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Napirendi pontok: 

MEGHÍVÓ 

A Kőbányai Sze r b Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

2017. április 28-án 9.30 órai kezdettel 

a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában 
(ll 05 Bp. X., Ihász utca 26.) 

testületi ülést tart, 
melyre ezúton meghívom. 

l. Javaslat a Kőbányai Szerb Önkormányzat 2017. évi feladatalapú 
támogatás összegének (883.608,-Ft) felosztására (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Szabó Bogdán Árpád elnök 

2. Beszámoló a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő 
Közhasznú Alapítvánnyal (1105 Budapest, Bánya utca 31.) együttműködve 
2017. március 31-én részvételről a kerületi civil szervezetekkel való 
együttműködés céljából a "Tavaszvárás Kőbányán" című ünnepségen 
(szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Szabó Bogdán Árpád elnök 

3. Beszámoló a kulturális hagyományok ápolása céljából 2017. április 7-én a 
Kőrösi Kulturális Központban (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.) 
megtartott Kőrösi Csoma Sándor emléknapról és az azt követő 
koszorúzásról (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Szabó Bogdán Árpád elnök 

4. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete Humánszolgáltatási Bizottság által a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok részére kiírt pályázaton való részvételre (szóbeli 

előterjesztés) 
Előadó: Szabó Bogdán Árpád elnök 

5. Beszámoló a sze r b kulturális hagyományok ápolása céljából 2017. április 5-
én a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban (1105 Bp., 
Szent László tér 7-14.). megtartott Szerb táncházi rendezvényről (szóbeli 

előterjesztés) 
Előadó: Szabó Bogdán Árpád elnök 

6. Beszámoló a szerb kulturális hagyományok ápolása céljából 2017. április 8-
án a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában (1105 Bp., Ihász utca 26.) 
megtartott Szerb táncházról (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Szabó Bogdán Árpád elnök 



7. Beszámoló a szerb kolturális hagyományok ápolása céljából 2017. április 
16-án a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központban (1105 Bp., 
Szent László tér 7-14.) megtartott Szerb táncházróJ (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Szabó Bogdán Árpád elnök 

8. Beszámoló a szerb kolturális hagyományok ápolása céljából 2017. április 
19-én a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központban (1105 Bp., 
Szent László tér 7-14.). megtartott Szerb táncházi rendezvényről (szóbeli 
előterjesztés) 

Előadó: Szabó Bogdán Árpád elnök 
9. Beszámoló a kolturális hagyományok ápolása céljából a Kőbányai Örmény 

Önkormányzat által 2017. április 25-én az Örmény Genocídium 102. 
évfordulója alkalmából a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában (1105 
Bp., Ihász utca 26.) megtartott emlékrendezvényéről (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Szabó Bogdán Árpád elnök 

10. Tájékoztató a Szerb hagyományok megőrzése céljából 2017. május l-jén 
Kőbányán az Óhegy parkban megrendezésre kerülő Halmajálison való 
részvételre (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Szabó Bogdán Árpád elnök 

ll. Javaslat a 2017. I. félévi helyi rendezvényeinek és feladatok kijelölése és 
megtárgyalása a szerb kolturális örökségének ápolásával kapcsolatos 
feladatok ellátása céljából a II. Kőbányai Balkán Estről (szóbeli 
előterjesztés) 

Előadó: Szabó Bogdán Árpád elnök 

Esetleges távolmaradását kérem, a Polgármesteri Hivatal 431-87 48-as telefonszámán 
jelezni szíveskedjék. 

Budapest, 2017. április 21. 



Készült: 

KŐBÁNYAI SZERB ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

1102 Budapest, Szent László tér 29. 

JEGYZŐKÖNYV 

a Kőbányai Szerb Önkormányzat 2017. április 28-án 9.30 órai kezdettel a 
Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában (1105 Bp. X., Ihász u. 26.) 
földszint 9. szám alatti irodában megtartott képviselő-testületi ülésén. 

Jelen vannak: Szabó Bogdán Árpád 
Dokic Sanja 

elnök 
elnökhelyettes 
képviselő Berecz Tímea Zsuzsanna 

A Kőbányai Polgármesteri Hivatal részéről tanácskozási joggal: 
dr. Éder Gábor jogász 
J ógáné Szabados Henrietta civil és nemzetiségi referens 

Szabó Bogdán Árpád, a Kőbányai Szerb Önkormányzat elnöke üdvözli a 
megjelenteket és a rendes testületi ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a testületi 
ülésen 3 fő képviselő megjelent, és a testület határozatképes. Bejelenti, hogy a 
jegyzőkönyv magyar nyelven készül. Kér mindenkit, hogy az ülés jelenléti ívét írják 
alá, amely a jegyzőkönyvük, amely közokiratnak minősül mellékletét képezi az 
elkészített meghívóval és az írásbeli előterjesztésekkel együtt. 

Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Dokic Sanja képviselőt bízza meg a 
Képviselő-testület. Kéri a szavazatok megtételét 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

20/2017. (IV. 28.) Kőbányai Szerb Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítésével 
Dokic Sanja képviselőt megbízza. 

Elnök: Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Jógáné Szabados Henrietta civil és nemzetiségi 
referens vezeti. 

Elnök: Ismerteti a napirendi pontokat, majd kéri a szavazatok megtételét 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 
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2112017. (IV. 28.) Kőbányai Szerb Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete a testületi ülés napirendjét az 

alábbiak szerint fogadja el: 

l. Javaslat a Kőbányai Szerb Önkormányzat 2017. évi feladatalapú 
támogatás összegének (883.608,-Ft) felosztására (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Szabó Bogdán Árpád elnök 

2. Beszámoló a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő 
Közhasznú Alapítvánnyal (1105 Budapest, Bánya utca 31.) együttműködve 
2017. március 31-én részvételről a kerületi civil szervezetekkel való 
együttműködés céljából a "Tavaszvárás Kőbányán" cím ű ünnepségen 
( szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Szabó Bogdán Árpád elnök 

3. Beszámoló a kulturális hagyományok ápolása céljaból 2017. április 7-én a 
Kőrösi Kulturális Központban (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.) 
megtartott Kőrösi Csoma Sándor emléknapról és az azt követő 
koszorúzásról (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Szabó Bogdán Árpád elnök 

4. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete Humánszolgáltatási Bizottság által a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok részére kiírt pályázaton való részvételre (szóbeli 

előterjesztés) 
Előadó: Szabó Bogdán Árpád elnök 

5. Beszámoló a szerb kulturális hagyományok ápolása céljából 2017. április 5-
én a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban (1105 Bp., 
Szent László tér 7-14.). megtartott Szerb táncházi rendezvényről (szóbeli 

előterjesztés) 
Előadó: Szabó Bogdán Árpád elnök 

6. Beszámoló a szerb kulturális hagyományok ápolása céljából201 7. április 8-
án a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában (1105 Bp., Ihász utca 26.) 
megtartott Szerb táncházról (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Szabó Bogdán Árpád elnök 

7. Beszámoló a szerb kulturális hagyományok ápolása céljából 2017. április 
16-án a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban (1105 Bp., 
Sze nt László tér 7-14.) megtartott Sze r b táncházról ( szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Szabó Bogdán Árpád elnök 

8. Beszámoló a szerb kulturális hagyományok ápolása céljából 2017. április 
19-én a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban (1105 Bp., 
Szent László tér 7-14.). megtartott Szerb táncházi rendezvényről (szóbeli 

előterjesztés) 
Előadó: Szabó Bogdán Árpád elnök 
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9. Beszámoló a kulturális hagyományok ápolása céljából a Kőbányai Örmény 
Önkormányzat által 2017. április 25-én az Örmény Genocídium 102. 
évfordulója alkalmából a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában (1105 
Bp., Ihász utca 26.) megtartott emlékrendezvényéről (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Szabó Bogdán Árpád elnök 

10. Tájékoztató a Szerb hagyományok megőrzése céljából 2017. május l-jén 
Kőbányán az Óhegy parkban megrendezésre kerülő Halmajálison való 
részvételre (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Szabó Bogdán Árpád elnök 

ll. Javaslat a 2017. I. félévi helyi rendezvényeinek és feladatok kijelölése és 
megtárgyalása a szerb kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos 
feladatok ellátása céljából a II. Kőbányai Balkán Estről (szóbeli 
előterjesztés) 

Előadó: Szabó Bogdán Árpád elnök 

l. napirendi pont tárgya: Javaslat a Kőbányai Szerb Önkormányzat 2017. évi 
feladatalapú támogatás összegének (883.608,-Ft) felosztására (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma, Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős 
Államtitkársága, mint támogató "A 2016. évi XC. törvény 9. melléklet III. l. d) pontja 
alapján az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő ezúton közzétette a nemzetiségi 
önkormányzatok 20 l 7. évi feladatalapú támogatásának megállapításához a testületi 
ülések dátumának listáj át" az I. és II. körös értékelés pontszámait és a támogatások 
összegét, amely jelen esetben 883 608 Ft. A feladatalapú . támogatás a nemzetiségi 
közügyeknek a települési nemzetiségi önkormányzatok által történő ellátását szolgálja. 
A támogatás felhasználásának kezdő időpontja 2017. január l. és a véghatárideje 2018. 
december 31. A kedvezményezett nemzetiségi önkormányzat a feladatalapú 
támogatást kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó 
költségek finanszírozására használhatja fel. A támogatás felhasználásáról 2019. 
március 15-éig kötelező beszámolót készíteni és elektronikusan benyújtani a 
Támogató Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Osztálya részére. A támogatás 
összege működési célú és felhalmozási célú kiadásokra is felhasználható. Tájékoztatja 
a képviselőket, hogy a támogatási összeget fel kell osztani a 2017. évi költségvetésben. 
Ezután ismerteti részletes javaslatát és kéri a képviselők véleményét, egyetértés esetén 
a javaslat elfogadását. 

Dokic Sanja: Egyetért az elnökjavaslatávaL 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 
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22/2017. (IV. 28.) Kőbányai Szerb Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. A Kőbányai Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szerb 
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1112017. (II. 16.) határozatát az alábbi 
rovatok megemelésével módosítja: 

B l Működési célú támogatások államháztartáson belülről, kötelező feladat 

B l Működési célú támogatások államháztartáson belülről, önként vállalt 

feladat 

Kl Személyi juttatások, önként vállalt feladat 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, kötelező 

feladat 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, önként 

vállalt feladat 
K3 Dologi kiadások, kötelező feladat 
K3 Dologi kiadások, önként vállalt feladat 

811 778 
71 830 

39 370 
l 567 

21 830 

810 211 
10 630 

2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 

2. napirendi pont tárgya: Beszámoló a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, 
Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvánnyal (1105 Budapest, Bánya utca 31.) 
együttműködve 2017. március 31-én részvételről a kerületi civil szervezetekkel 
való együttműködés céljából a "Tavaszvárás Kőbányán" című ünnepségen 
(szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Beszámol arról, hogy a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, 
Segítő Közhasznú Alapítvánnyal (1105 Budapest, Bánya utca 31.) együttműködve 
2017. március 31-én 14.00 órakor a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központ (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.) színháztermében megrendezték a 
Tavaszvárás Kőbányán ünnepséget. A rendezvényen fellépett a Tutta Forza Zenekar. 
Az előző évekhez hasonlóan a kerületben élő szerb származású nyugdíjasok vettek 
részt a rendezvényen. Kéri a beszámoló elfogadását, majd a szavazatok megtételét 

Berecz Tímea Zsuzsanna: Egyetért az elnök javaslatával, és örömmel vesz részt az 
ünnepségen. 
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Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

23/2017. (IV. 28.) Kőbányai Szerb Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Bogdán Árpád elnök 
beszámolóját a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú 
Alapítvánnyal (1105 Budapest, Bánya utca 31.) együttműködve a kerületi civil 
szervezetekkel való együttműködés céljából 2017. március 31-én 14.00 órakor 
megrendezett "Tavaszvárás Kőbányán" cím ű ünnepségről, amelyen a kerületi szerb 
származású nyugdíjasokkal részt vettek a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központ (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.) színháztermében elfogadja. 

3. napirendi pont tárgya: Beszámoló a kulturális hagyományok ápolása céljából 
2017. április 7-én a Körösi Kulturális Központban (1105 Budapest, Szent László 
tér 7-14.) megtartott Körösi Csoma Sándor emléknapról és az azt követő 

koszorúzásról (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzattól meghívót kaptak a 2017. április 7-én 14.00 órakor megrendezett 
Körösi Csoma Sándor emléknapra és az azt követő koszorúzásra. A jelenlévőket 
köszöntötte Győrffy László a Körösi Nonprofit Kft ügyvezetője, valamint Kovács 
Róbert, Kőbánya polgármestere. Az emléknapon Verbai Lajos, a Helytörténeti 
gyűjtemény vezetője a keleti és nyugati kultúra találkozásáról, a 
kapcsolatfelkutatásának igényéről és a kapcsolat tárgyi emlékeiről beszélt. A Körösi 
Nonprofit Kft-ben megtartott emléknapon közreműködött Aranyalma Páros - Vaskó 
Zoltán és Gebri Bernadett, valamint a Szent László Általános Iskola Harmónia kórusa. 
Az ünnepi megemlékezés a Körösi szobor koszorúzásával és a Himnusz közös 
éneklésével zárult. Javasolja a képviselőknek, hogy fogadják el a beszámolót. Kéri a 
szavazatok megtételét 

Berecz Tímea Zsuzsanna: Egyetért az elnök javaslatával. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

24/2017. (IV. 28.) Kőbányai Szerb Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Bogdán Árpád elnök 
beszámolóját a 2017. április 7-én a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központban megrendezett Körösi Csoma Sándor emléknapról és az azt követő 
koszorúzásról elfogadja. 
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4. napirendi pont tárgya: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete Humánszolgáltatási Bizottság által a helyi 
nemzetiségi önkormányzatok részére kiírt pályázaton való részvételre (szóbeli 
előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy 2017. március 21-én kiírásra került a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Humánszolgáltatási Bizottság által a 2017. évi pályázat a kőbányai helyi nemzetiségi 
önkormányzatok 2017. január l-jétől - 2017. december 31-éig terjedő időszak szakmai 
programjainak támogatására. A pályázathoz csatolni kell a 2017. évi munkatervet. 
Javasolja, hogy a Kőbányai Szerb Önkormányzat nyújtson be pályázatot, melynek 
határideje 2017. május 8. Kéri a képviselőket, hogy mondják el javaslataikat, majd kéri 
a szavazatok megtételét 

Berecz Tímea Zsuzsanna: Egyetért az elnök javaslatával. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

25/2017. (IV. 28.) Kőbányai Szerb Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Humánszolgáltatási Bizottság által a 
kőbányai helyi nemzetiségi önkormányzatok 2017. január l-jétől- 2017. december 
31-éig terjedő időszak szakmai programjainak támogatásárakiírt pályázaton részt 
vesz. 

2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2017. május 8. 
Felelős: elnök 

5. napirendi pont tárgya: Beszámoló a szerb kulturális hagyományok ápolása 
céljából 2017. április 5-én a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központban (1105 Bp., Szent László tér 7-14.). megtartott Szerb táncházi 
rendezvényről (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a szerb kulturális hagyományok 
ápolása céljából 2017. április 5-én Szerb táncházi rendezvényt tartottak a Körösi 
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban (1105 Bp., Szent László tér 7-14.). A 
vendégeket köszöntötte Szabó Bogdán Árpád elnök. Szerb hagyományos ételek és 
italok várták a kedves vendégeket. A rendezvény előadóművészeti és bérleti díj 
költségeihez bruttó 80 OOO Ft keretösszeget biztosít a rendelkezésére álló 2017. évi 
költségvetésben meghatározott feladatalapú kiadások terhére. 
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Berecz Tímea Zsuzsanna: Egyetért az elnök javaslatával. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

26/2017. GV. 28.) Kőbányai Szerb Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. A Kőbányai Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Bogdán Árpád elnök 
beszámolóját a feladatalapú támogatásról, valamint a szerb kulturális hagyományok 
ápolása céljából 2017. április 5-én a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központban (1105 Bp., Szent László tér 7-14.) a Szerb táncházi rendezvényről 
elfogadja. A rendezvény előadóművészeti és bérleti díj költségeihez bruttó 80 OOO Ft 
keretösszeget biztosít a rendelkezésére álló 2017. évi költségvetésben meghatározott 
feladatalapú kiadások terhére. 
A feladatalapú támogatás felhasználása az előirányzattak és tervezettek szerint a 
település nemzetiségi életének fellendítését, színesítését szalgálták a megvalósult 
közösségi programok, valamint nemzetiségi hagyomány -és kultúra ápolásának 
köszönhetően. A feladatalapú támogatás felhasználása során a nemzetiségi 
önkormányzat kiemeit figyelmet fordított az ifjúság nemzetiségi életbe való 
bevonására, a fiatal generációban a nemzetiségi hovatartozás átörökítésének 
mélyítésére. 

2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 

6. napirendi pont tárgya: Beszámoló a szerb kulturális hagyományok ápolása 
céljából 2017. április 8-án a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában (1105 
Bp., Ihász utca 26.) megtartott Szerb táncházról (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a szerb kulturális hagyományok 
ápolása céljából 2017. április 5-én Szerb táncházat tartottak a Nemzetiségek és Civil 
Szervezetek Házában (1105 Bp., Ihász utca 26.). A vendégeket köszöntötte Szabó 
Bogdán Árpád elnök. Szerb hagyományos ételek és italok várták a kedves vendégeket, 
a zenét a Mydros Zenekar szolgáltatta. A rendezvény előadóművészeti költségeihez 
bruttó 80 OOO Ft keretösszeget biztosít a rendelkezésére álló 2017. évi költségvetésben 
meghatározott feladatalapú kiadások terhére. 

Do kic Sanja: Egyetért az elnök javaslatával. 
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Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

27/2017. (IV. 28.) Kőbányai Szerb Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. A Kőbányai Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Bogdán Árpád elnök 
beszámolóját a feladatalapú támogatásról, valamint a szerb kulturális hagyományok 
ápolása céljából 2017. április 8-án a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában 
(1105 Bp., Ihász utca 26.). a Szerb táncházról elfogadja. A rendezvény 
előadóművészeti díj költségeihez bruttó 80 OOO Ft keretösszeget biztosít a 
rendelkezésére álló 20 17. évi költségvetésben meghatározott feladatalapú kiadások 

terhére. 
A feladatalapú támogatás felhasználása az előirányzattak és tervezettek szerint a 
település nemzetiségi életének fellendítését, színesítését szalgálták a megvalósult 
közösségi programok, valamint nemzetiségi hagyomány -és kultúra ápolásának 
köszönhetően. A feladatalapú támogatás felhasználása során a nemzetiségi 
önkormányzat kiemeit figyelmet fordított az ifjúság nemzetiségi életbe való 
bevonására, a fiatal generációban a nemzetiségi hovatartozás átörökítésének 

mélyítésére. 

2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 

7. napirendi pont tárgya: Beszámoló a szerb kulturális hagyományok ápolása 
céljából 2017. április 16-án a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központban (1105 Bp., Szent László tér 7-14.) megtartott Szerb táncházról 
(szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a szerb kulturális hagyományok 
ápolása céljából 2017. április 16-án Sze r b táncházat tartottak a Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Központban (1105 Bp., Szent László tér 7-14.). A 
vendégeket köszöntötte Szabó Bogdán Árpád elnök. Szerb hagyományos ételek és 
italok várták a kedves vendégeket, a zenét a Babra Zenekar szolgáltatta. A rendezvény 
előadóművészeti költségeihez bruttó 60 OOO Ft keretösszeget biztosít a rendelkezésére 
álló 20 l 7. évi költségvetésben meghatározott feladatalapú kiadások terhére. 

Berecz Tímea Zsuzsanna: Egyetért az elnök javaslatával. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 
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28/2017. (IV. 28.) Kőbányai Szerb Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. A Kőbányai Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Bogdán Árpád elnök 
beszámolóját a feladatalapú támogatástól, valamint a szerb kulturális hagyományok 
ápolása céljából 2017. április 16-án a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központban (1105 Bp., Szent László tér 7-14.) a Szerb táncházról elfogadja. A 
rendezvény előadóművészeti és bérleti díj költségeihez bruttó 60 OOO Ft keretösszeget 
biztosít a rendelkezésére álló 2017. évi költségvetésben meghatározott feladatalapú 
kiadások terhére. 
A feladatalapú támogatás felhasználása az előirányzattak és tervezettek szerint a 
település nemzetiségi életének fellendítését, színesítését szalgálták a megvalósult 
közösségi programok, valamint nemzetiségi hagyomány -és kultúra ápolásának 
köszönhetően. A feladatalapú támogatás felhasználása során a nemzetiségi 
önkormányzat kiemeit figyelmet fordított az ifjúság nemzetiségi életbe való 
bevonására, a fiatal generációban a nemzetiségi hovatartozás átörökítésének 
mélyítésére. 

2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 

8. napirendi pont tárgya: Beszámoló a szerb kulturális hagyományok ápolása 
céljából 2017. április 19-én a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központban (1105 Bp., Szent László tér 7-14.). megtartott Szerb táncházi 
rendezvényről (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a szerb kulturális hagyományok 
ápolása céljából 2017. április 19-én Szerb táncházi rendezvényt tartottak a Kőrösi 
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban (1105 Bp., Szent László tér 7-14.). A 
vendégeket köszöntötte Szabó Bogdán Árpád elnök. Szerb hagyományos ételek és 
italok várták a kedves vendégeket. A rendezvény előadóművészeti, 
rendezvényszervezési és a színpadi látványtechnika biztosítása költségeihez bruttó 
190 OOO Ft keretösszeget biztosít a rendelkezésére álló 2017. évi költségvetésben 
meghatározott feladatalapú kiadások terhére. 

Berecz Tímea Zsuzsanna: Egyetért az elnök javaslatával. 

Elnök: A KépviselÖ-testület 3 fővel határozatképes. 
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29/2017. (IV. 28.) Kőbányai Szerb Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. A Kőbányai Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Bogdán Árpád elnök 
beszámolóját a feladatalapú támogatásról, valamint a szerb kulturális hagyományok 
ápolása céljából 2017. április 19-én a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központban (1105 Bp., Szent László tér 7-14.) a Szerb táncházi rendezvényről 
elfogadja. A rendezvény előadóművészeti, rendezvényszervezési és a színpadi 
látványtechnika biztosítása költségeihez bruttó 190 OOO Ft keretösszeget biztosít a 
rendelkezésére álló 2017. évi költségvetésben meghatározott feladatalapú kiadások 
terhére. 
A feladatalapú támogatás felhasználása az előirányzattak és tervezettek szerint a 
település nemzetiségi életének fellendítését, színesítését szolgálták a megvalósult 
közösségi programok, valamint nemzetiségi hagyomány -és kultúra ápolásának 
köszönhetően. A feladatalapú támogatás felhasználása során a nemzetiségi 
önkormányzat kiemeit figyelmet fordított az ifjúság nemzetiségi életbe való 
bevonására, a fiatal generációban a nemzetiségi hovatartozás átörökítésének 
mélyítésére. 

2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 

9. napirendi pont tárgya: Beszámoló a kulturális hagyományok ápolása céljából a 
Kőbányai Örmény Önkormányzat által 2017. április 25-én az Örmény 
Genocídium 102. évfordulója alkalmából a Nemzetiségek és Civil Szervezetek 
Házában (1105 Bp., Ihász utca 26.) megtartott emlékrendezvényéről (szóbeli 
előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a kulturális hagyományok ápolása 
céljából a Kőbányai Örmény Önkormányzat által 2017. április 25-én az Örmény 
Genocídium 102. évfordulója alkalmából a Nemzetiségek és Civil Szervezetek 
Házában (1105 Bp., Ihász utca 26.) megtartott emlékrendezvényen részt vettek. A 
rendezvényen sor került az Örményország tegnap és ma című film magyar nyelvű 
változatának vetítésére. A kulturális rendezvényt baráti beszélgetés követte. Kéri a 
beszámoló elfogadását, majd a szavazatok megtételét 

Dokic Sanja: Egyetért az elnök javaslatával, és örömmel vett részt az ünnepségen. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 
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30/2017. (IV 28.) Kőbányai Szerb Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

A Kőbányai Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Bogdán Árpád elnök 
beszámolóját a kulturális hagyományok ápolása céljából a Kőbányai Szerb 
Önkormányzat által 2017. április 25-én az Örmény Genocídium 102. évfordulója 
alkalmából a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában (1105 Bp., Ihász utca 26.) 
megtartott emlékrendezvényéről és az Örményország tegnap és ma című film 
magyar nyelvű változatának vetítéséről elfogadja. 

10. napirendi pont tárgya: Tájékoztató a szerb hagyományok megőrzése céljából 
2017. május l-jén Kőbányán az Óhegy parkban megrendezésre kerülő 
Halmajálison való részvételre (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a szerb hagyományok megőrzése céljából 
részt vesznek Kőbányán az Óhegy parkban 2017. május l-jén megrendezésre kerülő 
Halmajális kulturális és gasztronómiai rendezvényen, amelynek keretében 
halászléfőző versenyre is került sor. Az egész napos kulturális rendezvényen részt vesz 
Berecz Tímea Zsuzsanna képviselő és Dokic Sanja képviselő. Kéri a képviselőket, 
hogy fogadják el a tájékoztatót. Kéri a szavazatok megtételét 

Berecz Tímea Zsuzsanna és Dokic Sanja: Örömmel vesznek részt a prograrnon és 
javasolják a beszámoló elfogadását. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

31/2017. (IV. 28.) Kőbányai Szerb Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Bogdán Árpád elnök 
tájékoztatóját Kőbányán az. Óhegy parkban 2017. május l-jén megrendezésre 
kerülő Halmajális kulturális és gasztronómiai rendezvényről elfogadja. 

ll. napirendi pont tárgya: Javaslat a 2017. I. félévi helyi rendezvényeinek és 
feladatok kijelölése és megtárgyalása a szerb kulturális örökségének ápolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából a II. Kőbányai Balkán Estről (szóbeli 
előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a szerb kulturális örökségének 
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2017. május 27-én 18.00 -24.00 
óráig a Kőbányai Bolgár, Görög és Szerb Önkormányzat megrendezi a II. 
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Kőbányai Balkán Estet Kőbányán Új hegyen, a Mélytónál. A rendezvényt megnyitja 
Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere, köszöntöt mond Kollátosz Jorgosz elnök. A 
rendezvény keretein belül· bemutatásra kerül a J an tra Bolgár N éptáncegyüttes, a Rila 
Zenekar, a HaGaBi Zenakar és Básits Branka népdalénekes, a Kritiki Skepsi színházi 
társulat és tánccsoport, a Kőbányai Ifjúsági Zenekar Kollátosz Jorgosz vezetésével, 
továbbá hastánc, tűztánc, a görög szólótáncosok, a görögországi Litóchoro város 
táncegyüttese, a Tabán Szerb Folklórcentrum Egyesület, a Trombitás Zenekar 
Szerbiából és Gasztronómiai bemutató - kóstoló a Balkan grill j óv oltábóL A 
rendezvényen bolgár, görög ésszerbételek és italok várják kedves vendégeiket A II. 
Kőbányai Balkán Est 24.00 órakor táncházzal zárul. Kéri a képviselőket, hogy 
vegyenek részt a rendezvényen. A II. Kőbányai Balkán Est rendezvény költségeihez 
60.000 Ft összegű keretet javasol biztosítani a rendelkezésére álló 2017. évi 
költségvetésben meghatározott feladatalapú kiadások terhére. Kéri a szavazatok 
megtételét Kéri a tájékoztató elfogadását, majd a szavazatok megtételét 

Berecz Tímea Zsuzsanna és Dokic Sanja: Örömmel vesznek részt a prograrnon és 
javasolják a beszámoló elfogadását. 

Elnök: A Képviselö-testület 3 fővel határozatképes. 

32/2017. (IV. 28.) Kőbányai Szerb Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Bogdán Árpád elnök 
tájékoztatóját a kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása 
céljából a 2017. május 27-én Kőbányán, a Mélytónál megrendezésre kerülő II. 
Kőbányai Balkán Estről elfogadja. A II. Kőbányai Balkán Est rendezvény 
költségeihez 60 OOO Ft összegű keretet javasol biztosítani a rendelkezésére álló 2017. 
évi költségvetésben meghatározott feladatalapú kiadások terhére. Kéri a szavazatok 
megtétel ét. 
A feladatalapú támogatás felhasználása az előirányzattak és tervezettek szerint a 
település nemzetiségi életének fellendítését, színesítését szolgálták a megvalósult 
közösségi programok, valamint nemzetiségi hagyomány -és kultúra ápolásának 
köszönhetően. A feladatalapú támogatás felhasználása során a nemzetiségi 
önkormányzat kiemeit figyelmet fordított az ifjúság nemzetiségi életbe való 
bevonására, a fiatal generációban a nemzetiségi hovatartozás átörökítésének 
mélyítésére. 

2. A Képviselö-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 
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Elnök: Megállapítja, hogy további javaslat vagy észrevétel a képviselők részéről nem 
érkezett, megköszöni a jelenlévők aktív részvételét, és a testületi ülést 9.55 órakor 

bezárja. 

K.m.f . 

...... ~-~---~.: ................ . 
Jegyzőkönyv-hitelesítő 



JELENLÉTI ÍV 

a Kőbányai Szerb Önkormányzat 

2017. április 28-án 9.30 órai kezdettel 

megtartott testületi ülésén 

1./ Szab ó Bogdán Árpád: .... 

2./Dokic Sanja: ..... ~.~ .. ~.":": ............ .. 
3./ Berecz Tímea Zsuzsanna: .... ~~~~~ 

Meghívottak: 

dr. Éder Gábor jogász: ...... ~······ ; ·· · .. 
Jógáné Szabados Henrietta referens: .... ~'cl~······ 


