t6r) megrendezett
nemzeti iinnepi megeml6kez6sr6l 6s koszorrizrisr6l elfogadja.

5. napirendi pont.tirgya: Besz6mol6 a kulturilis hagyomrinyok 6pol6sa c6lj6b6l a
K6bfnyai Szerb Onkorm6nyzat rlltal 2018. riprilis 13-6n a K6riisi Csoma Srlndor
K6binyai Kulturrilis Kiizpontban (1105 Budapest, Szent Lirszl1 t6r 7-14.)
megtartott D6lszl6v 6s Giiriig Tinch6zr6l (sz6beli el6terjesztds)

Elniik: Ti$ekoztatja a kdpviseloket arr6l, hogy a kultur6lis hagyom6nyok 6pol6sa
celj6b6l a K6b6nyai Szerb Onkormiinyzat itltal2018. 6prilis t3-in 19.00 -23.00 6ra
kdzdtt a KSrosi Csoma S6ndor Kob6nyai Kulturiilis Kozpontban (1105 Budapest,
Szent Litszlo ter 7-14.) megtartott D6lszl:iv 6s Giiriig Thnchiz rendezv6nyen i6szt
vettek. A rendezvenyen fellepett a Babra 6s a Mydros Zenekar. Keri a besz6molo
elfogadas6t, majd a szavazatok megt6tel6t.

Koperviszfi)va: Egyetdrt az elndk javaslat6val, 6s drdmmel vett rdszt aztinnepsegen.

Elniik: A Kepvisel6-testtilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

(3 igen, egyhang0 szavazattal)

A K6b6nyai Ruszin Onkorm6nyzat Kepvisel6-testiilete Medveczky Katalin eln6k
besz6mol6j6t a kulturrilis hagyom6nyok 6pol6sa cdlj6b6l a K6b6nyai Szerb
Onkormiinyzat iital2018. fprilis 13-6n a K6rdsi Csoma Siindor K6b6nyai Kultur6lis
Kdzpontban (1105 Budapest, Szent Liszlo ter 7-14.) megrendezett D6lszl6v 6s Giiriig
Tinchizr6l elfogadja.

6. napirendi pont tirgya: Besz6mol6 a kulturilis hagyom6nyok ipol6sa c6lj6b6l a
K6binyai N6met Onkorm6nyzat riltal 2018. apiilis 15-6n, iz.OO 6rakor a
Kdbinyai Szent Lilszlil Pl6bini6n (1102 Bp., Szen t Liszll t6r 25.) megtartott
K6hegyi Gyula grafikusmiiv6sz Keresztmetszet cimfi ki6llitisf16l (sz6beli
eloterjesztds)

Elniik: Ti$ekoztatja a k6pvi.sel6ket arr6l, hogy a kulturiilis hagyomrinyok iipol6sa
celj6bol a K6b6nyai N6met Onkorm6nyzat 61ta12018. 6prilis 15-6n, 17.00 6rakor a
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K6b6nyai Szent Liszl6 Pl6b6ni6n (1102 Bp., Szent Ldszl6 tdr 25.) megtartott K6hegyi
Gyula grafikusmtivdsz Keresztmetszet cimii ki6llit6srin reszt vettek. Kosz6nt6t
mondott Weeber Tibor, K6brinya alpolg6rmestere. A kiSllitrist megnyitotta dr. Keldnyi
Istv6n mtivdszettdrtdn6sz. A kulturrilis rendezvdnyt bariti beszdlgetds k6vette. Kdri a
besz6molo elfogad6s6t, majd a szavazatok megt6teldt.

Koperv6szitvaz Egyetdrt az elncik javaslat6val, 6s drrimmel vett rdszt azi.innepsegen.

Elniik: A Kdpviselo-testUlet 3 f6vel hat6rozatk6pes.

(3 igen, egyhangri szavazattal)

A K6b6nyai Ruszin Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete Medveczky Katalin
bes-6mol6jrit a kultur6lis hagyom6nyok 6polisa cdljrib6l a K6b6nyai N6met
Onkorm6nyzat iital 2018. Sprilis 15-6n, 17.00 6rakoi a Kobdnyai Szent Lirszlo
Pl6b6ni6n (l102 Bp., Szent Liszlo ter 25.) megtartott K6hegyi Gyula grafikusmtiv6sz
Keresztmetszet cimri ki6llit6srin val6 r6szvdtelr6l elfogadja.

7. napirendi.pont tirgya Besz6mol6 a kultur6lis hagyominyok rlpol6sa c6lj6b6l a
K6brinyai 6rm6ny_ dnkorm6nyzat 6ltal 201g. iprilis 25-6n ;; d;;;;
Genocfdium 103. 6vfordul6ja alkalm6b6l a Giiriig Klu-bban (1104 Bp., Kada utca
I 20.) megtartott em16krendezv6ny616r (sz6beli el6terj esztds)

Elntik: Tilekoztatja a..kdpvisel6ket arr6l, hogy a kulturiilis hagyom6nyok 6poliisa
cdlj6b6l a K6bdnyai Orm6ny Onkormdnyzat-illtal 2018. riprilis 25-en"u, 6i^"ny
Genocidium 103. 6vfordul6ja alkalm6b6l a Gdrog Klubban (1104 Bp., Kada utca l20j
megtartott eml6krendezv6nyen r6szt vettek. A rendezv6nyen sor kertlt az Eltitkolt
Holokauszt cfmii magyar nyelvti film vetitdsere. A kultur6lis rendezv6nyt barifii
beszdlgetds kdvette. K6ri a besziimol6 elfogad6s6t, majd a szavazatok megtdtel6t.

Koperv6szi:va: Egyet6rt az eln1k javaslatiival, ds <irdmmel vett rdszt azi.inneps6gen.

Elniik: A K6pviselS-testiilet 3 f6vel hat6rozatk6pes.

8. (rv K6b' visel6-t
hatilrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

A Kobrinyai Ruszin Onkormiinyzat Kepvisel6-testtilete Medv eczky Katalin eln6k
bes:5mo16j6t a.- kultur6lis hagyom6nyok 6.polisa cdlj6b6l a Koi6nyai Orm6ny
Onkormiinyzat iital2018. 6prilis 25-6n az 6rm6ny Genocidium 103. 6vfordul6ja
alkalmib6l a Grirog Klubban (l104 Bp., Kada utca l2o.) megtartott
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ernldkrendezv6nydr6l 6s az Eltitkolt Holokauszt cimfi magyar nyelvii film
vetit6s616l elfogadj a.

& napirendi pont t{rgya: Javaslat a Budapest F6vr{ros X. keriilet K6binyai
Onkorminyzat K6pvisel6-testiilete Huminszolgiltatisi Bizottsrig 6ltal a trelyi
nemzetis6gi iinkormflnyzatok rilszfire kifrt pflyizaton val6 r6szv6telre (sz6beli
el6terjesztds)

Elniik: Tilekoztatja a k6pvisel6ket, hogy 2018. miircius 2O-in kiir6sra keriilt a
Budapest F6viiros X. keriilet K6b6nyai Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete
Humiinszolg6ltat6si Bizotts6g iital a 2018. evi pillyinat ak(Sbdnyai hetyi nemzetis6gi
dnkorm6nyzatok 2018. janu6r 1-jdt6l - 2018. december 31-6ig terjed6 id6szak szakmai
programjainak t6mogatdsfura. A pilyilzathoz csatolni kell a 20i8. 6vi munkatervet.
Javasolja, hogy a Kobrinyai Ruszin Onkorm6nyzat nyfijtson be pilyfuzatot, melynek
hat6rideje 2018. m6jus 7 . Keri a kdpvisel6ket, hogy mondj6k el javasiataikat, ma;O teri
a szav azatok megtdtelet.

Ko p e rv6 s z ilv a z E gyet6rt az eln6k j avas lat6val.

Elniik: A Kdpvisel6-testtilet 3 fovel hatfurozatkdpes.

?2/2018. (IV. 27.) K6binvai Ruszin onkorm6nvzat K6pvisel6-t
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. K6b6nyai Ruszin OnkormiinyzatKepvisel6-testtilete a Budapest F6viiros X. keriilet
K6b6nyai Onkormiinyzat Kdpvisel6-testtilete Hum [nszolgdltat6si Bizottsrig 6ltal a
k6brinyai helyi nemzetis6gi iinkorm lnyzatok 208. januer t-lotot - 201g. december
3l-6ig terjed6 id6szak szakmai programjainak tiimogatiisara kiirt pillyirzaton rdszt
VESZ.

2. A Kdpvisel6-testiilet felkdri az elndkdt a sztiksdges int6zkeddsek megt6teldre.Hatririd6: 2018. m6jus 7.
Felel6s: elnok

9. napirendi pont tirgya: Javaslat a ruszin hagyom6nyok meg6rz6se c6lj6b6l 201g.
mdjus 1-j6n K6b6ny6n 

^z 6tregy parkban megrendez6sre keriil6 Halmaj6liskulturilis 6s gasztron6miai rendezv6nyr6l, hil6szl6f6z6 versenyre (sz6beli
eloterjesztds)

Elniik: Ti$ekoztada a k6pviseloket, hogy a ruszin hagyomSnyok meg6rz6se c6ljrlb6l
reszt vesznek Kob6nydn az Ohegy parkban 2018. mejus l-jdn 9.00-17.00 ora kozott
megrendezdsre keri.ilo Halmajitis kulturSlis 6s gasztron6miai rendezv6nyen,
amelynek keretdben hatiszl6f6z6 versenyre is kertilt sor. Az egesznapos kulturiilis es
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gasztron6miai rendezv6nyen reszt vesz Koperv6sz Eva 6s Zsigray Valentyina
kdpviselo. Javasolja, hogy a rendezv6ny rendezv6nyszewezesi d; reprezent6ci6s
kOlts6geihez brutt6 40.000 Ft keretdsszeget biztositsanak a rendelkez6sdre 6116 2018.
6vi kolts6gvetdsben meghat6rozott feladatalapri kiad6sok terh6re. K6sz6ni a
k6pvisel6k segitsdgdt. Kdri a szavazatok megt6tel6t.

Koperv6sz ilva es Zsigray Valentyina: Orrimmel vesznek reszt a programon es
j avasolj 6k a besziimol6 elfogadris6t.

Elniik: A K6pvisel6-testiilet 3 f6vel hatfurozatk6pes.

8. (IV K6b6n sztn tiilet6nek
hatfrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. Kob6nyai Ruszin Onkormiinyzat Kepvisel6-testUlete Medv eczky Katalin eln6k
tajekoztat6jifi a feladatalapri tiimogatiisr6l, valamint a ruszin hagyom6nyok
meg6rz6se c6ljib6l Kob6ny6n az Ohegy parkban 2018. m6jus 1-j6n megrende zesre
kertil6 Halmaj6lis kultur6lis 6s gasztron6miai rendezv6nyr6l elfogadja. A
rendezvdny rendezvdnyszervezdsi 6s reprezentdci6s k6lts egeihei brutt6 40 000 Ft
keretdsszeget biztosit a 2018. dvi kdltsdgvetdsben meghat6roiott fbladatalapfi kiad6sok
terh6re.
A feladatalapri tiimogatiis felhaszn6lfusa az eloirdnyozottak ds tervezettek szerint a
teleptilds nemzetisdgi dletdnek fellendit6s6t, szinesit6s6t szolgiitdk a megval6sult
kdzdss6gi programok, valamint nemzetisdgi hagyom6ny -6s kultrira 6polisrinak
k6sz6nhetoen. A feladatalapri tiimogat6s felhiszn6l6sa soriin u n" r"tis6gi
onkorm6nyzat kiemelt figyelmet forditott az i{ris6g nemzetisegi eletbe val6
bevon6siira, a fiatal gener6ci6ban a nemzetis6gi hovatartoz6s rit6rokitesenek
mdlyitdsdre.

2. A K6pvisel6-testtilet felkdri az eln6kdt a sztiksdges intdzked6sek megt6teldre.
HatiiridS:
Felelos:

azonnal
elndk

10. napirendi pont tirgya: Javaslat a Havasi Gyoprlr Szoci6lis, Eg6szs6giigyi,
Kulturrilis, Segft6 Kiizhasznri Atapifvrlnnyal (1105 Budapest, B6nya utca 31.)
egyiittmiikiidve 2018. m6jus l6-6n 17.00 6rakor r6szv6telre a keriileti civil
szervezetekkel val6 egyiittmiikiid6s c6ljib6l a Piinkiisdv6r6 hagyom6ny1rzii
kultur6lis rendezv6nyen (sz6beli eloterjesztes)

Elniik: Tdjekoztatja a kdpvisel6ket arr6l, hogy a keriileti civil szervezetekkel val6
egyiittmtikiid6s c6ljib6l a Havasi Gyoprir Szociiilis, EgdszsdgUgyi, Kultur6lis, Segfto
K6zhaszn[ Alapftviinnyal (1105 Budapest, B6nya utca 3t.y ZO1A. m6jus l6-6n 17.00
6rakor a K6b6nyai Szent Ldszl6 Pl6b6ni6n (llOZ Budapest, Szent L1szlo ter 25.)
szinhiutetmdben megrendezik a Piinkiisdv6rri hagyom6ny(5rzb kultur6lis rendezvenyt.
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A rendezvdnyt megnyitja Weeber Tibor, K6b6nya alpolg6rmestere. Piinkcisd i.innep(rol
besz6l Balogh Attila pl6brinos. A rendezvdnyen felldp Filip Orbrin Katinka, a Tutta
Forza Zenekar tagSa. Javasolja, hogy az eloz6 6vekhez hasonl6an a keriiletben elo
ruszin szitmazisri nyugdijasok vegyenek rdszt a rendezvlnyen. Az i.innepsdg keretein
beltil megtekinthet6 Szutor Katalin fest6mtiv6sz-restauriitor ikonki1llii1sa, amelyet
Lakatos J6zsef faszobrisz nyit meg. Kdri a kdpvisel6ket, hogy vegyenek reszt a
rendezvdnyen. Kdri a szavazatok megtdteldt.

Zsigray Valentyina: Egyet6rt az elndk javaslat6val, 6s drdmmel vesz reszt az
tinneps6gen.

Elniik: A K6pviselo-testtilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

(3 igen, egyhangri szavazattal)

A K6b6nyai Ruszin Onkorm6nyzat Kepvisel6-testUlete rigy d6nt, hogy a Havasi
Gyop6r Szoci6lis, Egdszs6gi.igyi, Kultur5lis, Segit6 Kozhasznri Alapitv6nnyal (l105
Budapest, Brinya utca 31.) egyUttmtikridve a kertileti civil szeivezetekkel val6
egyiittmtiktid6s c6lj6btil 2018. mr{jus l6-hn 17.00 6rakor megrendezdsre keriil6
Piinkiisdv6r6 hagyominy6rz6 kulturflis rendezv6nyen es mettiteson a keriileti
ruszin szirmazisri nyugdijasokkal rdszt vesznek a Kobrinyai Szent Liszlo Pl6b6nirin
(1102 Budapest, Szent Liszl6 ter 25.).

11. napirendi pont tirgya: Javaslat a 2018. I. f6l6vi helyi rendezv6nyeinek 6s
feladatok kijeliil6s6re 6s megtrirgyaLisSra a kulturilis tirtiks6g6nek 6pol6srival
kapcsolatos feladatok elLitrisa c6ljib6l a III. K6b6nyai gait<rfln Esten val6
r6szv6telre (sz6beli el6terjeszt6s)

Elniik: Ti$ekoztada a k6pviseloket arr6l, hogy 201g. m6jus 26-6n 1g.00 -24.00
ordig a kulturilis iiriiks6g6nek ipol6sival kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6tj6b6l
a III. K6binyai Balkin Esten K6b6ny6n azlJjhegyen, a M6lyt6nii rdszt vesznek. A
rendezv6nyt megnyitja D. Kov6cs R6bert, K6b6nya polgrirmestere. A rendezv6ny
keretein beliil bemutatiisra keriilnek bolg6r, g6rdg 6s szerb ndpt6ncegyi.ittesek ds
zenekarok. A III. K6b6nyai Balkin Est rendezvdnyre 40 00b Ft keretosszeget
javasol biztositani a2018. evi k6ltsdgvetdsben meghatiirozott dologi kiad6sok terhdre.
A rendezv6nyen bolgiir, g6rog 6s szerb 6telek ds italok varjik kedvis venddgeik et. Az
esttinchdzzal zdrul. Kdri a szavazatok megt6teldt.

Zsigray Valenfyina: Egyetdrt az eln6k javaslatiival.

Elniik: A K6pviselo-testiilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.
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) IV. 27. ai Ruszin an tK tiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. K6b6nyai Ruszin OnkormiinyzatKepvisel6-testiilete rigy ddnt, hogy 2018. mrijus
26-6n, 18.00 - 24.00 oriig a ruszin kulturrilis iiriiks6gdnek 6pol6srival kapcsolatos
feladatok ell6t6sa c6lj6b6l a III. K6brinyai Balkrin Esten rlszt vesz Kob6nydn az
Ujhegyen, a Mdlyt6n{il. A rendezv6ny keretein beliil bemutat6sra keriilnek bolg6r,
gdrdg 6s szerb n6ptiincegyUttesek ds zenekarok. A III. K6b6nyai Balk6n Est
rendezv6nyre 40 000 Ft keretdsszeget javasol biztositani a rendelkez6sdre 6116 2018.
6vi kdlts6gvet6sben meghatiirozott dologi kiad6sok terh6re.

2. A K6brinyai Ruszin Onkorm6nyzat Kdpviselo-testtilete felkdri az eln6k6t a
sztiksdges intdzkeddsek megtdtel6re.
Hat6rido:
Felelos:

2018. jrinius 1 5.

elndk

12. napirendi pont tirgya Javaslat a kultur6lis auton6mia 6s a kulturilis iiriiks6g
ipolrlsival kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6ljib6l 2018. jrinius l6-hn a Labdarrig6
Focitorna 6s Nemzetis6gi Gasztron6miai Kulturflis Nap megszervezlslre a B6rka
(1105 Budapest, [hisz utca26.) kertj6ben (sz6beli eloterjeszt6s)

Elniik: Tdjekoztatja a k6pviselSket arr6l, hogy a kultur{lis auton6mia 6s a kultur6lis
iiriiks6g 6pol6s6val kapcsolatos feladatok ell6tr{sa c6ljib6t 2018. jrinius l6-6n
9.00-20.00 6ra kdzdtt megszervezik a Labdarrig6 Torna 6s Nemzetisdgi
Gasztron6miai Kultur6lis Napot aBirka (1105 Budapest, Ihdszutca26.) kertj6ben.
A nemzetisegi onkorminyzatok kozosen v6llaljrik a szinpad, a technika ds hangosit5s,
az ugriiov6r, a boh6c, az arcfestds, a kezmrives foglalkozas, a sziilitds, a mriveszeti
tev6kenys6g a rendezvenyszewezl,s, a mrisorvezetes 6s a dekor6cio koltsdgeit. A
szinpadra egy 10-15 perces mtisort javasol szewezni. Ez lehet tdnc, zenekar, enek,
amivel a sajit nemzetdnek hagyomdnyait, szok6sait, kultrir6j6t be tudja mutatni. Ezen
kiviil minden nemzetisdgnek, aki rdszt vesz a rendezv6nyen lesz sajdt asztala, kis sifira,
ahol szinten bemutathatja szok6sait, kultririijrit, gasztronomii$ift, ki6llfthat esetleg
valamilyen kdzm[ives foglalkoz6st tarthat. A rendezvdnyre 150.000 Ft keretrisrr.g.l
biztosft a rendelkezdsdre A1116 2018. 6vi kdltsegvet6sben meghat6rozott dologi kiad6sok
terh6re. Kdri a k6pvisel6k vdlem6nydt. Kdri a szavazatok megt6tel6t.

Kopervis z Eva: Egyet6rt az eln6k javaslatiival.

Elniik: A Kepvisel6-testtilet 3 fovel hat6rozatk6pes.
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2612018. (IV 27.) K6binvai Ruszin Onkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hathrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1' Kob6nyai Ruszin Onkorm6nyzatKepvisel6-testiilete rigy ddnt, hogy a 2018. jfnius
l6-dn 9.00-20.00 ora kdz6tt egy interetnikus rendezv6ny keretein beltil, a Kob6nyai
Nemzetis6gi Onkorm funyzattal egyiittmtikddve a kulturrilis auton6mia 6s a kulturilis
tiriiks6g ipokisival kapcsolatos feladatok elkit6sa c6tjfb6l, az anyanyelv
fejleszt6s6t szolgril6 ruszin hagyomriny6rz6 zen6s-irodalmi, gasztron6miai 6s sport
napot szervez akSbdnyai ruszin csalSdok r€,szdre aBirka (l105 Budapest, Ihiisz utca
26.) kertj6ben. A rendezv6nyre brutt6 150.000,-Ft keretosszeget biztosit a
rendelkez6s6re 6ll6 2018.6vi kolts6gvetdsben meghat6rozott dologi kiad6sok terhere.

2. A K6pvisel6-testiilet felkdri az eln6k6t a szuksdges intdzkeddsek megt6teldre.
Hat6rid6:
FelelSs:

azonnal
elndk

13. napirendi pont thrgya: Javaslat a ruszin kultur6lis iiriiks6g6nek 6pol6s6val
kapcsolatos feladatok ell6tSsa c6tjib6l 2018. jrinius 2l-e 6s 24-e kiiziitt
megrendez6sre keriil6 hagyominyos Szent Lfszl6-napi i.inneps6gre (sz6beli
eloterjeszt6s)

Elniik: Ti\ekoztada k6pvisel6ket, hogy a ruszin kulturrilis 6riiks6g6nek 6pol6sival
kapcsolatos feladatok elldtr{sa c6lj6b6l a Budapest F6v6ros X. keriilet kObrinyai
Onkormiinyzattal kcizOsen 2018. jrinius 2l-e es j,inim 24-e kozltt megrend,ezik a
hagyom6nyos Szent Ldszlo-napi rendezv6nyeket 6s kultur6lis programokai. Javasolja,
hogy a K6pviselo-testtilet tagai vegyen rdszt az esemdnyeken, tobbek kozoti a
,,K6biinya diszpolg6ra" 6s a K6b6ny66ri, a Szent Liszl6 dij, az elismero cimek ifiadilsi
tinnepsdgdn, az azt kdveto fogad6son a K6rcisi Csoma S6ndor K6brinyai Kulturiilis
Kdzpontban es a Szent Liszlo-szobor koszoilzdsdn. A rendezvdnyre 10.000 Ft
keretdsszeget biztosit a rendelkezdsdre Allr6 2018. 6vi kdltsdgvetdsben meghat6rozott
dologi kiad6sok terhere. Kdri a szavazatokmegtdteldt.

Koperv6s z Eva: Egyetdrt az eln6k javaslat6val.

Elniik: A Kdpvisel6-testtilet 3 fovel hat6rozatk6pes.

(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. K6b6nyai Ruszin Onkormiinyzat Kepvisel6-testiilete Medveczky Katalin eln6k
tilekoztatoj6t a ruszin kulturilis iiriiks6g6nek 6pol6s6val kapcsolatos feladatok
ell:lt6sa c6ljib6l a 2018. jrinius 2l-t6l - jrinius 24-6ig tart6 Szent Ldszlo Napok
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rendezvdnyein - a ,,K6b6nya diszpolgira", a Kob6nyircrt, a Szent Ltszlo dii es az
elismer6 cimek 6tadrisi tinneps6gdn ds a Szent Ldszlo-szobor koszorizisa programjain
valo rdszvdtelrol elfogadja. A rendezv6nyre 10.000 Ft keretdsszeget biztosit a
rendelkezdsere 6116 2018. 6vi kdlts6gvet6sben meghat6rozott dologi kiad6sok terh6re.

2. AKdpvisel6-testtilet felkdri az elndkdt a sziiks6ges int6zked6sek megtdtel6re.
Hat6rid6:
Felel6s:

Elniik: Meg6llapitja,
frkezett, megkoszdni
bezitr.ia.

azonnal
elndk

hogy tov6bbi javaslat vagy 6szrev6tel a k6pvisel6k r6sz6rol nem
a jelenl6vok aktiv reszvetellt, 6s a testtileti tildst 11.50 kor

K.rn.f.

r[*f+**r,'.r.t-...€v*.
J6gyzok<inyv-hite lesito

ffi.a
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a Steinbrucher Scola

vez6nyel; Barab6s /Breuer/ Rita
"KOTA dijas karnagy

f6HnCUt KOHLER/ Gyula szakmai clijai:

1971. I. Balaton Kisgrafikai Bienn6l6 II. clij

1981. Nemzetkrizi Kisgrafikai Kidllitris, ezi.ist diploma

1996. Millecenten6riumi Kisgrafikai Kidllit6s, kiikindij

2001. 6s 2004. Katowice, Pawel Steller fametszeti dij

2002.tut g Egyesiilet dija

2002. a Magyar Grafikai Alapitv6ny kisgrafika dija

2011. a KKIE Bienndrl6 nagydij

2018'ban a Magyar Kultrira Lovaga

kitrintet6sben reszesiilt

A ki6llit6s helyszine:

A Budapest K6'b6nyai Szent L6szl6 pl6b6nia

Pl6b6nia Ga16ririja

1102 Budapest, Szent L1szl6 t6t 25. Akidllitds 2018.dprilis 15'to1

(Megkdzelithetri az Ors vez6r t6rttil a 85-<is BKK aut6busszal. A kidllitds 20 1 8. dprilis l S-tcil 20 1 8. 6prilis 3O-riig |itogathato.

illctvc a 3-as villanrossal.) a Budapest I(6bdnvai Szent Ldszl6 Pl6brlnra nvrtvatartisi idei6ben.
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A K6BANYAI OnUBNY ONKoRMANYZAT
KEPVISEL6-TESTULETE

szererettel meghivja Ont, csal6dj6t 6s ismer5seit

2018.6pri1is 25-En, szerddn 15.00 6rakor

az 6run6ny Genocidium 103. 6vford uloia alkalm ab6l
megtartand6 eml6krendezv6ny6re

A rendezv6nyt megnyitja:
Bacsa Gyula,

a K6bitnyai Orm6ny Onkorm 6ny zat elnoke

Gyertyagyuj t6s az |ldozatok eml6kdre

,rElti tkolt holokau szt" cknil, dokumentum fi,lm vetit6 s e,
melyet koteden baritt besz6lget6s kovet
a filmr61 6s a tort6nelmi esem6nyekr5l.

A k6fest5 szakkorre jhro gyerckek alkot6saib6l ki6llit6s.

A rendezv6ny helyszine:

Gdrdg Klub
1104 Budapest, I(ada utca 1,20.

ocoJU

A re ndezv 6ny t thmo gatia:

B udapes t F6v6ro s X. keriilet r{6b iny at Onkorm6nyzat I(6pvis el5-testiilete
Hum6nszolg6ltat6si Bizottsi,ga

Arm6nia N6pe I(ultur6lis Egyesiilet

l--ie;l-a
',Wdaary'
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Paryazati
ffi*WWW w

WWWffiWWffi
A Kob*nyai Onkorminyzat
palyiizatat hirdet a helyi nemzetisegi
onkorm*nyzatok timogat*sira.

A nemzetis€gek paly$zatot ny$ithatnak be a t6rt*nelmi
identit6su k errlsitds€hez, drdekei k vedel m6hez,
nemzetisegi onazonossiigu k rnegorzdsdnek
eltiseg itdsdhez, ha gyomd nya i k, ku ltu r{ I is a utonom i6ju k,
szellemi ertekeik iipolasdhoz 6s megismertetdsdhez
kapcsol6d6 progra mok t$mogat*s* ra.

A piirydzatokat 2018. miiius ?6n &etf6n) 16.0O or*ig
lehet beny0jtani elektronikusan a BPlOHUMAN hivatali kapun keresztUl.

A p6lydzattal kapcsolatban bovebb felvildgositis k6rhele 3 +351 4338141-es
telefonszdmon. A pdlyiizati adatlap Ietdltheto a www.kobanya.hu honlaprol

vagy igenyelheto a JoganeHenrietta@kobanya.hu e-mail-cimen.

B 6uD

ltl,/ , /./

fir*fuY4/12^' Kov6cs R6bert
Kobiinya polgd rmestere

KOBANYA
ir2: el6 r,;iros

www.koibanya.hu
facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

i*
g*
I
'II
"h

.'&,
*.7
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Ki6 a legiobb k6barrYai haliszld?
- haliszl6t6z6 verseny

Programok a szinPadon:

IO:OO KOzOs tfizgy[jtds - Koviics R6bert' K6b6nya polgdrmestere

tO:lO Mdiusfa kit5ncolds -Tdnchdz

xo.'"murtSoix a T€bl5b AMI Neptdncesvilttes

lllooKutyabuli.zen6sbSbkon-certgyerekeknek
a Xaiap Jakab szinh6z el6adiisiiban

t2:3O Moln6r Gy6rgy Lyra'diias harmonikam[ivesz 6s Koncertzenekara

t4:3O Okos le5ny - a P6dium Szinh5z n6pmesei6t6ka

t6:OO't7;OO es t7:3O'18:3O K6b6nya Sound

ta roua nvf i-z"ili it': o J n ove n d 6 kei ne k ko n ce rti e)

t9:OO' 2O:OO DJ Dominlque

2O:OO DOLLY ROLL KONCERT

ilr"OnOn, Kov6cs R6bert' K6bdnya polgdrmestere

Programok eg6sz naPl- . ..
F6z6verseny, viaampirxl eringRRT i6tsz6h6z

szesedihal6szl6,lacikonvha'-'-"-tju"L1t?lll?3ii,t'i,?J;Szegedi halaszle, lacr^L'rrYtrq' r er' Y ' 
ai ,Ortiflpdlinkahdz.

xtiiioix"racs, vattacu kor' borterasz' h 6
-l

,#r;;ezer literes iistben 16 a hariszlG!
WWW.KOROSI.ORG I WWW'KOBANYA'HU

6Hrev PARK
2018. mllus t. ]tt*8
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MEGHiVO
HAVASI GYOPAR AI-APITVATW

szeretettel meghfvja Ont

ptiNrospvAn6
haryom iny6rz6 kultur6lis rendezv6nyre

2ot8. m6jus r6-im szerd6n 17.oo 6rhra

Kiisziint6t tnond.
Weeber Tibor

K6binya AlpolgSrmestere

Piinkii s d. iinnep 61 6l b e s z 6l
Balogh Attila atya

Szent Lfuszl6 Ternplom Pl6b6nosa

Szutor Katalin
fe s t 6 miiv6 s z - re staur6t o r

ikonki6llit6s6nak megnyitisa

e kidllit d" s t me g ny itj a z

Lakatos J6zsef
faszob*r6sz

Zenei kdzrerniikiid6: Tutta Forzo Zenekar

Mo derdtor : II onzlind Forko;s Valdria kurdtor
{< ,f d<

A rendezv6ny helys zinez
Budapest, K6b6nyai Szent Ldszlil Pl6b6nia Gal6ria

f loz Budapest, Szent L6szl6 t& zg./
/megkiizelithet6 az Ors vezfir t6rt6l a 85-iis aut6busszalrvagr a B-as

villamossal /
eki6llitis zor8. m6jus 16-t6l jirnius r-ig l6togathat6!

^'If;r;:ir*;#:i;.?":i?;i?'-',;i;llJs'

Megi elen6s6re felt6tleniil szimitunk!
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KTIII,TS KOBANYAIAK!
Tavaszi piknikre hlvom 0ndket m6jus utols6 h6tv6gdjdn,
Ujnegyre. Szombaton keriiletilnk bolgdr, g6rdg €s
szerb nemzetis€geivel k6zdsen kln6lunk egy remek
programot az [jhegyi M6ly-t6 szinpaddn 6s k6rnyeze-
t€ben. A Balkdn-Est keret6ben bepillanthatunk a
bemutatkoz6 nemzetis€gek kult0rdjSba, megismer-
kedhetilnk zendikkel, t6ncaikkal, valamint gasztron6miai

k0l6nlegess€geikkel is.
Vas6rnap a gyermekekd lesz a f6szerep, 6ket
0nnepeljrik az Ujhegyi s€t6nyon. A szinpadi produkci-
6k mellett sok-sok jatekkal, fam0ves programmal €s
k6zm0ves foglalkozdsokkal szeretndnk 610met
szerezni. Mindezek mellett az iddn is k€sziililnk
meglepetessel: egy egesz napon 5t, azaz 24 6r5n
keresztUl srjtiiik a palacsintdt a legkisebb 6s a
nagyobb vend€geinknek, lStogat6inknak! K6stoljdk
meg On6k is, k6stolj6tok meg Ti is az idei palacsinta-

rekordot K6b6ny6n, az Ujnegyi s6t6nyon!

Gollu/i egyiill rrtr{iu llohn hetruyeletl

3 rur vl cl I el na on (9 ruli el /
eiztr vlellal uir {n /i Betrule/iel, /iedtw Gyerul;eh /

ltl/ //"/"-Ue1-r'w*' Kovdcs R6bert
K6b6nya polgdrmestere

,ft

III. K()BANYAI BAIKAil.TST
201g. MAJUS 26.

SZOMBAT I |8:OO-24:OO 6nn
0nmY, l,tfl.r0 r r6szixplo

Progromok:
18;00 UHnrpl xosz0nr6: xovAcs Ronrnr,
xds[ttvn porG[RMrsTrRr fs xorr[rosz
JoFGoSZ, n..r6siNylt Giiniic onxon.
MAilYZAT EI.N()KT

t8:t5 BgrG/[B, C0n0e [s,szrBn
KULTURATIS MUS0R I 20:00IANCHAZ

Bolg6r nemze.tis6gi miisorok:
,ANIRA NTPIANCTGYUITTS I PRAUtl ZTNHGR

R0AD SrX SAX ZTNHfiR

, G6rpg.nemzetis6glmiisorok:
()K(IRI G[)R()G TANCBEMUTAIO I KOBANYAI

c0n0c nATAroK I HASTIINe r r0zl[nc
PASAITMPOS ZTNEKAR I Z(IRBA TrINCI
KorlAros roTtos NrMzrTN[Gr sziNnJltiyfsz

Szerb nemzetisfSi miisorok:,
BABRA ZEiltKAR I IABAI{ SZTRB ilEPTAl{C.

TGYUTIES IGUCA PARTYZAI{S BRASS BAilD

Aprogram idejealat& ,
IilGYTIITS GASZTR()N(}MIAI CSEMTGTK,

Irrmdsror[s

Akik n6lkiil a Balkiin-est nem j6tt volna l6tre:
K6bSnyai 0nkorm6nyzat

K6b6nyai Bolgdr 0nkorm6nyzat
K6b6nyai Gdrog 0nkorm6nyzat
K6b6nyai Szerb 0nkormSnyzat



JELENLTU iv

a K6brinyai Ruszin Onkorminyzat
2018. 6prilis 27-En 11.30 6rai kezdettel

megtartott testiileti iil6s6n

1./ Medveczky Katalin :

2.1 Zsigray Valentyina:

3./ KopervdszEva:

Meghivottak:

dr. Szabados Ott6 jogirsz:.....:1

J6g6nd Szabados Henrietta referens:.. .tlt*l*,

J"d".*t.x. &,&t^}-


