
MEGHIVO

A K6b6nyai Ruszin Onkormdnyzat
K6pvisel6-testiilete

2018. okt6ber 4-6n 14.00 6rai kezdettel

a K6rdsi Csoma Siindor K6brinyai Kulturrilis Kdzpont, KOSZI
(1105 Bp. X., El6d utca 1.)

testiileti iil6st tart,
melyre ezriton meghivom.

Napirendi pontok:

1. Besz6mol6 a ruszin kulturilis iirtiks6g6nek 6pol6sdval kapcsolatos
feladatok elldtisa c6ljfb6l 2018. jrinius 29-6n a K6riisi Kulturrilis Nonprofit
Kft (f f 05 Budapest, Szent Liszl6 t6r 7-14.) l. szimri term6ben
megrendezett Ruszin Folkl6r Est16l (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Medveczky Katalin eln6k

2. Beszdmol6 a ruszin kultur6lis iiriiks6g6nek 6pol6s6val kapcsolatos
feladatok ellitisa c6ljib6l 2018. augusztus 20-6n megrendezett Szent
Istvdn-napi iinneps6gr6l (sz6beli el<iterjesztds)
E[6ad6: Medveczky Katalin elndk

3. Beszimol6 a kulturrilis iiriiks6g6nek 6pol6sdval kapcsolatos feladatok
ell6tisa c6tj6b6l 2018. szeptember l-j6n K6binyin az Ohegy parkban
megrendezett XI. K6bdnyai Rendv6delmi Nap16l (sz6beli ekiterjesztds)
El6ad6: Medveczky Katalin elndk

4, Beszimol6 a Budapest F6vfros X. keriilet K6bfnyai Onkorminyzat
2512012. (V. 23.) 6nkormfnyzati rendelet v6lem6nyez6s616l (sz6beli
el6terjeszt6s)
El<iad6: Medveczky Katalin elnrik

5. Beszimol6 a ruszin hagyominyok meg6rz6se c6ljdb6l a 2018.
szeptember 15-6n a Birkiban (1105 Budapest, Ihisz utca 26,)
megrendezett Ruszin Gyermeknapi rendezv6ny16l (sz6beli el6terjesztds)
Eload6: Medveczky Katalin elndk

6. Besz6mol6 a kultur6lis iiriiks6g6nek 6pol6sival kapcsolatos feladatok
elldtdsa c6ljrib6l a K6brlnyai Orm6ny 6nkormSnyzat 6ltat 2018.
szeptember 28-6n megrendezett Orm6ny Fiiggetlens6g Napja
rendezv6ny16l (sz6beli eloterj eszt6s)
El6ad6: Medveczky Katalin elndk

7. Javaslat a ruszin kultur6lis iiriiks6g6nek 6poLls6val kapcsolatos feladatok
ell6tdsa c6lj6b6l az Aradi v6rtanrik tisztelet6re 2018. okt6ber 5-6n 10.00
6rakor megrendez6sre keriil6 megem16kez6sre (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Medveczky Katalin eln<ik



8.

9.

10.

Javaslat a kulturdlis hagyom{nyok 6pol6sa c6ljdb6l a K6binyai Ruszin
Onkorm6nyzat 6ltal 2018. okt6ber 6-6n, 18.00 6rakor a Kdriisi Csoma
Sindor K6b6nyai Kultur6lis Kiizpont (1105 Budapest, Szent Lhszl,6 t6r 7-
14.) szinhhztermdben megrendez6sre keriil6,,Balk6n Hangia Fesztivrllon"
va16 r6szv6telre (sz6beli el6terjesztds)
Eload6: Medveczky Katalin elnrik
Javaslat a ruszin kulturilis iirdks6g 6pol6s6val kapcsolatos feladatok
ellitisa c6lj6b6l 2018. okt6ber 23-6n az 1956-os forradalom 6s

szabadsigharc 62, 6vfordukija alkalmribril megrendez6sre keriil6
megem16kez6sre (sz6beli el6terjesztds)
El<iad6: Medveczky Katalin elndk
Javaslat a ruszin kulturilis iiriiks6g 6pol{s6val kapcsolatos feladatok
ellitisa c6lj6b6l 2018. november 8-dn megrendez6sre keriil6 Nemzeti
Gyisznap" alkalm6b6l a koszor[z{si iinneps6gre (sz6beli el6terjeszt6s)
El6ad6: Medveczky Katalin elndk

Esetleges t6volmarad6s6t kdrem, a Polg6rmesteri Hivatal 4338- 14 I -es telefonsz6m6n
jelezni sziveskedj 6k.

Budapest, 2018. szeptember 26.
lg$ftft"x
f{E-fl'"t=

s.k.



r6nAxvu RUszrN ONxonmANvz.q.r
xnpvrsn16-rnsrt-rlrrr

I102 Budapest, Szent Liszlf t6r 29.

K6sztlt:

Jelen vannak:

JEGYZ6TONYV

a Kribrinyai Ruszin Onkorminyzat 2018. okt6ber 4-dn 14.00 6rai
kezdettel a K6rdsi Csoma Siindor Kobrinyai Kultur6lis Kdzpont. KOSZI
(1105 Bp. X., El6d utca 1.) I emelet 10. sz6m alatti nemzetisdgi irod6ban
megtaxtott k6pvisel6-testiileti tilds6n.

Medveczky Katalin
Zsigray Valentyina
Koperv6sz Eva

eln6k
elnrikhelyettes
kdpvisel6

A K6binyai Polgdrmesteri Hivatal r6sz616l tanfcskoz6si joggal:
dr. Szabados Ott6 Jogasz
J6g6nd Szabados Henrietta civil 6s nemzetisdgi referens

Medveczky Katalin, a K6brinyai Ruszin Onkormdnyzat elndke i.idv6zli a
megjelenteket ds a rendes testtileti iildst megnyitja. Meg6llapitja, hogy a testiileti
iildsen 3 f6 kdpvisel6 megjelent, 6s a testiilet hat6rozatkdpes. Bejelenti, hogy a
jegyz6kdnyv magyff nyelven k6sziil. Kdr mindenkit, hogy az iil6s jelenl6ti ivdt irjdk
al6, amely a jegyz6kdnyw0k, amely ktizokiratnak min6siil mell6klet6t kdpezi az
elkdszitett meghiv6val 6s az ir6sbeli el6terjeszt6sekkel egyiitt.

Javasolja, hogy a jegyz6kiinyv hitelesitdsdvel Koperv6sz Eva k6pvisel6t bizza meg a
K6pvisel6-testiilet. Kdri a szavazatok megtdtel6t.

Elniik: A K6pvisel6-testi.ilet 3 fovel hat6rozatkdpes.

4412018. (X. 4.) K6b6nvai Ruszin Onkormdnvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatfrozata
(3 igen, egyhangf szavazattal)

Kob6nyai Ruszin Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete a jegyz6kdnyv hitelesitdsdvel
Kopervdsz Eva kdpvisel6t megbizza.

Elniik: Bejelenti, hogy a jegyzrikdnywet J6grin6 Szabados Henrietta civil ds nemzetisdgi
referens vezeti.

Elniik: Ismerteti a napirendi pontokat, majd k6ri a szavazatok megtdtel6t.
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Elndk: A K6pvisel6testiilet 3 fovel hatrirozatkdpes.

hatirozata
(3 igen, egyhan gi szavazattal)

K6b6nyai Ruszin Onkormdnyzat K€pvisel6-testiilete a testiileti iil6s napirendjdt az
al6bbiak szerint fogadj a el:

1. Besz6mol6 a ruszin kulturilis iirtiks6g6nek 6pol6sival kapcsolatos
feladatok ell6t6sa c6ljib6l 2018. jrinius 29-6.n a K6rdsi Kulturilis Nonprofit
Kft (1105 Budapest, Szent L6szl6 t6r 7-14.) l. szimri term6ben
megrendezett Ruszin Folkl6r Estr6l (sz6beli eloterjesztds)
Et6ad6: Medveczky Katalin elndk

2, Beszimo16 a ruszin kultur6lis iiriiks6g6nek 6pol6s6val kapcsolatos
feladatok elLitisa c6ljdb6l 2018. augusztus 20-dn megrendezett Szent
Istvf n-napi iinneps6g16l (sz6beli el6terj esztds)
El6ad6: Medveczky Katalin elnrik

3. Beszimol6 a kulturrilis iiriiks6g6nek 6pol6s6val kapcsolatos feladatok
ellritisa c6ljrlbril 2018. szeptember l-j6n K6biny6n az Ohegy parkban
megrendezett XI. K6b6nyai Rendvddelmi Nap16l (sz6beli eloterjesztds)
Eload6: Medveczky Katalin eln<ik

4. Besz6mol6 a Budapest F6viros X. keriilet K6binyai dnkorminyzat
2512012, (V. 23.) dnkorm6nyzati rendelet v6lem6nyez6s616l (sz6beli
ekiterjeszt6s)
Etriad6: Medveczky Katalin elndk

5. Besz6mol6 a ruszin hagyominyok meg6rz6se c6ljib6l a 2018.
szeptember l5-6n a Bdrkdban (1105 Budapest, Ihisz utca 26.)
megrendezett Ruszin Gyermeknapi rendezv6ny16l (sz6beli ekiterjesztds)
El6ad6: Medveczky Katalin eln<ik

6. Besz6mol6 a kulturilis 6riiks6g6nek 6pol6sival kapcsolatos feladatok
ell6t6sa c6ljib6l a K6brinyai 6rm6ny Onkorm6nyzat 6ltal 2018.
szeptember 28-hn megrendezett o rrnenY Fiiggetlens6g Napja

7.

rendezv6ny16l (sz6beli ekiterj eszt6s)
Eload6: Medveczky Katalin eln<ik
Javaslat a ruszin kulturrilis iiriiks6g6nek ripokisrival kapcsolatos feladatok
ell6t6sa c6ljnb6l az Aradi v6rtanrik tisztelet6re 2018. okt6ber 5-6n 10.00
6rakor megrendez6sre kerii16 megem16kez6sre (sz6beli ekiterjesztds)
El6ad6: Medveczky Katalin elncik
Javaslat a kulturilis hagyom6nyok 6pol6sa c6lj6b6l a K6b6nyai Ruszin
Onkorm6nyzat 6ltal 2018. okt6ber 6-6n, 18.00 6rakor a K6riisi Csoma
S6ndor K6binyai Kulturilis Kdzpont (1105 Budapest, Szent Liszli t6r 1-
14.) szinhizterm6ben megrendez6sre keriil6,,Balkin Hangia Fesztivilon"
va16 16szv6telre (sz6beli el6terj esztds)
E16ad6: Medveczky Katalin elnrik

8.



9.

10.

J

Javaslat a ruszin kultur6lis 6riiks6g 6pol6sdval kapcsolatos feladatok
ellitisa c6ljdbtil 2018. okt6ber 23-6n ^z 1956-os forradalom 6s

szabadsigharc 62. 6vfordul6ja alkalmrlbril megrendez6sre kerii16
megem16kez6sre (sz6beli ekiterjeszt6s)
El6ad6: Medveczky Katalin elndk
Javaslat a ruszin kulturilis iiriiks6g 6pol6s6val kapcsolatos feladatok
ellitdsa c6ljib6l 2018. november 8-6n megrendez6sre keriil6 Nemzeti
Gyisznap" alkalm6b6l a koszorrizisi iinneps69re (sz6beli el6terjesztds)
Eload6: Medveczky Katalin elnrik

1. napirendi pont tirgya: Beszdmoki a ruszin kulturilis iiriiks6g6nek ipolSsival
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6ljib6l 2018. jfinius 29-6n a K6riisi Kulturilis
Nonprofit Kft (1105 Budapest, Szent L6szl6 tdr 7-14.) 1. sz6mri term6ben
megrendezett Ruszin Folkl6r Estr6l (sz6beli el6terjesztds)

Elniik: T6j 6ko ztatja a Kdpvisel6-testiiletet, hogy a ruszin kulturilis iiriiks6g6nek
6pol6sival kapcsolatos feladatok ellitisa c6ljdbril 2018. jtnius 29-dn, 18.00 6rakor
a K6rdsi Kultur6lis Nonprofit KFT (1105 Budapest, Szent Liiszl6 Gr 7-14.) l. szdmri
termdben megrendeztdk a Ruszin Folkl6r Estet, amelyen felldp tdbbek a Ruszinydta
Gyermekegyiittes. K6ri a kdpvisel6ket, hogy vegyenek reszt az tinnepsdgen. Kdri a
szav azatok m e gtdte ldt.

Kopervisz liva: Egyetdrt az elndk javaslatiival, 6s r6szt vesza rendezvdnyen.

Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

(3 i gen, egyhan gi szav azatlal)

1. K6b6nyai Ruszin Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete a ruszin kulturflis
hagyom6nyok 6rz6se c6ljf b6l Medveczky Katalin elndk besz6mol6j6t a 2018. jrinius
29-6n, 17.00 6rakor a K6rrisi Kulturiilis Nonprofit Kft (1105 Budapest, Szent L6szl6
tdrT-14.) I. sz6mri term6ben megrendezett Ruszin Folkl6r Estr6l elfogadja.

2. napirendi pont t6rgya: Besz6mol6 a ruszin kulturilis iiriiks6g6nek 6poLisrival
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj6b6l 2018. augusztus 20-6n megrendezett Szent
Istvin-napi iinneps6g16l (sz6beli el6terj eszt6s)

Elniik: T6jdkoztatja a k6pviseloket, hogy a kulturilis iirdks6g6nek dpol6sdval
kapcsolatos feladatok ellitfsa c6ljdb6l egyiittmiikridve a Budapest F6vdros X.
keri.ilet Kobrinyai Onkorm6nyzattbl resil vettek a Magyar Olt6r el6tti tdren (1105
Budapest X., Szent Lasil1 Gr 7-14.) 2018. augusztus 20-rin 10.00 6rakor megrendezett

hatdrozata
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Szent Istvfn-napi iinneps6gen. A kulturrilis miisoron rdszt vett Koperv6sz Eva
k6pvisel6. Unnepi beszddet mondott Radvrinyi Gribor K6b6nya alpolg6rmestere,
valamint a keriileti egyhizak (katolikus, evangdlikus, reformdtus) kdpvisel6i.
Ktizremiikddtek a P6dium Szinhbz miivdszei. Sor keriilt kenydrszentel6sre,
koszoruz6sra a miisor Himnusszal kezd6dtitt, majd Sz6zattal zdrult. Kdri a
kdpvisel6ket, hogy fogadj6k el a besziimol6t.

Kopervisz Eva: R6szt vett a rendezv6nyen.

Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 fovel hat6rozatkdpes.

4712018. (X. 4.) K6binyai Ruszin dnkorm6nyzat K6pvisel6-testiilet6nek
halirozata
(3 igen, egyhangri szav azattal)

K6brinyai Ruszin Onkormlnyzat Kdpvisel6-testiilete Medveczky Katalin eln6k
beszrimol6jrit a ruszin kulturrilis 6rdks6g6nek dpolisrival kapcsolatos feladatok
ellitisa c6lj6b6l, valamint a 2018. augusztus 20-6n a Magyar Oltrir el6tti tdren
(Budapest X., Szent L6szl6 ter 7-14.) megrendezett Szent Istvin-napi iinneps6gr6l
elfogadja.

3. napirendi pont t6rgya: Beszimoki a kulturdlis iiriiks6g6nek 6pollsival
kapcsolatos feladatok elldtrisa c6ljdb6l 2018. szeptember l-j6n K6b6nyrln az
Ohegy parkban megrendezett XI. K6binyai Rendv6delmi Napr6l (sz6beli
el6terjesztds)

Elniik: Trij 6ko dat:a a k6pvisel<iket an6l, hogy a kultur6lis iiriiks6g6nek 6pol6srival
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6ljrib6l a Budapest F6v6ros X. keriilet Kob6nyai
Onkorm6nyzatt6l meghiv6st kaptak 6s a fdz6versenyen is rdszt vettek az 6hegy
parkban 2018. szeptember 1-jdn megrendezett XI. K6binyai Rendv6delmi Napra. A
rendezvdnyen rdszt vettek a kdpvisel6k, akik hagyomdnyos ruszin nemzeti dteleket
kdszitettek gasztron6miai bemutat6val egybekdtve ds megkin6lt6k a venddgeket.
Unnepi k<isz<int6t mondott D. Koviics R6bert, K6b6nya polg6rmestere. Sor keriilt
f6z6versenyre, katonai testnevel6sre, lovas parid€ra, szolgrilati kutyds bemutat6ra,
ktizelharc bemutat6ra, trizolt6 6s mentesi gyakorlatra. A gyerekek rdszdre voltak
iigyessdgi versenyek, jatekos vetdlkedrik, bemutat6k sok-sok zenevel, szinpadi
el6ad6sokkal egybekdtve. Kdri a besz6mol6 elfogadrisrit, majd a szavazatok megt6tel6t.

Kopervrisz liva: Rdszt vett a rendezvdnyen. Nagyon sokan voltak 6sj6l sikeriilt.

Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 fdvel hatdrozatkdpes.
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48/2018. (X. 4.) K6b6nvai Ruszin Onkorminyzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhan gt szavazattal)

K6brinyai Ruszin Onkorm6nyzat K6pviseki-testiilete Medveczky Katalin elndk
beszrimol6jrit a kulturilis 6riiks6g6nek 6pol6srival kapcsolatos feladatok ellitrlsa
c6ljib6l a feladatalapri tdmogatfsr6l, valamint a 2018. szeptember 1-j6n az Ohegy
parkban megrendezett XI. K6binyai Rendv6delmi Nap rendezv6nyrdl elfogadja.

4.. napirendi pont tdrgya: Beszimol6 a Budapest F6v{ros X. kertlet K6bSnyai
Onkorm6nyzat 2512012. (V. 23.) 6nkorminyzati rendelet v6lem6nyez6s6r6l
(sz6beli e[<iterjesztds)

J6g6n6 Szabados Henrietta: Titjdkoztatja a K6pviselo+estiiletet arr6l,, hogy a
Budapest F6v6ros X. keri.itet Kobrinyai Onkorm6nyzat K6pvisel6+estiilete (a
tov6bbiakban: Kdpvisel6+estiilet) a muze6lis intdzm6nyekr6l, a nyilv6nos kdnyr.t6ri
ell6t6sr6l 6s a kdzmrivel6d6sr6l sz6l6 1997. 6vi CXL. trirvdny (a tov6bbiakban:
trirv6ny) 77. $-6ban kapott felhatalmazds alapjin megalkotta a helyi krizmtiveloddsr6l
sz6l6 2512012. (V. 23.) dnkormiinyzati rendeletdt (a tovribbiakban: Rendelet). A
ttirv6ny 6s egyes kapcsol6d6 t<irvdnyek m6dosit6s6r6l sz6l6 2017 .6vi LXVII. tdrvdny
hat6lyba ldp6se miatt sztiksdgessd v6lt a Rendelet m6dosit6sa. A tcirvdny 83/A g-a

kimondja, hogy a helyi lehet6sdgek 6s saj6toss6gok alapj6n a telepiildsi rinkorm6nyzat

- a telepiildsi nemzetisdgi dnkorm6nyzattal val6 egyeztet6st k<ivetoen - rendeletben
hatirozza meg a k0zmrivel6ddsi alapszolgriltatdsok kdrdt, a feladatelliit6s form6j6t,
m6rt6kdt.

Elniik: Kdszrini J6grln6 Szabados Henrietta ti\€koztat6jfit 6s egyetdrt a melldkletkdnt
becsatolt helyi kdzmrivekiddsr6l sz6l6 2512012. (V. 23.) tinkorm6nyzati rendelet
m6dosit6s6val. A rendeletet a kdpvisel6k 6tolvast6k. Keri a szavazatok megtdteldt.

Zsigray Valentyina: Egyetdrt az eln6k javaslat6val.

Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

4912018. (X. 4.) K6b6nvai Ruszin Onkorminvzat K6nvisel6-testiilet6nek
hatfrozata
(3 igen, egyhangf szavazattal)

l. A K6b6nyai Ruszin Onkorm6nyzat Kdpviseki-testUlete egyetdrt a Budapest Fov6ros
X. kertilet K6b6nyai Onkorm6nyzat helyi kdzmiivel6ddsrol sz6l6 25/2012. (V. 23.)
dnkorm6nyzati rendelet m6dosit6srlval.
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2. A Kdpvisel6-testiilet felklri az eln<ik<it a sziiks6ges intdzkeddsek megtdteldre.
Hatiirid6:
Fele[6s:

azonnal
elndk

5. napirendi pont t6rgya: Beszfmol6 a ruszin hagyomfnyok meg6rz6se c6ljib6l a
2018. szeptember 15-6n a Bdrkiban (1105 Budapest, Ihfsz utca 26.) megrendezett
Ruszin Gyermeknapi rendezv6ny16l (sz6beli el6terjeszt6s)

Elniik: Tdj dko ztatja a k6pvisel6ket arr6l, hogy a ruszin hagyominyok meg6rz6se
c6lj6b6l 2018. szeptember 15-dn, 10.00-18.00 6riiig Ruszin Gyermeknapi
Rendezv6nyt rendeznek a B6rka (1105 Budapest, Ih6sz utca 26.) kertjdben. A
gyermekeket ugrril6 vimal, arcfestdssel, boh6ccal ds kijl<inbdz6 k6zmrives
foglalkoz6sokkal v6rt6k. Terveznek ,,Orszdg - v6ros" vetdlkedcit is a rdsztvevriknek.
Megkdrik a keriileti Tr.izolt6srigt6l a trizolt6aut6t is bemutat6ra ds a gyerekeknek
megtekintdsre. A gyermekeket 6s a szi.ikiket szendvics, iidit6, siitemdny, vattacukor ds

guly6sleves is v6rta. A rendezv6ny k<ilts6gihez 100 000 Ft keretdsszeget biztositottak a
2018. dvi kriltsdgvetdsben meghat6rozott dologi kiad6sok terh6re. Kriszdni a

kdpvisel6k segits6gdt a szervezdsben 6s a lebonyolit6sban. K6ri a szavazatok
megtdteldt.

Kopervisz liva: Egyet6rt az elndk javaslat6val.

Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

50/2018. (X. 4.) K6binvai Ruszin dnkorm{nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangf szavazallal)

1 . K6b6nyai Ruszin OnkorrnAnyzat K6pvisel6testiilete Medveczky Katalin elndk
besz6mol6jiit a ruszin hagyomfnyok meg6rz6se c6lj6b6l a 2018. szeptember 15-6n,
10.00-18.00 6rhig a B6rka (1105 Budapest, Ih6sz utca 26.) kertj6ben megrendezett
Ruszin Gyermeknapi Rendezv6nyr6l elfogadja. A gyermeknapi rendezv6ny
szervez6si, szellit6si, egydb anyag eszkdzbeszerz€s, ds dekor6ci6s kdltsdgeihez brutt6
100 000 Ft keretiisszeget biztositott a 2018. dvi krilts6gvet6sben meghatiirozott dologi
kiad6sok terhdre.

2. A K6pvisel6testiilet felkdri az eln<ikrit a sztiksdges intdzkeddsek megt6teldre.
Hatdrid6:
Felel6s:

azonnal
elnrik
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6. napirendi pont t6rgya: Beszimoki a kultur6lis iiriiks6g6nek rlpol6s6val
kapcsolatos feladatok elldt6sa c6lj6b6l a K6bfnyai Orm6ny Onkorm6nyzat rlltal
2018. szeptember 28-6n megrendezett Orm6ny Fiiggetlens6g Napja rendezv6ny16l
(sz6beli el6terjesztds)

Elniik: Trijdkoztatja a kdpvisel6ket arr6l, a K6b6nyai Ormdny Onkormiinyzat 6ltal a
kulturSlis tiriiks696nek 6pol6s6val kapcsolatos feladatok ell6tfsa c6lj6b6l
hagyom6nyos m6don az Orm6ny Fiiggetlens6g Napja 27. 6vfordul6ja alkalm6b6l
2018. szeptember 28-6n 15.00 6rakor megrendeztdk az Orm6ny Hagyomrlny6rz6
Kulturrilis Estet ds a Jerev6n 2800 sz6nyeg kifllitist a Grirdg Klubban ( 1 I 04
Budapest, Kada utca 120.) A rendezv6nyre 6rkez6 vend6geket kulturrilis mrisor 6s a
k6festri szakkdr kirillit6sa fogadta. A vend6geket 0rmdny €telnevek feliratoz6s6val,
drmdny hagyom6nyos siitem€nnyel (marlenka) kin6lt6k. Az 6rm6ny Kulturilis Est
utSn drmdny nemzet 6teleib6l k6stol6val egybektitdtt gasztron6miai bemutat6ra kertlt
sor. Kdri a beszdmol6 elfogad6s6t, mald a szavazatok megteteldt.

Zsigray Valentyina: Tiimogatja az elncik javaslatiit. Or6mmel vefi reszl a

rendezv6nyen.

Elniik: A Kdpviseki-testiilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

5l/2018. (X. 4.) K6b6nyai Ruszin 6nkormrinvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangf szav azattal)

K6brinyai Ruszin 6nkormilnyzat K6pvisel6-testiilete Medveczky Katalin elndk
besz6mol6jrit a kultur6lis iiriiks6g6nek dpol6s6val kapcsolatos feladatok elkitisa
c6ljdb6l a K6b6nyai Orm6ny Onkorm6nyzat dltal 2018. szeptember 28-6n az 6rm6ny
Fiiggetlens6g Napja 27. 6vfordul6ja alkalmrib6l rendezett Orm6ny Hagyominy6rz6
Kultur6lis Estr6l ds a Jerev6n 2800 sz6nyeg ki6llit6sr6l a Gdrcig Klubban (1104
Budapest, Kada utca 120.) elfogadja.

7. napirendi pont tirgya: Javaslat az ruszin kulturilis iiriiks6g6nek 6pol6s6val
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6ljnb6l az Aradi v6rtanrik tisztelet6re 2018.
okt6ber 5-6n 10.00 6rakor megrendez6sre kerii16 megeml6kez6sre (sz6beli
el6terjesztds)

Elniik: T6j6koztatja kdpvisel6ket an6l, hogy egyiittmrikridve a Budapest F6v6ros X.
ker0let Kob6nyai Onkorm6nyzattal a ruszin kultur6lis iiriiks6g6nek ipolisival
kapcsolatos feladatok ellitisa c6ljib6l rdszt vesznek 2018. okt6ber 5-6n 10.00
irakor az Aradi vdrtanik tisztelet6re megrendez6sre keriil6 iinnepi megemldkez6sen a
R6koskeresztriri 0j k6ztemet6 I 848-as sirhelyekndl ( 1 108 Budapest, X., Kozma utca
8-10.). A kdpvisel6k rdszt vesznek a koszoruz6son. Unnepi beszddet mond dr. Varjund
dr. Fekete Ildik6 tankertileti igazgat6. Kdzremrik6dnek a Kob6nyai Fekete Istv6n
Altal6nos Iskola tanul6i: A h6s6k napja cimri mrisorukkal. A megemldkezds
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koszoruz6ssal z6rul. Javasolja, hogy a koszoni kdltsdgdhez brutt6 5 000 Ft risszeget
biztositsanak a 2018. dvi krilts6gvetdsben meghat6rozott dologi kiadrisok terh6re. K6ri
a besz6mol6 elfogad6s6t, majd a szavazatok megtdteldt.

Kopervisz fva: Egyetdrt az elndk j avaslat6val.

Elniik: A Kdpviseld-testtilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

hatirozata
(3 i gen, egyhan gi szav azattal)

1. K6brinyai Ruszin Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete a ruszin kulturrilis
iiriiks6g6nek 6pol6sival kapcsolatos feladatok ellStisa c6ljnb6l Medveczky Katalin
elndk besz6mol6j6t a 2018. okt6ber 5-6n 10.00 6rakor az Aradi v6rtanrik
tisztelet6re megrendezdsre keriilo tinnepi megeml6kez6sr6l a R6koskereszttri Uj
kdztemet6 1848-as sirhelyekndl (1108 Budapest, X., Kozma utca 8-10.) elfogadja. A
koszoni k<iltsdgeihez brutt6 5 000 Ft Osszeget biztosit a 2018. dvi kciltsdgvetdsben
meghat6rozott dologi kiadiisok terhdre.

2. A Kdpvisel6-testiilet felkdri az elndk<it a sziiksdges intdzkeddsek megtdtel6re.
Hat6rid6:
Felel6s:

azonnal
elntik

8. napirendi pont tfrgya: Javaslat a kulturilis hagyominyok 6pol6sa c6ljib6l a

K6binyai Szerb Onkormilnyzat iital2018. okt6ber 6-6n, 18.00 6rakor a K6riisi
Csoma Sindor K6b6nyai Kultur6lis Kiizpont (1105 Budapest, Szent Liszlil t6.r 7-
14.) szinh6zterm6ben megrendez6sre keriil6 ,,Balk6n Hangia Fesztivilon" val6
r6szv6telre (sz6beli el6terjesztds)

Elniik: T6jdkoztatJa a k6pvisel6ket, hogy a kulturilis hagyominyok 6pol6sa
c6ljdb6l meghiv6st kaptak a Kobrinyai Szerb OnkormAnyzatt6l 2018. okt6ber 6-6n,
18.00 6rakor megrendezdsre keriil6 Balkin Hangia Fesztivdlra, amely a K6riisi
Csoma S:lndor K6binyai Kulturilis Kiizpont (1105 Budapest, Szent L|silf Gr 7-
14.) szinhiztermdben lesz. Az esten felldpnek: Kolo, Martenica, Mydros 6s a Zabavna
Indusztrija Zenekarok, valamint a F6klya, Helidonaki, Jantra, Martenica, Opanke,
Rozmaring, Tabrin 6s a Tdkdli Ddlszl6v T6ncegyiittesek. A mrisor ut6n 21.00 -02.00
6r6ig bolgrir, ruszin, ddlszl6v ds szerb tdnchiz lesz. Kdri a k6pviseltiket, hogy
vegyenek rdsz a rendezv6nyen. K6ri a szavazatok megtdteldt.

Kopervisz fva: Egyetdrt az elndk litjdkozlat6jilal, ds szivesen vesz r6szt a

fesztiviilon.

Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 frivel hat6rozatkdpes.
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53/2018. (X. 4.) K6binyai Ruszin Onkormf nyzat K6pvisel6-testiilet6nek
hathrozata
(3 igen, egyhangri szav azattal)

K6brinyai Ruszin Onkorminyzat Kdpvisel<i+estUlete Medveczky Katalin elndk
tijdkoztat6jht - a K6b6nyai Szerb Onkorminyzat 6ltal2018. okt6ber 6-6n, 18.00
tirakor a Kdrtisi Kulturilis Kiizpont (1105 Budapest, Szent Lflszlil t6r 1-14.)
szinhriztermdben megrendezdsre keriil6 Balk6n Hangja Fesztivilon val6 16szvdtelre
* elfogadja.

9. napirendi pont tdrgya: Javaslat a ruszin kulturflis iiriiks6g ipoHs:lval
kapcsolatos feladatok ell6tfsa c6lj6b6l 2018. okt6ber 23-6n az 1956-os forradalom
6s szabadsigharc 62, 6vfordul6ja alkalm6b6l megrendez6sre keriil6
megeml6kez6sre (sz6beli ekiterj esztds)

Elniik: T6j 6ko ztatja a k6pvisel6ket, hogy a ruszin kulturdlis iiriiks6g ripol:isdval
kapcsolatos feladatok elldtfsa c6lj6b6l a Budapest Friviiros X. keriilet Krib6nyai
Onkormdnyzattal egyiittmiikddve 2018. okt6ber 23-An 17.00 6rakor megrendezik az
1956-os forradalom 6s szabadsdgharc 62. 6vfordul6ja alkalmib6l 

^megeml6kez6st, amelyre a K6rrisi Csoma Siindor K6b6nyai Kultur6lis Kdzpont -
KoSZI (1105 Budapest, El6d utca 1.) szinhiiaermdben keriil sor. Javasolja, hogy a

kdpvisel6k vegyenek r6szt vettek az iinnepsdgen 6s a koszorfziison. Eml6kez6
beszddet mond Harsiinyi Gribor, kdtszeres J6szai Mari-dijas, drdemes mrivdsz.
Kdzremrikddik a P6dium Szinhdz miisora a ,,Mdrtirok, avagy a Pesti Sr6cok" cimti
iinnepi el6ad6sa. K6ri a kdpvisekiket, hogy vegyenek rdszt a mrisoron. Kdri a
szav azatok m e gtdte ldt.

Kopervdsz Eva: Rdszt vesz az iinnepsdgen.

Elntik: A Kdpvisel6-testiilet 3 frivel hatrirozatkdpes.

54/2018. (X. 4.) K6bf nvai Ruszin Onkormf nyzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szav azattal)

Ktib6nyai Ruszin Onkormiinyzat Kdpviseki-testtlete a ruszin kultur6lis iiriiks6g
fpolisival kapcsolatos feladatok ell6tisa c6lj6b6l egyiittmrikridve a Budapest
F6v6ros X. keriilet Krib6nyai Onkorm6nyzattal Medveczky Katalin etndk
beszimol6jrlt a 2018. okt6ber 23-6n 17.00 6rakor a Kdrrisi Csoma S6ndor K6b6nyai
Kulturdlis Kdzpont - KOSZI (1105 Budapest, El6d utca l.) szinhdztermdben az 1956-
os forradalom 6s szabadsigharc 6s szabadsigharc 62. 6vfordul6ja tisztelet6re
megrendezdsre keriil6 megeml6kez6sr6l, valamint a P6dium szinhdz iinnepi
el6addsi16l elfogadja.
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10. napirendi pont t6rgya: Javaslat a ruszin kulturilis iiriiks6g 6polds6val
kapcsolatos feladatok el16trlsa c6ljib6l 2018. november 8-6n megrendez6sre
keriil6 Nemzeti Gyrlsznap" alkalm6b6l a koszorriz6si iinneps6gre (sz6beli
el6terjesztds)

Elniik: Trijdkoztatja a kdpvisel6ket, hogy a ruszin kulturflis 6riiks6g 6pol6s6val
kapcsolatos feladatok ell6tfsa c6ljib6l a Budapest F6v6ros X. keriilet Kribdnyai
Onkorm6nyzattal egytittmrikridve, valamint a 2018. november 8-in 10.00 6rakor
,,Nemzeti Gyisznap" alkalm{b6l megrendezik a koszorrizdsi iinneps6get, amelyre
az Eles sarokniil Silye S6muel 6s tiirsai tisztelet6re feLillitott eml6kmrin6l ( 1 105
Budapest, K6rdsi Csoma S6ndor rit -Malata utca sarok) kertil sor. Javasolja, hogy az
tinneps6gen 6s a koszoruz6son vegyenek rdszt a k6pvisel6k. Eml6kez6 beszddet mond
Radv6nyi G6bor, K6brinya alpolgiirmestere. K<izremiikridnek a P6dium Szinhdz
mrivdszei. Az iinneps6g koszorfz6ssal z6rul. Javasolja, hogy a koszoru dekor6ci6s
kdltsdgeihez l0 000 Ft keretrisszeget biztositsanak a 2018. dvi dologi ktiltsdgek
terhdre, valamint fogadj6k el az elntik besz6mol6j6t a feladatalapi rdmogatiis
felhaszn6[6srir6l. Kdri a szav azatok megtdte ldt.

Zsigray Valentyina: Rdszt vesz az iinnepsdgen. Az elnrik javaslat6t elfogadja.

Elndk: A Kdpvisel6-testtilet 3 f<ivel hat6rozatk6pes.

(3 igen, egyhan gi szavazattal)

1 . Krib6nyai Ruszin Onkormdnyzat Kdpvisel6-testiilete a ruszin kulturf lis iiriiks6g
ripolisdval kapcsolatos feladatok ell6tisa c6lj6b6l Medveczky Katalin elnrik
beszfmol6j6t a feladatalapri timogatdsrril, valamint egyiittmiikddve a Budapest
Friviiros X. keriilet K6brinyai Onkormdnyzattal 2018. november 8-6n 10.00 6rakor a
,,Nemzeti Gyisznap" alkalmrib6l az Eles saroknril Sitye S6muel 6s t6rsai tiszteletdre
feldllitott eml6kmiindl (1105 Budapest, K<ircisi Csoma Sdndor rit -Maldta utca sarok)
megrendez6sre keri.il6 iinnepsd grbl es azt k<ivetti koszorriz6sr6l elfogadja. A koszorri
dekor6ci6s kdltsdgeihez brutt6 10 000 Ft dsszeget biztosir a 2018. 6vi kdlts6gvetdsben
meghatiirozott dologi kiadrisok terhdre.
A feladatalapri t6mogat6s felhaszn6l6sa az ellirinyzotlak 6s tervezettek szerint a
teleptilds nemzetisdgi dletdnek fellenditdsdt, szinesitdsdt szolgiilt6k a megval6sult
kdzdssdgi programok, valamint nemzetisdgi hagyom6ny -6s kultrira 6pokisdnak
kdszcinhet6en. A feladatalapri t6mogatiis felhaszniiliisa sor6n a nemzetisdgi
Onkorm6nyzat kiemelt figyelmet forditott az iflis|g nemzetisdgi dletbe val6
bevon6s6ra, a fiatal gener6ci6ban a nemzetisdgi hovatartoz6s ritrirdkitdsdnek
m6lyitdsdre.

2. A Kdpvisel<i-testtilet felkeri az elndkdt a sztiksdges intdzkeddsek megt6teldre.
Hat6rid6:
Felel6s:

azonnal
elndk

hatrirozata
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Elniik: Meg6llapitja, hogy tovribbi javaslat vagy dszrevdtel a k6pvisel6k rdszdr6l nem
drkezett, megkriszdni a ielenldv6k aktiv rdszvdteldt, 6s a testiileti iildst 14.20 kor
bezdrja.

.&pnxitz...€*.
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Budapest F6v{ros X. keriilet
K6brinyai 6nkormrinyzat
Jegyz6je

....k.**n-

sz{mI el6terjeszt6s

El6terjeszt6s
a K6pvisel6-testiilet r6sz6re

a helyi kiizmiiveldd6s16l szil6 2512012. (V. 23.) dnkorminyzati rendelet m6dositris616l

l. Tartalmi iisszefogla16

Budapest F6v6ros X. keriilet K6bdnyai Onkorm6nyzat Kdpvisel6+estiilete (a tov6bbiakban:
Kdpvisel<i-testiilet) a muze6lis int6zm6nyek<il, a nyilv6nos k6npt6ri ell6t6sr6l ds a
kdzmiivel6ddsr<il szolo 1997.6vi cXL. t6rv6ny (a tov6bbiakban: T6rvdny) 77. g-riban kapott
felhatalmaz6s alapj6n megalkotta a helyi k6zmrivel6d6sr6l sz6l6 25/2012. (y. 23.)
dnkormiinyzati rendeletdt (a tovdbbiakban: Rendelet).
A muzeiilis intdzm6nyekr<il, a nyilviinos kdnyvtdri ell6trisr6l 6s a k6zmrivel6d6sr6l sz6l6
1997 . 6vi cxl-. tdrvdny 6s egyes kapcsol6d6 tdrv6nyek m6dosit6srir6l sz6l6 2017.6vi LXVII.
tdrv6ny hat6lyba l6p6se miatt sztiks6gess6 v6lt a Rendelet m6dosit6sa. A T6rv6ny 76. g-a
rendelkezik a telepiil6si 6nkorm6nyzatok kdzmiivel6d6si feladatair6l, mely szerint a telepiildsi
dnkormrinyzatok kdtelez6 feladata a helyi kdzmiivel<iddsi tevdkenys6g t6mogatrisa. A 76. g

(3) bekezd6se felsorolja az alapszolg6ltatiisokat, ds a (7) bekezddsben rrigziti, hogy - tdbbek
kdzdtt - a fdvriros kertileteiben kdtelezd feladat a (3) bekezdds szerinti kdzmrivel<jddsi
alapszolg6ltatrisok teljes kdr6nek megszervezdse.

A ktjzmiivel6d6si alapszolgltltatdsok a T6rv6ny felsoroliisa szerint:
a) miivel<id6 k6zdss6gek ldtrejdttenek el6segit6se, mrik6d6siik tiirnogat6sa, fejl<id6siik
segitdse, a kdzmtivel6ddsi tev€kenysdgek 6s a miivel6d6 kdzdss€gek szlmara helyszin
biztosilisa,
b) a k6zdss6gi es trirsadalmi r6szv6tel biztosit6sa,
c) az eg6sz dletre kiterjed6 tanul6s felt6teleinek biztosit6sa,
d) a hagyom6nyos kdzdss6gi kultur6lis ertdkek 6t6r6kit6se felteteleinek biztositAsa,
e) az amatrir alkot6- ds el6ad6-miiv6szeti tev6kenys6g feltdteleinek biztositrisa,
1) tehets6ggondozris 6s -fejlesztds felt6teleinek biztosit6s4
g) a kulturdlis alapu gazdas6gfejleszt6s.

A fenti m6dositris alapj6n javaslom a Rendeletben meghatarozott feladatok m6dositris6t.

A K6pvisel6+estiilet a K6r6si Csoma Sri.ndor K6briLnyai Kultur6lis Nonprofit Korl6tolt
Felel6ss6gii r6rsas6g alapit6s6r6l sz6l6 20512015. (v. 21.) KOKT hattuozat|val l6rrehozta a
K6rdsi csoma Srindor K6banyai Kultur6lis Nonprofit Kft.-t (a tov6bbiakban: Krirdsi
Nonprofit Kft.), mely a 2015. augusztus 3l-6n megsziintet6sre keriil6 K6r6si csoma Srindor
K6brlnyai Kultur6lis Kdzpont feladatait vette 6t.

A Tdrv6ny 77. $ (1) bekezd6se kimondja, hogy a k6zmiivel6d6si alapszolgriltat6sok
folyamatos hozzdf€rese 6rdek6ben az dnkorm6nyzat k6zdss6gi szinteret, illetve
k<izmiivel<id6si intdzm6nyt biztosit, mety - tdbbek kdzdtt - segiti a k6z6ss6gi tev6kenys6get,
dsztdnzi a kdzciss6gek miikdddsdt, mindenki szdrn ra hozzlflrheto. A T6rv6ny 77. $ (5)
bekezd6se szerint a k6zmtivel6d6si int6zm6ny tipusa lehet: mtivel6desi haz, miivel6d6si
kcizpont, kultur6lis kdzpont, tdbbfunkci6s k6zmrivel6d6si int6zm6ny, ndpfoiskola, n6pi
kdzmrives alkot6hr2, gyermek-, illetve ifi ris6gi hrlz, szabadid6kdzpont.



Az Onkormrfury zat az altala fenntartott K6r6si Nonprofit Kft.-n keresztiil a k6vetkez6
kdzmiivel6ddsi int6zmdnyek mrikdddsdt biztositja:

1. K6rdsi Csoma S6ndor K6btinyai Kultur6lis Kdzpont,
2. KOSZI 6s a Tanuszoda,
:. Ujhegyi K6zdssdgi H6z,
4. Hel).tdrt6neti Gytijtem6ny,
5. ridiil6k.

A Rendeletben a tdrv6nyi besoroliisnak megfeleltien pontositani sziiks6ges az b*ormdnyzat
altal fenntartott kdzmfivel6d6si int6zm6nyt.

A Tdrvdny 82. $-a kimondja, hogy - tdbbek kdziitt * f6varosi keriiletenk6nt Kdzmrivel6ddsi
Kerekasztal alakithat6, mig a 83. $ rendelkezik l6trehozas6nak feltdteleir6l. Az
Onkorm6nyzathoz Kdzmtivel<id6si Kerekasaal megalakit6s6val kapcsolatban megkeres6s
nem drkezett.

A Tdrv6ny 83/A g-a kimondja, hogy a helyi lehet6s6gek 6s saj6toss6gok alapjrln a telepiil6si
dnkormdnyzat - a telepiil6si nemzetis6gi dnkorm6Lnyzattal va16 egyeztetdst kdvet6en -
rendeletben hatitrozza meg a kdzmr.ivel6d6si alapszolg6ltat6sok kdrdt, a feladatell6t6s
form6j6t, m6rtdkdt. A helyi nemzetisdgi dnkorm6nyzatokkal az egyeziet€.s megt6rt6nt. Az
6ltaluk meghozott hat6rozatokat az el6terjeszt6s 2. mell6klete tart almazza.

II. Hatrisvizsgf lat

A Rendelet m6dosit6sa kdveti a tdrv6nyi m6dosit6st, igy garantrilja a jogszeni mrik6d6s
feltdteleit. A kdzmrivel6ddsi alapszolg6ltat6sok Tdrvdny szerinti m6dosit6sa b6viti az el'rhetb
szolg6ltat6sok kdr6t, igy kisz6lesedik a lakoss6g ktizmflvel6d6si ell6tottsriga. A K<ir6si
Nonprofit Kft. az dltala miikddtetett intdzmenyekben a T6rv6nyben meghat6rozott
kdzmiivel6desi alapszolg6ltat6sok teljes kdr6t biztositja, vezetdje 6s kdzmtivetod6si szakmai
munkakdrben foglalkoztatott munkat6rsak legal6bb 30 %o-a mesterfokozattal 6s szakirdnyf
vdgzetts6ggel rendelkezik, igy az int€zm5ny tipusa a tdrvdnyi besorolds alapjrin: kuttur6lis
kiizpont.

III. A v6grehajt6s felt6telei

A Rendelet m6dosit6sa a Magyarorsz6g helyi dnkormrinyzatairbl sz6l6 2011.6vi CLXXXIX.
firveny 42. $ l. pontja alapj6n a K6pvisel6-testiilet kiz6r6lagos hat6skcire. A m6dosit6s a
rendelet kihirdet6sdt kdvet6en hat6lyba l6phet, felk6sziil6si id6t nem ig6nyel, az intdzmdnyek
mfikddds6t k6zvetleniil nem befolyisolja.

lV. Diint6si javaslat

Budapest F<iv6ros X. kertilet K<ib6nyai Onkormrinyzat Kdpvisel6-testtilete az el6terjeszt6s 1.
melldklete szerint megalkotja a helyi kdzmiivel6d6sr6l szbl6 2512012. (v. 23.) dnkorm6nyzati
rendelet m6dosit6srir6l sz6l6 dnkormrinyzati rendeletet.

Budapest,20l8.augusztus,, "

Dr. Szab6 Kriszti6n



l. melldklet az el1terjesztdshez

Budapest F6vfros X. keriilet K6bdnyai Onkorminyzat K6pvisel6-testiilet6nek

,,.12018. (.,. ,,.) 0nkormdnyzati rendelete

a helyi kiizmiivel6d6s16l szdl6 25/2012. (V. 23,) iinkormdnyzati rendelet m6dositdsrirril

Budapest Friviiros X. kenilet K<ibrinyai Onkormfuryzat K6pvisel6-testiilete a muze6lis
int6zmdnyekr6l, a nyilviinos kdnyltari ell6trisr6l ds a kdzmrivel<id6sr6l sz6l6 1997. 6vi CXL.
tdrvdny 83/A. $ (1) bekezddsdben kapott felhatalmazds alapj6n, a Magyarorsz6g helyi
6nkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi clxxxx. tdrvdrry 23. g (5) bekezd6s 13. ponrjriban
meghat6rrozott feladatkd16ben eljrirva a kdvetkez6ket rendeli el:

r.s

A helyi kdzmiivel6d6sr6l sz6l6 25/2012. (V. 23.) iinkormiinyzati rendelet (a tov6bbiakban:
R.) 3. $-a helydbe a kcivetkez6 rendelkezds ldp:

,,3. $ Az Onkorm6nyzat a szfunfua tdrvdnyben meghat{irozott kdtelez6 k6zmiivel6d6si
feladatok ell6t6sa 6rdek6ben
a) elosegiti a miivelod<i k6z<iss6gek ldtrejdttdt, mrikriddsiiket t6mogatja, fejlodestiket
segiti, biztositja a helyszint a k6zmiivel<iddsi tevdkenysdgek 6s a miivekid6 k<iz<iss6gek
szdmira,
b/ biztositja a k<izdss6gi ds t6rsadalmi r6szv6telt,
c) biztositja az ee6sz dletre kiteded6 tanuliis felt6teleit,
d) biztositja ahagyomiinyos k6z6ss6gi kultur6lis 6rt6kek {it6r6kit6se feltdteleit,
e) biztositja az amatctr alkot6- 6s el6ad6-mtiv6szeti tev6kenys6g feltdteleit,
fl biztositja a tehetsdggondoz6s 6s -fejlesztds felt6teleit, valamint
p biztositja a kultur6lis alapf gazdasdgfejleszt6st.,,.

2.S

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

,,4. $ Az Onkorm6nyzat a kdzmrivel6ddsi feladatai ell6t6sa 6rdek6ben a K6rdsi Csoma Siindor
K<ibrinyai Kultur6lis Nonprofit Korldtolt Feleloss6gri T6rsasrlg ritj6n biztositja

a) a K<irrisi Csoma Siindor K<ibriLnyai Kulturiilis K6zpont,
b) a KOSZI ds Tanuszoda,
c) az Ujhegyi K6zdssdgi Hdz,
d) a Helytdrtdneti Gyiijrem6ny ds
e) az iidiil6k.

mrikdd6sdt.".

3.S

Ez a rendelet 2018. szeptember I -j6n l6p hatdlyba.

D. Kov6cs R6bert
polg6nlester

Dr. Szab6 Krisztidn
jegyz6



INDOKOLAS

A muze6lis int6zmdnyekr6l, a nyilvrinos kdnyvt6ri ell6t6sr6l 6s a kdzmiivel6d6sr<il sz6l6
1997. 6vi CXL. t6rvdny 2017. 6vi m6dosit6sa kdvetkeztdben v6[t sziiks6gess6 a
k<izmiivel6ddsi feladatok pontosit6sa, valamint a K6ritsi Nonprofit Kft.-n keresztiil fenntartott
int6zm6ny besorol6sa, eziital guantilja a jogszeni mrik6d6s felt6teleit.

A kdzmiivel5d6si alapszolg6ltatrisok tdrv6nyi v6ltoz6st kdvet6 m6dosit6sa b6viti az ellrheto
szolgdltat6sok kdr6t.

A kdzmrivel6ddsi int6zm6ny tipusa tdrv6nyi besorol6s alapjan: kultur6lis k6zpont. A
besorol6s egydrtelmiiv6 teszi, hogy a K6r6si Nonprofit Kft. a Tdrvdnyben meghatrlrozott
alapszolg6ltat6sok teljes k6rdt biztositja, 6s mrik6d6s6t megfelel6 sz6mri 6s vdgzettsdggel
rendelkezo munkatdrs biztosilja.
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A KOBANYAI RUSZIN dNxonnTANYZAT
TTPVISPT,6-TESTULETE

szeretettel meghivja Ont ds kedves gyermek6t

2018. szeptemberl5-6n (szombat) 10.00-6rit6l - 18.00 6rrlig
tartand6

Ruszin Gyermeknapi Rendezv6nyre
A rendezvdnyt megnyitja:

Medveczky Katalin, elndk

Program:

A gterme ke ke t ugrdl 6vdr, arcfes t ds,

tiizoltdaut6, vattacukor, ldngos ds onfeledt j dtszds vdrj a.

A versenyeken resztvev6 gtermekek ajdndikot kapnak.
Megvenddgeljilk Ont ds g,,ermekdt.

A rendezvdny helyszine:
BARKKA volt (Nemzetis6gek 6s Civil Szervezetek Hdza

1 105 Budapest, Ihdsz utca26.

A rendezv6nlt t6mo gatj a:

K6b6nyai Onkorm6nyzat Hum6nszolg6ltat6si Bizottsiga

KOBANYA



A KOBANYAT oRupxy oxronnANyzAT
KEPvISEL6-rpsrurprp

az Orlrnlny K6zt6rsasSg kiki6lt6s6nak
27. 6vfordul 6j a alkalmhb 6l

szeretettel meghivja Ont 6s kedves csalddjit

2018. szeptember 28-6n, p6nteken 15.00 6rakor
tartand6

onuExy HAGYOMANY6 nz6 rurrunAu s
RENDEZVENYRE

Koszont5t mond: dr. M6trai G6bor,
a Huminszolgdltatisi Bizotts6g elnoke

A rendezv6nyt megnyitja: Bacsa G1,ula,
a K6b 6rry u O rm6ny O nko rminy z at elnoke

A rendezv6ny helyszlne:
Gdr6g Klub

1 104 Budapest, Kada utca 120.

A rendezv6ny programja:

Jerev6n 2800 sz6nyeg ki6llit6s 6s a
K6festS szakkdrre i6r6 gyerekek alkotdsaib6l kiillitds

Koteden bat6ti beszdlget6s, orm6ny nemzetis6gi gasztron6miai 6telk6stol6

0
A rendezv€nyt timogatia:

K6birry at Onkorminyzat K6pvisel5-testiilete,
Humdns z olg6l tatilsi Bizotts 6ga

"qeJ
s

K6BANYA
nz clar v,1roi

.6.***,
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MEGHIVJA6TT
2018. okt6ber 5-6n, pentekenlO 6rdra, az

Beszedet mond:

Dr. Varjun6 dr. Fekete Ildik6
tankeriileu igazgat6

KozremUkodnek

a Kdbanyai Fekete Istvan Altalanos Iskola tanul6i
A hds6k napja clmii m(sorukkal

ffe1keszlt6 pedagogus Szab6 cyula)

A megemldkezdst koszonizissal z6rjuk!
Helyszln:

Uj k6ztemet6, 1848-as sirhelyek
1lO8 Budapest, Kozma u. 8-tO.

W-B:^

nnegemldkez6sra
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:,,Mirtirok,
a Pesti

KozemlkOclnek a budapes[
Pddium Sdnhdz rnlvdszei

Hel@n a ld6rosl Csoma S6ndor

dltd 4 \irr"
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Besz€det fllood: Harsiinyi Gabor,
kdtszeres Jiszai Mari-dijas, drdemes mrivesz

0105 Budapest. Szent L-dszl6 ter 7-14 )
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Beszddet monC:

Radvinyi Gibor,



1./ Medveczky Katalin :

2./ Zsigray Valentyina:

3./ Koperv6sz Eva:

JELENLETI IV

a K6binyai Ruszin Onkor minyzat
2018. okt6ber 4-6n 14.00 6rai kezdettel

megtartott testiileti iil6s6n

ZrfV

Meghivottak:
.2

dr. Szabados Ottologitsz:../. .-.

J6grturd Szabados Henri etta rer...r.,..... 
tfJ. 

q+.:*)

y'al*.&.^.--


