
MEGHiV6

A Kdbrinyai Horvrit Onkormrinyzat
K6pvisel6-testtlete

2018. szeptember 28-in 10.30 tirai kezdettel
a Kor6si Csoma S6ndor K6banyai Kulturiilis Kdzpont, KOSZI-ben

(l 105 Bp. X.. El<id utca l.

rendes testiileti iil6st tart,
melyre ezIton meghivom.

Napirendi pontok:

1. Javaslat a K6brinyai Horvit Onkormf nyzat 2018. 6vi kiilts6gvet6s6nek
m6dositisrira (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Kov6cs Brank6 Kriszti6n elnrik

2. Beszdmol6 a horvitorszrigi testv6rv6rosi kapcsolatok ripol6s6val kapcsolatos
feladatok ellitisa c6ljrlb6l a 2018. szeptember l4-16-a kiiztitt megrendezett
53. vinkov6ci oszi Napok rendezv6nysorozaton val6 r6szv6telr6l (sz6beli
el6terjesztds)
Eload6: Koviics Brank6 Kriszti6n elnrik

3. Javaslat a kulturdlis iiriiks6g6nek 6pol6sival kapcsolatos feladatok ell6t6sa
c6ljnb6l a K6brlnyai 6rm6ny dnkorm6nyzat 6ltal 2018. szeptember 28-{n
megrendez6sre keriil6 Orm6ny Fiiggetlens6g Napja rendezv6nyre (sz6beli
E.kiad6: Kovdcs Brank6 Krisztidn elndk

4. Javaslat a horv6t kulturrilis iiriiks6g6nek ripol6s6val kapcsolatos feladatok
elkitrlsa c6ljib6l az Aradi v6rtanrik tisztelet6re 2018. okt6ber 5-6n 10.00
6rakor megrendez6sre keriil6 megeml6kez6sre (sz6beli eloterjeszt6s)
Eload6: Koviics Brank6 Kriszti6n elnrik

Esetleges t6volmaraddsiit k6rem,
sziveskedjdk.

Budapest. 201 8.szeptember 2 I .

a Polg6rmesteri Hivatal 4338- I 4 1 -es telefonsz6m6n .jelezni
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x6nANyar noRvAr ONromrANyzer
ropvrsBr,6-rrsrUlnro

I102 Budapest, Szent L6szl6 t6r 29.

Kdsziilt:

.l clen van rrak: Koviics Brank6 Kriszti6n
Kricskovics Antal

JEGYZOKONYV

a K6b6nyai Horviit 0nkormfunyzat 2018. szeptember 28-6n 10.30 6rai
kezdettel a Kordsi Csoma Siindor KSbrinyai Kultunilis K6zpont, KOSZI
(l105 Bp. X., El6d utca l.) I emelet 10. sz6m alatti nemzetisdgi irodriban
megtartott k6pvisel6-test0leti iilds6n.

elnrik
eln6khelyettes

A K6b:inyai Polgrirmesteri Hivatal r8sz|r6l tan6cskozrisi joggal:
dr. Szabados Ott6 logasz
J6g6nd Szabados Henrietta civil ds nemzetisdgi referens

Kovdcs Brank6 Kriszti6n, a K6b6nyai Horv6t onkormirnyzat elndke tidvdzli a
megielenteket 6s a rendes testiileti iildst megnyitja. Meg6llapitja, hogy a testiileti
Uldsen 2 f6 k6pvisel6 meglelent, 6s a testi.ilet hatrirozatk6pes. Bejelenti, hogy a
jegyz6kcinyv magyar nyelven kdsziil. K6r mindenkit, hogy az iilds jelenldti ivetijfuk
al6, amely a jegyz6kdnyviik, amely kdzokiratnak min6stil melldkletdt klpezi az
elkdszitett meghiv6val ds az ir6sbeli el6terjesztdsekkel egyi.itt.

Javasolja, hogy a jegyz6krinyv hitelesit6sdvel Kricskovics Antal elniikhelyettest bizza
meg a K6pvisel6{est[let. K€ri a szavazatok megtdtel6t.

Elniik: A K6pvisel6-testiilet 2 fovel hatiirozatkdpes.

hatirozata
(2 igen, egyhangri szav azattal)

K6bdnyai Horvdt Onkormhnyzat Kdpvisel6-testtilete a jegyz6k6nyv hitelesit6sdvel
Kricskovics Antal elnrikhely ettest megbizza.

Elniik: Bejelenti, hogy a jegyz6kcinyvet J6g6nd Szabados Henrietta civil ds nemzetis6gi
ref'erens vezeti.

Elniik: Isrnerteti a napirendi pontokat, majd kdri a szavazatok megtdteldt.

Elniik: A Kdpvisel6-test0let 2 f6vel hatiirozatkdpes.



hathrozata
(2 igen, egyhan gi szav azattal)

K6brinyai Horviit Onkormlnyzat Kdpvisel6testiilete a testiileti iil6s napiren<ljdt az
aLibbiak szerint fogadja el:

l. Javaslat a K6bdnyai Horvrit Onkormdnyzat 2018. 6vi kiilts6gvet6s6nek
m6dositris6ra (sz6beli eloterjesztds)
E,load6: Koviics Brank6 Krisztirin elnrik

2. Besz{mo16 a horv6torszigi testv6rvirosi kapcsolatok 6pol6s6val kapcsolatos
feladatok elLitdsa c6ljib6l a 2018. szeptember l4-16-a kiiziitt megrendezett
53. Vinkovici 6szi Napok rendezv6nysorozaton val6 r6szv6telr6l (sz6beli
eloterjeszt6s)
El6ad6: Kov6cs Brank6 Krisztirin eln6k

3. Javaslat a kulturrllis iiriiks6g6nek ipol6s6val kapcsolatos feladatok ell6tisa
c6lj6b6l a K6binyai Orm6ny Onkormdnyzat 6ltal 2018. szeptembcr 28-:in
megrendcz6sre kerii16 6rm6ny Fiiggetlens6g Napja rendezv6nyre (szobeli
El6ad6: Koviics Brank6 Kriszti6n eln6k

4. Javaslat a horvit kulturSlis iiriiks6g6nek ipolisival kapcsolatos feladatok
ell6trisa c6lj6b6l az Aradi v6rtanrik tisztelet6re 2018. okt6ber 5-6n 10.00
6rakor megrendez6sre kerii16 megem16kez6sre (sz6beli el6terjesztds)
El<iad6: Kov6cs Brank6 Krisztiiin elnok

l. napirendi pont tfrgya: Javaslat a K6b6nyai Horv6t Onkormdnyzat 2018. 6vi
kiilts6gvet6s6nek m6dosit6sira (sz6beli eloterjesztds)

Elndk: Tdjdkoztatja a kdpvisel6ket, hogy a 2018. dvi k<iltsdgvetds m6dosit6sa sziiksdges,
mivel a Gazdas6gi ds Pdnziigyi F5oszt6ly t6jdkoztat6sa szerint az egyes fokonyvi
sziirnldkon nincs elegend6 el6ir6nyzat. Ez utdn ismerteti a rdszletes iitcsoportositrisi
javaslatot ds kdri a kdpvisel6ket, hogy mondjrik el vdlemdnyiiket, egyetdrtds eseten tegyek
rneg szavazataikat.

Kricskovics Antal: Egyetdrt az elncik javaslatrival.

Elniik: A Kdpviseki-testtilet 2 f6vel hatrirozatk6pes.

611201 nek hatiroza
(2 i gen, e gyhan gri s zav azattal)

1.. A K<ib6nyai Horv6t Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete a K6b6nyai Horviit
Onkorm6nyzat 2018. 6vi kdltsdgvet6sdr6l sz6l6 13/2018. (II. 15.) hatirozatit az alilbbiak
szerint m6dositj a es az alfubbi rovatokra helyezi:

K6

Kl Szem6lyi.juttat6sok, 6nkdntv6llaltfeladat -27 979 Fr



K2

K3

K3

J

Munkaad6kat terhel6.j6ruldkok ds szoci6lis
hozzajilrulilsi ad6, dnkdnt v6llalt feladat
Dologi kiad6sok, <ink6nt viillalt feladat

Dologi kiaddsok, kcitelez6 feladat

azonnal
elndk

-14 466 Ft

-7 555 Ft

50 000 Ft

2. A K6pvisel6-testiilet felkdri az elnrikcit a sziiks6ges intdzked6sek megt6teldre.
Hat6rido:
Felelos:

2' napirendi pont t:lrgya: Besz6mol6 a horvdtorsz6gi testvErvirosi kapcsolatok
6polrlsSval kapcsolatos feladatok elldtdsa c6lj6b6l a 2018. szeptcmber l4-16-a
kiiziitt megrendezett 53. vinkov6ci 6szi Napok rendezv6nysorozaton va16
r6szv6tel16l (sz6beli eloterj esztds)

Elniik: T6jdkoztarja a k6pviseloket, hogy a K6brinyai Horviit dnkornlnyzat
kezdem6nyezds6re alakult ki Kcib6nya ds vinkovci testvdrvdrosi kapcsolata, melyet a
Krib6nyai Horvrit onkormiinyzat az6ta is 6pol: kdpz6mflvdszeti ki6llii6sok
szervez6sdvel, hagyom6nyrirz6 egyiittesek felldpdsdvet, egym6s rendezvdnyein tdrt6no
rdszvdtellel. T6iekoztatia a kdpvisel6ket, hogy a K6brinyai Horv6t onkormiinyzat
tneghivrist kapott vinkovci viiros .polgiirmesterdtril, a 2018. szeptember I 4- I 6 kcjzcttt
megrendezett 53. ..vinkov6ci 6szi Napok" rendezvdny6re, mely a vukoviiri-
szerdmsdgi megye egyik leglelent6sebb hagyom6nyorzri rendezvdnye. A megnyit6
unnepsdg 2018. szeptember l4-dn 19.00 6rakor volt a v6rosi ran6cs Nagytenndben,
majd ezt kdvette az iinnepdlyes hivatalos megnyit6, melyet a horv6t tv egyenes
adisban kdzvetitett. A kulturrilis rendezvdnyt megnyitotta Kolinda Grabar-Kitarovii a
Horudt KdztSrsasdg eln6ke. Kdri a kdpviseltiket, hogy fogadj 6k el a besz6mol61.

Kricskovics Antal: Egyetdrt az elncik javaslat6val.

Elniik: A Kdpviselo-testiilet 2 f6vel hat6rozatkdpes.

hathrozata
(2 igen, egyhangt szavazattal)

Kobdnyai Horviit Onkormiinyzat KdpviselS{estiilete Kov6cs Brank6 Krisztirin eln6k
beszrirrol6j6t a kultur:ilis iiriiks696nek 6pol6s6val kapcsolatos feladatok ell:it{sa 6s
a horv6torszigi testv6rv6rosi kapcsolatok 6po16s6val kapcsolatos feladatok
elLit{sa c6lj6b6l a feladatalapri tdmogat6sr6l, valamint a 2018, szeptember l4-6n
6s szeptember 16-6n a horvdtorsz6gi vinkovci testvdrviirosban megrendezett 53.
Vinkovdci 6szi Napok kulturSlis rendezvdny16l elfogadja



4

3. napirendi pont tfrgya: Javaslat a kultur6lis iir6ks6g6nek 6pol6s6val
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6ljdb6l a K6bdnyai.orm6ny dnkormdnyzat 6ltal
2018. szeptember 28-6n megrendez6sre keriil6 Orm6ny Fiiggetlens6g Napja
rendezv6nyre (sz6bel i eklterjesztds)

Elniik: T6jdkoztatia a kdpvisel6ket arr6l, a K6b6nyai Ormdny onkorm6nyzat riltal a
kulturrilis iirtiks696nek .. 6pol6s6val kapcsolatos feladatok el16t6sa c6lj{b6l
hagyomdnyos m6don az orm6ny Fiiggetlens6g Napja 27. 6vfordul6ia alkalmdb6l
2018. szeptember 28-rln 15.00 6rakor megrendezik az Orm6ny Hagyom{ny6rz6
Kulturilis Estet ds a JerevSn 2800 sz6nyeg kirlllit6st a Gdrcig Klubban (1104
Budapest, Kada utca 120.) A rendezvdnyre drkez6 venddgeket kultur6lis mrisor ds a
k6festo szakkdr kidllitdsa fogadja. A venddgeket 0rmdny dtelnevek feliratoz6sival,
6rm6ny hagyorn6nyos siitemdnnyel (marlenka) kin6lj6k. Az 6rm6ny
dokumentumfilm 6s koncertfilm vetitdse ut6n az tirmdny nemzet dteleib6l k6stol6val
egybekotdtt gasztron6miai bemutat6ra keriil sor. Kdri a besziimol6 elfogaddsrit, rnaj d a
szavazatok megt6teldt.

Kricskovics Antal: Egyet6rt az elndk javaslat6val. Orrimrnel vesz reszt a
rendezvdnyen.

Elniik: A Kdpvisel6-testtilet 2 f6vel hat6rozatkdpes.

(2 igen, egyhangri szavazattal)

K6brinyai Horv6t Onkormrinyzat Kdpviselo-testiilete Kovdcs Brank6 Kriszti6n elnok
besz6mol6j6t a kulturrilis iiriiks6g6nek 6pol6sival kapcsolatos feladatok ellitdsa
c6ljib6l a K6b6nyai orm6ny onkonndnyzat dltal 2018. szeptember 2g-6n az orm6ny
Fiiggetlens6g Napja 27. 6vfordul6ja alkalm6b6l rendezesre keriilo orm6ny
Hagyomany6rz6 Kultur6lis Estr6l 6s a Jerevdn 2800 sz6nyeg ki6llit:isr6l a G6r6g
Klubban (1104 Budapesr, Kada utca 120.) elfogadja.

4. napirendi pont t6rgya: Javaslat a horvit kultur6lis iiriiks6g6nek ipol6s6val
kapcsolatos feladatok ell6tdsa c6ljnb6l az Aradi v6rtanfik tisztelet6re 201g.
okt6ber 5-6n 10.00 6rakor megrendez6sre keriil6 megeml6kez6sre (sz6beli
el6terjeszt6s)

Elniik: Trijdkoztatja kepvisel6ket an6l, hogy egyi.ittmrikddve a Budapest F6v6ros X.
keriilet K6b6nyai onkonniiny zafial az horvit kultur6lis tiriiks6g6nek f polis:ival
kapcsolatos feladatok elLltrisa c6ljrib6l rdszt vesznek 2018. okt6ber 5-6n 10.00
6rakor az Aradi vdrtanfk tiszteletdre megrendezdsre keri.ilo iinnepi megeml6kezdsen a
R6koskeresztriri uj kdztemet<i I 848-as sirhelyekndl ( I 108 Budapest, i., Kozrra utca
8- 10.). A kdpviselcik rdszt vesznek a koszor[rziison. Unnepi besz6det mond dr. Var.iun6

hat:irozal:r
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dr. Fekete Ildik6 tanker0leti igazgat6. Krizremiikddnek a K6b6nyai
Altaliinos Iskola tanul6i: a trOsOt napja cimri miisorukkal. Kdri
elfogadisrit, majd a szavazatok megtdtel6t.

Kricskovics Antal: Egyetdrt az elnrik javaslat6val.

Elniik: A K6pvisel6-testiilet 2 f6vel hatiirozatkdpes.

Fekete Istvdn
a besz6n-rol6

hatirozata
(2 igen. egyhangri szav azattal)

K6brinyai Horv6t Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testtilete a horvit kulturilis iiriiks6g6nek
ipoLisrival kapcsolatos feladatok ellitisa c6lj6b6l Kov6cs Brank6 Krisztiiin elncjk
besz6mol6jiit a 2018. okt6ber 5-6n 10.00 6rakor az Aradi v6rtanrik tisztelet6re
megrendezdsre keriilS iinnepi megeml6kez6sr6l a R6koskeresztiri Uj kciztemet6
1848-as sirhelyekn6l (l 108 Budapest, X., Kozma utca 8-10.) elfogadja

Elniik: Me96llap javaslat vagy dszrevdtel a kdpvisel<ik rdszerol nem
testUleti iildst 10.45 kordrkezett, megk

bez\rja.
aktiv r6szv6teldt, ds a

k"U* K.m.f.

Jegyz6kdnyv-hitelesito
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A K6BANYAI ORMENY oNxonnaANYzAT

KEPVISEL6-TNSTUTBTP

az 6 rrrnlny Ki3ztdrs asdg kiki6ltdsinak
27 . 6v for dri6j a alkalrrrhb 6l

szeretettel meghivja Ont es kedves csal6dj6t

2018. szeptember 28-5n, p6nteken 15.00 6rakot
tartand5

onuENy HAGYOMANY6RZ6 xurrunArrs
RENDEZVENYRE

I(oszont6t mond: dr. M6mai G6bor,
a Huminszolg6ltatzlsi Bizotts69 elnoke

A rendezvdnyt megnyitja: Bacsa Gyula,
a K6b6nyai Orm6ny Onkormdnyzat elnoke

A rendezv6ny helyszlne:
Gdrtig Klub

1104 Budapest, I(ada utca 120.

A rendezv6ny programia:

Jerev6n 2800 sz6nyeg ki6llft6s 6s a
K6fest6 szakkdrre f6r6 gyerekek alkot6saib6l ki6lUtds

Koteden barriti besz6lget6s, orm6ny nemzetis6gi gasztron6miai 6te1k6sto16

I
A rendezv6nyt t6mo gatia:

K6b iny ai Onkorrn6nyzat I(6pvisel6-tes tiilete,
Humins zolg6l tatdsi Bizo tts 6ga

trk,
eu

K6BANYA
"-rz 

ciar vdros

L,
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. Ax6benyaionkormenyzatpoEermestere

MEGHIVJA6UT
2O18. okt6ber5-6n, pdntekenlO 6r6ra, az

tisrtelet)dre rendeseudd
megennldkeEdsre,

Besz6det mond:

Dr. Varjun6 dr. Fekete Ildik6
tan*erii{eti igaz€at6

KozremUkodnek:
a K6bAnyai Fekete Istvan futaunos Iskola tanul6i

A h6s6k napja cimit miisorukkal
ffelkeszlt6 pedag6gus Szab6 cyula)

A megemldkez6st koszonizissal ziriuk!
Helyszln

Irj kiiztemeto, 1848-as slrhelyek
1108 Budapest, Kozma u. 8-lO.

rim qd
W*f**"



JELENLETI iV

a K6b{nyai Horvdt Onkorm{nyzat
2018. szeptember 28-:ln 10.30 6rai kezdettel

megtartott testiileti iil6s6n

l./ Kov6cs Brank6 Kriszti6n:........ .k",Jlr .t*-U
2./ Kricskovics antal: ........ffi ba rlw*

M eghfvottak:

dr. Szabados Ott6 jog6sz:....... (.

J6giin6 Szabados Henrietta ."f.r"nr,.. .1y'. .fd


