MEGuivo
A K6br{nyai Ukrrin Onkormr{nyzat
K6pvisel6-testiilete
2018. februdr 15-6n 15.00 6rai kezdettel

K5rdsi Csoma S6ndor K6b6nyai Kultur6lis Kozpont, K0SZI
(1105 Bp. X., Elod utca 1.) I. emelet 10. sz6m alattinemzetisdgi irod6ban
testiileti iil6st tart,
melyre eztton meghivom.
a

Napirendi pontok:

a K6bf nvai Ukrf n 6nt<ornr:in-vzat 201tt.
(sz6beli eloterj esztes)
gadis6ra
elfo
Eloado: Petrovszka Viktoria elnok

6r'i

1.

Javaslat

2.

Javaslat

J.

feloszt{sf ra (ir6sbeli eloterjesztes)
Eload6: Petrovszka Vikt6ria elnok
Javaslat BKK b6rlet term6szetbeni juttatfsk6nt tiirt6n6 megrillapitfsra (sz6beli

a K6binyai Ukrrin

Onkormrinyzat 2018.

6vi

munliatervdnck

kiilts6gvet6s6nek

4.

eloterjesztds)
Eload6: Petrovszka Vikt6ria elnok
Beszdmol6 a 2017.6vi miiktid6si kiilts6gvet6si tdmogatis elszdmolisd16l (sz6beli
eloterjeszt6s)
Eload6: Petrovszka Vikt6ria elndk

5.

Beszr{mol6

a

2016, 6vi feladatalapri kiilts6gvet6si timogatis elszrlmolfsrlr6l

(szobeli eloterj eszt6s)
Eload6: Petrovszka Vikt6ria elndk
6.

T6,j1koztat6 a kulturdlis iirtiks6g6nek ripolfs{val kapcsolatos feladatok elh{t{sa
janu:ir 7-6n a K6b6nyai Ukrin Onkormrinyzat a F6vrlrosi 6s a Ferencvdrosi
Ukr:in Nemzetis6gi 6nkormfnyzatokkal kiiziisen megszervezett Ukrr{n
ka16csonyi Unneps6916l (szobeli eloterjeszt6s)
Eload6: Petrovszka Vikt6ria elnok
TLjilkoztat6 a kulturilis iiriiksdgEnek {pol6s:ival kapcsolatos feladatok ellftrisa
c6ljrlb6t 2018. janurir 13 6s janu6r 15 kiiziitt Ukrajnfban, Tatarivban
megrendezett R6gi rij 6vi iinneps6gr6l (sz6beli eloterjesztds)
Eload6: Petrovszka Vikt6ria elnok
Tijfikoztat6 a kultur{lis iiriiks6g6nek {polfsrlval kapcsolatos feladatok ellftdsa
c6ljnb6l 2018. janudr 22-6n az Ukrajna Egys6ge Napjdnak alkalmr{b6l az
Ukrfn N6pkiiztirsasf g els6 diplomriciai kdpviselet6nek eml6kt{bh{ja
megkoszor trzfs6r6l (sz6beli eloterj eszt6s)
Eload6: Petrovszka Vikt6ria elndk

2018.

7.

8.

Esetleges t6volmarad6s6t k6rem, a Polg6rmesteri Hivatal 4338-141-es telefonszdmanjelezni

sziveskedjdk.
Budapest, 201 8. febru6r 9.

f':: "'q

k'r*= 'a

roeANvar uxnAN oNronuANvza'r
KEPvrsEr6-rrsrUlu'rE
1102 Budapesto Szent

Lfszl6 t6r 29.

JEGYZ6TONYV
K6sziilt: a Kob6nyai

Ukr6n Onkorn-r6nyzat 2018. febru6r l5-6n 15.00 orai

kezdettel a Korosi Csoma Sdndor K6b6nyai Kultur6lis Kozpont, KOSZI
(1105 Bp. X., Elod utca 1.) I ernelet 10. sz6m alatti nernzetisdgi irod6ban
megtartott kepvisel6-testiileti tilesdn.
Jelen

vannak:

Petrovszka Viktoria
Risko Roman
Bern6th Ferenc

kdpviselo
eln6khelyettes
kdpviselo

A K6b6nyai Polgrlrmesteri Hivatal r6sz6r6l tan6cskozfsi joggal:
dr. Szabados Ott6

jogitsz

J6gdne Szabados

civil

Petrovszka Vikt6ria,

Henrietta

6s nemzetisdgi referens

a

K6b6nyai Ukr6n Onkorm6nyzat elnoke iidvdzli a
megjelenteket 6s a rendes testtileti til6st megnyida. Meg6llapitja, hogy a testtileti
iildsen 3 f6 kdpvisel6 megjelent, 6s a testi.ilet hat6rozatkepes. Bejelenti, hogy a
jegyz6k0nyv magyar nyelven kdsztil. Kdr rnindenkit, hogy az tilds jelenl6ti iv6t iri6k
al6, amely a jegyzokonyvi.ik, amely k6zokiratnak rninosiil rnelldklet6t kepezi az
elkdszitett rneghiv6val es az ir6sbeli el6terjeszt6sekkel egytitt.

Ti$ekoztatja

a

K6pvisel6-testiilet

arr6l, hogy a

vagyonnyilatkozat-tdteli

k6telezettsdgdnek minden kdpvisel6 hat6rid6ben eleget tett.

Javasolja, hogy a jegyzfik<inyv hitelesitds6vel Bern6th Ferenc k6pvisel6t bizza meg a
K6pvi sel6-testtilet. K6ri a szav azatok megtdtel 6t.

Elniik: A K6pvisel6-testiilet 3 fovel hat6rozatk6pes.

7/2018.

(II. 15.) K6b6nvai Ukrrin Onkorm6nvzat

K6pvisel6-testiilet6nek

hathrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Ukriin Onkormiinyzat Kepviselo-testtlete

a

jegyzokonyv hitelesitds6vel

Bern6th Ferenc kdpvisel6t megbizza.

Elndk: Bejelenti, hogy a jegyz6k6nyvet Jogbne Szabados Henrietta civil
referens vezeti.

ds nemzetis6gi
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Elniik: Ismerteti a napirendi pontokat, rnajd kdri a szavazatok rnegteteldt.
Elniik: A Kdpviselo-testillet 3 fovel hat6rozatk6pes.

8/2018. (II. 15.) K6binvai UkrSn Onkorminvzat K6pvisel6-testtilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6brinyai Ukrrin Onkorm6nyzat Kepvisel6-testtilete a testiileti til6s napirendjet

az

al5bbiak szerint fogadja el:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Javaslat

a

K6b6nyai Ukrin Onkorm6nyzat 2018. 6vi munkatervt6nek

elfogad6si ra (sz6beli eloterj esztes)
El6ad6: Petrovszka Vikt6ria elndk

a K6bdnyai Ukr6n Onkormf nyzat 2018. 6vi kiilts6gvet6s6nek
felosztis6ra (iriisbeli el6terj eszt6s)
El6ad6: Petrovszka Vikt6ria elncik
Javaslat BKK b6rlet term6szetbeni juttatdsk6nt tiirt6n6 megrillapitfsra
Javaslat

(szobeli el6terj esztds)
El6ad6: Petrovszka Vikt6ria eln6k
BeszSmol6 a 2017. 6vi miikiid6si kiilts6gvet6si
(szobeli eloterj esztds)
El6ad6: Petrovszka Vikt6ria elnOk
BeszSmol6 a 2016.6vi feladatalapri kiilts6gvetdsi
(sz6beli el6terj esztds)
El6ado: Petrovszka Vikt6ria elnok

timogatis elszimolfsdr6l
timogatis elszimol:lsdr6l

Thj6koztat6 kulturilis tiriiks6g6nek 6pol6sfval kapcsolatos feladatok
elkltisa 2018.^janufr 7-6n a K6bdnyai Ukr6n Onkorminyzat a F6v6rosi 6s
a Ferencvfrosi Ukr6n Nemzetis6gi 6nkorm6nyzatokkal ktiztisen
megszerv ezett Ukr6n karicsonyi Unneps6g16l (szobeli eloteri esztds)
Eloado: Petrovszka Vikt6ria elnok

Thj6koztat6 a kulturilis iiriiks6g6nek 6pol6sival kapcsolatos feladatok
ell6t6sa c6ljib6l 20f 8. januir 13 6s janu6r 15 kiiziitt Ukrajn6ban,
Tatarivban megrendezett R6gi rij 6vi iinneps6gr6l (sz6beli el6terjeszt6s)
El6ad6: Petrovszka Vikt6ria elnOk

T6j6koztat6 a kulturrilis iiriiks6g6nek rlpokisival kapcsolatos feladatok
ell6t6sa c6ljib6l 2018. janu6r 22-6n az Ukrajna Egys6ge Napjinak
alkalmib6l az Ukrin N6pkiiztirsasig els6 diplomiciai k6pviselet6nek
em l6kti bL{j a megkoszorf z6s5 16l (szobel i el6terj eszt6s)
El6ado: Petrovszka Viktoria elnok
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1. napirendi pont tirgya: Javaslat a K6binyai Ukr6n Onkorm6nyzat 2018. 6vi
m unkaterv6nek elfogadris6ra (sz6beli el6terj esztds)

Elniik: Tdjekoztatja a K6pvisel6-testUletet, hogy a nemzetisdgek jogair6l szolo 2011.
6vi CLXXIX. t6rv6ny (a tov6bbiakban: Njtv.) 89 $-a alapjan es az SZMSZ szerint
sziiks6g szerint, de dvente legal6bb n6gy testiileti tildst ds egy kozrneghallgat6st tart.
Ismerteti az dsszeilllitott munkaterv javaslatot 6s kdri a v6lemdnyeket, illetve
egyet6rt6s esetdn a munkaterv elfogad6s6t.

Risko Roman: Egyetdrt az elndk javaslat6val.

Elniik: A K6pvisel6-testiilet 3 f6vel hatdrozatkdpes.

9/2018.

(II. 15.) K6bdnvai Ukrin 6nkorm6nvzat

K6pvisel6-testiilet6nek

hatfirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

l.

K6b6nyai Ukr6n Onkorm6nyzat Kepviselo-testUlete a 2018. 6vi rnunkatervet

az

al6bbiak szerint fogadja el:
2018. januir
Egyiittmiik6ddsi meg6llapod6s m6dosit6sa a Budapest Fov6ros X. keriilet Kob6nyai
Onkorm6nyzattal Azukrin kar6csony megszervez6se, megi.inneplese. A nemzeti vagy
etnikai nemzetisdg nyelv6n folyo els6 6vodai beiratkoz6si dvre neveldsi 6s elso iskolai
dvfolyamra oktatSsi ig6ny felmdr6se. R6szvdtel az rJkrtn Orsz6gos Onkorm6nyzat
6ltal szervezdsre keriil6 rendezvdnyeken: Rdgi Uj Ev, Ukr6n Egyesit6s Napia, Kruti
h6s6k eml6knapj6n.
2018. februir
2018. 6vi
K6brinyai Ukr6n Onkormiinyzat 2018. 6vi munkatervdnek 6s

A

a

k6lts6gvetds6nek elfogad6s6ra. Szovjetuni6ba hurcolt magyar politikai rabok ds
kdnyszermunk6sok eml6k6re eml6ktribla megkoszorizdsa kdzdsen a tobbi k6b6nyai
nemzetis6gi dnkorrntnyzattal. Rdszv6tel az Ukrin Kultfira Napok Magyarorsz6gon
rendezv6nyein, a tobbi helyi, teriileti ukrdn onkonn6nyzatokkal. Reszv6tel az Ukr6n
Orsz6gos Onkorm6nyzat 6ltal megszervezet Mennyei Szdzad 6vforduloj6nak
megemldkezdsdn, a Mennyei Szdzad Hoseir6l megernlekez6sen.
2018. m6rcius
R6szvdtel az 1848149-es forradalom 6s szabadsdgharc tiszteletdre 2018. m6rcius 14-ei
6s m6rcius 15-ei megrendezdsre keriil6 iinnepi programokon. Tarasz Sevcsenko
szi.iletdse 204. 6vfordul6j6nak megi.innepl6se. Tarasz Sevcsenko szobr6nak
megkoszorizisa. Rdszv6tel a hagyom6nyos Sevcsenko Esten. K6b6nyai piilydzat
elk6szitdse. UkrSn nyelvoktat6s Magyarorsz6gon 6s hat6rokon tirl c. konferencidn
rdsz6v6tel.
2018. iprilis

Aktu6lis feladatok, illetve piiyinatok elkdszitese, benyrijt6sa. Ddnt6s a feladatalapi
t6mogatiis feloszt6s6r6l. Rdszvdtel a K6r6si Csoma S6ndor eml6knapon es az azt
kdveto koszorizdson. Ukriin hrisv6t megszervezdse. Hagyom6nyorz6 foglalkoz6sok:
k6sztilod6s a Husv6tra, ukr6n hagyorn6nyos hirsv6ti toj6s k6szit6se. Reszv6tel a
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Csernobili tragedia iidozatainak rnegernl6kezdsdn. Orsz6gos Ukr6n Gyerek
Raj zverseny megszervez6se.

2018. m6jus
Javaslat a K6b5nyai Ukr6n OnkormSnyzat 2017. evi pdnzmaradviiny6nak feloszt6s6ra.
Ukr6n Hagyom6nyorzb Gyermeknap megszervez6se, Hagyorn6nyorzo foglalkoz6sok.
Ukr6n n6pi Mot6nka-baba kdszitdse a K6b6nyai FSZK-ban. Reszvdtel a hagyomdnyos
,,FORRAS" Orsz6gos Ukr6n Anyanyelvi Vers- es Prozamondo Versenyen. Fovarosi
Ukr6n Nernzetisdgi Onkorrn6nyzat 6ltal megszervezdsre kertilo Any6k napi
tinneps6gdn valo reszv6tele. Anyaorszdgi littogatas anyaorszttgi kultur6lis kapcsolatok
6pitdse, egytittmtikdddsek rnegbesz6ldse. 2018. rn6jus 1-j6n Kobdnydn az Ohegy
parkban megrendezdsre kertil6 Halmaj6lison val6 r6szv6tel. R6szvdtel 2018. m6jus 266n Ujhegyen a M6lyt6n6l a III. K6b6nyai BalkSn Esten.
2018. jrinius
HagyomSnyorzb IV. Ukr6n Gasztr6nomia nap megszervez6se, K6b6nyai Ukr6n
Kulin6ris-Gasztron6miai Nap megszervez6se. Szent Ltszll Napok
rendezvdnysorozaton valo rdszvdtel, koszorizits a Szent Ldszl6 szoborn6l. Ukran
Gaszt6nomia Nap Klbdnydn III. rendez.veny megszervezdse KSbinyin.Labdarirgo
Torna -Nemzetisdgi, Gasztron6miai KulturSlis Nap.
Ukr6n Hagyom6n y orzo t6bor megszervezdse 6 s leb onyolit 6sa Kdrpittalj 6n.
2018. jrilius
A F6vSrosi Ukrrin Nemzetis6gi Onkorrnhnyzat 6ltal megszeryezesre keriil6 Szent Iv6n
napon val6 rdszv6tele 6s a rendezvdny t6mgat6sa.
2018. augusztus.
Ukrajna FUggetlensdg Napja rendezvdnyen valo rdszv6tele. Ukran Nernzetkdzi
Anyanyelvi Gyermek 6s Ifiris6gi t6bor megszervezdse. Hagyominyorz6 ukran szakkor
foglalkoz6sok. Rdszv6tel a 2018. augusztus 20-itn megrendezesre kertil6 Szent Istv6nnapi Unnepsdgen.
2018. szeptember
Ukr6n Kultur6lis Est megszewezdse. A K6rp6taljai "B6vkii" b6bszinhdz eload6s6t
megszervezdse 6s lebonyolit6sa. Rdszvdtel a XI. Kob6nyai Rendv6delmi Napon,
f6z6verseny.
2018. okt6ber
Hagyom6nyorzo foglalkoz6sok. Magyar-ukr6n zends-irodalmi irodahni est K6b6ny6n.
Koszorriz6s az oktober 6-ai, illetve okt6ber 23-ai nemzeti i.innep alkalmab6l. EMET
2019-es piiydzatok elk6szit6se ds bead6sa.
2018. november
Koszorizits a ,,M6rtirjaink emldke ordk" a Kis foghdz ernldkhelynel. Az 1932-33-as
nagy ukrajnai 6hinsdg 83. dvfordul6jin nemzettink trag6diiljdra megernlekezese a
Holodomor eml6kmtin6l, a tdbbi Magyarorszdgon mrikdd6 ukr6n szervezetekkel
kdzdson, koszorizits. Koszorizds a Szovjetuni6ba hurcolt magyar politikai rabok es
k6nyszermunk6sok eml6k6re k6sziilt emldkt6bl6n6l. Hagyominyorzo foglalkozasok.
Kdsziil6dds kar5csonyra. Ukr6n n6pi karScsonyi kdzmtives foglalkoz6sok. Ukran
Napt6r 2019 kiad6sa.
2017. december
A K6b6nyai Ukr6n Onkorm6nyzatKdzmeghallgat6sa. Nemzetisdgek hagyom6nyorzo
kar6csonyi Unneps6ge a K6rosi Csoma S6ndor K6b6nyai Kultur6lis Kozpontban.
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Nemzetisdgek Napj5nak megUnnepl6se. Hagyom6nyorzo foglalkoz6sok: K6sztil6des
kar6csonyra. Ukrrin Mikul6s rendezvdny megszervez6se a Fov6rosi Ukr6n
Nemzetisdgi Onkorm 6ny zattal kozdsen.
Folyamatos feladatok: A kittiz6tt feladatok megval6sit6sa drdekdben piiydzatok
kdszit6se. Aktfv kapcsolattartts az Orsz6gos 6s a F6v6rosi, keri.ileti 6s viddki ukr6n
nemzetis6gi onkorm6nyzatokkal. Rdszv6tel az ukran t6rs6nkormdnyzatok kiemelt
rendezv6nyein.

o

Kapcsolatfelvdtel Magyarorszhgon 610 6s alkot6 ukr6n kepzomiv6szekkel, ds
azokkal kdz6sen ki6llitrisok szervez6se
Magyarorsz6gon 616 ukr6n ir6k ds k6lt6k felkutat6sa, irodalmi estek megszervezdse

o
o Kdnyvbemutat6kszervez6se
o Ukr6n Hagyom6ny6pol6 Klub "Vdr6s Rutafa" havi
o
o
.
o
o
o
o

rendszeress6ggel

megszervezdse Budapest tobb helyszinen (KOSZI, MUKDK, GOrOg Klub)

Magyarorsziigon miik6d6 Ukr6n Gordgkatolikus Vedelmezo Szent Sziz Plebdnia
rendezv6nyei tdmogatdsa
Ukriin vas6rnapi iskola tanfolyamain val6 rdszv6tel 6s t6mogat6sa
K6b6ny6n 616k ukr6n csal6dok Osszejdvetele havi rendszeressdggel
Eg6sz napos gyermek es felnott programok t6rsszervezdse
Gasztron6miaibemutat6
A kertiletben dl6 ukr6n szdrmazdsri ernberek felkutat6sa egytittmtik6dve a t6bbi
keriileti ukr6n Onkorm6nyzattal 6s az Ukr6n DokumentSci6s Kdzponttal (anyagok
archiv6l6sa, videofelv6telek k6szft6se, interjirk kdszit6se, meglev6 archivum
digitaliz6l6sa)
Folyamatos kapcsolattart6s 6s egytittmtikod6s a Magyarorsz6gon mtikod6 ukr6n
szervezetekkel
Orsz6gos, F6v6rosi 6s m6s teleptildsi, illetve kerUleti ukr6n Onkormdnyzatokkal.

o
o Ukr6n

zenei CD, naptir 6s konyv kiad6sa lvagy annak titmogatisal,

egyUttmiikddve m6s ukr6n szervezetekkel
20

A

1

8-ban konkr6t keriileti rendezv6nvek mesta rtisa 6s megpflyf ztatisa :
. Magyar-ukriin zends-irodalmi irodahni est K6bany6n
. Hagyominyorzo Ukr6n Gyermeknap K6b6ny6n
r IV. Ukr6n Gasztron6mia Nap K6b6ny6n.
o Ukriin bibszinhdz elfladi.sa.
o 2. Labdanig6 Torna -Nemzetis6gi Gasztron6miai Kultur6lis Nap.
o Ukr6n n6pi hagyominyorz6 kdzmtives foglalkoz6sok Kob6ny6n
o Ukr6n Hagyom6ny6polo Klub "Vdr6s Rutafa" havi rendszeresseggel
o Nemzetis6gek hagyom6nyorzo karScsonyi tinneps6ge. Nernzetisegek Napja
K6b6nyrin.

Kob6nyai Ukr6n Onkorm6nyzatot 6rint6 k6rddsek eset6ben r6szv6tel a
Hum6nszolg6ltat6si Bizotts6g i.ildsein, valamint a Budapest Fov6ros X. kertilet
Kdb6nyai Onkorm6nyzat KdpviselS-testtileti til6sein.
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2. A K6brinyai Ukr6n

Onkorm6nyzat K6pvisel6-testUlete felkdri

az elnokdt

a

sztiksdges int6zked6sek megt6tel6re.
Hat6rid6:
azonnal
Felelcis:
elnok

2. napirendi pont thrgya: Javaslat a K6binyai Ukr6n Onkormf nyzat 2018. 6vi
kiilts6gvet6s6nek feloszt6sira (ir6sbeli el6terj eszt6s)

Elniik: Tdjlkoztatja a k6pvisel6ket, hogy a Magyarorszitg 2018. 6vi kozponti
kdltsdgvet6s6rSl sz6l6 2017. 6vi C. t6rv6nyben foglaltak szerint meg6llapit6sra
keri.iltek a terUleti 6s a telepiil6si nemzetisdgi dnkorm6nyzatok 2018. 6vi rntikdddsi
kdlts6gvetdsi t6mogat6sai.20l8. ianu6r 31-6n a Magyar Allamkincst6rtol a
banksz6ml6ra megdrkezett a 391 000 Ft osszegti t6mogat6s 1. reszlete. Az Emberi
Eroforr6sok Miniszt6rium6t6l meg6rkezett a t6mogatoi okirat, amely alapul szolgfi a
t6mogat6s elsz6mol6s6hoz. K6ri a kdpviselok v6lemdny6t, majd a szavazatok
megt6tel6re.

J6g6n6 Szabados Henrietta Ti$ekoztatja a kdpvisel6ket arr6l, hogy a 2018. 6vi
kdltsdgvet6si hat6rozat tewezetet az Onkorrn6nyzat elndkenek 2018. febru6r 15-eig
kell benyrijtania a K6pviselo-testtiletnek. A hatirozat v6grehajt6sithoz sztiks6ges
szem6lyi, szew ezeti, tdr gy i 6s pdnztigyi fe lt6te lek rende lke zdsr e 6l lnak.

Elndk: Kdszoni a ti$ekoztatist, 6s szavazilsra teszi fel a napirendi pontot az irf.sbeli
eloterj eszt6s alapj 6n.

Risko Roman: Egyet6rt az elnok javaslat6val.

Elniik: A Kdpvisel6-testtilet 3 f6vel hat6rozatkepes.

i Ukrin

6nkor

viselri-test ii lct6nek

zat 2018. 6vi kiilts

hatfrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

A K6b6nyai Ukriin Onkorm6nyzat K6pviselo-testtilete a nemzetisdgek jogairol

szolo

2011.6vi CLXXIX. tdrv6ny 78. $ (3) bekezddse alapjitn, figyelemmel a jogalkot6srol
sz6l6 2010.6vi CXXX. tdrvdny 23. $ (3) bekezd6sere a kdvetkezoket rendeli el:
Kob6nyai Ukr6n Onkormdnyzat 2018. 6vi
a) kdlts6gvet6si 6s finanszirozitsi bevdteleinek f66sszeg6t I 182 000 Ft-ban,
b) k0lts6gvet6si 6s finanszirozdsikiaditsainak f66sszeg6t 1 182 000 Ft-ban
Sllapitja meg.
2. A Kobitnyai Ukr6n Onkorm iny zat k0 lts dgvetdsdnek f66ssze ge a kdvetkezo
a) Kdlts6gvet6si bev6tel6nek f6osszege:782 000 Ft,
b) K6ltsdgvetdsi kiad6s6nak f6cisszege: 1 182 000 Ft,
b/ Koltsdgvet6si egyenlege: -400 000 Ft,
1.

A K6pvisel6-testiilet

a

:
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d) a mikdd6si bev6telek 6s rnrik6ddsi kiad6sok egyenlege: -400 000 Ft,
e) afelhalmoz6si bev6telek 6s felhalmozisi kiad6sok egyenlege: 0 Ft,
fl frnanszirozitsi bev6tele: 400 000 Ft,
g) frnanszirozdsi kiad6sa: 0 Ft,
h) finanszirozitsi egyenleg: 400 000 Ft.

3. A 2018. 6vi

kdltsdgvet6s nem tartalmaz olyan fejlesztdsi cdlt, amely
megvalositirsithoz a Magyarorsztrg gazdasdgi stabilit6s6r6l sz6l6 2011. evi CXCIV.
tdrvdny (a tov6bbiakban: Gst.) 3.$ (1) bekezd6se szerinti ad6ssiigot keletkezteto
i.igylet megkdt6se vrilik sziiks6gess6.
4. A K6b6nyai Ukrrin Onkorrnimyzatnak a Gst. 3. $ (1) bekezddse szerinti ad6ssagot
keletkeztet6 tigylete, tov6bb6 onkonn6nyzati garanciavdllal6sb6l es kezessegbol
k6telezetts6ge nem 611 fenn.
5. A 201 8. 6vi kolts6gvetds

a)

kdltsdgvetdsi bev6teleinek

es kiad6sainak, finansziroz6si bevdteleinek es

kiad6sainak reszletezdsdt, kdlts6gvetdsi rn6rleget az I . melleklet,
b) eloir 6ny zat- felhaszn6l 6s i terv6t a 2 . me I I dklet hatitr ozza me g.
6. A K6b6nyai Ukr6n Onkormdnyzatkdzvetett t6mogat6s nern nytijt.
7. A Kobinyai Ukr5n Onkorm6nyzat kiaddsi eloir6nyzatai kozdtt
6tcsoportosit6sra a K6b6nyai Ukr6n Onkorm6nyzat elndke jogosult.
8.Ez ahatirozat akdzzetetel6t koveto napon ldp hat6lyba.
9.Ezt ahatdrozatot20l8. janu6r 1-j6t6l kell alkalmazni.

2. A K6b6nyai Ukr6n

a rovaton beliil

Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete felk6ri

az elndkot

a

sziiksdges intdzkeddsek megtdtel6re.
azonnal
Hat6rid6:
elnOk
Felel6s:
(A hatdrozat melldkletei

a

jegtzcikonyv

l.

melldkletdt kdpezik.)

3. napirendi pont thrgya: Javaslat BKK b6rlet term6szetbeni juttatisk6nt tiirt6n6
me96llapit6sra (sz6beli elSterjesztes)

Elniik: Javasolja a K6pvisel6-testtiletnek, hogy term6szetbeni juttat6sk6nt 2018. janu6r
1 napj6t6l -2018. december 31. napj6ig a K6b6nyai Ukr6n Onkorm6nyzatKepvisel6testiilet6nek tagjai rlszdre havonta BKK utazdsi b6rletet 6llapitson meg legfeljebb
10 500 Ft/h6 dsszeghat6rig. A szdmla teljesitoje a Kob6nyai Ukr6n Onkorrn6nyzat,
kifizet6se 6tutaliis form6j6ban, szhmla ellen6ben, ut6lagos elsz6moldssal tort6nik.
Forr6sa a 2018. 6vi mrikoddsi kdlts6gvet6si t6rnogat6s. K6ri a kdpvisel6k velerneny6t,
majd a szavazatok megtdteldt.

Bern6th Ferenc: Egyet6rt az elnok javaslat6val.

Elniik: A K6pvisel6-testtilet 3 f6vel hatiirozatkepes.
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11/2018. (II. 15.) K6br{nyai
hatfirozata

Ukrin

OnkormSnvzat K6pviseld-testiilet6nek

(3 igen, egyhangri szavazattal)

A K6b6nyai Ukr6n Onkormdnyzat K6pviselo-testtilete rigy ddnt, hogy elfogadja az
elndk javaslat6t 6s 2018. janu6r 1 napj6tol -2018. december 31. napj6ig a KSb6nyai
Ukr6n Onkorrn6nyzat Kepvisel6-testtiletenek tagjai r6,szere havonta BKK utazisi
b6rletet 6llapit meg legfeljebb 10 500 Ft/ho dsszeghat6rig. Forr6sa a 2018. evi
mrikdddsi kdltsegvetdsi t6mogat6s, fedezete 2018. 6vi kiad6s dologi kiad6sok es
1.

j

6rul6kok eloir

6ny zata.

2. A K6b6nyai Ukr6n

Onkorm6nyzat K6pvisel6-testtilete felkdri

az elnokot

a

sziiksdges intdzked6sek megt6tel6re.
Ilat6rido:
azonnal
Felelos:
elndk

Hozzirsz6lils

Risko Roman elniikhelyettes kijelenti, hogy a 1212018. (II. 15.) K6b{nvai Ukrin
Onkorm6nvzat hat6rozatiban foglalt havi BKK bdrlet term6szetbeni juttat6st nem
kiv6nja igdnybe venni, arr6l lemond. (lemond6 nyilatkozat a 4. napirendi ponthoz tartozo
jegyz6kdnyv 2. mell6klete)

Bernfth Ferenc k6pvisel6 kijelenti, hogy a 13/2018. (II. 15.) K6binvai Ukr6n
Onkorminvzat hat6rozatdban foglalt havi BKK b6rlet terrneszetbeni .iuttatast netn
kiv6nja ig6nybe venni, arr6l lernond. (lernondo nyilatkozat a 4. napirendi ponthoz tarlozo
jegyz6kdnyv 2. mell6klete)

4. napirendi pont t{rgya: Beszfmol6 a2017.6vi mtikiid6si kiilts6gvet6si t6mogat6s
elsz6mol6s{16l (sz6beli eloterjesztds)

Elniik: Tilekoztatja a kepvisel6ket arr6l, hogy Gazdas6gi 6s P6nztigyi Fooszt6ly
munkat6rs6t6l, Bodn6rn6 Bori Katalin nemzetis6gi onkorm6nyzati koordinatortol
megkapt6k az elszdmol6shoz sztiksdges dokurnentumokat, arnelyet k6zosen J6gane
Szabados Henrietta

civil

6s nemzetis6gi referenssel Ossze6llitottak, es hataridore 2018.

janu6r 31-en az Emberi Er6forrris T6rnogat6skezel6h6z post6n feladt6k. K6szoni a
Bodn6rn6 Bori Katalinnak a munkiit a penzigyi besz6rnol6 elkeszites6ben ds .Iog6ne
Szabados Henrietta referensnek a szinvonalas, alapos munk6t a szakmai besz6molo
elk6szit6sdben. Kdri a szay azatok megtdte ldt.
Bernrlth Ferenc: Egyet6rt az elndk javaslat6val.

Elniik: A K6pvisel6-testiilet 3 fovel hat6rozatk6pes.

9

14l2018.

(II. 15.) K6brlnvai Ukrin 6nkorminvzat

K6pvisel6-testiilet6nek

hatfirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

Kob6nyai Ukr6n Onkormiinyzat K6pvisel6-testiilete Petrovszka Viktoria elnok
besz6mol6j6t a 2017. 6vi miikiid6si kdlts6gvet6si thmogatits elsz6mol6s6r6l
elfogadja.

5. napirendi pont t|rgya: Besz6mol6 a 2016. 6vi feladatalapf

kiilts6gvet6si

timogat6s elszimo16sd16l (sz6beli el6terjesztds)

Elniik: Tdjekoztatja a kepviseloket arr6l, hogy Gazdas6gi 6s Penziigyi Fooszt6ly
munkat6rs6t6l, Bodn6rnd Bori Katalin nernzetisdgi onkorm6nyzati koordin6tortol
megkapt6k az elszdmol6shoz szUksdges dokumentumokat, arnelyet kozosen logirne
Szabados Henrietta

civil

6s nernzetis6gi referenssel ossze6llitottak, 6s hataridore 2018.

januiir 31-6n az Emberi Eroforr6s T6mogat6skezelohoz post6n feladt6k. K6szdni a
Bodniirn6 Bori Katalinnak a rnunk6t a penzigyi beszarnolo elkdszit6sdben 6s Jogan6
Szabados Henrietta referensnek a szinvonalas, alapos rnunk6t a szakmai beszamolo
elk6szit6s6ben. K6ri a szav azatok megt6tel6t.
Bernr{th Ferenc: Egyetdrt az elndk javaslat6val.

EIniik: A K6pvisel6-testtilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.
15/2018. (II. 15.)
hatirozata

K6binvai Ukr6n 6nkorminvzat

K6pvisel6-testtilet6nek

(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Ukr6n Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testtilete Petrovszka Vikt6ria elnok
besz6mol6j ifi a 2016. 6vi feladatalapri kiilts6gvet6si timogatils elsz6mol6srir6l
elfogadja.

6. napirendi pont thrgyal Tirj6koztatil a kulturilis iiriiks6g6nek rlpolSsdval
kapcsolatos feladatok ell6t6sa 2018. janudr 7-6n a K6binyai Ukr6n
Ferencv6rosi UkrSn Nemzetis6gi
Onkormfnyzat
F6vrirosi 6s
^
^
Onkorm6nyzatokkal kdziisen megszervezett Ukr6n kar6csonyi Unneps6gr6l
(szobeli el6terj eszt6s)

BIniik: Tdjekoztatja a kdpvisel6ket arrol, hogy a kultur6lis

iiriiks6g6nek
6pol6srival kapcsolatos feladatok elkitisa 2018. janu6r 7-en a K6b6nyai Ukr6n
Onkorm6nyzat a Fov6rosi 6s a Ferencv6rosi Ukran Nemzetisdgi Onkonnanyzatokkal
k6z0sen megszerveztek az Ukr6n kar6csonyi Unneps6916l az tinnep szentmisevel
kezd6dott, rnelyet Damjan Haborij atya celebr6lt. A rnise karacsonyi

jokiv6nsSgokkal es k6nt6l6ssal 6rt vdget. F.zt k6vetoen kezdet6t vette a
hagyom6nyos csal6di kar6csonyi vacsora, melyen szdzn|l t6bb,
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Magyarorsz6gon 6lo ukr6n vett r6szt. Az asztalon gyerty6k dgtek, illatozott
a ,,kutya", a ki.ildnfdle hagyorn6nyos derelyek, a toltdtt k6poszta, a m6kos es
m6zes sUtemenyek. Igy tinnepelt6k a kar6csonyt a Magyarorsz6gon elo
ukr6nok. Eljottek az Unnepre a k6nt6l6k - a Voros Rutafa szakkor tagjai-,

akik Krisztus sziileteset dics6ftettdk k6nt6l6sukkal. Javasolja, hogy a

rendezv6ny kdlts6geihez brutt6 150 000 Ft keretosszeget biztositsanak a
2018. evi kolts6gvet6sben meghatirozott feladatalapri t6mogat6sok terh6re.
K6ri a besz6molo elfogaddsdt, majd a szavazatok megt6tel6t.
Bern6th Ferenc: Egyet6rt az elndk javaslat6val.

Elniik: A Kdpviselo-testiilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.
16/2018. OI. 15.)
hatirozata

K6binvai Ukrrin Onkorminvzat

K6pviseld-testiilet6nek

(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. K6bdnyai Ukrrin Onkormiinyzat Kepviselo-testUlete Petrovszka Viktoria eln0k
besz6rnoloj6t a feladatalapri trimogatfsr6l ds a kultur6lis 6roks6genek 6pol6s6val
kapcsolatos feladatok ell6t6sa 2018. janu6r 7-en a Kob6nyai Ukr6n Onkorm6nyzat a
Fov6rosi 6s a Ferencv6rosi Ukr6n Nemzetisdgi Onkormanyzatokkal koz6sen
megszervezettlJkrirn karicsonyi Unneps6gr6l elfogadja. A kar6csonyi rendezv6ny
kdlts6geihez brutt6 150 000 Ft keret6sszeget biztosit a 2018. evi kolts6gvet6sben
meghat6rozott dologi kiad6sok terh6re.
A feladatalapri t6mogat6s felhaszn6lilsa az ellirdnyzottak 6s tervezettek szerint a
teleptilds nemzetisdgi 6letdnek fellenditdsdt, szinesit6sdt szolg6lt6k a megval6sult
kdzdssdgi programok, valamint nemzetisdgi hagyomilny -6s kultrira 6pol6s6nak
kdszonhetoen. A feladatalapri t6mogat6s felhaszn6l6sa sor6n a neffrzetis6gi
onkorm6nyzat kiemelt figyelmet forditott az it;ris6g nernzetisegi dletbe valo
bevon6s6ra, a fiatal gener6cioban a nernzetisegi hovatartoz6s 6torokites6nek
mdlyitdsdre.
2. A K6pvisel6-testiilet felkeri az eln0kdt a sziiks6ges int6zked6sek megt6tel6re.
Hat6rid6:
azonnal
Felelos:
elndk

7. napirendi pont tfirgyaz T6j[koztat6 kulturflis iiriiks6g6nek :lpolisrival
^ janur{r 13 6s januir 15 kiiziitt
kapcsolatos feladatok ellitisa c6lj6b6l 2018.
Ukrajn6ban, Tatarivban megrendezett R6gi Ij 6vi iinneps6gr6l (sz6beli
el6terjeszt6s)

Elndk: Tdiekoztatja a k6pvisel6ket arr6l, hogy a kulturflis tiriiks6g6nek
6pol6s6val kapcsolatos feladatok elLitisa 2018. januar 12 es 15 kozdtt az
Ukr5n Orsz6gos Onkorm6nyzat az ukr|n K6rp6tokba szervezett utazdst az
ukr6n Onkorm6nyzatok vezet6inek rdszvetel6vel azon cdlbol, hogy a
magyarorszirgi ukran diaszpora is 16szt vehessenek a hagyorn6nyos ukran

1l

fgy alakult, hogy a Gregori6n 6s a
Juliiinus napt6rak kozdtti eltol6dris kovetkeztdben az ukr6nok kdtszer
i.inneplik az tj 6vet: hivatalosan janu6r elsej6n, tov6bb6 januin l4-dn, a nepi
[j6vi

tinnepsorozatban. Tdrtdnelmileg

tudatban magasztos, n6pi hagyom6nyokkal rnegttizdelt d6tumon, amelyet ma
a k<iznyelv csak ,,Rdgi rij 6v'-k6nt emlit. Az utazds sor6n a vend6gek
megl6togattak a jaremcsei ,,K6rp6:tok miniattirben" park-mrizeumot, az Il16s
Prof6ta szentdly6t, Parobij 6s a Huk vizes6st. Az utaz6son a K6pvisel6-testtilet
tagjai is r6szt vettek. K6ri a besz6molo elfogad6sat, rna.id a szavazatok
megtdtel6t.
Bern6th Ferenc: Egyet6rt az elnOk javaslat6val.

Elniik: A K6pvisel6-testtilet 3 fovel hat6rozatkdpes.
1712018.

(II. 15.) K6b6nvai Ukrin 6nkorminvzat

K6pvisel6-testiilet6nek

hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Ukriin Onkorm6nyzat K6pvisel6-testUlete Petrovszka Vikt6ria elnOk
besz6rnoloj6t a kultur6lis 6r6ks6g6nek 6pol6s6val kapcsolatos feladatok ell6t6sa
c6lj6b6l 2018. janurlr 13 6s janurlr 15 kiiziitt Ukrajnf ban, 'fatarivban
megrendezett R6gi rij 6vi iinneps6gr6l elfogadia.

8. napirendi pont tfrgya: T6j6koztatri a kulturilis iiriiks6g6nek 6pol:is6val

kapcsolatos feladatok ellSt6sa c6ljib6l 2018. januf r 22-6n az Ukrajna Egys6ge
Napj6nak alkalmib6l az Ukrin N6pkiiztirsas6g els6 diplomriciai k6pviselet6nek
eml6ktSblSja megkoszorrizfsS16l (sz6beli el6terjesztes)

Elniik: Tdjekoztatja a kdpvisel6ket arr6l, hogy a kultur6lis

iiriiks6g6nek
r{polisrival kapcsolatos feladatok ell6t6sao hogy 2018. janu5r 22-en Ukrajna
Egys6g6nek Napja alkalmSb6l a magyarorszdgi ukr6n kozdss6g egyiitt
Ukrajna Magyarorszdgi Nagykovets6gdvel koszortit helyezett el az Ukran
Ndpi Kdzt6rsas6g els6 magyarorszttgi diplom6ciai ldtesitmdny6nel, amely
1919 janu6rj i.}an kezdte meg rnrikod6s6t. Ezt kOvetoen a Tarasz Sevcsenko
szoborn6l folytatodott a rendezv6ny. Az esemdnyen koszontobeszedet
mondott: Kravcsenko Gydrgy, az lJkrdn Orsz6gos Onkorrn6nyzal elnoke,
Ljubov Nepop, Ukrajna Magyarorszitgi Rendkivtili 6s Meghatalmazott
Nagykovete, valarnit Hartydny i Jaroszlava, a magyarorszitgi ukr6nok
parlamenti szoszoloja. A magyarorszitgi ukrS:n kozdss6g vezetoje, Damjan
Haborij atya im6t mondott Ukrajna egys6g66rt, valamint a Dics6s6ges
Forradalom elso hal6los |ldozatainak ernldk6re. A koszorfrztson a kdpviselo
tagos is elhelyezt6k a koszorrit. Keri a besz6rnol6 elfogad6sat, majd a
szav azatok rn e gtdte I 6t.

Bernith Ferenc: Egyet6rt

az elndk javaslat6val.
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Elniik: A Kdpviselo-testiilet 3 fovel hat6rozatkdpes.
18/2018. (II. 15.) K6bfnyai
hathrozata

Ukrin

Onkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek

(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6brlnyai Ukr6n Onkorm6nyzat K6pvisel6-testtilete Petrovszka Vikt6ria elnok
besz6mol6j6t a kultur6lis dr6ksdgdnek 6pol6saval kapcsolatos feladatok elliitasa
cdlj6bol 2018. janurir 22-6n az Ukrajna Egys6ge Napj6nak alkalm6b6l
^z
Ukr6n N6pkiiztirsasSg els6 diplomr{ciai k6pviselet6nek eml6ktibla
megkoszo rriz6si 16l el fogadj a.

Elniik: Meg6llapida, hogy tov6bbi javaslat vagy eszrevdtel a kdpviselok rdsz6r6l nern
lrkezett, rnegkdszdni a jelenldvok aktiv reszvdtel6t, ds a testtileti til6st 15.20 kor

K.m.f.

A
t. ---.f::::
fu:aft
Jegyzokdnyv-hiteles it6

K6brlnyai Ukrf n Onkormiinyzat
Elniike

)-

sz6mu eloterjesztes

El6terjeszt6s
K6pvisel6-testiilet r6sz6re
a K6bfnyai Ukrr{n Onkorminyzat20lS.6vi kiilts6gvet6s6r6l sz6l6 iinkorm{nyzati
hat6r ozat m e ga lkotr{ s { rd I

I. Tartalmi iisszefoglal6

A

Magyarorszit"g 2018. 6vi kdzponti kriltsdgvet6s6rSl sz6l6 2017.6vi C. tdrv6ny, az
itllamhdztart6sr6l szol6 2011. 6vi CXCV. tdrvdny (a tov6bbiakban: Aht.), az iilamhttztartisrol
sz6l6 torvdny v6grehajtris6r6l sz6l6 36812011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a Magyarorszdg
helyi onkormftnyzatair6l sz6l6 20lL.6vi CLXXXIX. torvdny, anemzetisdgek jogair6l szol6
2011.6vi CLXXIX. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Njtv.) alapj{n elk6szitdsre kertilt a Kob6nyai
Ukr6n Onkorm6nyzat (a tovdbbiakban: Onkorminyzat) 2018. 6vi k<iltsdgvet6s6rol sz6l6
hatinozat tervezete (a tov6bbiakban: Tervezet). A Tervezet cissze6llit6s6n6l figyelembe vdtelre
keriiltek az Emberi ErSforr6s Ttimogat6skezelo 6ltal klzzetett, az Onkorm6nyzat mrik6d6si
k<ilts6geire biztositott t6mogat6sr6l sz6l6 T6mogat6i Okiratban foglaltak.

Az el6terjesztds 2. melldklete az Aht. eloir6s6nak

betart6sa drdekdben az Onkormdnyzal
bevdteli 6s kiad6si eloiritnyzatait tartalmazza mdrleeszertien, kiemelt ellirinyzat szerinti
bont6sban a feladat jelleg6re tekintettel, valamint bemutatja a mrikoddsi 6s a felhalmoz6si
feladatok hianytfi 6s tobblet6t.

Az el6terjesztes 3. mell6klete az Onkorminyzat ellirimyzat-felhaszn6l6si terv6t tartalmazza.

Az Onkormimyzat 2018. 6vi mtik<iddsi

t6mogat6sanak <isszege megegyezik a 2017. evi
t6mogat6s <isszeg6vel. A mrikdd6si kiad6sok tervez6sdndl figyelembe vdtelre keriiltek az
Onkorm6nyzat 2018.6vi munkaterv6ben megfogalmazott feladatok 6s az ifihizodo
kifizet6sek. A 2018 6prilis6ban folyosit6sra kertil6 feladatalapri t6mogat6s elsosorban a
nemzetisdgi programok fedezet6re szolg6l, igy azt az eredeti eloirfunyzat meg nem
tartalmazza.

Finansziroz6si bev6telk6nt, a ,,maradv6ny ig6nybev6tele" kdlts6gvet6si soron 400 000 Ft
elokdnyzat keriilt tervezdsre a feladatok fedezet6nek folyamatos biztosit6sa 6rdekdben.

II. Hatrisvizsgillat

A

kdlts6gvetdsi hatitozatban megjeleno eloirinyzatok biztositani tudj6k a nemzetis6gi
feladatok ell6t6s6t. Amennyiben az Onkorm6nyzat 2018. m6rcius l5-6ig nem rendelkezik
elfogadott kdltsdgvet6ssel, az 6llami t6mogat6s folyosit6s6t a nemzetis6gpolitik6ert felelos
miniszter felftiggeszti az Njtv. 134. g-a alapjan.

III. A v6grehajtis felt6telei
A2018. 6vi kdlts6gvet6sihatirozat tervezetdt az Onkormdnyzat elnokdnek 2018. febru6r 156ig kell benyrijtania a Kdpviselo-testiiletnek. A hatfuozat v6grehajt6s6hoz sztikseges szemdlyi,
szervezeti, t6rgyi 6s p6nziigyi felt6telek rendelkez6sre 6llnak.

IV. Diint6si javaslat

A K6b6nyai Ukr6n OnkormanyzatKepvisel6-testtilete az el6terjeszt6s 1. mell6klete szerint
megalkotja a K6b6nyai Ukr6n Onkorm6nyzat20lS. 6vi k6lts6gvet6sdr6l sz6l6 onkorm6nyzati
hatirozatot.

Budapest, 2018.

#J\

febru6r,,( "

szempontb6l ellenj egyzem

:
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l.

melldklet az elSterjesztdshez

K6b6nyai Ukrin On kormrlnyzat K6pvisel6-testiilet6nek
... /2018. t[.; .{51 hathrizata
a K<ib6 nyai Ukrr{ n On korm rln y zat 2018. 6vi kiilts6gvet6s6 16 I

A K6b6nyai Ukr6n Onkorm6nyzat K6pvisel6testtilete a

nemzetis6gek jogair6l sz6l6 201L evi
CLXXIX. torvdny 78. $ (3) bekezddse alapjdn, figyelemmel ajogalkot6sr6l sz6l6 2010.6vi CXXX.

torvdny 23. $ (3) bekezddsdre a kdvetkezoket rendeli el:

l. A Kdpviselo-testi.ilet a Kob6nyai Ukr6n Onkorm6nyzat2OlS. evi

a) kdltsdgvetdsi 6s frnansziroz6si bevdteleinek fo<isszegdt I 182 000 Ft-ban,
6) kdltsdgvetdsi 6s frnansziroz6si kiad6sainak foosszegdt I I 82 000 Ft-ban
6llapitja meg.
2. A Kob6nyai Ukr6n Onkorm6nyzat kdlts6gvetdsdnek f6osszege a kdvetkezo:
a) Kdltsdgvetdsi bev6telenek f66sszege:782 000 Ft,
b) Kcilts6gvetdsi kiad6s6nak fo<isszege: I 182 000 Ft,
b) K<iltsdgvetdsi egyenlege: -400 000 Ft,
d) a miikdd6si bev6telek 6s mrik6d6si kiad6sok egyenlege: -400 000 Ft,
e) afelhalmoz6si bevdtelek 6s felhalmoz6si kiad6sok egyenlege: 0 Ft,
fl finanszirozisi bev6tele: 400 000 Ft,
g)finanszirozrisi kiad6sa: 0 Ft,
h) finansziroziisi egyenleg: 400 000 Ft.
3. A 2018. 6vi kdlts6gvetds nem tartalmaz olyan fejleszt6si cdlt, amely megval6sititsithoz a
Magyarorszdggazdasflgi stabilit6sSr6l sz6l620ll.dvi CXCIV.tdrvdny(atovdbbiakban: Gst.)3. g
(1) bekezddse szerinti ad6ss6got keletkeztet6 iigylet megkdtdse v6lik sziiksegessd.
4. A K6b6nyai Ukr6n Onkorm6nyzatnak a Gst. 3. $ (l) bekezddse szerinti ad6ss6got keletkezteto
iigylete, tov6bb6 6nkorm6nyzati garunciav6llal6sb6l ds kezess6gb6l kdtelezetts6ge nem 6ll fenn.
5. A 2018. 6vi kdltsdgvetds
a) koltsdgvetdsi bev6teleinek 6s kiad6sainak, finansziroz6si bevdteleinek ds kiad6sainak
rdszletezds6t, kdlts6gvetesi mdrleget az l. mell6klet,
b) eloirdnyzat-felhaszn6l6si terv6t a 2. mell6klethatdrozza meg.
6. A K<ib6nyai Ukr6n Onkormrinyzatkdzvetetttilmogatis nem nyrijt.
7. A K6b6nyai Ukr6n Onkorm6nyzat kiad6si eloirtnyzatai kozdtt a rovaton beliil ritcsoportosft6sra
a Kob6nyai Ukr6n Onkorm6nyzat elnrike jogosult.
8. Ez a hatirozat a kozzeteteldt k<ivet6 napon ldp hat6l yba.
9.Eztahatirozatot 2018. janu6r I-jdt6l kell alkalmazni.
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Nyilatkozat
Tisztelt Kdbfnyai Ukrrln 6nkorm{nyzat!

Alulirott, Risko Roman a Kob6nyai Ukr6n Onkorm6nyzat elnokhelyettese a 1212018. (ll.
15.) K6bdnvai Ukrin Onkormdnvzat hatfrozatiban foglaltakra hivatkozva nyilatkozorn,
hogy a 2018.6vre nem kiv6nom igdnybe venni a havi BKK utaz6si kolts6gtdritdst, a
hatdr ozatban fo gl al t j o go sults6gr6 I I emon do k.

Budapest, 201 8. febru6r I 5.

Tisztelettel:

ft

Risko I{omar.r
elnokhelyettes

r..JTso2

3 . ru kt t p-g r.,.r\ r Jo rv\xq2
Nyilatkozat

Tisztelt K6b6nyai

Ukrin Onkormdnyzat!

Alulirott, Bernith Ferenc a Kob6nyai Ukr6n 0nkorm6nyzat k6pviseloje a f3/20f8. OI. 15.)
Kdbfnvai Ukrdn Onkormr{nyzat hatdrozatriban foglaltakra hivatkozva nyilatkozom, hogy
a2018.6vre nem kiv6nom ig6nybe venni a havi BKK utaz6si koltsdgtdrit6st, ahatirozatban
foglalt j ogosults6gr6l lemondok.

Budapest, 2018. febru6r 15.

Tisztelettel:

&md#^ffi,'
kdpviselo

JEI,ENI-N.:'T'I iV

a Kribrlnyai Ukrf n C)nkornrirnyz:tt
2018. februir 15-6n 15.00 6rai kezdettel

megtartott testiileti iilesen

1./ Petrovszka

Vik

2./ Risko Rom6n:
3./ Bernath Ferenc:

E^r#@:::

Meghivottak:

L<"

dr. Szabados Ott6 jogitsz:.../.:
J6g6n6 Szabados Henrietta
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