
MEGHiV6

A K6b6nyai Ukr6n Onkorm{nyzat
K6pvisel6-testiilete

2018. dprilis 27-6n 8.00 tirai kezdettel

a K6rdsi Csoma Sdndor K6banyai Kultur6lis K6zpont, KOSZI
(1 105 Bp. X., El6d utca 1.) I. emelet 10. szdm alatti nemzetisdgi irod6ban

testiileti iil6st tart,
melyre eztton meghivom.

Napirendi pontok:

I . Javaslat a K6brinyai Ukrdn Onkorm inyzat 2018. 6vi feladatalapri t6mogat6s
iisszeg6nek (1.293 350,-Ft) felosztfs6ra (sz6beli el<iterjesztds)
Eload6: Petrovszka Vikt6ria eln6k

2. Beszfmoki a K6brinyai Ukr6n Onkormlnyz t 2018. 6vi munkaterv6nek
elfogadrisri16l (sz6beli el<iterjesztds)
Eload6: Petrovszka Vikt6ria elnrik

3. Beszrimot6 a K6brinyai Ukr6n Onkorminyzat 2018. 6vi kiilts6gvet6s6nek
felosztrisrir6l (sz6beli eloterjeszt6s)
El6ad6: Petrovszka Vikt6ria eln6k

4. Beszrimol6 a kulturdlis hagyomfnyok rlpokisa c6tjdb6l 2018. m6rcius 14-6n 6s
mdrcius 15-6n megrendezett nemzeti iinnepi megeml6kez6sr6l 6s koszorfzi{sr6l
(sz6beli el6terjeszt6s)
El<iad6: Petrovszka Vikt6ria elndk

5. Beszrimol6 a kulturflis haryomrinyok 6pol6sa c6lj6b6l 2018. mrircius 2l-6n a
Kiiszi K6Caf6 Gal6ririban (1105 Budapest, El6d utca 1.) Krausz Margit
fest6miiv6sz akvarelljeib6l Szin-Folt cimmel megtartott kidllitris16l (sz6beli
eloterjesztds (sz6beli el6terjesztds)
Eload6: Petrovszka Vikt6ria eln<ik

6. Beszfmoki a Havasi Gyop6r Szocidlis, Eg6szs6giiryi, Kultur{lis, Segitd
Kiizhasznri Alapitv{nnyal (1105 Budapest, Brinya utca 31.) egyiittmiiktidve 2018.
mdrcius 23-6n 15.00 6rakor a keriileti civil szervezetekkel val5 egyiittmiikiid6s
c6ljdbtil a ,,Tavaszvdr6s K6briny{n" cimfi iinneps6gen val6 r6szv6tetr6l (sz6beli
el<iterjesztds)
El6ad6: Petrovszka Vikt6ria elndk

7. Beszdmol6 a kulturrilis iiriiks6g6nek 6pol6srival kapcsolatos feladatok ellitdsa
c6ljdb6l egyiittmiikiidve az Artashat Orm6ny Nemzetis6gi Szinhinzal 2018.
mdrcius 22-6n 19.00 rSrakor a Nemzeti Szinh{zban a Jelenl6t 2018. nemzetis6gi
fesztivil keret6ben megrendezett Levesben cimii el6adrisrril (sz6beli eloterjeszt6s)
Eload6: Petrovszka Vikt6ria elndk

8. Beszdmolti a kulturftis haryomdnyok ripoklsa c6tjnbt6t a K6bdnyai Szerb
dnkorm:inyzat 6ltat 2018. dprilis l3-6n u K6.Ori Csoma Sdndor K6b:inyai
Kulturdlis Ktizpontban (1105 Budapest, Szent Ldszl6 t6r 7-14.) megtartott
D6lszkiv 6s Giiriig Trinchriz16l (sz6beli el6terjeszt6s)
EIoad6: Petrovszka Vikt6ria elndk



9. Beszdmoki a kulturrilis hagyom{nyok dpolisa c6ljdb6t a K6b6nyai N6met
Onkormrinyzat 6ltal 2018, dprilis l5-6n, 1i.00 rirakor a K6brinyai Sient Lriszl6
Pl6bf ni{n (1102 Bp., Szent Ldszl6 t6r 25.) K6hegyi Gyula grafikusmiiv6sz
Keresztmetszet cimii kirillitf s6nak megrendez6s616l (sz6beli el6terjesztds)
El<iad6 : Petrovszka Vikt6ria eln6k

10. Javaslat a Budapest F6vdros X. keriilet K6brinyai Onkormrinyzat K6pvisel6-
testiilete Humrinszolgrlltat6si Bizottsrig 6ltal a helyi nemzetis6gi iinkormrinyzatok
r6sz6re kiirt prllydzaton vaki r6szv6telre (sz6beli el6terjeszt6s)
Eload6: Petrovszka Vikt6ria elncik

I 1. Beszimol6 a kulturilis hagyom{nyok 6pol{sa c6lj{b6l a K6b6nyai Orm6ny
dnkormdnyzat r{ltal 2018. riprilis 25-6n az Orm6ny Genocidium 103. 6vfordukija
alkalmdbr5l a Giiriig Klubban (1104 Bp,, Kada utca 120.) megtartott
eml6krendezv6ny616l (sz6beli el6terjeszt6s)
Eload6: Petrovszka Vikt6ria elncik

12. Javaslat az ukrin hagyom{nyok meg6rz6se c6lj:lbril 2018. mrijus l-j6n K6brinyrin
a, 6hegy parkban megrendez6sre keriil6 Halmajrilis kulturriiis 6s gasztronrimiai
rendezv6ny16l, hal6szl6f6z6 verseny16l (sz6beli el6terjeszt6s)
El<iad6: Petrovszka Vikt6ria eln6k

13. Javaslat a Havasi Gyopdr Szoci:ilis, Eg6szs6giigyi, Kulturrilis, Segft6 Kiizhasznri
Alapitvdnnyal (1105 Budapest, Brinya utca 31.) egyiittmiikiidve 2018. m6jus l6-
6n 17.00 rirakor r6szv6telre a keriileti civil szervezetekkel vaft5 egriittmiikiid6s
c6ljdb6l a Piinktisdvrirri hagyomriny6rz6 kultu16lis rendezv6nyen (sz6beli
el6terjesztds)
Eload6: Petrovszka Vikt6ria eln6k

14. Javaslat a 2018. I. f6l6vi helyi rendezv6nyeinek 6s feladatok kijeliil6se 6s
megtirgyal6sa az ukrin kultur{Iis iiriiks6g6nek ripol6s{vat kapcsolatos feladatok
elldtrisa c6ljrib6l 2018. mdjus 26-ein megrendez6sre keriil6 IIL K6brinyai Balkrin
Estre (sz6beli eloterj esztds)
Eload6: Petrovszka Vikt6ria eln<ik

15. Javaslat az ukrrin kulturflis tiriiks6g6nek rlpolfsrival kapcsolatos feladatok
elldtfsa c6ljdb6l 2018. jrinius 2-6n a Brirkdban (1105 Budapest, Ih6sz utca 26.)
megszervez6sre keriil6 "IV. Ukrdn Gasztron6miai Nap Ktib6nyrin "rendezv6nyre
(sz6beli eloterjesztds)
El6ad6: Petrovszka Vikt6ria elndk

16. Javaslat a kulturdlis autonrimia 6s a kulturrilis iirtiks6g 6pol6s:ival kapcsolatos
feladatok ell{trisa c6lj{b6l 2018. jrinius l6-6n a Labdarrigr5 Focitorna 6s
Nemzetis6gi Gasztronrimiai Kutturflis Nap megszervez6s6re a B6rka (l 105
Budapest, Ihdsz utca 26.) kertj6ben (sz6beli eloterjeszt6s)
Eload6: Petrovszka Vikt6ria elncik

17. Javaslat az ukr{n kultur6lis tiriiks6g6nek dpotrisival kapcsolatos feladatok
elkitdsa c6lj6b6l 2018. jrinius 21-e ,6s 24-e kiiziitt megrendez6sre keriil6
hagyom{nyos Szent L{szll-napi iinneps6gre (sz6beti eloterjeszt6s)
Eload6: Petrovszka Vikt6ria eln<ik

Esetleges tiivolmaradiis6t kdrem, a Polg6rmesteri Hivatal
sziveskedjdk.

Budapest, 2018. 6prilis 20.

nsz6m6n jelezni



K6BANyAT UKRAN oNroRuArrlyzlr
xrpvrsBr,o-tnsrtir.Brn

1102 Budapest, Szent Liszl6 t6r 29.

JEGYZOKONYV

K6sziilt: a K6b6nyai Ukr6n Onkorminyzat2018. Aprilis27-dn 8.00 6rai kezdettel
a K6r0si Csoma Siindor K6b6nyai Kulturrilis K6zpont, KOSZI (l105 Bp.
X., El6d utca l.) I emelet 10. szrim alatti nemzetis6gi irod6ban megtartott
k6pviselo-testiileti 0ldsdn.

Jelen vannak: Petrovszka Vikt6ria
Risko Roman
Bemiith Ferenc

kdpvisel6
elndkhelyettes
kdpviselo

A K6bfnyai Polgirmesteri Hivatal r6sz616l tanicskoz6si joggal:
dr. Szabados Ott6
J6g6n6 Szabados Henrietta

Jogasz
civil ds nemzetisdgi referens

Petrovszka Vikt6ria, a Kob6nyai Ukr6n Onkormrinyzat elndke tidvcizli a
megjelenteket ds a rendes testiileti tildst megnyitja. Meg6llapitja, hogy a testiileti
iildsen 3 fo kdpvisel6 megjelent, 6s a testiilet hatiirozatkdpes. Bejelenti, hogy a
jegyz6kdnyv magyar nyelven kdsziil. Kdr mindenkit, hogy az iil6s jelenldti ivdt irj6k
al6, amely a jegyz6kdnyviik, amely kdzokiratnak min6siil melldkletdt kdpezi az
elkdszitett meghiv6val 6s az ir6sbeli el6terjesztdsekkel egyiitt.

Javasolja, hogy a jegyz6kdnyv hitelesitdsdvel Bem6th Ferenc kdpviselot bizza meg a
Kdpviselri-testtilet. Kdri a szay azatok megt6teldt.

Elniik: A K6pvisel6-testiilet 3 f6vel hat6rozatk6pes.

hatirozata
(3 igen, egyhangri szav azattal)

K6brinyai Ukr6n Onkormrinyzat K6pvisel6-testiilete a jegyz6kcinyv hitelesitds6vel
Bern6th Ferenc kdpviselitt megbizza.

Elniik: Bejelenti, hogy a jegyzSkdnyvet J6giin6 szabados Henrietta civil 6s nemzetisdgi
referens vezeti.

Elntik: Ismerteti a napirendi pontokat, majd k6ri a szavzatok megtdteldt.

Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 f<ivel hatrirozatkdpes.



hatirozata
(3 igen, egyhangi szav azattal)

K6b6nyai Uk6n Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testi.ilete a testiileti iilds napirendj6t az
al6bbiak szerint fogadj a el:

l. Javaslat a K6brinyai Ukrrin Onkorminyzat 2018. 6vi feladatalapri
timogat6s tissze96nek (1.293 350,-Ft) felosztrisfra (sz6beli el6terjesztes)
Eloado: Petrovszka Vikt6ria elndk

2. BeszSmol6 a K6b6nyai Ukr6n Onkorm6nyzat 2018.
elfogadf sd16l (sz6beli el6terjesztds)
Ekiad6: Petrovszka Vikt6ria elndk

3. Beszimoki a K6b6nyai Ukr6n Onkorminyzat 2018.
felosztisri16l (sz6beli el6terj eszt6s)
Eload6: Petrovszka Vikt6ria eln6k

4. BeszSmol6 a kultur6lis hagyom6nyok ipolSsa c6ljnb6l
6s m{rcius l5-6n megrendezett nemzeti iinnepi

6vi munkaterv6nek

6vi kiilts6gvet6s6nek

2018. mfrcius l4-6n
megeml6kez6srtil 6s

koszorrizdsrril (sz6beli ekiterj esztds)
El6ad6: Petrovszka Vikt6ria elndk

5. Beszdmol5 a kulturrilis hagyomrlnyok 6pol6sa c6ljdb6l 2018, mrlrcius 2l-6n a
Ktiszi K6Caf6 Gal6ri6ban (1105 Budapest, El6d utca l.) Krausz Margit
fest6miiv6sz akvarelljeib6l Szin-Folt cimmel megtartott ki{llitds16l (szobeli
eloterj esztds (sz6bel i ekiterjeszt6s)
El6ad6 : Petrovszka Vikt6ria elnrik

6. Beszimoki a Havasi Gyopir Szociilis, Eg6szs6giigyi, Kulturflis, Segit6
Kiizhasznri Alapitvinnyal (l105 Budapest, Binya utca 31.) egyiittmiikiidve
2018. m6rcius 23-6n 15.00 6rakor a keriileti civil szervezetekkel vafti
egyiittmiiktid6s c6ljib6l a ,,Tavaszviris K6b6nyin" cimii iinneps6gen val6
r6szv6tel16l (sz6beli ekiterj esztds)
El<iado: Petrovszka Vikt6ria elndk

7. Beszimo16 a kulturdlis iiriiks6g6nek 6pol6srival kapcsolatos feladatok
elLitrlsa c6ljib6l egyiittmiikiidve az Artashat Orm6ny Nemzetisdgi
Szinhizzal 2018. mircius 22-6n 19.00 6rakor a Nemzeti Szinh6zban a
Jelenl6t 2018. nemzetisdgi fesztiv6l keret6ben megrendezett Levesben cfmii
el6adds16l (sz6beli el6terjesztds)
El<iad6: Petrovszka Vikt6ria eln6k

8. Besz6mol6 a kulturilis hagyomr{nyok 6pol6sa c6ljib6l a K6brinyai Szerb
dnkorminyzat riltal 2018.iprilis l3-rln a K6riisi Csoma Srindor K6bfnyai
Kulturilis Kiizpontban (1105 Budapest, Szent Lilszl6 t6r 7-14.) megtartott
D6lszl6v 6s Giiriig Tinchrizr6l (sz6beli el6terjeszt6s)
El6ad6: Petrovszka Vikt6ria elndk

9. Beszrimol6 a kulturdlis hagyominyok dpolisa c6ljnb6l a K6binyai N6met
Onkormdnyzat 6ltal 2018. riprilis l5-6n, 17.00 6rakor a K6b6nyai Szent
Liszki Pl6b6ni6n (1102 Bp., Szent Lhszl| t|r 25.) K6hegyi Gyula
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grafikusmiiv6sz Keresztmetszet cimii ki6llitis6nak megrendez6s616l
(sz6beli eloterjesztds)
Eload6: Petrovszka Vikt6ria elndk
Javaslat a Budapest F6v6ros X. keriilet K6binyai 6nkormdnyzat
K6pvisel6-testiilete Hu mi ns zolghltatisi Bizottsdg 6ltal a helyi nemzetis6gi
iinkorm6nyzatok r6sz6re kiirt phlyizaton val6 r6szv6telre (sz6beli
eloterjesztds)
El6ad6: Petrovszka Vikt6ria eln<ik
Beszdmol6 a kulturrilis hagyomrlnyok rlpolisa c6ljrlb6l a K6bdnyai Orm6ny
Onkorminyzat 6ltal 2018. iprilis 25-6n az Orm6ny Genocidium 103.
6vfordul6ja alkalmdb6l a Giiriig Klubban (1104 Bp., Kada utca 120.)
megtartott eml6krendezv6ny616l (sz6beli el<iterjesztds)
El<iad6: Petrovszka Vikt6ria elndk
Javaslat az ukrln hagyomrinyok meg6rz6se c6ljdb6l 2018. mrijus l-j6n
K6brlnyrln az Ohegy parkban megrendez6sre keriil6 Halmajrllis kultur6lis
6s gasztron6miai rendezv6nyr6l, hal6szl6f6z6 versenyrdl (sz6beli
eloterjesztds)
E,kiad6: Petrovszka Vikt6ria elndk
Javaslat a Havasi Gyop6r Szoci6lis, E96szs69iigyi, Kultu16lis, Segitti
Kiizhasznri Alapftvinnyal (1105 Budapest, Binya utca 31.) egyiittmiikiidve
2018. m6jus l6-rin 17.00 rirakor r6szv6telre a keriileti civil szervezetekkel
val6 egyiittmiikiid6s c6ljrib6l a Pilnkiisdvrir6 hagyominy6rz6 kulturrllis
rendezv6nyen (sz6bel i eloterjeszt6s)
E,loado: Petrovszka Vikt6ria elndk
Javaslat a 2018. I. f6l6vi helyi rendezv6nyeinek 6s feladatok kijeliil6se 6s
megtirgyal{sa az ukrrln kultur6lis iiriiks6g6nek ripol6s6val kapcsolatos
feladatok ellStrlsa c6ljib6l 2018. mrijus 26-6n megrendez6sre keriild III.
K6brinyai Balkin Estre (sz6beli ekiterjesztds)
Eload6: Petrovszka Vikt6ria eln6k
Javaslat az ukrSn kulturilis iiriiks6g6nek ipolisrival kapcsolatos feladatok
ellSt6sa c6lj6b6l 2018. jrinius 2-6n a Birkdban (1105 Budapest, Ih6sz utca
26.) megszervez6sre keriild " IV. Ukr6n Gasztronrimiai Nap K6b6nyin
" rendezv6nyre (sz6beli ekiterj esztds)
Eload6: Petrovszka Vikt6ria elndk
Javaslat a kulturilis auton6mia 6s a kulturrllis iiriiks6g 6poLlsival
kapcsolatos feladatok ell6tdsa c6ljib6l 2018. jrinius l6-rin a Labdarrig6
Focitorna 6s Nemzetis6gi Gasztronrimiai Kulturilis Nap megszervez6s6re a
BSrka (1105 Budapest, IhSsz utca 26.) kertj6ben (sz6beli eloterjesztds)
Eload6: Petrovszka Vikt6ria elndk
Javaslat az ukrfn kulturrilis iiriiks6g6nek ipoLlsrival kapcsolatos feladatok
ellStfsa c6lj6b6l 2018. jrinius 21-e 6s 24-e kdziitt megrendez6sre keriil6
hagyomdnyos Szent Liszl6-napi iinneps6gre (szobeli eloterjeszt6s)
El6ad6: Petrovszka Vikt6ria elndk

I l.

17.

12.

13.

14.

15.

t6.
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L napirendi pont t6rgya: Javaslat a K6binyai Ukrdn Onkorminyzat 2018. 6vi
feladatalapti timogat6s iisszeg6nek (1.293 350,-Ft) feloszt6s6ra (sz6beli
eloterjesztds)

Elniik: Trijdkoztatja a Kdpvisel6-testiiletet, hogy az Emberi Errifonrisok
Miniszt6riuma, F.gyhizi, Nemzetisdgi ds Civil Tiirsadalmi Kapcsolatokdrt Felel6s
Allamtitkrirsdga, mint tiimogat6,,A 2018. 6vi kOltsdgvetdsdrtil sz6l6 2017. €vi C.
tdrvdny 9. melldklet alapjdn az Emberi Eroforr6s TdmogatiiskezeliS ezitonklzzetette a
nemzetisdgi dnkormiinyzatok 2018. dvi feladatalapri t6mogat6s6nak megrillapit6s6hoz
a testUleti iiLl6sek d6tum6nak list6j6t" az l. 6s II. kiiriis 6rt6kel6s pontszimait 6s a
t6mogatrisok iisszeg6t, amely jelen esetben 1.293 350,-Ft. A feladatalapf tdmogat6s a
nemzetisdgi kdziigyeknek a telepul6si nemzetisdgi dnkormiinyzatok 6ltal tortdn6
ell6tAs6t szolgrilja. A t6mogat6s felhaszn6l6s6nak kezd6 idopontja 2018. janu6r 1. ds a
vdghatrirideje 2019. december 31 . A kedvezmdnyezett nemzetis6gi dnkormiinyzat a
feladatalapri tamogat6st kdtelez6 nemzetis6gi kdzfeladatok eniltilsahoz kcizvetleniil
kapcsol6d6 k<iltsdgek finansziroz6s6ra haszn6lhatja fel. A tiimogatris felhasznrikisdr6l
2020. m6rcius 15-dig kotelez6 beszrimol6t kdsziteni ds elektronikusan benyrijtani a
Tiimogat6 Egyhini ds Nemzetisdgi T6mogatdsok Oszt|lya rdszdre. A tdmogatds
dsszege miikttddsi cdhi ds felhalmoz6si c6h1 kiad6sokra is felhaszn6lhat6.Tdjdkoztatja
a kdpviseloket, hogy a t6mogatiisi <isszeget fel kell osztani a 2018. dvi krilts6gvet6sben.
Ezutiin ismerteti r6szletes javaslat6t 6s kdri a k6pvisel6k vdlemdnydt, egyetdrtds eset6n
a javaslat elfogadris6t.

Risko Roman: Egyetdrt az elnrik javaslat6val.

Elntik: A Kdpviseki-testiilet 3 f6vel hatiirozatkdpes.

hatirozata
(3 igen egyhan gi szavazattal)

1.. A K6b6nyai Ukriin Onkormiinyzat Kdpviseki-testiilete a K6bdnyai Ukr6n
Onkorm6nyzat 2018. 6vi kdlts6gvet6sdr6l sz6l6 10/2018. (IL 15.) hatfurozatfut m6dosida
6s a 2018. dvi feladatalapri t6mogat6s 1.293 350,-Ft tisszegdt az aliLbbi rovatokra
helyezi:

B I Mrikoddsi cehi t6mogatesok 6llamh6ztart6son beliilrol, kdtelezri feladat
K2 Munkaad6kat terhel6 jaruldkok ds szoci6lis hozzd;jdrulilsi ad6, <inkdnt

vrlllalt feladat
K3 Dologi kiad6sok, kdtelezo feladat
K3 Dologi kiadrisok, dnk€nt v6llalt feladat
K6 Beruhrizris, kdtelez6 feladat

2. A Kdpvisel6-test[let felk6ri az elnrikrit a sziiksdges int6zkeddsek megt6teldre.

1 293 3s0
122130

7'71220
62 666

100 000

Hatiirid6: azonnal



Felelos:

2. napirendi pont tirgya: Besz6mol6 a K6bdnyai Ukrin Onkormilnyzat 2018.6vi
munkaterv6nek elfogadds6r6t (sz6beli el6terjesztds)

Elniik: Trijdkozratja a Kdpvisel6{estiiletet, hogy a nemzetisdgek jogair6l sz6l6 201 I .

dvi CLXXIX. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Njtv.) 89 g-a alapjrin es az SZMSZ szerint
sziiksdg szerint, de dvente legal6bb ndgy testiileti iildst ds egy kcizmeghallgat6st tart.
K6ri a besziimol6 elfogad6s6t, majd a szavazatok megtdtel6t.

Bernf th FerencEgyetdrt az elndk j avaslatiival.

Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

(3 igen egyhangi szav azattal)

Kribrinyai Ukdn Onkorminyzat Kdpvisel6testtilete Petrovszka vikt6ria elnok
besziimol6j6t a 2018. dvi munkatervrril elfogadja.

3. napirendi pont tfrgya: Beszimol6 a K6b6nyai Ukr6n Onkormilnyzat 2018.6vi
kiilts6gvet6s6nek feloszt6s6r6l (sz6beli el6teriesztds)

Elniik: T6jdkoztatja a kdpvisel6ket, hogy a Magyarorsz6g 2018. dvi krizponti
kdltsdgvetds6r6l sz6l6 2016. dvi XC. trirvdnyben foglaltak szerint meg6llapit6sra
keriiltek a teriileti ds a telepiil6si nemzetisdgi cinkorm6nyzatok 2018. dvi miik6d6si
kOlts6gvetdsi trimogat6sai. 2018. janu6r 3l-dn a Magyar Allamkincstiirt6l a
banksz6mldra meg€rkezett a 391 000 Ft dsszegti tdmogatds 1 . rdszlete. Az Emberi
Erdforr6sok Miniszterium6t6l megdrkezett a tiimogat6i okirat, amely alapul szolgiil a
t6mogat6s elsziimol6s6hoz. Kdri a besz6mol6 elfogadiisiit, majd a szavazatok
megtdtel6re.

Bern6th Ferenc: Egyet6rt az elndk javaslat6val.

Elniik: A Kdpvisel6{est0let 3 fdvel hat6rozatkdpes.

Kribdnyai Ukr6n Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testtilete Petrovszka Vikt6ria eln6k

elnok

hatirozata

hatirozata
(3 igen egyhangi szav azattal)

beszrirnol6j 6t a 20 1 8. 6vi kdltsegvet6sdnek f'e loszt6srir6l el fogadj a.
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4. napirendi pont tirgya: Beszimol6 a kulturilis hagyominyok 6pol6sa c6lj6b6l
2018. mircius 14-6n 6s mircius 15-6n megrendezett nemzeti iinnepi
megem16kez6s16l 6s koszorrizds16l (sz6beli ekiterjesztds)

Elniik: T6jdkozlatja a kdpviseloket, hogy a kultur6lis hagyom6nyok ipotrlsa
c6lj5b6l egyiittmrikddve a Budapest F6v6ros X. keriilet K6b6nyai Onkormiinyzattal
kiizdsen r6szt vettek az 1848149-es fonadalom 6s szabads6gharc tiszteletdre 2018,
mircius l4-6n megrendezett nemzeti iinnepi programokon. 2018. mrircius l4-dn
18.00 6rakor f6kly6s felvonul6s indult a Conti k6polna ekitti tdn6l a Magyar Oltririg,
majd 1S.30-orakor a jelenldv6ket kdszrintcitte dr. Gydrgy Istv6n, Budapest Fciviiros
kormdnymegbizottja. Az iinnepi megemldkez6s a P6dium Szinhdz szineseinek
mrisoriival ds koszoruz6ssal zdntlt.2018. mrircius 15-6n Huszrirtiibor K6b6nyrin unnepi
csal6di program volt a Rottenbiller parkban. Javasolja a kdpvisel6knek, hogy fogadj6k
el a besz6mol6t. Kdri a szavazatok megt6teldt.

Bern6th Ferenc: Egyetdrt az eln6k javaslatiival.

Elniik: A K6pviselotestiilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

hatfrozata
(3 igen, egyhangri szav azattal)

Kob6nyai Ukriin Onkormilnyzat Kdpvisel6-testiilete Petrovszka Viktoria eln6k
beszrimol6j6t egyi.ittmrikOdve a K6b6nyai 0nkormdnyzattal a kultur6lis
hagyomdnyipolds c6ljib6l 2018. mrircius l4-6n a Conti-k6poln6niil megrendezett
ftikly6s felvonul6sr6l, valamint a Magyar Olt6rnAl (Szent L6szl6 t6r) megrendezett
nemzeti iinnepi megem16kez6s16l 6s koszorriz6s16l elfogadj a.

5. napirendi pont tirgya: Besz6mol6 a kulturilis hagyomdnyok Spol6sa c6lj6b6l
2018. mrircius 2l-6n a Kiiszi K6Caf6 Gal6ri6ban (1105 Budapest, El6d urca l.)
Krausz Margit fest6miiv6sz akvarelljeib6l Szin-Folt cimmel megtartott
ki6llitis16l (sz6beli el6terjeszt6s)

Elniik: T6j 6ko ztatja a kdpvisekiket an6l, hogy a kultur6lis hagyomrinyok iipoldsa
cdlj6b6l 2018. mircius 2l-6n a Kiiszi K6Caf6 Gal6ri6ban (1105 Budapest, El6d urca
1.) Krausz Margit fest6miiv6sz akvarelljeib6l Szin-Folt cimmel megtartotr
ki6llit6son r6szt vettek 6s t6mogattrik. A mrivdsztan6r alkot6sait, a ki6llit6st Tak6cs
Istviin, a Kordsi Kulturrilis Kdzpont munkat6rsa mdltatta. A ki6llit6s kdlts6geihez
brutt6 35 000 Ft keretdsszeget biztositottak a 2018. 6vi koltsdgvetdsben meghat6rozott
feladatalapri dologi kiad6sok terhdre. Kdri a besz6mol6 elfogad6s6t, majd a szavazatok
megtdteldt.



Bernfth Ferenc: Egyetdrt az elncik javaslat6val, ds driimmel vett rdszt az iinnepsdgen.

Elniik: A Kdpvise16-testiilet 3 f6vel hatdrozatkdpes.

(3 igen, egyhangri szav azattal)

I . A KSb6nyai Ukrrin Onkormiinyzat K6pvisel6-testiilete Petrovszka Vikt6ria eln6k
besz6mol6j6t a kultur6lis hagyom6nyok 6pol6sa c6lj6b6l 2018. m6rcius 2l-6n a Kiiszi
K6Caf6 Gal6ri6ban (l 105 Budapest, El6d utca 1.) megrendezett Krausz Margit
fest6miiv6sz akvarelljeib6l Szin-Folt cimmel megtartott ki5llitrisr6l elfogadja.

6. napirendi pont tirgya: Beszimol6 a Havasi Gyop6r Szociilis, Eg6szsdgiigyi,
Kultur6lis, Segit6 Kiizhasznri Alapitvinnyal (1105 Budapest, B6nya utca 31.)
egyiittmiiktidve 2018. mircius 23-6n 15.00 6rakor a keriileti civil szervezetekkel
val6 egyiittmiikiid6s c6ljib6l a ,,T av aszvirits K6b6nyin" cimii iinneps6gen val6
16szv6tel16l (sz6beli el6terjesztds)

Elniik: Besz6mol arr6l, hogy a Havasi Gyopiir Szoci6lis, Egdszsdgiigyi, Kulturiilis,
Segitri Kdzhasznri Alapitvrinnyal (1 105 Budapest, B6nya utca 31.) egyiittmrik6dve
2018. m6rcius 23-6n 15.00 6rakor a K6rdsi Csoma S6ndor K6brinyai Kultur6lis
Kdzpont ( 1 105 Budapest, Szent Litszl6 tdr 7 -14.) szinhdzterm6ben megrendeztdk a
Tavaszvdris K6b6ny6n iinnepsdget. A rendezv6nyen felldpett a Tufia F orza Zenekar.
Az el6zb dvekhez hasonl6an a keriiletben 6ki ukr6n szhrmazisit nyugdijasok vettek
rdszt a rendezvdnyen. K6ri a besz6mol6 elfogad6s6t, mald a szavazatok megteteldt.

Risko Roman: Egyetdrt az elndk javaslat6val, 6s 6r<immel vett rdszt az iinnepsdgen.

Elniik: A K6pvise16-testiilet 3 frivel hat6rozatkdpes.

(3 igen, egyhangri szav azattal)

K6b6nyai Ukr6n Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testi.ilete Petrovszka Vikt6ria elndk
besz6mol6j6t a Havasi Gyopdr Szoci6lis, Egdszsdgiigyi, Kultur6lis, Segito Kcizhasznf
Alapitv6nnyal ( 1 105 Budapest, B6nya utca 3 I .) egyiittmiikridve a kertileti civil
szervezetekkel val6 egyiittmiikiid6s c6ljib6l 2017. m6rcius 23-rin 15.00 6rakor
megrendezett ,,Tavaszv6r6s K6bf nyrin" cimii Unnepsdgr6l, amelyen a ker0leti ukrrin
szarmazisi nyugdijasokkal r6szt vettek a K6rcisi csoma Siindor K6b6nyai Kulturiilis
Kcizpont (1 105 Budapest, Szent Lilszl6 ter 7-14.) szinhinlerm6ben elfogadja.

hatfrozata

hafiirozzrta
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7. napirendi pont tArgya: Beszfmol6 a kulturilis iiriiks6g6nek ipoLisrival
kapcsolatos feladatok ellitisa c6lj6b6l egyiittmiikiidve az Artashat Orm6ny
Nemzetis6gi Szinhfizzal2018. mircius 22-6n 19,00 6rakor a Nemzeti Szinh6zban a
Jelenl6t 2018. nemzetis6gi fesztiv6l keret6ben megrendezett Levesben cimii
elSad6s16l (sz6beli eloterjeszt€s)

Elniik: Tdjdkoztada kdpvisel6ket, hogy a kulturilis iiriiks6g6nek 6pol6s6val
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj6b6l egyiittmiikiidve az Artashat 6rm6ny
Nemzetis6gi Szinhizzal 2018. mfrcius 22-6n 19.00 6rakor a Jelenl6t 2018.
nemzetis6gi fesztivdl keret6ben rdszt vettek a Levesben cimri el6ad6son a Nemzeti
Szinhiz a Kaszis Attila teremben (1095 Budapest, Bajor Gizi park l.). A
rendezvdnyszervez6si kdltsdgeihez brutt6 40 000 Ft keretrisszeget biztositottak a
rendelkez6sdre ell6 2018. dvi kdltsdgvetdsben meghat6rozott dologi kiad6sok terhdre.
K6ri a besz6mol6 elfogad6srit, majd a szavazatok megtdteldt.

Risko Roman: Egyetdrt az elncik javaslat6val.

Elniik: A Kdpviseki-testiilet 3 ftivel hatiirozatkdpes.

hathrozata
(3 igen, egyhangrl szav azattal)

l. Kobrinyai Ukr6n Onkorm6nyzat Kdpviselo-testiilete Petrovszka Vikt6ria elndk
besz6mol6j6t az ukr6n kultur6lis iiriiks6g6nek 6polisival kapcsolatos feladatok
ellStisa c6ljnb6l egyiittmiikiidve az Artashat Orm6ny Nemzetis6gi Szinhilzzal,
valamint a 2018. mircius 22-Gn 19.00 6rakor a Jelenl6t 2018. nemzetis6gi fesztivrll
keret6ben megrendezett Levesben cimri el6adrisr6l a Nemzeti Szinhdz Kasz6s Attila
teremben (1095 Budapest, Bajor Gizi park 1.) elfogadja. A rendezvdny szervezlsi
ktilts6geihez brutt6 40 000 Ft keretdsszeget biztositottak a rendelkezdsdre 6116 2018.
evi kdltsdgvet6sben meghatiirozott dologi kiad6sok terhdre.

2. A K6pvisel6-testiilet felkdri az elndkdt a szi.iksdges intdzkeddsek megtdteldre.
Hatdrid6:
Felelos:

azonnal
elndk

8. napirendi pont tdrgya: Besz6mol6 a kulturdlis hagyominyok ripoLisa c6li6b6l a
K6brinyai Szerb OnkormAnyzat 6ltal20l8. 6prilis l3-rin a K6riisi Csoma Sindor
Ktibrinyai Kulturdlis Kiizpontban (1105 Budapest, Szent Litszlit t6.r 7-14.)
megtartott D6lszl6v 6s Giiriig Tdnchriz16l (szobeli eloterjesztds)

Elniik: T6j dko ztalja a kdpvisel6ket arr6l, hogy a kultur6lis hagyomrinyok ripokisa
c6ljrib6l a Kobrinyai Szerb Onkorminyzat dltal2018. iprilis 13-6n 19.00 -23.00 6ra
kcizritt a Korrisi Csoma Srindor K6b6nyai Kultur6lis Krizpontban ( I 105 Budapest,
Szent L6szl6 ter 7 -14.) megtartott D6lszliv 6s Giirtig Tinchitz rentlezv6nyen rdszt
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vettek. A rendezvdnyen felldpett a Babra ds a Mydros Zenekar. Kdri a beszrimol6
elfogad6s6t, majd, a szavazatok megtdteldt.

Risko Roman: Egyet6rt az elnrik javaslatdval, 6s drrimmel vett rdszt az iinnepsdgen.

Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 f6vel hatiirozatkdpes.

hathrozata
(3 igen, egyhangri szav azattal)

A K6b6nyai Ukr6n Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete Petrovszka Vikt6ria elncik
b.esz6mol6j6t a kulturrilis hagyomrinyok dpoldsa cdlj6b6l a Kobrinyai Szerb
Onkorm6nyzat riltal 2018. iprilis 13-rin a Kordsi Csoma Siindor Kobrinyai Kulturdlis
Kdzpontban (1105 Budapest, Szent L6szl6 tdr 7-14.) megrendezett D6lszl6v 6s Giiriig
TSnch{z16l elfogadja.

9. napirendi pont tirgya: Beszimol6 a kulturilis hagyom{nyok 6pol6sa c6tj6b6l a
K6bfnyai NSmet Onkormdnyzat 6ltal 2018. ipritis l5-6n, 17.00 6rakor a
K6binyai Szent Lriszl6 Pl6bdni6n (1102 Bp., Szent L6sz!6 t6r 25.) Kdhegyi Gyuta
grafikusmiiv6sz Keresztmetszet cimii ki6llitdsrinak megrendez6s616l (sz6beli
ekiterjesztds)

Elniik: T6j dko ztalja a k6pviseltiket arr6l, hogy a kultur6lis hagyomrinyok ripoLisa
cdlj6b6l a K6b6nyai N6met Onkorminyzat 6ltal 2018. 6prilis 15-6n, 17.00 6rakor a
K6b6nyai Szent L6szl6 Pldb6ni6n (1102 Bp., Szent L6szl6 ter 25.) megrendezrdk
K6hegyi Gyula grafikusmrivdsz Keresztmetszet cimri kidllit6s6t. Kdszdnt6t mondotr
Weeber Tibor, K6b6nya alpolg6rmestere. A kidllitrist megnyitotta dr. Keldnyi Istvrin
miivdszettdrtdndsz. A kultur6lis rendezvdnyt bar6ti beszdlgetes es rill6fogad6s kdvette.
Kdri a besz6mol6 elfogadris6t, majd a szavazatok megt6tel6t.

Risko Roman: Egyetdrt az elnrik javaslat6val, ds drdmmel vett r6szt az iinnepsdgen.

Elniik: A K6pviselotestiilet 3 fdvel hat6rozatkdpes.

2912018. (IV 27.) K6b:invai Ukr6n Onkorm6nvzat K6pviseld-testiilet6nek
hatrlrozata
(3 igen, egyhangri szav azattal)

A Kobrinyai Ukrrin Onkormdnyzat Kdpvisel6+estiilete Petrovszka Vikt6ria elndk
beszSmol6jiit a Kob6nyai Nemet On kor miny zal iiltal a kultur6lis hagyomdnyok
tipol6sa c6lj6b6l 2018. iprilis l5-6n, 17.00 6rakor a Kribrinyai Szenr L6szl6 Pldb6nirin
( I 102 Bp., Szent L6szl6 ter 25.) K6hegyi Gyula grafikusmiiv6sz Keresztmetszet
cimri kidllit6s6nak megrendez6s6rril elfogadja.



10

lO, napirendi pont tdrgya: Javaslat a Budapest F6viros X. keriilet K6b6nyai
Onkorminyzat K6pvisel6-testiilete Huminszolgdltat6si Bizotts6g 6ltal a helyi
nemzetis6gi iinkorminyzatok r6sz6re kiirt pSty6zaton val6 r6szv6tetre (sz6beli
el6terjesztds)

Elniik: Tdj6koztatja a k6pvisel<iket, hogy 2018. m6rcius 20-6n kiir6sra keriilt a
Budapest F6viiros X. keriilet K6b6nyai Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete
Hum6nszolg6ltatiisi Bizotts6g 6ltal a2018. 6vi piiylzat a k6b6nyai helyi nemzetisdgi
Onkormiinyzatok 2018. janurir I -jdt6l - 2018. december 3 I -dig terjed6 idriszak szakmai
programjainak t6mogat6s6ra. A pdlylzalhoz csatolni kell a 2018. dvi munkarervet.
Javasolja, hogy a Kob6nyai Ukrrin Onkormdnyzat nyrijtson be pilyizatot, melynek
hatdrideje 2018. m6jus 7.Keri a k6pviseloket, hogy mondjrik el javaslataikat, majd kdri
a szav azalok megt6teldt.

Risko Roman: Egyet6rt az elncik javaslatdval.

Elniik: A Kdpviselci-testiilet 3 frivel hat6rozatkdpes.

hatfrozata
(3 igen, egyhangri szav azattal)

1 . K6b6nyai Uk6n Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testi.ilete a Budapest Fov6ros X. keriilet
K6b6nyai Onkorm6nyzat Kdpviselotestiilete Humiinszolg6ltat6si Bizottsrig riltal a
ktib6nyai helyi nemzetis6gi iinkormdnyzatok 2018. janu6r f-j6t6l - 2018. december
31-6ig terjed6 id6szak szakmai programjainak t6mogat6sdra kiirt pilyAzaton rdszt
VESZ.

2. A K6pvisel6-testiilet felk6ri az elndktit a szUksdges int6zkeddsek megt6teldre.
Hatirid6:
Felel6s:

2018. m6jus 7.

elnrik

I l. napirendi p.ont t6rgya: Beszimol6 a kulturilis hagyom:inyok 6pol6sa c6ljrlb6l
a K6b6nyai Orm6ny Onkorm6nyzat 6ltal 2018. rlprilis 25-6n az 6rm6ny
Genocidium 103. 6vfordul6ja alkalmfb6l a Giiriig Klubban (1104 Bp., Kada utca
120.) megtartott em16krendezvdny 6rdl (sz6beli el6terjesztds)

Elniik: Trij dko zlatja a k6pviseloket an6l, hogy a kultur6lis hagyom6nyok 6poliisa
c6lj6b6l a Kribrinyai Ormdny Onkorm6nyzat riltal 2018. riprilis 25-6n az Orm6ny
Genocidium 103. 6vfordukija alkalmib6l a Gdrrig Klubban (1104 Bp., Kada utca
120.) megtartott emldkrendezvdnyen rdszt vettek. A rendezvdnyen sor keriilt az
Eltitkolt Holokauszt cimri magyar nyelvri film vetit6sdre. A kultur6lis rendezvdnyt
barriti beszdlgetds kdvette. Kdri a besz6mol6 elfogad6srit, majd a szavazatok
megtdtel6t.
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Risko Roman: Egyetdrt az eln<ik javaslatiival, ds drdmmel vett reszt az iinnepsdgen.

Elniik: A K6pvisel6-testiilet 3 f6vel hatdrozatkdpes.

hathrozata
(3 igen, egyhangrl szav azattal)

A K6b6nyai Ukdn Onkormiinyzat Kdpviselo-testiilete Petrovszka Vikt6ria elnok
besz6mol6j6t a kultur6lis hagyom6nyok iipol6sa cdlj6b6l a Kribiinyai ukr6n
Onkorm6nyzat 6ltal 2018. 6prilis 25-6n az 6rm6ny Genocidium 103. 6vfordul6ja
alkalmrib6l a Gdrdg Klubban (l104 Bp., Kada utca 120.) megtartott
eml6krendezv6nydr6l 6s az Eltitkolt Holokauszt cf mii magyar nyelvii film
vetit6s616l elfogadja.

12. napirendi pont tSrgya: Javaslat az ukr6n hagyominyok meg6rz6se c6lj5b6l
2018. m6jus l-j6n K6biny6n az 6hegy parkban megrendez6sre keriil6 Halmajdlis
kulturrilis 6s gasztron6miai rendezv6ny16l, hal6szl6f6z6 verseny16l (sz6beli
eloterjeszt6s)

Elniik: Trijdkoztada a kdpviseloket, hogy a ukrin hagyominyok meg6rz6se c6lj6bril
rdszt vesznek K<ibriny6n az Ohegy parkban 2018. mdjus l-j6n 9.00-17.00 6ra ktizritt
megrendezdsre kertilci Halmajilis kulturilis 6s gasztron6miai rendezv6nyen,
amelynek keret6ben haliszl6fdz6 versenyre is kertilt sor. Az egdsz napos kulturdlis 6s
gasztron6miai rendezvdnyen rdszt vesz ds haliiszldt f6z Berndth FerencBern6th Ferenc
es Petrovszka Vikt6ria elnrik. Javasolja, hogy a rendezvdny rendezvdnyszervezdsi ds
reprezentiici6s k<iltsdgeihez brutt6 20.000 Ft keretrisszeget biztositsanak a
rendelkezdsdre ell6 2018.6vi kdltsdgvetdsben meghatiirozott dologi kiaddsok terhere.
K<isztini a kdpviselok segits6gdt. Keri a szavazatok megtdteldt.

Bernith Ferenc: Ortimmel vett r6szt a programon 6s javasoljrik a besz6mol6
elfogad6srit.

Elniik: A K6pviseki-testiilet 3 f<ivel hat6rozatk6pes.

hatfrozata
(3 igen, egyhangi szav azattal)

1 . K6bdnyai Uk6n Onkormiinyzat Kdpvisel6-testiilete Petrovszka Vikt6ria eln6k
tijekoztat6jii a ukrin hagyominyok meg6rz6se c6ljnb6l K6b6ny6n az Ohegy
parkban 2018. mijus 1-j6n megrendezdsre keriilo Halmaj6lis kulturrilis 6s
gasztron6miai rendezv6nyr6l elfogadja. A rendezvdny rendezvdnyszervez6si 6s
reprezentiici6s kdltsdgeihez brutt6 20 000 Ft keretrisszeget biztosit a 2018. 6vi
kriltsegvet6sben meghatarozott feladatalapri kiad6sok terh6re.

l6-testii let6nek
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2. A Kdpvisel6-testiilet felk6ri az eln<ikcit a szi.iks6ges intdzked6sek megt6tel6re.
Hatririd6:
Felel6s:

azonnal
elncik

13. napirendi pont tirgya: Javaslat a Havasi Gyoprir Szoci6lis, Eg6szs6giigyi,
Kultur6lis, Segit6 Kiizhasznri Alapitvinnyal (1105 Budapest, B6nya utca 31.)
egyiittmiikiidve 2018. m6jus 16-6n 17.00 6rakor r6szv6telre a keriileti civil
szervezetekkel val6 egyiittmiikiid6s c6lj6b6l a Piinkiisdvrirri hagyomrlny6rz6
kultu16lis rendezv6nyen (sz6beli el6terjesztds)

Elniik: Trij dko zlatja a kdpviseloket arr6l, hogy a keriileti civil szervezetekkel val6
egyiittmiikiid6s c6lj6b6l a Havasi Gyopdr Szoci6lis, Egdszsdgiigyi, Kulturiilis, Segitri
Kdzhasznri Alapitv6nnyal (1105 Budapest, B6nya utca 31.) 2018. m6jus l6-rin 17.00
6rakor a K6b6nyai Szent Lriszl6 Pldbrinidn (1102 Budapest, Szent Lilsill tdr 25)
szinhiizterm6ben megrendezik a Piinkiisdvi16 hagyom6ny6rz6 kulturdlis rendezvdnyt.
A rendezv6nyt megnyitja Weeber Tibor, K6bdnya alpolgiirmestere. Piinkrisd [nnep616l
beszdl Balogh Attila pldb6nos. A rendezvdnyen felldp Filip Orb6n Katinka, a Tuua
Forza Zenekar tagia. Javasolja, hogy az el6zo lvekhez hasonl6an a ker0letben 6l<i
ukrin szirmazlsri nyugdijasok vegyenek rdszt a rendezvdnyen. Az iinnepsdg keretein
beliil megtekintheto Szutor Katalin festrimr.ivdsz-restauriitor ikonki6llitrisa, amelyet
Lakatos J6zsef faszobriisz nyit meg. K6ri a kdpvisel6ket, hogy vegyenek r6szt a
rendezvdnyen. Keri a szavazatok megtdteldt.

Bernith Ferenc: Egyetdrt az elndk javaslat6val, 6s cirommel vesz reszt az
iinnepsdgen.

Elniik: A Kdpvisel6testiilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

(3 igen, egyhangri szav azattal)

A Kobrinyai Ukr6n Onkormiinyzat Kdpvisel<i-testiilete fgy d6nt, hogy a Havasi
Gyopdr Szoci6lis, Egdszsdgi.igyi, Kultur6lis, Segitti Kdzhasznri Alapitv6nnyal (1105
Budapest, Biinya utca 3 1 .) egyiittmiikcidve a keriileti civil szervezetekkel val6
egyiittmiikiid6s c6lj6b6l 2018. m6jus l6-6n 17.00 6rakor megrendezdsre keriil6
Piinkiisdvfr6 hagyominy6rz6 kulturilis rendezv6nyen ds ki6llit6son a keriileti
rkrdn szirmazdsfi nyugdijasokkal rdszt vesznek a Kob6nyai Szent Lriszlo Plebiinidn
( I 102 Budapest, Szent Liszlo ter 25.).

hatirozata
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14. napirendi pont tdrgya: Javaslat a 2018. I. f6l6vi helyi rendezv6nyeinek 6s
feladatok kijeliil6se 6s megtfrgyaldsa az ukrin kultur6lis iirdksdg6nek ipolisival
kapcsolatos feladatok ellitisa c6lj6b6l 2018. mijus 26-6n megrendez6sre keriil6
III. K6b6nyai Balk6n Estre (sz6beli ekiterjesztds)

Elniik Trijdkoztatja a kdpvisekiket an6l, hogy M ukrfin kulturdlis iiriiks6g6nek
ipol6s6val kapcsolatos feladatok ellitisa c6ljfb6l 2018. m6jus 26-rin 18.00
24.00 oriig a KtibSnyai Bolgfr, Giiriig 6s Szerb OnkormLnyzat kiiziisen
megrendezik a III. K6bdnyai Balkfn Estet K6bdny6n Uihegyen, a Mdlyr6n6l. A
rendezv6nyt megnyitja D. Kovrics R6bert, Kobrinya polg6rmestere, kriszdnt6t mond
Koll6tosz Jorgosz elndk. A rendezvdny keretein belUl bemutat6sra keri.il a Jantra
Bolgdr Ndpt6ncegyiittes, a Pravo Zenekar ds B6sits Branka ndpdaldnekes, a Kritiki
Skepsi szinh6zi tiirsulat 6s tAnccsoport, a K6biinyai Ifins6gi Zenekar Koll6tosz
Jorgosz vezetdsdvel, tov6bb6 hast6nc, t:.J.ztitnc, a gdrdg sz6l6tiincosok, a Tab6n Szerb
Folkl6rcentrum Egyestilet, G:uza Partyzans Brass Band es Gasztronomiai bemutat6
k6stol6 a Balkan grill j6volt6b6l. A rendezvdnyen bolg6r, grirrig ds szerb dtelek 6s
italok verj6k kedves vend6geiket. Az est 24.00 6rakor t6nchiizzal zdrul. Keri a
kdpvisekiket, hogy vegyenek rdszt a rendezvdnyen. Javasolja, hogy az est
rendezvdnyszervezdsi kciltsdgeihez 20 000 Ft keret<isszeget biztositsanak 2018. dvi
kriltsdgvet6sben meghatiirozott feladatalapri kiad6sok terhdre. Kdri a t6j6koztat6
elfogad6s6t, mald a szavazatok megtdteldt.

Berndth Ferenc: Egyetdrt az elniik javaslatrival.

Elniik: A Kdpviseki{estiilet 3 fovel hatiirozatkdpes.

(3 igen, egyhan gi szavazattal)
1. Kobrinyai Ukrrin Onkorm6nyzat Kdpviseki-testiilete Petrovszka Viktoria elndk
t|jdkoztat6jdt a kultur6lis iirdks6g6nek 6polis6val kapcsolatos feladatok elhlt6sa
c6ljnb6l a 2018. mijus 26-rln K6b6ny6n, a M6lyt6nril megrendez6sre keriil6 III.
K6binyai Balkin Estr6l elfogadja. Az est rendezvdnyszervez6si k<ilts6geihez brutt6
20 000 Ft keret<isszeget biztosit a 2018. dvi kOltsdgvetdsben meghatiirozott feladatalapri
kiad6sok terhdre.
A feladatalapri t6mogat6s felhaszn6l6sa az eloir nyzottak 6s tervezettek szerint a
telepiil6s nemzetisdgi dletdnek fellenditdsdt, szinesit6sdt szo196lt6k a megvalosult
kdz<iss6gi programok, valamint nemzetisdgi hagyom6ny -ds kultrira ripoliis6nak
kdszOnhetoen. A feladatalapri t6mogat6s felhaszn6l6sa sor6n a nemzetisdgi
dnkorm6nyzat kiemelt figyelmet forditott az ifiris6g nemzetisdgi dletbe val6
bevoniisiira, a fiatal gener6ci6ban a nemzetisdgi hovatartoz6s 6trirdkit6sdnek
mdlyitdsdre.

2. A Kdpvisel6-testiilet felkdri az elnrikrit a sziiksdges intdzked6sek megt6telere.
Hat6rid6:
Felekis:

azonnal
elndk

hatfrozata
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15. napirendi pont t6rgy: Javaslat az ukrin kulturilis iiriiks6g6nek 6pol6sdval
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj6b6l 2018. jrinius 2-6n a B6rk6ban (1105
Budapest, Ihiisz utca 26.) megszervez6sre keriil6 "IV. Ukrin Gasztron6miai Nap
K6binyrin " rendezv6nyre (sz6beli ekiterjesztds)

Elniik: Besziimol arr6l, hogy 2018. jrinius 2-dn 8.00-18.00 6ra k0z6t az tkrhn
kultur6lis iiriiks6g6nek 6pol6s6val kapcsolatos feladatok ellitisa c6lj6b6l IV.
Ukrin Gasztron6mia Napot rendeznek a K6b6nyai B6rka kertjdben ( 1 105
Budapest, Ih6sz utca 26). A gyermekeket ugral6 vArral, kiil<,nbr,zri kdzmrives
foglalkoziisokkal 6s gyermekprogramokkal vArt6k. A rendezvdnyre drkezciket ukrrin
nemzeti dtelek, borscs leves, ddessdgek, szendvicsek ds italok v6rtdk. Javasolla, hogy
a rendezvdny kciltsdgeihez brutt6 200 000 Ft dsszegri keretdsszeget biztositsanak a
2018.6vi kcilts6gvetdsben meghatiirozott feladatalapri t6mogat6sok terhdre. Kdszrjni a
kdpvisel6k segitsdgdt a szervezdsben 6s a lebonyolit6sban. K6ri a besziimol6
elfbgad6s6t, majd a szavazatok megtetel6t.

Risko Roman: Egyetdrt az elnrik javaslat6val.

Elntik: A Kdpviselo-testiilet 3 fovel hatiirozatk6pes.

(3 igen, egyhan gt szavazattal)

1 . K<ib6nyai Ukrdn Onkormfunyzat Kdpvisel6-testiilete az ukr6n kultur6lis
tiriiks6g6nek 6pol6sival kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6ljrib6l Petrovszka Vikt6ria
elnrik besziimol6jAt a feladatalapri timogatdsr6l, tov6bb 6 a 2018. jrinius 2-6n a
Nemzetis6gek 6s Civil Szervezetek lJitziban (1105 Budapest, Ihiisz utca 26.)
megszervez6sre keriil6 "III. Ukrin Gasztron6miai Nap K6bdnyfn "cimii
rendezv6nyr6l elfogadja. A rendezvdnys zervezesi ds sz6ll6s, szdllit6s, egydb dologi
kiadrisok, dekoriici6, k6zmrives foglalkoz6sok kiiltsdgeihez brutt6 200 000 Ft
keretdsszeget biztositottak a 2018. 6vi kcilts6gvetdsben meghatiirozott dologi kiaddsok
terhdre.
A feladatalapri trimogat6s felhasznriliisa az ellir nyzoltak ds tervezettek szerint a
teleptil6s nemzetisdgi 6let6nek fellenditdsdt, szinesitesdt szol96lt6k a megval6sult
k6zriss6gi programok, valamint nemzetisdgi hagyom6ny -6s kultlira 6poliisiinak
kdszdnhet6en. A feladatalapf t6mogatiis felhaszn6l6sa sor6n a nemzetisdgi
6nkorm6nyzat kiemelt figyelmet forditott az if1f;sirg nemzetisdgi dletbe val6
bevoniisiira, a fiatal gener6ci6ban a nemzetisdgi hovatartoz6s ritdrdkit6s6nek
melyitdsdre.

2. A Kdpviseki-testtilet felk6ri az elndkOt a sziiksdges intdzkeddsek megtdteldre.
I iatiirido: azonnal

hathrozata

Felel6s: elnrik
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16. napirendi pont tirgya: Javaslat a kultur6lis auton6mia 6s a kulturdlis iiriiks6g
6pol6sival kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6ljrib6l 2018. jrinius l6-in a Labdarrig6
Focitorna 6s Nemzetis6gi Gasztron6miai Kultur6lis Nap megszervez6s6re a Brirka
(l 105 Budapest, Ihisz utca 26.) kertj6ben (sz6beli el6terjeszt6s)

Elniik: T6jdkoztatja a kdpvisel6ket an6l, hogy a kulturilis autonrimia 6s a kulturdlis
iiriiks6g ipolisival kapcsolatos feladatok ellitisa c6lj6b6l 2018. .irinius 16-in
9.00-20.00 6ra kdzritt megszervezik a Labdarrig6 Torna 6s Nemzetis6gi
Casztron6miai Kultur6lis Napot a B6rka (1105 Budapest, Ih6sz utca 26.) kertjeben.
A nemzetisdgi cinkorm6nyzatok krizrisen vdllaljrik a szinpad, a technika 6s hangositds,
az ugril6vir, a boh6c, az arcfestds, a kdzmtves foglalkozris, a sziiliths, a mrivdszeti
tev6kenys6g a rendezvdnys zervez€,s, a mrisorvezetds ds a dekor6ci6 kitltsdgeit. A
szinpadra egy 10-15 perces mtisort javasol szervezni. Ez lehet trinc, zenekar, dnek,
amivel a saj6t nemzetdnek hagyom6nyait, szokiisait, kultrirrijrit be tudia mutatni. Ezen
kiv0l minden nemzetisdgnek, aki rdszt vesz a rendezvdnyen lesz saiAt asztala, kis s6tra,
ahol szintdn bemutathada szokiisait, kultrir6j6t, gasztronorri6jrit, ki6llithat esetleg
valamilyen kdzmrives foglalkozdst tarthat. A rendezv6nyre 60.000 Ft keretcisszeget
biztosit a rendelkez6sdre all6 2018. 6vi kdltsdgvetdsben meghat6rozott dologi kiad6sok
terh6re. Kdri a kdpvisel6k vdlem6ny6t. Keri a szavazatok megt6teldt.

Bern6th Ferenc: Egyetdrt az elnrik javaslat6val.

Elniik: A Kdpviselo-testiilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

hatirozata
(3 igen, egyhangri szav azattal)

1. Krib6nyai Ukr6n Onkorm6nyzat K6pvisel6{estiilete fgy ddnt, hogy a 2018. jrinius
l6-nn 9.00-20.00 6ra k<izrjtt egy interetnikus rendezv6ny keretein beliil, a Kob6nyai
Nemzetisdgi Onkorm6nyzattal egyiittmiikddve a kultu16lis auton6mia 6s a kulturilis
iiriiks6g 6pol6s6val kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6ljdb6l, az anyanyelv
fejleszt6s6t szol9616 ukrdn hagyom Any6rz6 zen6s-irodalmi, gasztron6miai 6s sport
napot szervez a kribrinyai ukr6n csaliidok rdszere a B6rka (l105 Budapest, Ihiisz utca
26.) kertjdben. A rendezvdnyre brutt6 60.000,-Ft keretdsszeget biztosit a
rendelkezds6re 6l16 201 8. dvi kdltsdgvet6sben meghat6rozott dologi kiad6sok terh6re.

2. A Kdpviselo-testiilet felkdri az elniikrit a sziiksdges int6zkedesek megtdtelere.
Hat6rido:
FelelSs:

azonnal
elndk
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17. napirendi pont tdrgya: Javaslat az ukr6n kulturAlis iiriiks6g6nek 6pol6sival
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj6b6l 2018. jrinius 21-e 6s 24-e kdzdtt
megrendez6sre kerii16 hagyom6nyos Szent Liszl6-napi iinneps6gre (sz6beli
el6terjeszt6s)

Elniik: Trij6koztatja kdpviselciket, hogy az ukrdn kulturrllis iiriiksdg6nek rlpoLisrlval
kapcsolatos feladatok ellitrlsa c6ljnb6l a Budapest F6vdros X. kertilet K6bdnyai
Onkorm6nyzattal kdz<isen 201 8. jrinius 2 l-e ds jrinius 24-e krlzdtt megrendezik a
hagyomiinyos Szent Liiszl6-napi rendezvdnyeket ds kulturAlis programokat. Javasolja,
hogy a Kdpviselo{estiilet tagjai vegyen r6szt az esemdnyeken, tribbek kcizdtt a

.,K6b6nya diszpolgiira" ds a K<ibdnyridrt, a Szent L6szl6 dij, az elismero cimek 6taddsi
iinneps6gdn, az azt kdvelo fogaddson a Kordsi Csoma Sdndor Kob6nyai Kulturdlis
Ktizpontban ds a Szent Liiszl6-szobor koszorfz6s6n. Javasolja. hogy az dnkormiinyzat
a rendezvdnyre 10.000 Ft keretdsszeget biztositson a rendelkez6s6re rill6 2018. 6vi
kriltsdgvetdsben meghat6rozott dologi kiad6sok terhdre. Keri a szavazatok megtetelet.

Bernith Ferenc: Egyetdrt az elndk javaslat6val.

Elntik: A K6pvisel6-testiilet 3 ftivel hatiirozatkdpes.

hatirozata
(3 igen, egyhan gi szavazattal)

I . K6b6nyai Ukr6n Onkorm6nyzat Kdpvisel6-test0lete Petrovszka Vikt6ria elniik
tirjdkoztatijht az ukrin kultur6lis iiriiks6g6nek 6pol6srival kapcsolatos feladatok
elldtisa c6lj6b6l a 2018. jrinius 2l-t6l - jrinius 24-6ig rafio Szent Lriszl6 Napok
rendezvdnyein - a ,,Kobdnya diszpolg6ra", a K6b6nyddrt, a Szent Lilszlo dij 4,s az
elismerri cimek Atadiisi iinneps6gdn ds a Szent L6szl6-szobor koszorrizdsa programjain
val6 rdszvdtelr6l elfogadja. A rendezvdnyre 10.000 Ft keretcisszeget biztosit a

rendelkezdsdre 6116 2018. 6vi k<ilts6gvetdsben meghat6rozott dologi kiadrisok terhdre.

2. A K6pviselo-test[let felkdri az elniikiit a sziiksdges intdzked6sek megl6tel6re.
Hatiirid6:
Felel6s:

Elniik: Megiillapitja,
erkezett, megkdszdni
bezitrja.

azonnal
elncik

hogy tov6bbi javaslat vagy dszrev6tel a kdpviseliik rdszdr6l nem
a .jelenldv6k aktiv r6szvdtel6t, ds a testiileti iildst 8.20 kor

Jegyzokrinyv-hiteles ito
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Fiklyds felvonulis
(Gyiilekezd i7:joZr{tdl a Conti-kdpolna el6tti tdrcn,

IltvonaL K{polna tCr- Ihdsz utca - llalom utca -
Szent L{szld tdr - Magyar OIt{r)

,4 felvonuldtt lte'til a TCbl{b M(vdszeti Iskola nCptdncosai,
Olasz Gycirgy Cs barltai.

' 
IB:3O 6ralror.

6kez6s
Ldszl<i tCr)

mond:

2O18. urrtrcius lrl.^ szct.(l:l
l{l:00 drrnl<ol

szerete eghivja
0nt

az fia,B/4ees fortaddlom dri ,iiiaaragl,.rc
tiszteletCre rendezend6 iinnepsCg?re

2018. rnfircius I4-6n es l5-en.
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Szeretettel meghivjuk

I(rausz Margit
rnuveszt.rnar

,,sziN -rolr"
cim( kidllltds6ra, amely a

K6r6si Csoma Sdudor K6bdnyai Kulturilis Klzpont
KOSZI K6-cafd Galdliajiiban nllik

zor8. mdrcius zr-dn r8.oo 6rakor

A kidllitasr a hez rdsz€rdl Takdcs Istv{n
,rryitja meg, zenei kdzremiikiid6 Abel Korndl

KoSZI (tt-Cafi Galdlii (Iror lrdapes,x.. rl6d ura,.)

A kidllntu megtekinthetdr ip lis25-i8
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fl,lfrgrfi,r/o
I[av asi Qy op dr fl kp{tv ti.n1

szeretettel meg h ivj a O nt
2018. md.rchu 23-dn pdntefign

15.00 5rafrgr frgz[6[6

tavaszvdrds 1{66furydn
hagyomdny6rz6 kulturdlis rendezvdnyre, mely egyben oz

$enkgczl rPdter

evangikfuts fetfrlsz

tEg1fri.zi Qiza
nrusica[ inefus

Helyszin:

I(frdsi W 6,iryai llltttur,ifis 1(iizp ont
(1105 Budapest, Szent Ldszl6 ter 7-14,)

Me gje le n dsd re fe ltetle n 0 I szd m it u n k !
(Akoddlyoztatdsa esetdn kdrj k visszojelzdsdt.)

,4fapttvdry 20 6ves ju7ifeumi Onnepsdge

A rendezvdny vddnoke:

Ar, Qliirgy lsfvdn
Au[apest f lldros'1{o nndnlmeg \izottj a

Kdsziint6t mond:

Koadcs Qffiett
1(6 6 dry a tPo fg dnne s t ere

Venddgeink:

aatogfiflttik
p[66dnos atya

l(evatifrErif;q
gtrenaetilircQfur tagja

Sziftgyi-Sdniorlnlrls
refo nndtus te [Fjp ds z tor

Progro m:

tufia {forzd Zmefpr
I(jzren{ft9di{
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A K6a6nyai N6rnet Onkorm6nYzat

K6pvise16'testi.ilete

szeletettel meghivja ont

6s kedves csal6dj6t

KOHEGYI /KOHLER/ Gyula

glafikusmiiv6sz, a Magyal Kultrila Lovagja

KERESZTMETSZET
cim( ki6llitAsdnak megnYit6j6ra

2018. 6prilis 15-6n/vas6rnap/ 1?.00 6r6ta

Kcisztint6t mond:

Weeber Tibor

Kot6nya alpolgirmestere

A ki6llitdst megnYitja:

Dr. Kel6nyi Istv6n

miiv6szettdrt6n6sz

kittintet6sben t'6szesiilt

A kiallitds helyszine:

A Budapest K6'bdnyai Szeut LAszl6 Pl6bCnia

PI6bdnia Ga16ri6ja

1102 Budapest, szent L6szt6 161 25. 
Akidllitis 2018'6prilis l5't61

(Megkiizelirhcr6 azors vez€r rart6l a 85-iis BKK aut6busszal. Aki'llit6i 2olt iprilis 15-161201E dprilis l0'di8 ldlos,llwo'

ill$vc a 3-as villanrosssl.) a Budapest l(6bdnvoi Szent L{szl6 Pl6bania nvitvstart{si idej6ben

G\:i/
Aki6llit6s megnvit6i6n kiiztem(kddnek:

a Steinbrucher Scola

vez6nyel: Barab6s /Breuer/ Rita
'' 

K6TA rlijas ka|nagv

KOHEGYV KoHLER/ Gvula szakmai dijai:

19?l. L Balaton Kisgrafikai Bienndl6 II dij

1981. Nemzetktizi Kisgrafikai Ki6llitris, eziist diploma

1996. Millecenten6riumi Ifi sgrafikai I$6llit6s. ktili'ndit

2001.6s 2004. Katowice, Pawel Stellel fametszeti dij

2002.A1t 9 EgYesiilet dija

2002. a Magyal Grafikai Alapitvdny kisgrafika dija

2011. a KKIE Bienn6l6 nagYdij

2018-ban a MagYat Kult(ra Lovagla



Palyazati

A K6binyai Onkormii,nyzat
pil'lyiizatot hirdet a helyi nemzetisdgi

A nemzetisegek pilyiizatot ny0jthatnak be a tort6nelmi
identitdsuk ercisitdsdhez, 6rdekeik v6delmdhez,
nemzetis6gi 6nazonossiguk meg6rz6s6nek
el6segit6s6hez, hagyomdnyaik, kultu16lis auton6mi6juk,
szellemi drtekeik Spoliisdhoz 6s megismertetdsdhez
kapcsol6d6 programok tdmogatisira.

A parydzatokat 2O18. miljus 7-&nftetfod 16.00 oriig
lehet benytijtani elektronikusan a BP'IOHUMAN hivatali kapun keresztril.

A p6lydzattal kapcsolatban b6vebb felvildgosit6s kerheto a +361 4338 141-es
telefonszdmon. A pdlySzati adatlap let6lthet6 a www.kobanya.hu honlapr6l

vagy ig6nyelhet6 a JoganeHenrietta@kobanya.hu e-mail-cimen.

,d,''*''""*'l'"e-' Kovdcs Robert
Kobanya polgiirmestere

)a:i-
trE
-lJr.)
-Qtst

a7r o a v:irr)t

www.kobanya.hu
f acebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

4a

onkorminyzatok t:imogatisira.

,
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A KOBANYAT Onunrvy ONronuANyzAT
KEPvISEL6-rBsrulBrs

szeretettel meghivia Ont, csalidjdt 6s ismer5seit

2018. iprilis 25-6.n, szerddn 15.00 6rakor

Orm6ny Geno cidi um 103. 6vfordul6 ia alkalrnhb 6L

rrre gtartand6 eml6 krendezv6ny6re

A rendezvdnyt megnyitj a:

Bacsa Gyula,
a K6binyai Orm6ny Onkorm6nyzat elnoke

Gyeftyagytjt6 s az tildozatok eml6k6re

,,Eltitkolt holokauszt" cimf dokumentumfilm vetit6se,
melyet kotetlen bariti besz6lget6s kovet
a filmr6l 6s a tort6nelmi esem6nyekr6l.

A k6fest6 szakkore jrir6 gyerekek alkot6saib6l kidllitis.

A rendezv6ny helyszlne:

Gdtiig Klub
1104 Budapest, I(ada utca 120.

.S

A tendezv6nyt t6,no gatia:

Budapest F6viros X. keriilet l(5b6nyai Onkorminyzat I(6pvise15-testiilete
Huminszolg6ltat6si Bizotts69

Arm6nia N6pe l(ulturilis Egyesiilet

J
)\

*ggJtI"I^
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Ki6 a legiolrb kolrinYai halSszle?

- ha16sz16Ioz6 versenY

Programok a szlnPadonr

tosooK6zostuzgyujtes-KoVacsR6bert,K6benyapolgermestere
tO:lO Malusfa kitancol6s - Tenchaz

xo"tOfOOirt u feOrab AMI NeptdncegYiittes

ItioO Kutyabull - zen6s bAbkoncert gyerekeknek- 
a XataP:afab szlnh6z eloadesAban

12:3O MolnAr Gyorgy Lyra-dilas harmonikamuvesz 6s Koncertzenekara

14330 Okos le6ny ' a P6dlum Szinhaz n6pmeselat6ka

16:OO - tz:OO es l7:3O - l8:3O K6benva Sound
'-il' 

iouanvur z"n"l strldi6 novendekelnek koncertle)

l9:OO' 2O:OO DJ Domlnlque

2O:OO DOLTY ROLI KONCERT

f oGnonXoracs R6bert' K6bdnya pol96rmestere

Programok egesz naP:

F6z6verseny' vidamparxl grtngeRT tetsz6h6z

szesedihareszre,racikon;|';,;",,J:.'r..,,?li??iii,ti,?,,yrlrr.
ktirt6skal6cs, vattacukor'

rglr- trp ezer literet U"lo:.ry1h"16"'l6t
wlxY/.XOiOsloRG I www'xolA YA',HU
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}(
KoBANYA !'

Az lDtN ts //
BEMUTATJA .2
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6Hrov pRRx



Anit5.

22MEGHIVO
HAVASI GYOPAR ar-epirvAnry

szeretettel meghivja Ont

pUxTOSDVAR6

haryom6ny6rz6 kultur6lis rendezv6n5,re

zor8. m6jus r6-6n szerd6n r7.oo 6rilra
Kiisziintdt rnond
Weeber Tibor

K6b6nya Alpolg6rmestere
***

Piinkd s d iinnep 616l be s zdl
BaloghAttila atya

Szent L6szl6 Templom Pl6b6nosa
***

Szutor Katalin
fest6miiv6sz-restaur6tor

ikonki6llitis6nak megnyitisa

A kidllitd.st megngiqj az
Lakatos J6zsef

faszob*r6sz

Zenei kiizremiikddS: Tutta Forza Zenekan

Mod.erdtor: IIa nzlind Folkos Vtildria kurdtor
+:t *

A rendezv6ny helyszine:
Budapest, K6b6nyai Szent Lirczl6 Pl6b6nia Gal6ria

/uoz Budapest, Szent L5szl6 t6r z;.l
/megkiizelithet6 az Ors ve zer t6rt6l a 85-iis aut6busszal, vagy a B-as

villamossal /
Aki5llit6s zor8. m5jus 16-t6l j(nius r-ig l6togathat6!

hdtf6-szerda-pdntek : 9. t5-t6l - to. 3o-ig,
kedd-csiitdrtdk : t 5. oo-t6l - t7. So-ig

Megielen6s6re felt6tleniil sz6mitunk!
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KTDVTS nosAHvnlnxr
Tavaszi plkntkre hlvom onOket mdjus utols6 hetvegejen,
u,hegyre. Szombaton keriitetonk botg{r, gdr59 ei
szerb nemzeflsdgeivel k6z6sen t<tnarurifr i:g1 r#tek
pj-osJaTot:1!ihegyt Mety.td szrnpaddn 6s icirnyeze.
teDen. A Batkdn-Est keret€ben bepi anthatu;k a
D^emutatkoz6 nemzetisegek kultU1616ba, meglsmer.
xeonetunk zenelkkel, tdncalkkal, valamlnt gasztron6mlal

kitdntegess€gelkkel is.
vas6rnap a gyermekekd lesz a foszerep, 6ket
ilnepeljiik az tJJhegyt s6t6nyon. A sztnpaOt pidOulcr.
ok me ett sok-sok jatdkkat, fam0ves programmal eskezmUves---foglalkozdsokkal szeretnenl 6rdmet
szerezni. i4indezek mellett az iO6n ls t<€szolUni
meglepet€ssel: egy eg6sz napon dt, azaz 24 6renKeresztut slitjiik a palacsintdt a legklsebb ds a

lTlXqq.r:n99s."i!knek, l6tosat6rnk;arr xortoiyar
meg unok ts, kostoljdtok meg Tl is az idei palacstnta-

rekordot K6bdnyen, az UJhegyl setdnyonl

Gli/ttili a!/t/itt/ n(!/ta illl.rj letM{gCtl
3 w r vtet ttl ur r on 6 tulrut !

oj z t t vl ellel ffir kr /i B e/ t / pte /i e/, /i erlrc.t Cy1erch e/i /

,t!,

III. K(IBANYAI BAI.KA],I.[ST
20t8. MAJUS 26.

SZOMBAI I |8:OO.24:OOORA

Urmt uiw.r0 I T0szinpAo

Programok:
lsj00 UNNrpt x(isztinr(i; K0I/Acs Rdnrnr.
K0BANYA pot Gl[RMrsrrRr fs xoru(rosi
,oBcosz, A KoBiilYAr C0R0G 0ilk-oR_
MAilYZAT TlNtiKt

r8:t5 B0rG/(B, G0R0G [S SZrnn
KUTIURAI.IS MUS()R I 2O:OO TINCHIU

Bolgdr nemzetis6gi miisorok:
JANTRA NTPTANCTGYUITTS I PRAI,() ZENTKAR
R()Al) SIX SAX ZTNTKAR

, Gdrdg nermzetlsrEgl nriisorok:
OK()RI G0R()G TANCBTMUTAT6 i X()BIHVNI
G()R()G TIAIAT()K IHASTTNC I IUZI/iNC
PASATTMPOS ZTNTKAR I ZORBA IitICA
K0u.Aros r0T10s NTMZETtS[ct SziHr,Jllrvf sz

Szerb nemzetls!9i miisorok:
BABRA ZENTKAR I IABIil SZERB HtPTIIIC.
TGYUIIES I GUI)A PARIYZANS BRASS BANI)

A progranr ideje alatte
lryGYrNrS GTSZTR0N0MtAt CSIMrGIK,
rTilK0sI0tAs

Aklk nelktl a Batk6n.est neml6tt votna ldtrel
KObdnyal 0nkorm6nyzat

Kdbenyat Botg6r Onkormanyzat
KObdnyai Gd169 6nkorm6nyzat
KObdnyal Szerb Onkormdnyzat

ffi"-1"^-'l,a-' Kov6cs R6bert
KdbAnya polg6rmestere



&e"

Progra mja in k:
N6pi k6zm(ves foglalkoz6sok

(fafaragis, fafest6s)

A borscs 6s v6renyky elk6szit6se

Gyermek foglalkozdsok

Ukrdn n6pi zene

A Kl;B;ur.b{t Ul<ral,t
szereteltel vdrja 6nt 6s

o
csalddjdt

a lV. Ukrdn gasztrondmia napjAra

2018.
., .

lunrus

16o'driig
Cim: 1105 Budapest, lhisz utca 26:

I <--
-ll J'

L

Arendezv6nyt6mogat6i: Filr
. Budapest Fcivdros x. kerittet lril=,

K6binyai Onkorm5nyzat lll i= 
-H u m6 nszo lgd ltatdsi Bi zottsd ga -j;;1

'F6vdrosi Ukrin Nemzetis6Ci 
-[Yun[ormanyzat -2

2-5n
'lo" drLt6(



A Ktib6 nya i Nemzetis6g i Onkorm6nyzatok szervez€s6ben : /1G.

tf

r\.AEGHiVO

frf/ ;;ff;fr,' ;;;;' a ii, n rco u 8n Pi r'('l,f€fszfi,'|A 
?0s qfrstrPu /t/0 lfi / U'( !ff ÎZ4S,,,,

Ne,m,zetisdgi Nap
Hely=ln: Kocsis Sindor Sportkozpont 6sa
BARKA (volt Nemzetis6gek 6sCivil &ervezetek H6za)

1 105 Bud ape$, lh6s u. 24-26

2. K6'bii:nyai L-a,bda,ru,gio To,rna eis

-ffi[]ffii'$ooo' - K6bonvo olpolsdrmestere

Jelentkez6s a labdarugo torn6ra:
http :l lbtl.do/1 0kerfoci

2018. JUNIUS ,I 6.
9:00-19:00

'0,

&e retette I vd runk m ind e nkit!
Tov6bbiinform5ci6:

g6ne sa badosHenrietta 0630 73032
Aab6 Bogdan Arp6d A6205231291

Rit6 moo at6k:?-l s2, =yx6eixyl LMBTRI LR6FoRR..\soK
r: r- rtn. M t*tSZrr nrtir.,l,r



JELENLETI IV

a K6brlnyai Ukrrin Onkorminyzat
2018. iprilis 27-6n 8.00 6rai kezdettel

megtartott testiileti iil6s6n

I ./ Petrovszka

2./ Risko Romdn:

3./ Bem6th Ferenc: E*^"y'1..{311-

M eghivotta k:

dr. Szabados Otto jogksz:.../-.....::...............i..................

J6g6nd Szabados Henrieua ..f...nr,. . . . .f. 15d


