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A K6bfnyai Ukrfn 6nkorm6nyzat
K6pviseki-testiilete

2017. november 17-6n 11.30 6rai kezdettel
a Kordsi Csoma S6ndor K6b6nyai Kultur6lis Kozpont" KOSZI

(1 105 Bp. X., Elod utca 1.)

rendes testiileti iil6st tart,
melyre ezfton meghivorn.

Napirendi pontok:

l. Beszdmol6 ^z ukrin kulturilis iiriiks6g6nek 6pol6sfval kapcsolatos
feladatok ellSt6sa c6ljrib6l 2017. augusztus I - 2017. augusztus 5-e kiiziitt
Nagyharsinyban (Kossuth utca 60.) megrendezett X. 6rdiigkatlan
Fesztiv6lt megszervez6s616l (sz6beli eloterf eszt6s)
Eloado: Petrovszka Viktoria
Tij6koztat6 a kultur6lis iiriiks6g6nek 6pol6s6val kapcsolatos feladatok
ell6tisa c6ljib6l 2017. augusztus 20-hn megrendez6sre keriil6 Szent Istvfn-
napi iinneps6916l (sz6beli el6terjeszt6s)
Eloado: Petrovszka Viktoria
Trlj6koztat6 a kultur6lis iiriiks6g6nek 6pol6sival kapcsolatos feladatok
ellitSsa c6ljdb6l 2017. szeptember 2 6s szeptember 3-6n megrendez6sre
keriil6 X. K6b:inyai Rendv6delmi Nap16l (szobeli el6terjesztes)
E,1oad6: Petrovszka Vikt6ria
Beszimol6 a kulturflis iiriiks6g6nek Spol6s6val kapcsolatos feladatok
ell:lt6sa c6lj6b6l ^ K6brinyai Orm6ny dnkormfnyzat:iltal 2017.
szeptember 28-6n megrendezett Orm6ny Fiiggetlens6g Napja
rendezv6ny16l (sz6beli el6terj esztds)
Eloado : Petrovszka Viktoria
Beszfmol6 a kultur6lis hagyominyok 6pol6sa c6ljib6l a K6b6nyai Szerb
OnkormSnyzat 6ltat a Szerb Kultrira H6napja keret6n beliil 2017.
szeptember 30-6n, 19.00 6rakor a K6riisi Kulturdlis Nonprofit Kft (1105
Budapest, Szent Lirszl6 t6r 7-14.) I. szimri szinhinterm6ben megrendezett
,,Vujicsics egyiittes" esten val6 r6szv6tel16l (szobeli eloterjeszt6s
El5ado: Petrovszka Viktoria
Beszimol6 az ukr6n kultu16lis tiriiks6g6nek 6po16s6val kapcsolatos
feladatok ellStisa c6lj6b6l az Aradi v6rtanrik tisztelet6re 2017. okt6ber 6-
:i n I 0.00 6 rakor m egrend e zett megeml6kez6sr6l (szobeli el6terj eszt6s)
Eload6: Petrovszka Vikt6ria
Beszimol6 az ukrin kulturilis iiriiks6g 6pol6sfval kapcsolatos feladatok
ell:ltrlsa c6lj6b6l 2017. okt6ber 23-6n az 1956-os forradalom alkalmfb6l
me grend e zett megeml6kez6s16l (szobeli el6terj eszt6s)
ElSado: Petrovszka Vikt6ria
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Javaslat az ukrhn kulturilis iiriiks6g6nek rlpol6s{val kapcsolatos feladatok
ellrlt6sa c6lj5b6l 2017. okt6ber 26-in 9.00-12.00 6ra kiiztitt a K6riisi Csoma
Sdndor K6b6nyai Kulturdlis Kiizpont 41. term6ben (1105 Budapest, Szent
Lilszl| t6r 7-14.) megrendez6sre keriit6 Nemzetis6gi 6nkorm6nyzati
k6pvise16k kiitelez6 k6pz6s6re (sz6beli el6terjesztes)
El6ado: Petrovszka Vikt6ria
Javaslat az ukrSn kulturdlis iiriiks6g fpolisfval kapcsolatos feladatok
ellritfsa c6ljib6l 2017. november 4-6n megrendez6sre keriil6 Nemzeti
Gyf szna p" alkalmib 6l a koszorfizirsi ii nneps6gre (szobeli el6terj eszt6s)
Eload6: Petrovszka Viktoria
Javaslat a Budapest F6vriros X. keriilet K6brinyai Onko rminyzat Altal
2017. november 23-6n megszervez6sre keriil6 kiizmeghallgatdson val6
r6szv6telre (szobeli eloterjeszt6s)
Eloado: Petrovszka Viktoria
Javaslat a Kribr{nyai Ukr6n OnkormS nyzat 2017. 6vi kiizmeghallgatis
i d 6 p o ntj ri n a k m egh atir ozisitra ( sz6bel i e I 6terj e sztds)
El6ad6: Petrovszka Vikt6ria
Tii6koztat6 az ukrin kulturrilis hagyominyok 6rz6se c6ljfb6l 2017.
november 24-6n a Szovjetuni6ba hurcort magyar politikai rabok 6s
k6nyszermunkisok eml6k6re megrendez6sre keriiki eml6ktribla
ko szo rrizd si ii n n ep s 69r (il (sz6be I i el 6terj e szt6 s)
El6ado: Petrovszka Vikt6ria
Javaslat az ukrin kulturflis iiriiks6g6nek 6pol6sival kapcsolatos feladatok
ell6tr{sa c6ljrib6l az Ukrin Napt:lr 20r8" nyomdai kiad6s:ira (szobeli
eloteriesztes)
El6ado: Petrovszka Viktoria
Javaslat az ukrdn kulturilis iiriiks6g6nek 6pol6srival kapcsolatos feladatok
ellft:lsa c6ljrlb6l 2017. november 22-6n az lJkrin Orszfgos Onkormri nyzat
iital az 1932-1933 t6vi ukrin 6hins6g illdozatair6l val6 megeml6kez6srtil 6s a
Holodo mor ernl6kj el m egkosz orfizisilr 6l (sz6beli el6ter j eszt6s)
Eloado : Petrol'szka Viktoria
Javaslat az ukrin kultur:ilis iirtiks6g6nek :ipotSsfval kapcsolatos feladatok
ell:ltrlsa c6ljrlb6l 2017. november 26-6n a Jevhen Cholij (Kanada) az
Ukr6nok Vikigkongresszusinak elniike r6szv6tel6vel megrendez6sre keriili
Ukr:inok Vi16gkongresszusa feLlll6s6nak 50. 6vfordul6.ia alkalm6b6l
ta rtan d6 ii n neps6gre ( sz6beli el6terj eszt6s)
El6ad6: Petrovszka Vikt,5ria
Javaslat az ukrfn kulturilis iiriiks6g6nek ripol:lsfval kapcsolatos feladatok
ellft:isa c6ljrib6l 2017. december 2-6n az Ukrrln karfcsonyhoz k6sziil6dve
csal6dos d6lutrin16l (szobeli el6terjeszt6s)
Eloado: Petrovszka Viktoria
Javaslat az ukrdn kulturSlis iiriiks6g6nek 6poLlsa c6ljrib6l 2017. december
l6-6n megrendez6sre keriil6 Szent Mikl6s iinneps6gre (szobeli eloterjesztes)
El6ado: Petrovszka Vikt6ria
Javaslat az ukrhn kulturrllis iiriiks6g6nek 6pol6sdval kapcsolatos feladatok
ellrit:isa c6ljrib6l r6szv6telre a Nemzetis6gek Napja alkalm6b6l 2017.
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december 9-6n K6riisi Kultur6lis Nonprofit Kft (1105 Budapest, Szent
Lilszl6 t6r 7-14,) 1. szr{mri term6ben megrendez6sre keriil6 nemzetis6gek
hagyomf ny 6rz6 kar{csonyi iinneps6gre (sz6beli el6terj esztds)
El6ad6: Petrovszka Vikt6ria

Budapest, 2017. november 10.

szka Vi
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KEPvISET,6-rnsrUlnrB

1102 Budapest, Szent Lhszlil t6r 29.

JEGYZ6T6NYV

K6sziilt: a K6b6nyai Ukrdn Onkorm6nyzat 2017. november lJ-en 11.30 6rai
kezdettel a Korosi Csoma S6ndor K6b6nyai Kultur6lis Kozpont, KOSZI
(1105 Bp.X., ElSd utca 1.) I emelet 10. sz6m alatti nemzetisegi irod6ban
megtartott k6pviselS-testtileti iil6sdn.

Jelen vannak: Petrovszka Vikt6ria
Risko Roman
Bern6th Ferenc

k6pvisel6
eln6khelyettes
k6pvisel6

A K6binyai Polgr{rmesteri Hivatal r6sz6r6l tanicskozisi joggal:
dr. Eder G6bor jogitsz
Jogin6, Szabados Henrietta civil 6s nemzetis6gi referens

Petrovszka Vikt6ria, a K6b6nyai Ukr6n Onkorm6nyzat elndke iidvdzli a

megjelenteket 6s a rendes testiileti iil6st megnyitja. MegSllapitja, hogy a testtleti
tildsen 3 f6 k6pvisel6 megjelent, 6s a testUlet hat6rozatkdpes. Bejelenti, hogy a
jegyz6k<inyv magyar nyelven k6sziil. K6r mindenkit, hogy az til6s jelenldti iv6t irj6k
al6, amely a jegyzlkonyviik, amely kozokiratnak minSsiil mell6klet6t k€pezi az

elk6szitett meghiv6val es az ir6sbeli eldterjeszt6sekkel egytitt.

Javasolja, hogy a jegyzbkrinyv hitelesit6s6vel Bern6th Ferenc k6pvisel6t bizza meg a

K6pvi se 16-testiil et. K6ri a szav azatok megt6tel 6t.

Blndk: A K6pvisel6-testiilet 3 f6vel hatfurozatkdpes.

7712017. (XI. 17.) K6b6nvai Ukr6n Onkorminvzat K6pviseld-testiilet6nek
hatfrrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Ukr6n Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete a jegyzokOnyv hitelesit6sdvel
Bern6th Ferenc k6pvisel6t megbizza.

Elntik: Bejelenti, hogy a jegyz6kdnyvet J6g6n6 Szabados Henrietta civil 6s nemzetis6gi
referens vezeti.

Elniik: Ismerteti a napirendi pontokat, majd k6ri a szavazatok megt6tel6t.

Elniik: A K6pvisel6-testi.ilet 3 f6vel hatdrozatkdpes.



78/2017. (XI. 17.) K6b6nvai Ukrfn 6nkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhang0 szavazattal)

K6b6nyai Ukr6n Onkorm6nyzat Kepvisel6-testtilete a testiileti til6s napirendjet az

alabbiak szerint fogadja el:

1. Beszfmol6 az ukrin kulturrllis tiriiks6g6nek fpokisrival kapcsolatos
feladatok ellSt6sa c6ljib6l 2017. augusztus I - 2017. augusztus 5-e kiiziitt
NagyharsSnyban (Kossuth utca 60.) megrendezett X. Ordiigkatlan
Fesztivflt megszervez6s616l (szobeli el6terjesztds)
Eloado: Petrovszka Viktoria

2. Thjflkoztat6 a kultur6lis iiriiks6g6nek ipoLlsfval kapcsolatos feladatok
ell6t6sa c6lj6b6l 20t7. augusztus 20-6n megrendez6sre keriil6 Szent Istvin-
napi iinneps6g16l (sz6beli eloterjesztds)
E16ad6: Petrovszka Vikt6ria

3. T6j6koztat6 a kulturflis iiriiks6g6nek 6pokisfval kapcsolatos feladatok
ellft:isa cdljdb6l 2017. szeptember 2 6s szeptember 3-6n megrendez6sre
keriil6 X. K6binyai Rendv6delmi Napr6l (sz6beli eloterjeszt6s)
El6ado: Petrovszka Vikt6ria

4" Beszfmo16 a kulturilis iiriiks6g6nek 6polfsrival kapcsolatos feladatok
etl6t6sa c6lj6b6l a K6b6nyai Orm6ny Onkormfnyzat 6ltal 2017.
szeptember 28-6n megrendezett 6rm6ny Fiiggetlens6g Napja
rendezv6ny16l (sz6beli eloterj esztds)
Eloado: Petrovszka Viktoria

5. Besz6mol6 a kulturflis hagyom6nyok 6poklsa c6ljfb6l a K6b:inyai Szerb
6nkorm:lnyzat 6ltal a Szerb Kultrira H6napja keret6n beliil 2017.
szeptember 30-5n, 19.00 6rakor a K6riisi Kulturilis Nonprofit Kft (1105

Budapest, Szent Liszl6 t6r 7-14.) I. sz6mri szinhinterm6ben megrendezett

,,Vujicsics egyiittes" esten va16 r6szv6tel16l (sz6beli eloterjesztes
Eloado : Petrovszka Vikt6ria

6. Besz6mol6 ^z ukrin kulturilis iiriiks6g6nek rlpol6s6val kapcsolatos
feladatok ellftisa c6lj6b6l az Aradi v6rtanrik tisztelet6re 2017. okt6ber 6-

6n 10.00 6rakor megrendezett megeml6kez6sr6l (sz6beli eloterjesztds)
Eloado: Petrovszka Viktoria

7. Beszfmol6 az ukrin kulturflis iiriiks6g 6pokisrlval kapcsolatos feladatok
ell6tfsa c6ljf b6l 2017. okt6ber 23-6n az 1956-os forradalom alkalm6b6l
megrendezett megeml6kez6s16l (szobeli el6terjeszt6s)
Eloado: Petrovszka Viktoria

8. Javaslat az ukrin kulturflis iiriiks6g6nek 6pol:{sfval kapcsolatos feladatok
ellftisa c6ljrib6l 2017. okt6ber 26-6n 9.00-12.00 6ra ktiziitt a K6riisi Csoma
Sfndor K6brinyai KulturSlis Kiizpont 41. term6ben (1105 Budapest, Szent

Lirszl(t t6r 7-14.) megrendez6sre keriil6 Nemzetis6gi Onkorminyzati
k6pvisel6k kiitelez6 k6pz6s6re (sz6beli el6terjeszt6s)
Eloado: Petrovszka Vikt6ria
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Javaslat az ukrin kulturrilis tiriiks6g rlpolSsival kapcsolatos feladatok
ellitisa c6ljib6l 2017. november 4-6n megrendez6sre keriilti Nemzeti
Gyfsznap" alkalmfb6l a koszorrizisi iinneps6gre (sz6beli el6terjeszt6s)
El5ad6: Petrovszka Viktoria
Javaslat a Budapest F6viros X. kertilet K6b6nyai Onko rminyzat iital
2017. november 23-6n megszervez6sre keriil6 kiizmeghallgatSson val6
16szv6telre (szobeli el6terjeszt6s)
E1oad6: Petrovszka Vikt6ria
1 l. Javaslat a Kdbrlnyai Ukr6n Onkorm ilnyzat 2017. 6vi kiizmeghallgatis
id6pontj6nak megh atflrozilshra (szobeli el6terjesztds)
El6ado: Petrovszka Vikt6ria
Tij0koztatf az ukrfn kulturflis hagyom:inyok 6rz6se c6ljfb6l 2017.
november 24-6n a Szovjetuni6ba hurcolt magyar politikai rabok 6s

k6nyszermunkisok eml6k6re megrendez6sre keriil6 eml6kt6bla
koszorrizSsi ii n neps6916l (sz6beli eloterj esztds)
E16ad6: Petrovszka Viktoria
Javaslat az ukr6n kultur6lis iiriiks6g6nek ripol:ls6val kapcsolatos feladatok
ellStSsa c6lj:lb6l ^z Ukrrln Napt6r 2018" nyomdai kiadisfra (szobeli
el6terjesztds)
E,loado: Petrovszka Viktoria
Javaslat az ukrfn kulturflis iiriiks6g6nek ripol:lsfval kapcsolatos feladatok
ellitfsa c6lj6b6l 2017. november 22-6,n azlJkrin Orszfgos Onkorminyzat
6ltal az 1932-1933 6vi ukr6n 6hins6g Sldozatair6l val6 megeml6kez6sr6l 6s a

Holodom o r eml6kj el me gkosz orfizhshr 6l (sz6beli el6terj eszt6s)

Eloado: Petrovszka Viktoria
Javaslat az ukr6n kulturilis iiriiks6g6nek 6pol6sival kapcsolatos feladatok
ell{tisa c6ljf b6l 2017. november 26-in ^ Jevhen Cholij (Kanada) 

^zUkrfnok Vilfgkongresszusfnak elniike r6szv6tel6vel megrendez6sre kerii16
Ukrfnok Vil:lgkongresszusa fel6lklsrlnak 50. 6vfordul6ja alkalmrib6l
tartand6 iinneps6gre (szobeli el6terjeszt6s)
E,loado: Petrovszka Vikt6ria
Javaslat az ukrSn kulturilis iiriiks6g6nek 6polSsival kapcsolatos feladatok
ell6t6sa c6ljrib6l 2017. december 2-6n az Ukrin karicsonyhoz k6sziil6dve
csa l6d os d 6lut:i n 16l (sz6beli el6terj eszt6s)
Eloado: Petrovszka Viktoria
Javaslat az ukrin kulturflis iiriiks6g6nek rlpoldsa c6ljrlb6l 2017. december
l6-rin megrendez6sre keriil6 Szent Mikl6s iinneps6gre (sz6beli eloterjeszt6s)
E,load6: Petrovszka Viktoria
Javaslat az ukrin kulturSlis iiriiks6g6nek 6pol6sival kapcsolatos feladatok
ellitisa c6lj:lb6l r6szv6telre a Nemzetis6gek Napja alkalmrlb6l 2017.
december 9-6n K6riisi KulturSlis Nonprofit Kft (1105 Budapest, Szent
Liszli t6r 7-14.) 1. szfmri term6ben megrendez6sre keriil6 nemzetis6gek
hagyom6ny orzo karicsonyi i.inneps6gre (sz6beli eloterf eszt6s)

Eloado: Petrovszka Viktoria



1. napirendi pont t6rgy: BeszSmol6 az ukrin kulturilis iiriiks6g6nek rlpolisrival
kapcsolatos feladatok ellftisa c6ljrlb6l 2017. augusztus I - 2017. augusztus 5-e
kiiziitt Nagyharsrlnyban (Kossuth utca 60.) megrendezett X. Ordiigkatlan
Fesztivilt megszervez6s616l (szobeli eldterjeszt6s)

Elniik: Tilekoztatja a k6pvisel6ket arr6l, hogy 2017 . augusztus I - 2017 . augusztus 5-
e kdzott az ukrhn kulturilis iiriiks6g6nek 6pol6sSval kapcsolatos feladatok ellf t6sa

96ljfb6l Nagyharsfnyban Rdcz-hdz, V6siirt6r u. 13ll. megrendezr6k a X.
Ordiigkatlan Fesztivilt. Minden nap az odaliitogat6knak lehet6sdgi.ik volt ukran
hagyomdnyorzo kdzmrives foglalkoz6sokon, k6zds vacsor6n, kozos tancon reszt venni.
A rendezvdnyen a kepvisel6-testi.ilet tagjai is reszt vettek. M6r rndsodik eve
megrendezik Both Mikl6s az ukrin udvar6t, ahol az ut6bbi 4 ev alatt Osszegytijtott
ukr6n autentikus zene bemutatiisra kertilt. A tavalyi nagy sikeni ukr6n udvar utdn nem
volt k6rd6s, hogy a fesztiv6l nyomon koveti Both Miklos tov6bbi gyrijtoutf6t
Ukrajnriban. K6ri a besz6mol6 elfogad6sat, rnajd a szavazatok rnegt6teldt.

Bernfth Ferenc: Egyet6rt az eln6k javaslataval.

Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 fovel hat6rozatkepes.

7912017. (XI. 17.) K6bf nvai Ukr6n Onkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen. egyhangri szavazattal)

Kob6nyai Ukr6n Onkorm6nyzatKepviselS-testtilete az ukr6n kulturdlis iiriiks6g6nek
ripol:isival kapcsolatos feladatok ell6trlsa c6ljib6t Petrovszka Vikt6ria elnok
besz6mol6j6t a feladatalapri tSmogatfsr6l, toviibbri a 2017. augusztus 5-6n
Na gyha rsfnyban me grende zett x. ordiigkatlan Fesztivfl 16l el fogadj a.

2. napirendi pont tilrgya: Beszimol6 az ukrirn kulturilis iiriiks6g6nek :lpol6s:ival
kapcsolatos feladatok ell:itisa c6ljrlb6l 2017, augusztus 20-in megrendezett Szent
Istvin-napi iinneps6916l (szobeli el6terjeszt6s)
Eloterjeszt6: Petrovszka Vikt6ria elnok

Elniik: Tdjekoztatja a k6pvisel6ket, hogy a kulturdlis iiriiks6g6nek 6pol6s{val
kapcsolatos feladatok ellStrisa c6ljrlb6l egytittrnrikddve a Budapest F6v6ros X.
kertilet K6b6nyai Onkorm6nyzatt6l r6szt vettek a Magyar Oltdr 

"lOtti 
r6ren (1105

Budapest X., Szent Ldszlo ter 7-14.) 2017 . augusztus 20-5n 10.00 6rakor megrendezett
Szent Istv6n-napi tinnepsdgen. A kulturiilis mrisoron rdszt vett Garai Balitzs
kepvisel6. Unnepi besz6det mondott Kov6cs R6bert K6banya polgiirrnestere, valamint
a keriileti egyhdzak (katolikus, evangdlikus, reformritus) kdpviseloi. Kozrernrikodtek a
Podium Szinhdz mrivdszei. Sor keriilt keny6rszentel6sre, koszorfz6sra a miisor
Himnusszal kezd6dik, ma.jd lesz Allamalapitiis- Szent Istvdn Unnepe verses, zen6s
ossze6llit6s 6s Sz6zattal zdrult. K6ri a k6pvisel6ket, hogy fogadjdk el a besziimol6t.



Bernfth Ferenc: R6szt vett a rendezvdnyen.

Elniik: A Kdpviselo-testiilet 3 f6vel hat6rozatk6pes.

80/2017. (XI. 17.) K6binvai Ukrrin Onkorm:invzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Ukr6n Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete Petrovszka Viktoria elnok
besz6mol6j 6t az ukrdn kulturilis iiriiks6g6nek 6poLlsfval kapcsolatos feladatok
ellritdsa c6ljfb6l, valamint a 2017. augusztus 20-6n a Magyar Olt6r elotti tdren
(Budapest X., Szent Ldszlo ter 7-14.) megrendezett Szent Istvfn-napi iinneps6916l
elfogadja.

3. napirendi pont thrgya: Beszfmol6 a kulturilis tiriiks6g6nek 6pol6s6val
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj6b6l 2017. szeptember 2 6s szeptember 3-6n
me grende zett X. K6 b6 nyai Ren dv6delmi Napr6l (szobeli eloterj esztes)
Eloterjeszt6: Petrovszka Viktoria elnok

Elniik: Talekoztatja a kdpvisel6ket arr6l, hogy a kulturilis iiriiks6g6nek ripoLlsival
kapcsolatos feladatok ellitrisa c6lj6b6l a Budapest F6v6ros X. kertilet K6banyai
Onkormanyzattol meghiv6st kaptak az Ohegy parkban 2017. szeptember 2 es
szeptember 3-tn megrendezett X. K6binyai Rendv6delmi Napra. A rendezvdnyen
r6szt vettek a kepvisel6k, akik hagyom6nyos ukr6n nemzeti dteleket keszitenek
gasztron6rniai bernutat6val egybekdtve 6s rnegkin6lt6k a venddgeket. Unnepi
koszontot mondott Kov6cs R6bert Kob6nya polg6rmestere. Sor kertilt flSzoversenyre,
katonai testnevelisre, lovas pardddra, szolg6lati kuty6s bemutatora, kozelharc
bernutat6ra, tizolto 6s ment6si gyakorlatra. A gyerekek rdszere voltak tigyessegi
versenyek, j6t6kos vetelkedok, bemutat6k sok-sok zen6vel, szinpadi el6addsokkal
egybekotve. K6ri a besz6mol6 elfogad6s6t, majd aszayazatok megt6tel6t.

Bern6th Ferenc: R6szt vett a rendezv6nyen. Egyetert az elnok javaslat5val.

Elniik: A Kdpvisel6-testtilet 3 f6vel hat6rozatk6pes"

81/2017. (XI. 17.) K6bfnvai Ukrdn Onkormrlnvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hathrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

Kobanyai Ukriin OnkormSnyzat K6pvisel6-testiilete Petrovszka Vikt6ria elnok
besz6molojiit a kulturrilis iiriiks6g6nek ripokisival kapcsolatos feladatok ell6t6sa
c6ljib6l, ^ feladatalapri tfmogatfsr6l, valamint a 2017. szeptember 2-6n 6s

szeptember 3-6n az Ohegy parkban megrendezett X. K6brlnyai Rendv6delmi Nap
rendezv6ny16l elfogadj a.



4. napirendi pont thrgya Beszimol6 a kulturrllis iiriiks6g6nek ripolfsrival
kapcsolatos feladatok elkitrisa c6ljib6l a K6brlnyai Orm6ny 6nkorminyzat iital
2017. szeptember 28-6n megrendezett 6rm6ny Fiiggetlens6g Napja rendezv6nyr6l
(sz6beli el6terj eszt6s)
El6terjeszto: Petrovszka Viktoria eln6k

Elniik: Tdjekoztatja a kdpvisel6ket arr6l, a K6b6nyai Onneny Onkorrn6nyzat iital a
kultur:ilis tiriiks6g6nek..ripol:isival kapcsolatos feladatok elkit6sa c6lj{b6l
hagyorn6nyos rn,Sdon az 6rm6ny Fiiggetlens6g Napja 26. 6vfordul6ja alka[nab6l
2017. szeptember 28-6n 15.30 6rakor megrendeztek az 6rm6ny Hagyom6nybrziJ
Kulturilis Estet a Gorog Klubban (1104 Budapest, Kada utca 120.) A rendezvdnyre
erkezo venddgeket kultur6lis mtisor, a k6festo szakkor ki6llit6sa fogadta. A vend6geket
ukr6n dtelnevek feliratoziis6val, ukr6n hagyom6nyos siitem6nnyel (marlenka) kinaltak.
Az Orm6ny dokumentumfilm 6s koncertfilm vetit6se ut6n az Orm6ny nernzet
eteleib6l kostol6val egybekotott gasztronomiai bemutat6ra kertilt sor. K6ri a
besz6mol6 elfogad6s6t, majd a szavazatok megt6tel6t.

Risko Roman: Orommel vett r6szt arendezvenyen.

Elniik: A K6pvisel6-testiilet 3 fovel hat6rozatkdpes.

K6bdn n Onkorm
hatirozata
(3 igen, egyhangf szavazattal)

K6b6nyai Ukr6n Onkorm6nyzat K6pvisel6-testUlete Petrovszka Viktoria elncik
beszdmolojat a kulturflis iiriiks6g6nek 6pol6sfval kapcsolatos feladatok ell{trisa
c6lj{b6l a Kobanyai Ukr6n Onkormiinyzat Sltal 2017. szepternber 28-dn az 6rm6ny
Fiiggetlens6g Napja 26. 6vfordul6ja alkalmiibol rendezett 6rm6ny Hagyomi nyiirz6
Kulturr{lis Estr6l es az Orm6ny dokumentumfilm es koncertfilm vetit6sr6l a
Gordg Klubban (1104 Budapest, Kada utca 120.) elfogadja.

5. napirendi pont thrgyaz Besz6mol6 a kultur6lis hagyominyok rlpolisa c6lj6b6l a
K6bfnyai Szerb Onkormf nyzat 6ltal a Szerb Kultrira H6napja keret6n beliil
2017. szeptember 30-6n, 19.00 6rakor a K6riisi Kulturilis Nonprofit Kft (1105
Budapest, Szent Liszl| t6r 7-14.) I. szimri szinhizterm6ben megrenclezett
,,vujicsics egyiittes" esten va16 r6szv6tel16l (sz6beli el6terj esztds)
Eloterjeszt6: Petrovszka Viktoria eln6k

Elniik: TAjekoztatia a k6pvisel6ket, hogy a kulturdlis hagyominyok 6polfsa
c6lj:ib6l r6szt vettek a Kob6nyai Ukr6n Onkorm6nyzattol a Szerb Kultrira H6napja
keret6n beliil a 2017. szeptember 30-6n, 19.00 6rakor megrendezett Vujicsics



egyiittes" koncerten, amely a K6riisi Kulturitis Nonprofit Kft (1105 Budapest,
Szent Litszlo ter 7-14.) I. szdmi szinhinterm6ben volt. Az est venddge a Babra
Zenekar. A koncert ut6n d6lszlt- tinchttzvolt. Kdri a besz6molo elfogadris6t, majd a
szav azatok m e gt6te I 6t.

Bernith Ferenc: Ilgyetdrt az elndk tflekoztatoj6val, es szivesen vett r6szt a koncerten.

Elniik: A Kdpviselo-testi.ilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

83/2017. (XI. 17.) K6brlnvai Ukrin 6nkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangu szavazattal)

K6b6nyai Ukr6n Onkormiinyzat K6pvisel6-test0lete Petrovszka Vikt6ria elnok
t6jekoztat6j at - a K6brlnyai Szerb Onkormf nyzat iiltal a Szerb Kultrira H6napja
keret6n beliil a 2017. szeptember 30-6n, 19.00 6rakor megrendezdsre keriilo
Vujicsics egyiittesoo koncertjdn valo r6szv6telr6l, amely ^ K6riisi Kulturrllis
Nonprofit Kft (1105 Budapest, Szent Liszl6 t6r 7-14) l. szdmu szinhdztermdben -
elfogadja.

6. napirendi pont tfirgyaz Beszimol6 az ukrfln kulturSlis tiriiks6g6nek 6pokis6val
kapcsolatos feladatok ellStisa c6ljrib6l az Aradi v6rtanfk tisztelet6re 2017.
okt6ber 6-6n 10.00 6rakor megrendezett megeml6kez6s16l (szobeli eloterjeszt6s)
El6terjeszto: Petrovszka Vikt6ria elndk

Elniik: Tdjekoztatja kdpvisel6ket arr6l, hogy egytittmrikodve a Budapest F6v6ros X.
kertilet K6b6nyai Onkorm6nyzattal az ukrhn kulturdlis iiriiks6g6nek dpokisfval
kapcsolatos feladatok ell6tisa c6ljrib6l r6szt vettek2017. okt6ber 6-6n 10.00 orakor
az Aradi vdrtanfk tisztelet6re megrendezdsre kertil6 iinnepi megernl6kezdsen a
Riikoskeresztfri Uj kOztemeto 1848-as sirhelyekndl (1108 Budapest. Kozma utca 8-
10.). A k6pvisel6k rdszt vettek a koszorfz6son. Unnepi beszddet mondott dr. Gydrgy
Istv6n Budapest F6v6ros korm6nymegbizottia. Kdzremrik6dnek a K6b6nyai
Janikovszky Eva Magyar Angol Kdt Tanitdsi Nyelvri Altal6nos Iskola tanul6i ds a
Mogyor6di Sandor-husz6rok 6s T6rt6nelmi Lovas Hagyornanyorzok Egyestilete. Keri
a besz6molo elfogad6s6t, majd a szavazatok megt6tel6t.

Bern6th Ferenc: R6szt vesz az i.innepsdgen.

Elniik: A Kdpvisel6-testtilet 3 f6vel hatiirozatk6pes.



84/2017. (XI. 17.) K6b6nvai Ukr6n 6nkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Ukr6n Onkorm6nyzatKepviselo-testtilete a ukrin kulturrllis iiriiks6g6nek
6pol6srlval kapcsolatos feladatok ell6tisa c6lj6b6l Petrovszka Vikt6ria elnok
besz6mol6j at a 2017. okt6ber 6-6n 10.00 6rakor az Aradi v6rtanrik tisztelet6re
megrendezett iinnepi megeml6kez6sr6l a Rrikoskeresztfri lJj k6ztemeto 1848-as
sirhelyekndl (1108 Budapest, X., Kozma utca 8-10.) elfogadja.

7. napirendi pont tfrgya: BeszSmol6 az ukrSn kulturilis iiriiks6g rlpotrlsival
kapcsolatos feladatok ellitf sa c6ljr[b6l 2017. okt6ber 23-6n az 1956-os forradalom
alkalmib6l m egrend ezett megeml6kez6s16l (sz6beli eloterj eszt6s)
Eloter_i eszt6 : Petrovszka Viktoria elncik

Elniik: Tajekoztatja a kepvisel6ket, hogy az ukrin kulturilis iiriiks6g ripolfsfval
kapcsolatos feladatok elklt6sa c6lj6b6l a Budapest FSv6ros X. keri.ilet K6b6nyai
Onkornr6nyzattal egytittmrikodve 2017. okt6ber 23-6n 16.00 6rakor megrendezrk az
1956-os forradalom alkalmrlb6l a megeml6kez6st, amelyre a K6rdsi Csorna Sdndor
K6b6nyai Kultur6lis Kozpont - fOSZf (1105 Budapest, E16d utca l.) szinhdzterm6ben
kertilt sor. Eml6kez6 beszddet mondott dr. Gydrgy Istv6n a Budapest F6v6ros
Korm6nyhivatal6nak korm6nym egbizottja. Kdzremtikddott a Y iiaszit T6ncegyiittes.
Az tinneps6g koszorriz6ssal ds m6csesek gyrijt6sixal zdrult a K6rosi Csoma s6t6ny
vegen elhelyezett kopjaf'5n61. A megemldkezes dekor6ci6 k6lts6gekhezbrutto 5 000 Ft
keretosszeget biztositott a 2017. dvi kolts6gvet6sben meghat6rozott dologi kiad6sok
terhere. Kdri a besz6mol6 elfogadas6t, majd a szavazatok megtetel6t.

Bernith Ferenc: Rdszt vettaziinnepsdgen 6s egyetertaz elnok javaslatdval.

EIniik: A Kepvisel6-testiilet 3 fovel hat6rozatk6pes.

85/2017. (XI. 17.) K6bSnvai Ukrrin 6nkormrinvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangu szavazattal)

1. Kobdnyai Ukr6n Onkorm6nyzat Kepviselo-testi.ilete az ukrin kulturilis iiriiks6g
ipo16sSval kapcsolatos feladatok ellitrisa c6ljrlb6l Petrovszka Vikt6ria elnok
beszimol6j6t a feladatalapri t6mogatfsr6l, valamint egytittrnrikodve a Budapest
F6v6ros X. keriilet K6b6nyai Onkorm6nyzattal 2017. okt6ber 23-hn 16.00 6rakor a

K6rdsi Csoma S6ndor K6b6nyai Kultur6lis Kozpont - fOSZt (1105 Budapest, Elod
utca l.) szinhdzterm6ben az 1956-os forradalom 6s szabadsSgharc tisztelet6re
megrendez6sre kerii16 eml6kez6sr6l, valamrnt az azt kovetS koszoruzdsrol elfogadja.
A megemldkez6s dekor6ci6 k6lts6gekhez brutt6 5 000 Ft keretosszeget biztositott a

2017 . evi koltsdgvet6sben rneghat6rozott dologi kiadasok terh6re.



2. A K6pvisel6-testtilet felkdri az elndk6t a sziiks6ges int6zkeddsek megt6tel6re.
Hat6ridrl:
Felelos:

azonnal
eln6k

8. napirendi pont tirgya: Javaslat az ukr{n kultur6lis iiriiks6g6nek fpoLisrlval
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6ljfb6l 2017. okt6ber 26-6n 9.00-12.00 6ra kiiziitt
a K6riisi Csoma SSndor K6bfnyai Kutturr{lis Kiizpont 41. term6ben (1105
Budapest, Szent LirszlS t[r 7-14.) megrendez6sre keriil6 Nemzetis6gi
6n ko rmr{ nyzati k6pvisel6k kiitelez6 k6pz6s6re (sz6beli el6terj eszt6s)
El6terjeszto: Petrovszka Vikt6ria elnOk

Elniik: Tdjekoztatja k6pvisel6ket, hogy az ukrin kulturrilis iiriiks6g6nek 6pol6s6val
kapcsolatos feladatok ell6trisa c6lj5b6l 2017. okt6ber 26-6n 9.00-12.00 6ra kozdtt
megrendezik a Nemzetis6gi Onkormrinyzati k6pvisel6k ktitelez6 k6pz6s6t a K6rosi
Csoma S6ndor K6b6nyai Kultur6lis Kozpont (1105 Budapest, Szent Ldszlo ter 7-14. A
kdpzes temdja: A k6pviseloi joggyakorlas 6s k6telezettsegteljesftds k6rd6sei a
t6rv6nyessegt tapasztalat alapjdn. Javasolja, hogy a program rendezvdnyszervez6si
koltsdgeihez brutt6 60 000 Ft keret6sszeget biztositsanak 2017. evi kolts6gvet6sben
n-reghatarozott dologi kiad6sok terh6re. Kdri a besz6rnol6 elfogadas6t, majd a

szav azatok rn e gt6te I 6t.

Bernfth Ferenc: Ilgyetert az elndk javaslatiival.

EIniik: A Kepvisel6-testtilet 3 fdvel hatdrozatk6pes.

86/2017. (XI. 17.) K6bfnvai Ukr6n Onkormrinvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangu szavazattal)

1. Kob6nyai Ukr6n Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testtilete az ukr6n kulturilis
iirtiks6g6nek 6poLisrlval kapcsolatos feladatok ellitisa c6ljrlb6l Petrovszka Viktoria
elnok tdjekoztatojlt a 2017. okt6ber 26-6n 9.00 -12.00 ora kozott megrendezesre
kertil6 Nemzetis6gi 6nkormilnyzati k6pvisel6k kiitelez6 k6pz6s6re a K6rosi Csoma
S6ndor KobSnyai Kultur6lis Kozpont 41. term6ben (1105 Budapest, Szent Ldszlo ter
1-14.) elfogadja. A program rendezvdnyszervez6si kdlts6geihez brutto 60 000 Ft
keretosszeget biztosit a 2017. 6vi kdltsdgvetdsben meghatSrozott dologi kiadasok
terh6re.

2. A K6pvisel6-testtilet felk6ri az elndkdt a sziiks6ges intezked6sek megt6tel6re.
Hat6rido:
Felelos:

azonnal
elnok



9. napirendi pont tirgya: Javaslat az
kapcsolatos feladatok ell6t{sa c6lj6b6l
kerii16 Nemzeti Gyisznap" alkalm6b6l
el6terjeszt6s)
El6terjeszt6: Petrovszka Vikt6ria elnok

ukrrf,n kulturrilis 6rdks6g r{polisrlval
2017. november 4-6n megrendez6sre
a koszorrfz6si iinneps6gre (sz6beli

Elniik: Ttlekoztatja a kdpvisel6ket, hogy az tkrhn kultur6lis iiriiks6g Spol6s6val
kapcsolatos feladatok ellStisa c6ljrlb6l a Budapest F6v6ros X. keriilet K6b6nyai
Onkorrn6nyzattal egytittmtikodve, valarnint a 2017, november 4-6n 10.00 6rakor
,,Nemzeti Gyfsznap" alkalmib6l megrendezik a koszorfzSsi iinneps6get, amelyre
az Eles sarokn6l Silye S6muel ds t6rsai tiszteletere fel6llitott eml6kmrin6l (1105
Budapest, Korosi Csotna S6ndor irt -Mal6ta utca sarok) kertl sor. Javasolja, hogy az
i.innepsegen 6s a koszorizitson vegyenek r6szt a k6pviselok. Eml6kezo beszedet mond
Kov6cs R6bert, Kob6nya polg6rmestere. Kdzremrikodnek a P6dium Szinhiu
rntiv6szei. Az tinnepsdg koszoruziissal zfrul. Javasolja, hogy a koszorf dekoracios
koltsdgeihez 5 000 Ft keretosszeget biztositsanak a20ll. evi dologi kciltsdgek terhere,
valamint fogadj6k el az elnok besz6mol6jdt a feladatalapri t6mogat6s felhaszn6l6s6rol.
Keri a szavazatok rnegtdtel6t.

Bernfth Ferenc: Egyet6rt az elndk javaslat6val.

Elniik: A Kdpvisel6-testtilet 3 f'5vel hat6rozatk6pes.

87/2017. (XI. 17.) K6brinvai Ukrrin Onkormrlnvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hathrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. Kobanyai Ukriin Onkorrndnyzat Kepviselo-testtilete az ukrin kultur6lis iiriiks6g
6pol6s6val kapcsolatos feladatok ell6tisa c6ljib6l Petrovszka Viktoria elndk
besz{mol6jit, valamint egyiittrnrik6dve a Budapest Foviiros X. kertilet K6b6nyai
Onkonn6nyzattal 2017. november 4-6n 10.00 6rakor a ,,Nemzeti Gydsznap"
alkahndb6l az Eles sarokn6l Silye S6muel 6s t6rsai tisztelet6re t-el6llitott ernl6krntinel
(1105 Budapest, K6rosi Csoma Sdndor rit -Mal6ta utca sarok) megrendezesre kertilo
iinneps6grol es azt k6vet6 koszorizitsr6l elfogadja. A koszoni dekor6ci6s kdltsegeihez
brutto 5 000 Ft osszeget biztosit a 2017. evi k6lts6gvet6sben meghatiirozott dologi
kiad6sok terhdre.

2. A Kepviselo-testtilet f-elk6ri az elndkot a szi.iks6ges int6zkeddsek megt6tel6re.
Hat6rid6:
Felelos:

azonnal
elnok



1O. napirendi pont tirgya: Javaslat a Budapest F6vSros X. kertilet K6bSnyai
Onkormf nyzat 6ltal 2017. november 23-6n megszervez6sre keriil6
kiizmeghallgatison va16 r6szv6telre (sz6beli eloterjesztds)
El6terjeszto: Petrovszka Vikt6ria elndk

Elniik: Ti$ekoztatja a kdpvisel6ket, hogy a Budapest Fov6ros X. kertilet K6b6nyai
Onkorm6nyzat Kepviselo-testtilete polg6rmesterdt6l meghiv6st kaptak a 2017. 6vi
kiizmeghallgatisra, amelyre 2017. november 23-dn 17.00 6rakor kertil sor a Kor6si
Kulturdlis Nonprofit Kft (1105 Budapest, Szent Ldszlo ter J-14.) l. sz6mu term6ben.
Javasolja, hogy az elnok es az elndkhelyettes vegyen reszt a Budapest F6varos X.
kertilet K6b6nyai Onkorm6nyzat Kepvisel6-testtilet6nek kozmeghallgat6s6n. K6ri a

tdjekoztat6 elfogadasat, majd a szavazatok megt6tel6t.

Bern:lth Ferenc: Egyetdrt az elndk tdjekoztatojtxal, 6s reszt vesz a

kOzmeghallgat6son.

Elniik: A Kdpviselo-testiilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

88/2017. (XI. 17.) K6binvai Ukr6n Onkorminvzat K6nvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhang0 szavazattal)

Kob6nyai Ukr6n Onkormiinyzat K6pvisel6-testtilete Petrovszka Viktoria eln6k
titjekoztatoj6t a Budapest Fov6ros X. keriilet K6brinyai Onkorm6nyzat Kepvisel6-
testtilete iital2017. november 23-in 17.00 6rakor a Korosi Kultur6lis Nonprofit Kft
(1105 Budapest, Szent Ldszlo ter 7114.) 1. sziimri termeben megrendez6sre keriil6
kiizm e gh allgatdson val6 r6szv6tel16l elfogadj a.

11. napirendi pont tirgya: Javaslat a K6binyai Ukr6n Onkorm6nyzat20lT.6vi
kiizmegha llgatris id6pontj 6nak megh athr ozirsira (sz6beli el6terj eszt6s)
El6terjeszto: Petrovszka Vikt6ria elnok

Elniik: Tajekoztatja a testiiletet, hogy a K6b6nyai Ukr6n Onkorm6nyzat
kozrneghallgat6s6t kotelez6 megtartani egy 6vben egyszer, ahol az elnok besz6mol a

testi.ilet 6ves munkaj6r6l, p6nztigyi t6mogatasokr6l, beszdl a kitrizott c6lokrol es az

el6rt eredmenyekr6l, valamint az 6v h6tral6v6 r6sz6nek programjair6l. Javasolja, hogy
a kiizmeghallgatris rnegtart6s6ra 2017. december 9-6n 12.00 6rakor keriiljdn sor a

KSrosi Csoma S6ndor Kob6nyai Kultur6lis Kozpont, KOSZI (1105 Budapest, Elod
utca 1.) I emelet 10. sz6m alatti nemzetis6gi irod6ban. Kdri a szavazatokmegtdtel6t.

Bernith Ferenc: Egyet6rt az elnok javaslatdval.

Elntik: A K6pvisel6-testiilet 3 fovel hat6rozatk6pes.



89/2017. (XI. 17.) K6binvai Ukrrin 6nkormrinvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. K6b6nyai Ukr6n Onkorrn6nyzat Kepvisel6-testiilete Petrovszka Viktoria elnok
ttfiekoztatojdt a 2017. december 9-6n, 12.00 orakor megrendezesre keri.ilo
Kiizmeghallgatisr6l elfogadja, amelyre a K6rosi Csoma S6ndor K6bdnyai Kulturalis
Kozpont, KOSZI (1105 Budapest, Elod utca 1.) I emelet 10. szam alatti nemzetisdgi
irod6ban kertil sor.

2. A Kepviselo-testtilet felk6ri az elndkdt a sztiksdges intdzkedesek megtetelere.
Hatarido:
Felel6s:

azonnal
elnrik

12. napirendi pont tirgya: T6j6koztat6 az ukrin kulturilis hagyomSnyok 6rz6se
c6lj6b6l 2017. november 24-6n a Szovjetuni6ba hurcolt magyar politikai rabok 6s

k6nyszermunkisok eml6k6re megrendez6sre keriil6 eml6ktibla koszorrizisi
tinneps6916l (szobeli el6terj esztds)
El6terjeszto: Petrovszka Vikt6ria elndk

Elniik: Tdjekoztatja a k6pviseloket, hogy az ukr6n kultur6lis hagyomrlnyok 6rz6se
c6lj6b6l 2017. november 24-en 11.00 6rakor a K6b6nyai Onkorm6nyzattal
egyiittrntikodve a ll)2 Budapest, X. AllomAs utca 2. sz6mf dptilet falilnhl a

Szovjetuni6ba hurcolt magyar politikai rabok 6s k6nyszermunk6sok eml6k6re
eml6kt6bla koszorfz6si tinneps6get szerveznek. Javasolja, hogy a k6pvisel6k
vegyenek r6szt. A koszoruzison r6szt vesz Kov6cs R6bert polg6rmester, Radv6nyi
G6bor ds Weeber Tibor alpolg6rmester urak. Javasolja, hogy az onkormdnyzat a

dekor5ci6 k6lts6ghez brutt6 5 000 Ft keretdsszeget biztositson a 2017. evi dologi
koltsdgek terh6re. K6ri a k6pvisel6ket, hogy a tdjekoztatot fogadjak el, majd keri a

szav azatok m e gt6te I et.

Bernith Ferenc: Reszt yesz a megemldkez6sen. Egyetdrt az elnok javaslat6val.

Elntik: A Kepvisel6-testtilet 3 f6vel hatiirozatkdpes.

90/2017. (XI. 17.) K6bfnvai Ukr6n Onkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hathrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

l. K6b6nyai Ukr6n OnkormSnyzat Kepvisel6-testUlete Petrovszka Viktoria eln6k
besz6molojifi az ukrin kulturdlis hagyominyok 6rz6se c6lj:lb6l 2017. november
24-6n 11.00 6rakor a Szovjetuni6ba hurcolt magyar politikai rabok 6s

k6nyszermunk6sok eml6k6re megrendez6sre kertilo eml6ktf bla koszorrizisi
iinneps6g6r6l a 1102 Budapest, Allom6s utca 2. szdm alatti eml6kt6bl5n6l elfogadja.



A megemldkez6s dekor6ci6 kdltsdgekhezbrutt6 5 000 Ft keret6sszeget biztosit a2017.
6vi k0lts6gvet6sben meghat6rozott dologi kiad6sok terh6re.

2. A K6pvisel6-testi.ilet felkdri az elndkOt a sziiks6ges int6zkeddsek megt6tel6re.
Hat6rid6:
Felel6s:

Hat6rid6:
Felel6s:

azonnal
elnok

azonnal
eln6k

13. napirendi pont tirgyaz Javaslat az tkrin kulturrllis iirtiks6g6nek ripolfsrival
kapcsolatos feladatok ell:ltisa c6ljfb6l azUkrfin Napt6r 2018" nyomdai kiadrisira
(sz6beli el6terj eszt6s)

Elniik: Ti$ekoztatja a k6pviseloket arrol, hogy a 2017-ben az EMMI-hez a 2018. dvi
ukr6n naptir kiad6s6ra tdrnogat6st nem kaptak, igy javasolja, hogy az Ukrfn napt6r
2018. 6vi nyorndai kiad6s6ra * grafika+ illuszt6ci6s munk6latok koltsdgeit brutto
450 000 Ft osszeggel t6mogass6k biztosit a 2017. evi k6lts6gvet6sben meghat6rozott
dologi kiaddsok terhdre. K6ri a k6pvisel6ket, hogy atdjekoztat6t fogadjdk el, rnajd k6ri
a szav azatok m e gt6te I et.

Risko Roman: Egyet6rt az eln6k javaslat6val

Elniik: A K6pviselo-testiilet 3 f6vel hatiirozatk6pes.

9l12017. (XI. 17.) K6b:invai Ukr6n 6nkormSnvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangf szavazattal)

1. K6b6nyai Ukran Onkormanyzat Kepviselo-testiilete Petrovszka Vikt6ria elnok
besz6rnoloj 6t az ukrirn kulturflis hagyom6nyok lrzflse c6lj6b6l az lJkrhn naptir
2018. nyomdai kiad6s6rol + grafik6rol+ illuszt6ci6rol elfogadja. A megeml6kez6s
dekoracio kolts6gekhez brutto 450 000 Ft keret6sszeget biztosit a 2017. evi
kOlts6gvet6sben rneghatarozott dologi kiaddsok terhdre.

2. A K6pviselo-testtilet felkeri az elndkot a sziiks6ges int6zked6sek megteteldre.



14. napirendi pont tirgyaz Javaslat az ukrin kulturrllis iiriiks6g6nek ipol{sfval
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6ljrlb6l 2017. november 22-6n az Ukrfn Orszigos
Onkorm6nyzat 6ltal ^z 1932-1933 6vi ukrdn 6hins6g 6ldozatair6l val6
megeml6kez6sr6l 6s a Holodomor eml6kjel megkoszorfizisirill (sz6beli
el6terjesztes)

Elniik: Tflekoztatja a kdpvisel6ket arr6l, hogy az ukr6n kultur:llis iiriiks6g6nek
6pol6sival kapcsolatos feladatok elLitisa c6ljib6l 2017. november 22-6n az Ukrbn
Orszdgos Onkorrn6nyzat megeml6kez6st tartanak az 1932-1933 6vi ukr6n 6hins6g
flldozataira. A megeml6kez6s folyamdn sor kertil a Holodomor eml6kjel
megkoszorizitsira (Budapest V. Pet6fi kdzpark), megernl6kezo mis6re es

eml6kkoncertre (Budapest VL Haj6s u. 1.) a Leon Voci n6gy ukr6n tenor
k6zremtikddesevel. K6ri a k6pvisel6ket, hogy vegyen r€,szt a rnegeml6kez6sen. Keri a
besz6molo elfogad6s6t, majd a szavazatok megt6telet.

Risko Roman: Egyet6rt az elnok javaslat6val, 6s rdsztvesz a programon.

Elniik: A Kdpvisel6-testtilet 3 f6vel hat6rozatk6pes.

92l2017. (XI. 17.) K6binvai Ukrdn Onkormrlnyzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

Kob6nyai Ukr6n Onkorm6nyzatKepvisel6-testiilete az ukrin kulturflis iiriiks6g6nek
6pol6sfval kapcsolatos feladatok elkitrlsa c6ljrlb6l Petrovszka Viktoria elnok
besz6rnoloj 6t az Ukrrln Orszfgos Onkorm{nyzat iital az 1932-1933 6vi ukr6n
6hins6g 6ldozatair6l val6 megeml6kez6sr6l 6s a Holodomor em16kjel
m e gkoszo r inisir.r 6l e I fo gadj a.

15. napirendi pont thrgya: Javaslat az ukrfn kulturrilis iiriiks6g6nek 6pol6sival
kapcsolatos feladatok elkitisa c6ljr[b6l 2017. november 26-6n a Jevhen Cholij
(Kanada) az UkrSnok ViligkongresszusSnak elniike r6szv6tel6vel megrendez6sre
keriil6 Ukr6nok Viklgkongresszusa felillisinak 50. 6vfordul6ja alkalm6b6l
ta rta nd6 ii nneps6gre (sz6beli el6terj eszt6s)

Elniik: Tilekoztatja a k6pvisel6ket arr6l, hogy az ukr6n kulturilis iiriiks6g6nek
{pol6s6val kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj6b6l2017 november 26-6n meghiv6st
kaptak a Jevhen Cholij (Kanada) az Ukr6nok Vildgkongresszus6nak elnoke

reszv6tel6vel megrendezdsre keriil6 az Ukrdnok Vil6gkongresszusa fel6ll6sdnak 50.

dvfbrduloja alkahnabol tartando tinneps6ge. A rendezv6ny az Ukr6n Kultur6lis
Kozpontban (1065 Budapest, Haj6s u. 1) kertil megrendezdsre 14.00 orai kezdettel.

K6rem a kdpvisel6ket jelenjenek meg a rendezvdnyen. Kdri a besz6rnolo elfogad6s6t,

rnajd a szavazatok megtetel6t.



Risko Roman: Egyetdrt az eln6k javaslat6val, 6s r6szt vesz a programon.

Elniik: A K6pvisel6-testtilet 3 f'ovel hatiirozatk6pes.

93/2017. (XI. 17.) K6bdnvai Ukr6n Onkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hat6rozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

Kob6nyai Ukr6n OnkorrndnyzatKepvisel6-testi.ilete az ukrdn kulturilis iiriiks6g6nek
6pol6sival kapcsolatos feladatok ell6tisa c6ljrib6l Petrovszka Vikt6ria eln6k
besz6mol6j5t a Jevhen Cholij (Kanada) az Ukrdnok Vilagkongresszusdnak elnoke
r6szv6tel6vel megrendezdsre keriil6 Ukrinok Viligkongresszusa feLlllisSnak 50.
6vford ul6j a alkalm6b6l ta rtan d 6 iinneps6g6r6l elfogadj a.

16. napirendi pont thrgya: Javaslat az ukr6n kulturilis iiriiks6g6nek 6pol6sival
kapcsolatos feladatok elLltisa c6ljib6l 2017. december 2-6n az Ukr6n
ka16csonyhoz k6szii16dve csa16dos d6lutSn16l (sz6beli el6terjeszt6s)

Elniik: Tiiekoztatja a k6pvisel6ket arrol, hogy az ukr6n kulturSlis iirtiks6g6nek
6pol6sfval kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6ljib6l 2017. december 2-6n
megszervezik az "Ukrin kar6csonyhoz k6sziilve" cimmel egy csalddos d6lut6nt. A
rendezvdnyen sor ker0l egy ukr6n autentikus kar6csonyi diszito kell6k, rigynevezett
"dyduch" elk6szitesre. A Vasiirnapi iskola tanul6i egy rovid kar6csonyi programrnal
l6pnek fel. A rendezvdnyen az "Ukr6n Dallamok" 6nekegyi.ittes zen6re lehetosdg
lesz az ukriin ndp t6ncot is elsaj6titani. Javasolja, hogy a Kdpvisel6-testtilet
brutt6 100 000 Ft kertdsszeget biztositson a 2017. evi kdlts6gvetesben meghat6rozott
dologi kiadasok terhdre. Kdri a besz6mol6 elfogad6s6t, majd a szavazatok rnegt6tel6t.

Risko Roman: Egyet6rt az eln6k javaslat6val, 6s resztvesz a programon.

Elniik: A Kdpvisel6-testlilet 3 f6vel hat6rozatk6pes.

94l2017. (XI. 17.) K6bdnvai Ukrin 6nkormrinvzat K6pvisel6-testtilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. K6b6nyai Ukran Onkorrn6nyzat K6pvisel6-testiilete ^z ukr6n kultur:{lis
iiriiks6g6nek ripol6sival kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj6b6l Petrovszka Viktoria
elnok besz6moloj6t 2017. december 2-6n az Ukr6n karfcsonyhoz k6sziil6dve
csalSdos d6lutin16l elfogadja. A rendezvdny rendezv6nyszervezdsi, mriv6szeti
tev6kenys6g, dekor6ci6, nyomdai, hangosit6si es sziilitdsi k6lts6geihez brutt6 100 000
Ft keretosszeget biztosit a 2017. 6vi kolts6gvet6sben meghatdrozott dologi kiad6sok
terhere.



2. AKepviselo-testiilet felkeri az eln6kdt a sziiksdges intdzkedesek megtdtelere.
Hatarid6:
Felel6s:

Hatarid6:
Felel6s:

azonnal
elnok

azonnal
elndk

17. napirendi pont tdrgya: Javaslat az ukrin kulturdlis iiriiks6g6nek 6pokisa
c6ljf b6l 2017. december l6-6n megrendez6sre keriil6 Szent Mikl6s iinneps6gre
(szobeli eloterj eszt6s)

Elniik: Tajekoztatja a kdpvisel6ket arcol, hogy az ukrin kulturilis iiriiks6g6nek
6pol:isrlval kapcsolatos feladatok ellitisa c6ljrib6l egyiittmffkiidve a F6virosi
Ukrin Nemzetis6gi Onkorm inyzattal 2017. december l6-irn megrende zik a Szent
Mikul6s Unneps6get a (1054 Budapest Akaddmia u. 1-3 szam, szinhfyteremben). A
rendezvdny rendezvdnyszewezesi, rnriv6szeti tevdkenyseg, dekoriici6, nyomdai
koltsdgeihez brutto 50 000 Ft keretosszeget biztosit a 2017. 6vi koltsdgvetdsben
rneghat6rozott dologi kiaddsok terh6re. K6ri a besz6mol6 elfogad6s6t, ma.jd a
szav azatok m e gtete I 6t.

Risko Roman: Egyetert az elndk javaslat6val, ds r6szt vett a programon.

Elniik: A K6pvisel6-testtilet 3 fovel hat6rozatk6pes.

K6b6nyai Ukr6n OnkormdnyzatKepvisel6-testi.ilete az ukrin kulturflis iiriiks6g6nek
6pol6s6val kapcsolatos feladatok ell6tisa c6lj6b6l Petrovszka Vikt6ria eln6k
b.eszdrnoloj6t a 2017. december l6-6n a F6v6rosi Ukrdn Nernzetis6gi
Onkorm6nyzatban (1054 Budapest Akad6mia u. 1-3 szam, szinhinterernben)
megrendez6sre keriil6 Szent Mikul6s t)nneps6gr6l elfogadja. A rendezv6ny
rendezvenyszerYezesi, tntiv6szeti tev6kenysdg, dekor6ci6, nyomdai kolts6geihez brutto
50 000 Ft keretosszeget biztosit a 2017. evi koltsegvetdsben meghatarozott dologi
kiadasok terh6re.

2. A Kdpvisel6-testtilet f-elkdri az elnokdt a sztiks6ges int6zkedesek megtdtel6re.

(3 igen, egyhangri szavazattal)



18. napirendi pont tirgya: Javaslat az ukr6n kulturilis iiriiks6g6nek 6pol6s6val
kapcsolatos feladatok ellftisa c6lj5b6l r6szv6telre a Nemzetis6gek Napja
alkalmdb6l2017. december 9-6n K6riisi Kulturilis Nonprofit Kft (1105 Budapest,
Szent Liszlil t6r 7-14.) 1. szfmri term6ben megrendez6sre keriil6 nemzetis6gek
hagyomin y 6rz6 ka ricsonyi iinneps6gre (sz6beli el6terj eszt6s)
El6terjeszt6: Petrovszka Vikt6ria elnok

Elniik: Tdjekoztatja a Kdpvisel6-testtiletet, hogy az ukr6n kulturflis tirtiks6g6nek
6pol6s:lval kapcsolatos feladatok ellitfsa c6ljrib61 2017. december 9-6n, 14.00-
18.00 or6ig a Korosi Kulturdlis Nonprofit KFT (1105 Budapest, Szent Ldszloter 7-
14.) l. sz6mu termdben rnegrendezik a Nemzetisegek Napja alkalm6b6l a
nemzetis6gek hagyominy6rzo karfcsonyi tinneps6g6t. Ebbol az alkalornbol
valamennyi K6b6ny6n mrikddo nemzetis6gi dnkorm6nyzat rovid kultur6lis,
hagyorn6nyorzo mtisorral (verssel, pr6za, zenevel, tiinccal, ki6llitassal stb.) kdsztil.
Elmondja, hogy nyolcadik alkalommal keriil megrendezesre az tinneps6g 6s bizik
abban, hogy id6n is hasonl6 eredmenyeket fognak eldrni. Az ukr6n dnkorrrfnyzat
kulturdlis mtisorral kepviselteti rnagiit az tinnepsdgen. Javasolja, hogy a Nemzetis6gek
Napja alkalm6b6l megrendez6sre keriil6 nemzetis6gek hagyomf ny6rzii
karicsonyi iinneps69 rendezv6nyszervez6si, mtisorszolg6ltat6si, mtiv6szeti
tev6kenysdg nyomdai ds dekor6ci6s kdltsdgeihez brutt6 130 000 keretosszeggel
j6ruljanak hozz6. A rendezvdnyt kdvet6en fogad6sra kerUl sor. K6ri a k6pvisel6ket,
hogy vegyenek riszt az i.inneps6gen. K6ri a szavazatokmegt6tel6t.

Bern{th Ferenc: Iigyet6rt az elnok javaslat6val, 6s resztvesz arendezvenyen.

Elniik: A K6pviselo-testiilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

96/2017. (XI. 17.) K6b6nvai Ukrin Onkormrinvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

l. K6b6nyai Ukr6n Onkorrn6nyzat Kdpvisel6-testtilete az ukrin kulturilis
hagyomf nyok 6rz6se c6lj6b6l Petrovszka Vikt6ria elnok besz6mol6jat a
feladatalapri t6mogatisr6l, valamint a Nemzetis6gek Napja alkalmfb6l 2017.
december 9-6n, 14.00 6rakor a K6r6si Kulturiilis Nonprofit Kft (1105 Budapest, Szent
Liszlo ter 7-14.) I. szdmu term6ben nemzetis6gek hagyominyfrz(i karicsonyi
iinneps6get szervez. A kariicsonyi rendezveny kolts6geihez brutt6 130 000 Ft
keretosszeget biztos it a 2017 . 6vi kdltsdgvet6sben rneghat6rozott dologi kiad6sok
terhere.
A feladatalapu t6mogat6s felhaszn6llsa az eloirdnyzottak 6s tervezettek szerint a
telepLiles nernzetis6gi 6letdnek fellenditds6t, szinesit6s6t szolg6ltak a megvalosult
kozossegi programok, valamint nemzetis6gi hagyomiiny -ds kultfira 6pol6s6nak
kosz6nhet6en. A f'eladatalapt t6rnogat6s felhaszn6l6sa sor6n a nemzetisegi
onkorrn6nyzat kiernelt figyehnet forditott az ifjrisag nemzetis6gi 6letbe val6
bevon6s6ra, a fratal gener6ci6ban a nemzetisegi hovatartoziis 6torokftes6nek
m6lyit6s6re.



2. A Kdpviselo-testi.ilet felkdri az eln6k6t a sztiks6ges intdzkedesek rnegt6tel6re.
Hat6rid6: azonnal
Felelos: elnok

Elniik: Meg6llapitja, hogy tovribbi javaslat vagy 6szrev6tel a k6pvisel6k rdszer6l nem
r6szv6tel6t, 6s a testtileti iildst 11.50 kor bezdrja.

K.m.f.

8,^.a#...ffi...:...:
Je gyzokcinyv-h ite les it6



1 ./ Petrovszka Vikt6ria:

2./ Risko Rom6n:

3./ Bernath Ferenc:
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K6biinyai Ukrin 0nkorm6nyzat
Petrovszka Vikt6ria
elnrik

Budapest

Budapest F6viros X kerulet Kdbiinyai OnkormdnYzat
Polg6rmestere

Tirgy: Ktizmeghallgauisra meghivis
Iktat6szdm: K / 37 532 / 2077 / lX
Ugyintdz6: Kordnyin6 rCs6sz Anna
Telefon: 4338-225
E-mail: csoszanna@kobanya.hu

Tisztelt EIntik Asszony!

Budapest F6viiros X. kertilet K6bdnyai 0nkormdnyzat K6pvisel5-testulete

2017, november 23-6n (csi.itortokon) 17 6rai kezdettel kozmeghallgatest tart, a K6rosi Csoma S6ndor

K6bdnyai Kulturdlis Kozpont 1. szdmri term6ben.

A kozmeghallgat6sra Elnok Asszonyt ezfiton, tisztelettel meghfvoml

Megjelen6s6re szimitok, helyet biztosfwa az 6n szim6ra. K6rem, hogy amennyiben az esem6nyen

nem tud r6szt venni, legyen szives azt a leyz6i F6osztily Szervez6si Osztdlya fel6 jelezni a 4338-225-

os telefonszdmon vagy a csoszanna@kobanya.hu e-mail cimen.

E gyiittmiikod6s6t koszo ntjm !

Budapest, 20\7 . oktbber 24.

A;,$,Udvozlettel:

,;. t

'1102 Budapest, Szent Ldszl6 t€r 29. I Levelcim:1475 Budapest, Pf.35

Telefon: +36 1 4338 2Ol I Fax: +36 1 4338 221 I wwwkobanya.hu I E-mail: polgarmester@kobanya.hu
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