
MEGHiV6

A K6brinyai 6rm6ny Onkorm6nyzat
K6pvisel6-testiilete

2018. szeptember 25-6n 15.00 6rai kezdettel
a Kor6si Csoma Siindor K6b6nyai Kulturrilis K6zpont, KOSZI

(1 105 Bp. X., El6d utca l.) I emelet 10. sz6m alatti
nemzetis6gi irodriban

testiileti iil6st tart,
melyre eziton meghivom.

Napirendi pontok:

l. Javaslat a K6b{nyai 6rm6ny Onkorminyzat 2018. 6vi kiilts6gvet6s6nek
mridosit:is6ra (sz6beli eloterj eszt6s)
Eload6: Bacsa Gyula eln<ik

2. Beszfmol6 az iirm6ny kulturrllis iiriiks6g6nek 6pol6s6val kapcsolatos
feladatok ell6t6sa c6ljnb6l 2018. jrilius 2l-6n megrendezett 6rm6ny
Kultu16lis 6s Gasztron6miai Nap16l (sz6beli eloterjesztds)
Eload6: Bacsa Gyula elnrik

3. Beszdmol6 az iirm6ny kulturilis iiriiks6g6nek 6polf s6val kapcsolatos
feladatok ell6t6sa c6lj6b6l 2018. augusztus 20-6n megrendezett Szent
Istvrin-napi ii nneps6916l (sz6beli eloterjeszt6s)
Eload6: Bacsa Gyula elndk

4. Beszrimol6 a kulturrilis iiriiks6g6nek ripoldsival kapcsolatos feladatok
ell{tfsa c6ljdb6l 2018. szeptember 1-j6n Kribrinydn az Ohegy parkban
megrendezett XI. K6brinyai Rendv6delmi Nap16l (sz6beli el6terjesztds)
Eload6: Bacsa Gyula elnrik

5. Beszrimo16 a Budapest F6vrlros X. keriilet K6b6nyai 6nkorminyzat
2512012. (V. 23.) iinkormdnyzati rendelet v6lem6nyez6s6rdl (sz6beli
el6terjesztds)
Eload6: Bacsa Gyula elndk

6. Javaslat a kulturflis iiriiks6g6nek 6pol6s6val kapcsolatos feladatok ell6tfsa
c6lj6b6l 2018, szeptember 28-in megrendez6sre kerii16 Orm6ny
Fiiggetlens69 Napja rendezv6nyre (sz6beli eloter.jesztes)
El6ad6: Bacsa Gyula elnOk

'/ . Javaslat az iirm6ny hagyominyok ipol6sa c6ljib6l az 6rm6ny
hagyomriny6rz6 k6fest6 szakkiir tovibbi miikiid6s6re, illetve iinnep6lyes
ki6llit:is megnyit6 szervez6s6re (sz6beli el6terjeszt6s)
Elclad6: Bacsa Gyula eln6k

8. Javaslat az iirm6ny kulturrilis iiriiks6g6nek ipol6s6val kapcsolatos
feladatok ell{t{sa c6ljrlb6l az Aradi v6rtanrik tisztelet6re 2018. oktriber S-6n
10.00 6rakor megrendez6sre keriil6 megeml6kez6sre (sz6beli el6terjesztds)
Elciad6: Ilacsa Gyula elnok
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9. Javaslat a kultur6lis hagyomrinyok {pol6sa c6ljrlb6l a K6brinyai Szerb
Onkorm{nyzat 6ltal 2018. okt6ber 6-:in, 18.00 6rakor a K6riisi Csoma
Sindor K6bdnyai Kultur6lis Kiizpont (l105 Budapest, Szent L6szl,6 t,6r '7 -
I 4.) szinhizterm6ben megrendez6sre keriil6,,Balk:ln Hangi a Fcsztivilon"
val6 r6szv6telre (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Bacsa Gyula elndk
Javaslat a kultur6lis hagyom6nyok 6pol6sa c6ljdb6l 2018. okt6ber 6-6n,
10.00 -18.00 6ra kiiziitt az Orm6ny Kultur6lis Ktizpontban (1053 Budapest,
Semmelweis utca 17.) megrendez6sre keriil6 ,,II. Nemzetkiizi Orm6ny
Diaszp6ra Fesztivil Nyilt Mfiv6szeti Napjfn" vaki r6szv6telre (szobeli
el6terjesztds)
Eloado: Bacsa Gyula elndk

Esetleges t6volmaradris6t kdrem, a Polgrirmesteri
sziveskedj6k.

Budapest, 2018. szeptember 17.

Hivatal 4338-141-es telefonszilm6n jelezni

Bacsa-



KOBANYAI ORMENY ONKORMANYZAT
rrpvrsu6-rrsrUlrrB

I I 02 Budapest.-Szent Liszlil t6r 29.

K6sziilt:

JEGY26K6NYV

a K6b6nyai Ormdny 0nkorm6nyzat 2018. szeptember 25-€n 15.00 6rai
kezdettel a Kordsi Csoma Srindor K6brlnyai Kulturrilis Kdzpont, KOSZI
(1105 Bp. X., El6d utca l.) I emelet 10. sz6m alatti nemzetisdgi irod6ban
megtartott kdpvisel6-test0leti iil6sdn.

,l cle n vann:rk: Bacsa Gvula
Lbrinczi Arpiid Szabolcs
Takiics Eva

elntik
elnrikhelyettes
kdpvisel6

jogisz
civil ds nemzetisdgi referens

A Kribrinyai Polg:ir rnr esteri Ilivatal r6sz616l tan:icsl<ozlrsi joggal:
dr. Szabados Ott6
J6grind Szabados Henrietta

Bacsa Gyula, a K6b6nyai Ormdny Onkorm6nyzat elndke tidvdzli a megielenteket ds a
rendes testiileti iildst megnyitja. Meg6llapitja, hogy a testiileti iil6sen 3 f6 kdpvisel6
megjelent, ds a testiilet hatiirozatk6pes. Bejelenti, hogy a jegyzoktinyv magyar nyelven
kdsztil. K6r mindenkit, hogy az iil6s jelenldti ivdt irj6k al6, amely a jegyz6kcinyviik,
arnely kdzokiratnak min6siil melldkletdt kepezi az elkdszitett meghiv6val 6s az irrisbeli
el6terjesztdsekkel egyiitt.

Javasolja, hogy a jegyzokcinyv hitelesit6sdvel Tak6cs Eva k6pvisel6t bizza meg a
Kepvi selo-testlilet. Kdri a szav azatok megteteldt.

Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 fovel hat6rozatk6pes.

hatirozata
(3 igen, egyhan gt szavazattal)

K6b6nyai Ormdny Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testtilete a jegyz6kdnyv hitelesitds6vel
Takiics Eva kdpviselot megbizza.

Elniik: Bejelenti, hogy a jegyz6kdnyvet J6g6n6 Szabados Henrietta civil 6s nernzetisdgi
relerens vezeti.

Elniik: Ismerteti a napirendi pontokat, majd kdri a szavazatok megteteldt.

visel6-tcst iilct6 n c k
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Elntik: A Kdpvisel6+estiilet 3 f6vel hatiirozatkdpes.

hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K<ib6nyai Ormdny Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testtilete a testiileti iilds napirendjdt az
alSbbiak szerint fogadj a el:

1. Javaslat a K6bfnyai Orm6ny Onkorm{nyzat 2018. 6vi kiilts6gvet6s6nek
m6dosit6s6ra (sz6beli eloterjeszt6s)
El6ad6: Bacsa Gyula eln6k
Beszimol6 az iirm6ny kulturrllis iirtiks696nek 6pol6sdval kapcsolatos
feladatok ell6t6sa c6ljib6l 2018. jrilius 21-6n megrendezett Orm6ny
Kulturrilis 6s Gasztron6miai Nap16l (sz6beli eloterjesztds)
El6ad6: Bacsa Gyula elndk
Besz:{mol6 az iirm6ny kulturrllis iiriiks696nek 6pol6sival kapcsolatos
feladatok ell6tisa c6ljdb6l 2018. augusztus 20-6n megrcndczett Szcnt
Istv6n-napi iinneps6g16l (sz6beli eloterjesztds)
El6ad6: Bacsa Gyula elndk
Besz6mol6 a kulturflis iiriiks6g6nek 6po16s{val kapcsolatos feladatok
cll6t6sa c6lj6b6l 2018. szeptember l-j6n K6biny6n a, Ohcgy parkban
megrendezett XI. K6b6nyai Rendv6delmi Nap16l (sz6beli el6terjesztds)
E,load6: Bacsa Gyula elndk

5. Bcsz{mol6 a Budapest F6v6ros X. keriilet K6b6nyai Onkorm:inyzat
2512012. (V. 23.) iinkormdnyzati rendelet v6lem6nyez6s6r6l (sz6bcli
el6terjesztds)
El6ad6: Bacsa Gyula elndk
Javaslat a kultu16lis iiriiks6g6nek 6pol6s6val kapcsolatos feladatok ell6tdsa
c6ljib6l 2018. szeptember 28-6n megrendez6sre kerii16 C)rm6ny
Fiiggetlens6g Napja rendezv6nyre (sz6beli eloterjesztis)
[:.l6ad6: Bacsa Gyula eln6k
Javaslat az iirm6ny hagyominyok 6pol6sa c6ljribril 

^z 
6rm6ny

hagyominy6rz6 k6fest6 szakkiir tovfbbi miikiid6s6re, illetve iinnep6lyes
kirillitrls megnyit6 szervez6s6re (sz6beli ekiterjesztds)
El6ad6: Bacsa Gyula elnrik
Javaslat az iirm6ny kulturilis tiriiks6g6nek 6poLisrival kapcsolatos
feladatok elkit{sa c6ljdb6l az Aradi v6rtanfk tisztelet6re 2018. okt6ber 5-6n
10.00 6rakor megrendez6sre kerii16 mcgeml6kez6sre (sz6beli eloterjesztds)
E,load6: Bacsa Gyula elnOk
Javaslat a kulturdlis hagyominyok ipollsa c6lj5b6l a K6bdnyai Szerb
Onkormrinyzat 6ltal 2018. okt6ber 6-5n, 18.00 6rakor a K6riisi Csoma
Srindor Kdb:inyai Kulturilis Kiizpont (1105 Budapest, Szent Lflszli t6r 7-
14.) szinhdzterm6ben megrendez6sre keriild,,Balk6n Hangia Fesztivrilon"
val6 r6szv6telre (sz6beli eloterjesztds)
tr.l6ad6: Bacsa Gvula elnok

3.

4.

6.

7.

8.

9.
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l. napirendi pont tdrgya: Javaslat a K6b6nyai Orm6ny Onkormdnyzat 2018. 6vi
kiilts6gvet6s6nek m6dositis6ra (sz6beli el6terjesztds)

Elniik: T6jdkoztatja a kdpvisekiket, hogy a 2018. 6vi kciltsdgvetds m6dosit6sa sztiks6ges,
mivel a Gazdasagi 6s Pdnztigyi F6oszt6ly tdjekoztatilsa szerint az egyes fi5krinyvi
sz6mlrikon nincs elegendo el6ir6nyzat. Ez fi6n ismerteti a rdszletes 6tcsoportosit6si
javaslatot 6s kdri a kdpvisel6ket, hogy mondjdk el vdlemdnyiiket, egyetdrtds esei6n tegydk
rreg szavazataikat.

Takrics Eva: Egyetdn az eln<ik javaslatrival.

Elniik: A K6pvisel6-testtlet 3 f6vel hatdrozatk6pes.

hat6rozata
(3 igen, egyhangf szav azattal)

1. A K6b6nyai Ormdny Onkormiinyzat Kdpvisel6testi.ilete a K6b6nyai Ormdny
onkorm6nyzat 2018. dvi k6ltsdgvetds6r6l sz6l6 17/2018. (II. 15.) hat6rozat6t az
aldbbiak szerint m6dositja ds az alibbi rovatokra helyezi:

Kl Szemdlyijuttatrisok, dnkdntv6llaltfeladat
K2 Munkaad6kat terhelo j6rul6kok ds szociiilis

hozzitjirul{si ad6, dnkdnt v6llalt feladat
K3 Dologi kiad6sok, <inkdnt v6llalt feladat
K6 Beruhriziis.kritelezrifeladat

K3 Dologi kiadrisok, krjtelezo feladat

-61 979 Fr

-32282Ft

-17 320Ft
-76 200 Ft

187 781 Ft

2. A Kipviseki-testulet f'elkdri az elncikdt a szuks6ges intdzkeddsek megtdtel6re.
Hat6rido:
Felel6s:

azonnal
elndk

2. napirendi pont t{rgya: Beszdmoki az tirm6ny kultu16lis iiriiks6g6nek
ri.poLisival kapcsolatos feladatok cllftisa c6ljrib6l 2018. jrilius 2l-6n mcgrendezett
Orm6ny Kultur:ilis 6s Gasztron6miai Nap16l (sz6beli et6terjesztds)

Elniik: Tdj6koztada k6pviselSket, hogy az iirm6ny kultu16lis iiriiks6g6nek
:ipol:is{val kapcsolatos feladatok ellitfsa c6lj6b6l 201 8. jrilius 2l -6n,16.00 6rakor a
B6rka udvar6n (l 105 Budapest, Ih6sz utca 26.) megrendeztdk az Orm6ny Kulturilis
6s Gasztron6miai Napot kulturiilis programmal 6sszek6tve, amelyen Lusine
Hakob.lan eload6rnrivdsz rirrn6ny dalokat dnekelt ds a venddgek drm6ny nemzeti
iteleket k6st6lhattak. A rendezvdnyszervez6s kdltsdgeihez brutt6 60 000 Ft
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keretdsszeget biztositottak a2018.lvi kriltsdgvet6sben meghatarozott dologi kiadrisok
terh6re. Keri a besz6mol6 elfogad6s6t, majd a szavazatok megtdteldt.

Tak6cs liva: Egyetdrt az elndk javaslat6val.

Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 fovel hat6rozatkdpes.

hatirozata
(3 igen, egyhangliu szav azattal)

K6b6nyai Orrndny Onkorm6nyzat KdpviselS-testiilete az iirm6ny kulturilis
iirdks6g6nek 6polSsdval kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj6b6l Bacsa Gyula eln6k
beszdmol6j6t a 2018. jrilius 2l-6n a B6rk6ban (1105 Budapest, Ihiisz utca 26.)
megrendezett Orm6ny Kulturdlis 6s Gasztron6miai Napr6l elfogadja. Az linnepsdg
rendezv6nyszervez6si kdlts6geihez brutt6 60 000 Ft keretdsszeget biztositottak a 201 8.
6vi kdlts6gvetdsben meghatiirozott dologi kiad6sok terh6re.

3. napirendi pont t6rgya: BeszSmol6 az 6rm6ny kultu16lis iiriiks6g6nek
6pol6s6val kapcsolatos feladatok elldtrisa c6lj6b6l 2018, augusztus 20-6n
megrendezett Szent Istv6n-napi iinneps6g16l (sz6beli eloterjesztds)

Elniik: T6j6koztatja a kdpvisel5ket, hogy a kulturilis iiriiks6g6nek ipolfsrival
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj6b6l egyi.ittmtikddve a Budapest F6vriros X.
keriilet Kribdnyai Onkormiinyzattll resil vettek a Magyar Olt6r ekitti t6ren ( 1 105
Budapest X., Szent Ldszlo ter 7 -14.) 2018. augusztus 20-6n 10.00 6rakor megrendezett
Szent Istv6n-napi iinneps6gen. A kulturrilis mrisoron rdszt vett Takiics Eva k6pviselii.
Unnepi beszddet mondott Radvdnyi Gribor K6b6nya alpolgdrmesrere, valamint a
keriileti egyhdzak (katolikus, evangdlikus, reformdtus) k6pvisel6i. Krizremrikridtek a
P6dium Szinh{z mtivdszei. Sor keriilt keny6rszentel6sre, koszoniziisra a mrisor
Hirnnusszal kezd6d<itt, majd Sz6zattal z6rult. K6ri a k6pviseloket, hogy fogadjrik el a
besziimol6t.

L6rinczi Arp:id Szatrolcs: Rdszt vett a rendezv6nyen.

Elniik: A K6pvisel6-testtlet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

(3 igen, egyhan g,b szayazattal)

Kribrinyai Orrn6ny Onkorrn6nyzat Kdpvisekitestiilete Bacsa Gyula elndk
beszdrnol6j6t a 0rm6ny kultur6lis tiriiks6g6nek 6pol6s6val kapcsolatos feladatok
ellftfsa c6ljfb6l, valarnint a 2018, augusztus 20-6n a Magyar Olt6r el6tti tdren

Irat:irozata
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(Budapest X., Szent Lasd6 fti 7-14.) megrendezett Szent Istvfn-napi flnneps6gr6l
elfogadja.

4. napirendi pont t6rgya: Beszdmo16 a kultur6lis iiriiks6g6nek rlpolisival
kapcsolatos feladatok elldtfsa c6ljrib6l 2018. szeptember l-jdn K6bfnyrin az
Ohegy parkban megrendezett Xl. K6binyai Rendv6delmi Napr6l (szobeli
eltiterjesztds)

Elniik: T6j 6ko ztatla a k6pvisel6ket arr6l, hogy a kulturilis iiriiks6g6nek 6pol6s:lval
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6ljfb6l a Budapest FSv6ros X. keriilet K6biinyai
Onkorrndnyzatt6l meghiv6st kaptak ds a f6z6versenyen is r6szt vettek az 6hegy
parkban 2018. szeptember l-jdn megrendezett XI. K6b6nyai Rendv6delmi Napra. A
rendezvdnyen rdszt vettek a k6pvisel6k, akik hagyomdnyos drmdny nemzeti dteleket
k6szitettek gasztron6miai bemutat6val egybekdtve ds megkin6lt6k a venddgeket.
Unnepi kciszdntot mondott D. Kov6cs R6bert, K6b6nya polg6rmestere. Sor keri.ilt
ftizoversenyre, katonai testneveldsre, lovas parrid6ra, szolg6lati kuty6s bernutat6ra,
kdzelharc bemutat6ra, trizolt6 6s mentdsi gyakorlatra. A gyerekek rdsz6re voltak
tigyessdgi versenyek, j6tdkos vetdlked6k, bernutat6k sok-sok zendvel, szinpadi
eloadiisokkal egybekdtve. A program rendezvdnyszervezdsi, dekor6cio ds dologi
kdlts6geihez brutt6 120 000 Ft keretdsszeget biztositottak a 2018. evi kdlts6gvet6sben
meghat6rozott dologi kiad6sok terhdre. Kdri a besz6mol6 elfogadiisdt, majd a
szavazatok rnegtdtel6t.

Takfcs Eva: Rdszt vett a rendezvdnyen. Nagyon sokan voltak es j6l sikerUlt. Egyetdrt
az elndk javaslat6val.

Elntik: A Kdpvisel6-testiilet 3 ftivel hat6rozatk6pes.

(3 igen, egyhangf szav azattal)

l. Kcib6nyai Orrndny Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testtilete Bacsa Gyula elncik
besz6rnol6jrit a kultur6lis iiriiks6g6nek 6pol6sival kapcsolatos feladatok ellSt:isa
c6ljdb6l, a feladatalapri t6mogatisr6l, valamint a 2018. szeptember l-j6n a Oh.gy
parkban megrendezett XI. K6brinyai Rendv6delmi Nap rendezv6nyr6l elfogadja. A
program rendezvdnyszervez6si, dekor6ci6 6s dologi k6ltsdgeihez brutt6 120 000 Ft
keretdsszeget biztositottak a 2018. dvi kdltsdgvetdsben meghatiirozott dologi kiadrisok
terh6re.

2. A Kdpviseki-testiilet felkeri az elndkdt a sziiksdges intdzkeddsek megtdteldre.
Ilatririd6: azonnal

ha1:'r rozata

Felel6s: elntik



6

5.. napirendi pont trirgya: Beszimol6 a Budapest F6v6ros X. keriilet K6b6nyai
Onkorminyzat 2512012, (V. 23.) iinkormSnyzati rendelet v6lem6nyez6s616l
(sz6beli el6terjesztds)

J6gdn6 Szabados Henrietta: Tirjdkoztatja a Kdpvisel6testiiletet arr6l, hogy a

Budapest F6vdros X. keriilet K<ib6nyai Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete (a
tov6bbiakban: K6pvisel6-testiilet) a muze6lis intdzmdnyekr6l, a nyilv6nos kdnyvtiiri
ell6t6sr6l 6s a kdzmrivel6ddsr6t sz6l6 1997. dvi CXL. tdrvdny (a tovdbbiakban:
tdrvdny) 77. $-6ban kapott felhatalmazis alapjin megalkotta a helyi ktizmiivel6d6srol
sz.6l6 2512012. (V. 23.) dnkorm6nyzati rendeletdt (a tov6bbiakban: Rendelet). A
tdrvdny 6s egyes kapcsol6d6 tdrvdnyek m6dosit6s6r6l sz6l6 2017.6vi LXVII. torvdny
hatdlyba ldpdse miatt sziiksdgess6 vdlt a Rendelet m6dositiisa. A trirv6ny 83/A $-a
kimondja, hogy a helyi lehetosdgek 6s sajritossdgok alapjin a telepiil6si dnkorm6nyzat

- a teleptil6si nemzetisdgi dnkormiinyzattal val6 egyeztet6st kOvet6en - rendeletben
hatirozza meg a kdzmrivel6ddsi alapszolg6ltat6sok kdrdt, a feladatellAtas formdidt.
rn6rtdkdt.

Blniik: K<iszdni J6g6n6 Szabados Henrietta lr6jekozta:ojil 6s egyetdrt a rnelldkletkint
becsatolt helyi krizmr-ivel6ddsr6l sz6l6 2512012. (V. 23.) rinkorm6nyzati rendelet
m6dositris6val. A rendeletet a k6pvisel6k ritolvastrik. Kdri a szavazatok megtdteldt.

Takrics Eva: Egyetdrt az elncik javaslat6val.

Elniik: A K6pviselo-testiilet 3 fovel hat6rozatkdpes.

66/2018.
hatfrozata
(3 igen, egyhan gt szav azatlal)

1. A K6b6nyai Ormdny Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testUlete egyetert a Budapest Foviiros
X. keriilet K6b6nyai Onkorm6nyzat helyi kcizmrivel6d6srol sz6l6 2512012. (V. 23.)
dnkorm6nyzati rendelet m6dositiisiival.

2. A Kdpviseki-testi.ilet felkdri az elnrikot a sziiks6ges int6zkeddsek megtdteldre.
Hatdrid6:
Felel<is:

azonnal
elnrik

6. napirendi pont tirgya: Javaslat a kultur:ilis iiriiks6g6nek 6pol6sfval
kapcsolatos feladatok ellitisa c6lj6b6l 2018. szeptember 28-6n mcgrendez6sre
keriil6 Orm6ny Fiiggetlens6g Napja rendezvdnyre (sz6beti eloterjesztes)

Elniik: T6j 6ko ztatja a k6pvisel6ket arr6l, hogy iddn is a kulturilis iiriiks6g6nek
ipolisrlval kapcsolatos feladatok ellit6sa c6ljrib6l hagyorn6nyos modon
rnegrendezik az 6rm6ny Fiiggetlens6g Napja 27. 6vfordul6ja alkalmrib6l 2018.
szeptember 28-6n 1 5.00 lrakor az Orm6ny Hagyominy6rz6 Kulturf lis Estet a
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G0riig Klubban (1104 Budapest, Kada utca 120.) A rendezvdnyre erkezb vend6geket
kulturiilis mrisor, a k6fest6 szakkrir ki6llit6sa fogadja. A vend6geket <irmdny nyelvii
dtelnevek feliratoziisrival, <irmdny hagyomiinyos siitemdnnyel (marlenka) kinrilj6k. A
program utin az iirmeny nemzet 6teleib6l k6stol6val egybek6t6tt gasztron6miai
bemutat6ra ker0l sor. A rendezvdnyt megnyitja Bacsa Gyula eln6k. Javasolja, hogy a
rendezvdny sz6llit6si, szervezdsi, dekor6ci6 koltsdgeihez brutt6 120 000 Ft
keretdsszeget biztositsanak a 2018. 6vi kriltsdgvetdsben meghatdrozott feladatalapri
t6mogat6sok terhdre. K6ri a k6pvisel i5khozzirszllitsr4t, majd a szavazatok megtdtel6t.

Takrics Eva 6s L6rinczi Arp6d Szabolcs: T6mogatj6k az elndk javaslat6t. Ordmmel
vesznek rdszt a rendezvdnyen.

Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 ftivel hat6rozatkdpes.

hatirozata
(3 igen, egyhan gi szavazafial)

I . Krib6nyai Ormdny Onkormiinyzat K6pvisel6-testiilete Bacsa Gyula elmdk
besziimol6j6t a feladatalapri tdmogat6sr6l, valamint a kulturilis tiriiks6g6nek
fpolisrival kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj6b6l 2018. szeptember 28-rin, 15.00
orakor az 6rm6ny Fiiggetlens6g Napja 2i. 6vfordul6ja alkalmrib6l 6rm6ny
Hagyomrlny6rz6 Kultu16lis Estet rirmdny kultur6lis mrisorral, 6rmdny nyelvii
etelnevek feliratoz6siival, drrndny hagyomrinyos sttemdnnyel (marlenka) kin6lja es
Jerevdn 2800 sz6nyeg kidllitast rendez a Gdrrig Klubban (1104 Budapest, Kada utca
120.). A rendezvdny sz6llitdsi, szervez6si, dekor6ci6, krilts6geihez brutt6 120 000 Ft
keretdsszeget biztosit a 2018. 6vi kdltsdgvetdsben meghatdrozott dotogi kiad6sok
terhdre.

2. A Kepvisel6{esttilet felkdri az elncikrit a sziiksdges intdzkeddsek megt6teldre.
Hat6rid6:
Felel6s:

azonnal
elndk

7. napirendi pont tirgya: Javaslat az iirm6ny hagyom6nyok 6pol6sa c6ljrib6l az
Orm6ny hagyom6ny6rz6 k6fest6 szakkiir tov6bbi miikiid6s6re, illefve iinnep6lyes
ki6llit{s megnyit6 szervez6s6re (sz6beli eloterjeszt6s)

Fi,lniik: Javasolja a kdpviseloknek, hogy 2018. szeptember 1-.i6tol - 2018. december
3l-eig tov6bb rnrikddtessdk a hagyom6ny6rz6 kofest6 szakkrirt a Nemzetisdgek ds
Civil Szervezetek Hdzilban. A szakkdrt a Janikovszky Eva Magyar - Angol K6t
Tanit6si Nyelvri Altal6nos Iskola tanrirn6je Jand6 Agnes egy6ni v6ilalkoz6 vezeti 6s
diSkok is szivesen jdmak. A szakkdrt heti egy alkalomrnal szerdai napokon tarri6k. A
szakkort vezet6 taniirn6 dijazasara havonta 20 000 Ft dsszeget .javasol biztositani
alanyi mentes sz.6mla ellendben. A k6festo szakkdr iinnep6lyes kirillit{s
megnyit6jira 2018. okt6ber 5-6n 14.00 6rakor keriil sor a kezdeuel a Kordsi csoma
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SiindorK6biinyai Kulturalis K6zpont, KoSZI (1105 Bp.X., El6d utca t.), melynek
rendezvdnyszervezdsi k<ilts6geihez 100 000 Ft keret<isszeget javasol biztositani a 2018.
dvi kdltsdgvetdsben rneghat6rozott dotogi kiadrisok terhdre. K6ri a szavazatok
megtdtel6t.

L6rinczi Arprid Szabolcs: Egyetdrt az elnrik javaslat6val, hogy tov6bb kell
mrik<idtetni a szakkrirt, amig van rri 6rdekl6dri gyermek ds anyagi foniis.

Elniik: A Kdpviselo-testiilet 3 frivel hatiirozatkdpes.

(3 igen, egyhangri szav azattal)

l. K6b6nyai Ormdny Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete rigy hatdroz, hogy 2018.
szeptember l-jdt6l - 2018. december 3l-6ig a Hagyom6ny6rz6 K6fest6 Szakkiir
vezet6sdvel Jand6 Agnes (l143 Budapest, StefaniJiit 21.) egylni v6llalkoz6t bizza
meg havonta 20 000 Ft alanyi mentes szdmla ellen6ben, valamint a k6festri szakkdr
iinnep6lyes ki6llit6s megnyit6ja rendezv6nyszervez6si kriltsdgeikhez 100 000 Ft
keretosszeget biztosit a rendelkezds6re rill6 2018. dvi kdltsdgvetdsben meghatiirozott
dologi kiad6sok terhdre.

2. A Kdpviselo-testiilet felkdri az elntikdt a megbiz6si szerzodds megkdt6s6re.
Hat6rid6:
Felel6s:

azonnal
elncik

8. napirendi pont t6rgya: Javaslat az iirm6ny kulturilis iiriiks6g6nek dpohisrival
kapcsolatos feladatok ell6tdsa c6ljnb6l az Aradi v6rtanrik tisztelet6re 2018.
okt6ber 5-6n 10.00 6rakor megrendez6sre keriil6 megeml6kez6sre (sz6beli
el6terjesztds)

Elniik: TSjdkoztatja kdpvisel6ket arr6l, hogy egyiittmrikcidve a Budapest F6v6ros X.
keriilet Ktib6nyai 6nkorm6ny zattal az iirm6ny kultur6lis tiriiks6g6nek 6pol6s{val
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6ljnb6l rdszt vesznek 2018, okt6ber 5-6n 10.00
orakor az Aradi vdrtan[k tisztelet6re megrendezdsre keriiki iinnepi megemldkezdsen a
R6koskereszttri U j k6ztemet6 I 848-as sirhelyekn6t ( 1 108 Budapest, i., Kozma utca
8-10.). A kdpvisel6k rdszt vesznek a koszorrizdson. Unnepi beszddet mond dr. Varjuni
dr. Fekete lldik6 tankeriileti igazgatl. Kdzremtikddnek a K6bdnyai Fekete Istviin
Altal6nos Iskola tanul6i: a trOs<it napja cimii mtisorukkal. A megemldkezds
koszorriziissal ziirul. Javasolja, hogy a koszorf kriltsdgdhez brutt6 5 000 Ft 6sszeget
biztositsanak a 2018.6vi kdltsdgvet6sben meghatiirozott dologi kiaddsok terhdre. K6ri
a beszdmol6 elfogadrisrit, majd a szavazatok megtdteldt.

Takfcs Eva: Egyet6rt az elnrik javaslat6val.

Elniik: A K6pvisel6-testiilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

hal:i rozata



hatfrozata
(3 igen, egyhan gi szavazattal)

1 . K6b6nyai Ormdny Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testii lete az iirm6ny kulturrllis
iiriiks6g6nek 6pol6srlval kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj6b6l Bacsa Gyula elndk
besz6rnol6j6t a 2018. okt6ber 5-6n 10.00 |rakor az Aradi v6rtanrik tisztelet6re
megrendezdsre keriilS iinnepi megeml6kez6sr6l a Rrikoskeresztriri Uj kriztemet6
1848-as sirhelyekndt (1108 Budapest, X., Kozrna utca 8-10.) elfogadja. A koszor[r
kdltsegeihez brutt6 5 000 Ft risszeget biztosit a 2018. evi kcilts6gvetesben
meghatiirozott dologi kiad6sok terhdre.

2. A Kdpviselti-testiilet felkdri az elndk6t a sziiks6ges intdzkeddsek megtdteldre.
Hatririd6:
Felelos:

azonnal
elndk

9. napirendi pont-.trirgya: Javaslat a kultur6lis hagyomf nyok :ipolfsa c6ljfb6l a
Kdbinyai Szcrb Onkormhnyzat 6ltal 2018. okt6ber 6-{n, 18,00 6rakor a K6rtisi
Csoma Srindor K6brlnyai Kulturrilis Kiizpont (1105 Budapest, Szent Liszll t6r 7-
14.) szinhdzterm6ben megrendez6sre keriild ,,Balk6n Hangia Fesztiv6lon', val6
16szv6telre (sz6beli eloterj eszt6s)

Elniik: T6j 6ko ztatja a kdpviseloket, hogy a kultur6lis hagyomfnyok 6pol:isa
c6lj6b6l meghiv6st kaptak a Krib6nyai Szerb Onkorminyzatt6l 2018. okt6ber 6-rin,
18.00 6rakor megrendez6sre kertil<i Balkin Hangia Fesztivdlra. amely a K6riisi
Csoma Sdndor K6brinyai Kulturilis Kiizpont ( I I 05 Budapest, Szent Lttsz,lo ter 7 -
14.) szinhdzterrn6ben lesz. Az esten fell6pnek: Kolo, Martenica, Mydros es a Zabavna
Indusztrija Zenekarok, valarnint a F6klya, Helidonaki, Jantra, Martenica, Opanke,
Roararing, Tabiin 6s a Tdkr,li D€lszl'v Trincegyiittesek. A mrisor ut6n 21.00 -02.00
6rdig bolg6r, gdrdg, ddlszl6v ds szerb tSnchta lesz. Kdri a kdpvisel6ket, hogy vegyenek
rdsz a rendezv6nyen. Kdri a szavazatok megtetel6t.

Tak6cs Eva: Egyetdrt az elndk 161€koztaI6jilal, ds szivesen vesz r6szt a flesztivdlon.

Elniik: A Kipvisel6testiilet 3 f6vel hatiirozatkdpes.

hatdrozata
(3 igen, egyhangri szav azatlal)

K6brinyai Ormdny Onkorm6nyzat K6pviset6testiilete Bacsa Gyula etnok
Lllekoztal6jit - a K6b6nyai Szerb Onkorminyzat 6ltal 2018. okt6ber 6-dn, 18.00
6rakor a K6riisi Kulturrilis Ktizpont (1105 Budapest, Szent Litszl(. t6r 7-14.)
szinh6ztermdben megrendezdsre keriil6 Balk6n Hangia Fesztiv6lon val6 rdszvdtelrol
- elfogadja.

csIiiletdncli
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10. napirendi pont t6rgya: Javaslat a kultur6lis hagyom6nyok ripokisa c6lj6bril
2018. okt6ber 6-6n, 10.00 -18.00 6ra k6z6tt az 6rm6ny Kulturflis Kiizpontban
(I053 Budapest, Semmelweis utca 17.) megrendez6sre keriil6 ,,II. Nemzetkiizi
orm6ny Diaszp6ra Fesztivril Nyilt Miiv6szeti Napj6n" val6 r6szv6telre (sz6beli
elSterjesztds)

Elniik: Trij dko ztatja a k6pvisel6ket, hogy az rirmdny kulturrllis hagyomrlnyok
Spoldsa c6lj6b6l rneghiv6st kaprak az Ormdny Kulturdlis Krizpontt6l 2018. oktr5ber
6-rln, 10.00-18.00 rira kiiziitt megrendezdsre keriil6 ,,II. Nemzetkiizi 6rm6ny
Diaszp6ra Fesztiv:ll Nyilt Miiv6szeti Napj6ra,, (1053 Budapest, Semmelweis utca
17.). A rendezv6nyen sor keriil uvegh6tlapfestdsre, rneg lehet tanulni kicsit rirmdnyiil
is a milsor zongorakoncerfi el zdrul, felldp Tapaszt6 Giibor ds Kiriily Bakizs. Lehetcisdg
lesz drmdny kdnyvek v6siirl6s6ra. A programot Martaian Ermone zabel tarja. K€ri a
k6pvisel6ket, hogy vegyenek rdsz a rendezv6nyen. Javasolja, hogy a rendezvdny
dekoriici6 kdltsdgeihez brutt6 50 000 Ft osszeget biztositsanak a 201g. 6vi
kdltsdgvetdsben rreghat6rozott dologi kiad6sok terhdre. Kdri a beszimol6 elfogadiisrit,
maid a szavazatok megtdtel6t.

'rak6cs Eva: Egyetdrt az elniik ti$4kozl"at6javal, 6s szivesen vesz r€,szta fesztiviilon.

Elniik: A K6pviselo{estiilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

(3 igen, egyhangri szavazatal)

I . K<ib6nyai Ormdny Onkorm6nyzat Kdpvisel6+estiilete Bacsa Gyula eln6k

,.t6koztat6jrit - az ormdny Kultur6lis Kozpont megrendezdsre keriiki ,,II. Nemzetkiizi
Orm6ny Diaszp6ra Fesztivdl Nyilt Miiv6szeti Napj6n" (1053 Budapest,
Semmelweis utca 17.) val6 rdszvdtelr6l - elfogadja. A dekor6ci6 kdltsdgeihez brutt6
50 000 Ft osszeget biztosit a 2018. dvi kdltsdgvetdsben meghatiirozott dologi kiaddsok
terhdre.

2. A Kdpviselo-testtilet felkdri az elndktit a sztiksdges int6zkeddsek megtdteldre.
Ilat6rido: azonnal
Felel6s: eln6k

Elniik: Meg6llapitja, hogy tov6bbi javaslat vagy dszrevdtel a k6pvisel6k r6sz6r6l nem
6rkezett, megkdszcini a jelenl6v6k aktiv rdszv6teldt, ds a testiileti [l6st 15.20 kor
bezdrla.

lntucrr Y"q,
K.m.f.

Jegyz6k6nyv-hitelesit6
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sz{mri e16terjeszt6sBudapest F6v:iros X. kcriilet
Kribrlnyai Onkorm6nyzat
Jegyzr6je

El6terjeszt6s
a K6pviseld-testiilet r6sz6re

a helyi kiizmiivel6d6s16l sz6l6 2s12012. (v. 23.) dnkorm6nyzati rendelet m6dositds616l

l. Tartalmi iisszefoglal6

Budapest F<ivaros X. keriilet K6brinyai dnkormrinyzat Kdpviseltitestiilete (a tov6bbiakban:
Kdpvisel6-testiilet) a muze6lis int6zm6nyekr<il, a nyilvrinos kiinyvtriri ellat6sr6l 6s a
k6zmiivel6d6sr6l sz6l6 1997. 6vi cXL. t6rv6ny (a tov6bbiakban: T6rv6ny) 77. g-riban kapott
felhatalmaz6s. alapjrin megalkotta a helyi k6zmiivel6d6sr<it szttto 

'istzoiz. (v. 23.)
dnkormrinyzati rendelet6t (a tovribbiakban: Rendelet).
A muzeiilis int6zmdnyekr6l, a nyilviinos k<inyvtriri ell6t6sr6l 6s a k6zmiivel6d6sr6l sz6l6
1997 . dvi cXL. trirv6ny 6s egyes kapcsol6d6 tdrvdnyek m6dositds6r6l sz6l6 2017 .6vi LXVII.
tdrvdny hatdlyba l6pese miatt sziiksdgessd v6lt a Rendelet m6dositiisa. A Tdrvdny 76. $-a
rendelkezik a telepiildsi dnkorm6nyzatok kdzmrivel6ddsi feladatair6l, mely szerint a ielepiil6si
dnkorm6nyzatok kdtelez6 feladata a helyi kdzmiivel6d6si tev6kenys6g i6mogatrisa. A 76. $(3) bekezd6se l'elsorolja az alapszol}illtatLisokat, 6s a (7) bekezddsben iogziti,'hogy - tdbbek
kitzdtt - a f6vdros keriileteiben kotelez6 feladat a (3) bekezd6s szeiinti k6iniivelod6si
alapszolg6ltat6sok teljes k6r6nek megszervez6se.

A k6zmiivel6d6si alapszolg6ltatrisok a Tdrv6ny felsorol6sa szerint:
a) miivel<id6 kcizriss6gek ldtrejdttdnek el6segit6se, miik6d6siik tamogatasa, fejl6d6siik
segitdse, a kdzmtivel6d6si tev6kenys6gek 6s a miivel6d6 kdzdssdgek sz mira helyszin
biztosit6sa,
b) a krizdssdgi ds t6rsadalmi rdszvdtel biaosit6sa,
c) az eg6sz dletre kiterjed6 tanul6s felt6teleinek biztosit6sa,
d) a hagyomrinyos k6z6ssdgi kultur6tis 6rt6kek atdrttkitdse feltdteleinek biztosit6sa,
e) az amat<ir alkot6- ds el6ad6-mrivdszeti tevdkenys6g feltdteleinek biaosit6sa,
f.1 tehets6ggondozris 6s -fej leszt6s feltdteleinek biaositasa,
g) a kultur6lis alapt gazdas6gfejlesztds.

A fenti m6dosit6s alapj6n javaslom a Rendeletben meghatiirozott feladatok m6dosit6s6t.

A Kdpvisel6+estiilet a K6rdsi 
. 
csoma- sandor K6banyai Kultur6lis Nonprofit Korl6tolt

Felel6ss6gii Trirsas6g alapit6srir6l sz6l6 20512015. (V. 2i.) KOKT hatirozatival l6trehozta a
K6r6si csoma Srindor K6briLnyai Kultur6lis Nonprofit Kft.-t (a tov6bbiakban: K6r6si
Nonprofit Kft.), mety a 2015. augusaus 31-6n megsztintet6sre kertild K6r6si csoma Sdndor
K6brinyai Kultur6lis Kdzpont feladatait vette 6t.

A Tdrvdny 77. s (1) bekezddse kimondja, hogy a kdzmtivel<iddsi alapszolgiltat6sok
folyamatos hozzdferdse 6rdek6ben az tinkormrinyzat kdzdssdgi .rirt"r"i illetve
kdzmiivel6d6si intdzm6nyr biztosit, mely - tdbbek k6zi,u - segiti a kdi6ss6gi tev6kenys6get,
dsztdnzi a kdzdssdgek miik6d6s6t, mindenki sz6m6ra hozz6f6rheto. A Tdrvdny 77. $ (5)
bekezddse szerint a kdzmrivel<id6si int6zm6ny tipusa lehet: mrivelod6si hriz, miivelfiddsi
k6zpont, kulturiilis k6zpont, trjbbfunkci6s kiizmr.ivel6d6si int6zm6ny, n6pfoiskola, n6pi
kdzmiives alkot6hr2, gyermek-, illetve i{ris6gi hrL, szabadid<ikdzpont.



Az Onkormanyzat az altala fenntartott K6r6si Nonprofit Kft.-n keresztiil a k6vetkez6
kdzmiivel6d6si int6zm6nyek mrikdd6s6t bizrosida:

l. Ktirdsi Csoma Sifurdor K6banyai Kulturtilis K6zpont,
2. KOSZI 6s a Tanuszoda,
3. Ujhegyi Kcizciss6gi Hriz.
4. Helytdrt6neti Gyrijtem6ny,
5. iidul6k.

A Rendeletben a tdrv6nyi besorol6snak megfelel6en pontositani szi.iks6ges az 1rkorm1nyzat
6ltal fenntartott kdzmtivel6d6si int6zm6nyt.

A Tdrvdny 82. $-a kimondja, hogy - tdbbek kdzdtt - f<ivrirosi kertiletenkdnt K6zmiivel6d6si
Kerekasztal alakithat6, mig a 83. $ rendelkezik ldtrehoz6srinak felt6teleir6l. Az
Onkormiinyzathoz Kozmiivei6d6si Kerekasztal megalakitas6val kapcsolatban megkeresds
nem drkezett.

A Tdrvdny 83/A g-a kimondja, hogy a helyi lehet6s6gek 6s sajdtoss6gok alapjrin a telepril6si
dnkormdnyzat - a telepiildsi nemzetis6gi dnkormiinyzattal val6 egyezte6t k6vet6en -rendeletben hatirozza meg a kdzmrivel6ddsi alapszolg6ltat6sok [or6t, a feladatell6t6s

f9"lajar, m6rtdk6t. A helyi nemzetis6gi dnkormanyzatokkal az egyeztet€s megrdrtdnt. Az
6ltaluk meghozott hat6rozatokat az el6terjeszt6s 2. melldklete arrtalmazza.

II. Hatdsvizsg:itat

A Rendelet m6dosi6sa k6veti a t6rv6nyi m6dositiist, igy garant6lja a jogszeni mrikcidds
feltdteleit. A kdzmrivel6ddsi alapszolgaltatiisok Tdrvdny szirinti mOaosit6sa b?viti az el6rhetri
_szolg6ltat6sok kdr6t, igy kisz6lesedik a lakossiig k6zmrivel6d6si ell6tottsiiga. A K6rtjsi
Nonprofit Kft. az 6ltala mrikddtetett intdzm6nyekben a T6rv6nyben ireghatrirozott
kdzmiivel6ddsi alapszolg6ltat6sok teljes kdrdt biztosftja, vezetlle 6s k6imiivel6d6*si szakmai
munkak<irben foglalkoztatott munkatdrsak legal6bb 30 o%-a mesterfokozattal 6s szakirrinyri
vdgzetts6ggel rendelkezik, igy az int6zm6ny tipusa a t6rv6nyi besorol6s alapjrin: kulturrilis
kdzpont.

III. A v6grehajtds felt6telei

A Rendelet m6dosit6sa a Magyarorsz6g helyi 6nkormriny zatair6l sz6lo 2011. evi cl-xxxx.
ti)rvdny 42. $ 1. pontja alapjan a Kdpvisel6-testiilet kiziir6lagos hataskdre. A m6dosirris a
rendelet kihirdetds6t kiivet6en hat6lyba l6phet, felk6sziil6si id<ii nem ig6nyel, az int6zm6nyek
miikdd6sdt k6zvetleniil nem befoly6solja.

IV. Diint6si javaslat

Budapest F6viiros X. keriilet K6b6nyai Onkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete az el6terjesztds L
mell6klete szerint megalkotja a helyi k6zmiivel6ddsr6l sz6l6 25lzol2. (v. 23.) onkonn6nyzati
rendelet m6dosit6srir6l sz6l6 iinkorm6nyzati rendeletet.

Budapest, 2018. augusztus ,, "

Dr. Szab6 Krisztirin
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l. melldklet az e16terjesztdshez

Budapest F6vfros X. keriilet K6b6nyai onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilet6nek

..,12018. (... .,.) iinkorminyzati rendelete

a helyi kiizmiivel6d6s16l sz6l6 2512012- (v. 23.) iinkorm6nyzati rendelet m6dosit6s616l

Budapest Fov6ros X. kertilet K6b6nyai Onkormanyzat Kdpvisel6-testiilete a muzeiilis
int6zmdnyekr6l, a nyilv6nos kiinptriri elldtdsr6l 6s a ktizmiivelEd6sr6l sz6l6 1997. dvi CXL.
t6rv6ny 83/A. g (l) bekezd6s6ben kapott felhatalmaz6s alapj6n, a Magyarorszig helyi
rinkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi clxxxx. t6rv6ny 23. g (5) bekezdds t:. ponqauan
meghat6rozott feladatkdr6ben eljiirva a kdvetkez<iket rendeli el:

l.s

A helyi kdzmrivel<iddsr6l sz6l6 25/2012. (v. 23.) iinkormdnyzati rendelet (a tov6bbiakban:
R.) 3. g-a hely6be a k6vetkez6 rendelkezds l6p:

,,3. $ Az Onkormiinyzat a szdrntra t6rv6nyben meghatdrozott k6telez6 k6zmiivel6d6si
leladatok ell6tiisa drdekdben
a) el6segiti a miivel6d6 kdzdss6gek ldtrej6tt6t, miikdddsiiket tiimogatja, fejl6ddstiket
segiti, biztositja a helyszint a k6zmiivel6d6si tevdkenysdgek 6s a mrivll6d<i kciz6ss6gek
sztmAra,
b) biztositja akdzdss6gi 6s tdrsadalmi r6szv6telt,
cJ biztositja az egesz eletre kiterjed6 tanul6s feltdteleit,
d) biztositja a hagyom6nyos k6zdss6gi kultur6lis 6rt6kek rit6r6kit6se felt6teleit,
e) biztositja az amat6r alkot6- ds eload6-miiv6szeti tev6kenys6g felt6teleit,
fl biztositja a tehetsiggondoziis 6s -fejleszt6s felrdteleit, valamintp biztosida a kultur6lis alapri gazdas6gfej leszt6st.".

2.$

Az R. 4. $-a hely6be a kcivetkez<i rendelkez6s l6p:

,,4. $ Az Onkorm6nyzat a kdzmiivel6ddsi feladatai ellitrisa 6rdek6ben a K6r6si Csoma Siindor
K6b6nyai Kultunilis Nonprofit Korl6tolt Felel<iss6gii T6rsas6g ritj6n biztositja

a) a K6r6si Csoma Sdndor K6brinyai Kultur6tis K6zpont,
b) a KOSZI 6s Tanuszoda,
c) az Ujhegyi Kdzdss6gi Hiiz,
d) a Hell.tdrtdneti Gyiijtem6ny 6s
e) az iidi.il6k.

mrikdd6sdt.".

3.$

Ez a rendelet 2018. szeptember l-jdn l6p hatdlyba.

D. Kov6cs R6bert
polg6rmester

Dr. Szab6 Kriszti6n
jegyzo



INDOKOLAS

A muzeiilis int6zm6nyekr6l, a nyilvilnos kdnyvtriri ell6trisr6l 6s a k<izmiivel6d6sr6l sz6l6
1997. dvi cXL. tdrvdny 2017. 6vi m6dositiisa kdvetkezt6ben v6lt sziiksdgess6 a
kdzmiivel6d6si feladatok pontositisa, valamint a Krirdsi Nonprofit Kft.-n keresztiil feintartott
int€zmdny besorol6sa, ezdltal garantAlja a jogszeni mr.ikddds felt6teleit.

A kdzmrivel6d6si alapszolgiiltatrisok tdrvdnyi v ltozttst kdvet6 m6dositrisa b6viti az elerhet;
szolg6ltat6sok kdr6t.

A kdzmrivel6d6si intdzm6ny tipusa t6rv6nyi besorol6s alapjan: kultur6lis k6zpont. A
besorol6s egydrtelmiiv6 teszi, hogy a K6r6si Nonprofit Kft. a Torv6nyben meghatriLrozott
alap_szolg6ltatdsok teljes kdr6t biztositja, 6s mtik6dds6t megfelelo sz6mri 6s vdlzettsdggel
rendelkezo munkatiirs biztositja.

1



A K6BANyAI oRMENy oNronuANyzAT
KEpvrsEL6-rBsrurErB

az O rm|ny Kozthrs as 69 kikidlt6s 6nak
27. 6vfordul 6j a alkalrrrhb 6l

szeretettel meghivja Ont 6s kedves csalddjit

20L8. szeptember 28-6n, p6nteken 15.00 6rakor
tartatd6

onnaBNy HAGYOMANV6nZ 6 rurrunAu s
RENDEZVENYRE

I(oszont5t mond: dr. Mdtrai G6bor,
a Humdnszolgiltatisi Bizotts69 elnoke

A rendezv6nyt megnyitia: Bacsa Gyula,
a l{6biny ai Orminy Onkorminyzat elnoke

A rendezv6ny helyszine:
Gdrdg Klub

1104 Budapest, I(ada utca 120.

A rendezv6ny programia:

Jerevdn 2800 sz6nyeg ki6llit6s 6s a
K6fest6 szakkdrre f6r6 gyerekek alkot6saib6l ki6llit6s

Kotetlen bar6ti besz6lget6s, orm6ny nemzetis6gi gasztron6miai 6telk6stol6

@
A rendezv6nyt t6mogatia:

I(6blnyai Onkorrninyzat l(6pvise15-testiilete,
Huminszolgdltat6si Bizotts6ga

i:Q>.E-
Qil;rvfn-r

lr+'E
E, l*rj
f(:,!:
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A KobAnyai dnkormdnyzat poEermestere

MEGHIVJA6UT
2O18. okt6ber5-6n, pdnteken lO 6r6ra, az

Affi,ASH

W-P;:
.;7 ! i,,i,.r

tisuteletdrc rendezendd
mnegpnnldkezdsre,

Beszedet mond:

Dr. Varjun6 dr. Feketelldik6
tanlerilleu igazgato

Kozremukodnek:
a K6benyai Fekete Istven futaHnos Iskola tanul6i

A h6s6k napja cftnit miisorukkal
(felk6sttO pedagdeus Szab6 cyuta)

A megemldkezdst koszoniz{ssal z{rjuk!
Helyszln:

Irj kdztemeto t848-as sirhelyek
1lO8 Budapest, Kozma u. 8-1O.
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MARTENICA ZENEKAR

MYOROS
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ZABA\INA INDUSTRIJA
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tL NEh4TFrK6A Onlnriruy DASZPORA rrszlvrffiryryBudaPest i, r-*..-xsr***rii
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FessUnk egyi.itt!
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. , :, '. Orm6ny kalligrifia

i-l-' raf-f ogyan kell leirni a keresatnevcd ormenyril?
v-<ilH kon c6rtek

i6bor es Kir*ly Balizs
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JELENLETI iV

a Kdbfnyai 6rm6ny 6nkorminyzat
2018. szeptember 25-6n 15.00 6rai kezdettel

megtartott testiileti iil6s6n

I ./ Bacsa Gyula

2./LbrincziArpridSzabolc, .. . L*,..4..
f*1

3./ rakrics Eva ......:m*O,ll Vg,

Meghivottak: 
I

dr. Szabados Ott6 j og6sz:..... ...:...... /.:::)
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