
MEGHiV6

A Kdbrinyai Ukr6n Onkorminyzat
K6pvisel6-testiilete

2019. okt6ber 5_6n g.00 6rai kezdettel

a K6riisi Csoma Siindor K6b6nyai Kulturrilis K6zpont, KOSZI(l105 Bp. X., El6d utca t.) I. .,n"I.t'ld.;;r'"f"ni nemzetisdgi irodribantestiileti iil6st tart,
melyre ezfton meghivom.

Napirendi pontok:

l. Javaslat a Kdbdnyai Ukr6n Onkormrlnvz
moaotita.ara 1.rii"ri.r.i.f"rr4f,j"'-""o"'"ut 2018' 6vi kiilts6gvet6sdnek

^ El6ad6: petrovizka Vikt6ria 
"fno[-,2' BeszSmot6 u' 

'kr3.1. tuttuiilis iiriiks.g6nek Sporris6var kapcsorarosfetadatok eildrdsa c6rjdbrir zors.l,nrir.?l?ir. u ktiziitt megrendezett ilI.
.,L"#ffi|r, 

Gitdros " rv"po[" 
' 'i;;;;t-i# Git6rreszriv6rr6r (sz6beri

El6ad6: petrovszka Vikt6ria elnok
BeszSmor6 az ukr6n 

, 
kurtur,ris iiriiks6g6nek ripor6s6var kapcsoratosfetadarok e'6t:isa c6li:ib6r zoia. lffir?-6";',ilg..no"r"tt rvana Kuoara(Szen t tv6n Ej ) haeyom{ny6.r;;"il;;urfu,'il}uu.,, 

erciterjeszres)Ekiad6: Petrovszka Vikt6ria elnc,k
Beszdmo16 az ukr6n .t{llf6lt, iiriiks6g6nek :ipol6s:ival kapcsolarosferadatok e'6t6sa c6ri6h6r 20rs.08.0 r ;, r.6t.bi. k'ziitt Nagvharsdnvban

l}ffi?:'il,J:,::$;'' I rrr'r meereni.,*"-b,oogratrai" resztiv'aiJi
Ekiad6: petrovszka Vikroria elndk
Besz6mor6 az ukr6n 

.kurtur6ris iiriiks6g6nek ripor6s6var kapcsoratosreradatok e'{r6sa c6riah6r2.0is. d;. ii:;i;:'i[. ,r-, kiizr*r K6rp:itarj:in,
ff,::j:,"ff*rendezitt Ukrrin 

";*r;;;;;;,ti rriborr6r (szo'beri

El6ad6: petrovszka Vikt6ria elndk
Besz{mol6 EeViittmiikiid;si m-egdllapod6s megkiit6s6rtit az Orszdsos
.t,L#rr,Siuorm5nvzattal (t06s ;"u;;..,,'" ruiu, utcar.)(sz6beri
El6ad6: petrovszka Vikt6ria elndk
Besz:imorri Egviittmiikiid._si, meg,rapodris megkiit6s6r6r az Ukrrin
:[ffi:.d Egvesiuetter (106r ;;l;;:;"i'"#'J Ede utca 44).(sz6beri
Ekiad6: Petrovszka Vikt6ria elncik

3.

4.

5.

6.

7.



l9 J.avaslat a kulturrilis 
-hagyomdnyok {pol6sa c6ljrib6l a K.brlnvai szerbonkormrinyzat 6rtar 20II. 

"trJil*-oli", I8.00 6rakor a K6riiii CsomaS,ndor K6bSnvai,Kurtr.arir r.rfoni olba Budapest, szent L6szr6 t6r 7_I 4.) szinh'zterm6ber megrena"rcir. tiriio,,,Balk6n Han gi a Fesztiv:l ton,,val6 r6szv6telre (sz6beli ei-Ote4esztef- 
"" -"

El<iad6: petrovszka Vikt6ria etndt '20. Javaslat az ukrit
er6r6 s a .u u ; ;;i' r[11,.,.:,i: J :: 

*i3 
;X";;*? ir[:X... "f i:: rfi fi,,:iszabads,gharc 62" 6vfordurrija .r.rrrrauor megrendez.sre kerii16megeml6kez6sre (sz6beli el6terje;tds)

El<iad6: petrovszka Vikt6ria eln6t '
21' Javasrat az ukr6n 

^kurturriris 
iirdks6g 6pol6s6var kapcsoratos feradatokell6tdsa c6rj6b6r 2018. novemb".--i-in-il'.g"endez6sre keriir6 Nemzeti

S,H:Xlffi :lt:lTi,ii*,y..,i"#,e'rii,""p.og*r.,"u"ii.ri,i-#.,i,i'

;i::f,"i:[.Tj:[dris6t 
kdrem' a Polgiirmesteri Hivatar 43 3 8- r 4 r -es terefonsz6miin

Budapest, 2018. szeptember 26. /,/-^$!Jkritn

'..+"'A-*o.



r6rAxyar uxru(N dNxonprANyzar
xepvrsrt-6_resrtrlert

JEcyz6rOxyv
a K6brinyai ukrrin onkorm dnyzat 20rg. okt6ber 5_dn g.00 6rai kezdettela K6r<isi Csoma Siindor K6brinyai rrr*.aii, rtirp*i, rOSZif iffi;.X., El6d utca 1.) I emelet t0. szam .f*ri ,..r.rfrigiiroaaUan megtarrottk6pviseki-testiileti iildsdn.

K6sziilt:

Jelen vannak: Petrovszka Vikt6ria
Risko Roman
Bemdth Ferenc

A Kdbinyai polgirmesteri Hivatal r6sz6r6l
dr. Szabados Ott6
J6g6nd Szabados Henrietta

jogrisz
civil ds nemzetisdgi referens

elndk
elncikhelyettes
kdpviseki

tan6cskozisi joggal:

Petrovszka vikt6ria, a K6b6nyai Ukrrin onkorm 
'nyzat 

ern*ke iidvrizri ameglerenteker ds a rendes 
^resriireri . 

tirds; ,.trrl:"' Megriilapitja. hogy a resriireritildsen 3 fti kdpviserri megierent. ds u tertiiiei huia.o.utk.p... Bejeienti. hogy ajegyztik.nyv magyar nyelven kdszul. Ker ri"a.rtii't"gy az iiles jeLnldti fver'irj6kalii' amely a jegyzcik.nvviik. 
.amely r,"r"ti..-rrr.' mincistir melrekletdt kepezi azelkdsziten meghiv6val ds az irrisbeli .l.i,.r:.r.ier.f,Iel egyiin.

Javasolja' hogy a ieevz6kdnyv hiteresitdsdvel Bemrith Ferenc kdpvise 16t bizza meg aKdpvisel<i+esttilet.-Xeri a szayazalokmegldtelet.

Elniik A K6pvisel6-testiilet 3 l6vel hatiirozatk6pes.

hatirozata
(3 igen, egyhan gi szavazattal)

K6brinyai Ukrrin onkormiinyzat Kdpviser6-testiirete a jegyz6k6nyv hitelesitdsdvelBem6th Ferenc kdpvise l6t megbizza.

3[:*."ryji:ti' 
hogv a jegvztikrinvvet J6g6nd szabados Henrietta civ, ds nemzetisdgi

Elniik: Ismerteti a napirendi pontokat, majd kdri a szayazatokmegtdtel6t.

Elniik A Kdpvisel6-testiilet 3 ftivel hat6rozatkdpes.



(3 igen, egyhan gt szavazattal)

K6brinyai Ukrrin 0nkormdnyzat Kdpvisel6-testi.ilete a testiileti iilds napirendjdt az
al6bbiak szerint fogadja el:

l.

2.

3.

4.

5.

Javaslat a K6binyai ukr6n onkor milnyzat 201g. 6vi kiilts6gvet6s6nek
m6dositrisSra (sz6beli el6teriesztds)
El<iado: Petrovszka Vikt6ria elnrik
Beszdmol6 az ukr6n kultur6ris iiriiks6g6nek 6por6s6var kapcsolatos
feladatok ellitdsa c6rj6b6r 2018. jririus r- jritius 6 kirziitt megrendezett III.
"velencei GitSros Napok" Nemzetkiizi Gitrirfesztivdrr6l (sz6beti
el6terjeszt6s)
El6ad6: Petrovszka Vikt6ria elnrik
Beszimol6 az ukrrin kurtur6ris iiriiks6g6nek 6por6s6var kapcsoratos

1:?-1_lr:u. 
.Y.16:u c6tjrib6t 2018. jritius 6_6n megrendezett rvana Kupata

( Szent Iv6 n Ej) hagyom6ny 6rz6 rendezv6nyr6l (sz6beli el<iterjesztds)
El6ad6: Petrovszka Vikt6ria elniik
Besz:lmo16 az ukr6n kultur6lis iiriiks6g6nek 6pol6s6val kapcsolatos
11ld"t_"I e[6tdsa c6rj6b61 2018.08.01-20rt.6s.os-e k-iiziitt Nagyha..aryru,
(R[cz-haz, vis6rt6r u' r3lr.) megrendezett Ordiigkatran fesztiv6rr6r
(sz6beli el6terjeszt6s)
El6ad6: Petrovszka Vikt6ria elndk
Besz6mol6 az ukr6n f1l!uflis iiriiks6g6nek ripokisival kapcsolatos
feradatok eilitrrsa c6rj6b6l 2018. 08. 1l - 20i8. 08. 18-a ki,zt tt K6rp6tarj6n,Iszkdn megrendezett Ukr6n Hagyom6ny6rz6 T6borr6l 

- 
lszOieliel<iterjesztds)

El6ad6: Petrovszka Vikt6ria eln6k
Beszimoki- Egyiittmriiktid6si megdilapodis megkiit6s6r6r az orszdgos
YI'T Onkormdnyzattal (106;5 'Budapest,-' Hal6s utcat.)(sz6beli
ekiterjesztds)
El6ad6: Petrovszka Vikt6ria elndk
Beszdmol6 Egyiittmiikiid6si meg6ilapodris megkiit6s6r6r az Ukrrrn
Nemzetis6gi Egyesiilettel (1061 Budapest, pautay Ede utca 44).(sz6beli
el6terjesztds)
Ekiad6: Petrovszka Vikt6ria eln6k
Besz6mol6 Egyiittmiikiid6si meg6ilapod6s megkiit6s6r6r a Magyarorsz6gi
ukr6n Kulturdris 6s Dokumentici6s ktizpontta-l (r065 Budapesiuujo. ,,i
1.) (sz6beli el6terjesztds)
Ekiad6: Petrovszka Vikt6ria elnrik
Javaslat Egyiittmiikiid6si megiilapodis megkiit6s6re a F6v6rosi Ukr6n
N_emzetis6gi 6nkorm6nyzattal IiOSZ BuIapest, Vriroshiz utca 9_
I l.)(sz6beli el6terjesztds)
Eload6: Petrovszka Vikt6ria elnrik

6.

7.

8.

9.



12.

13.

.,

Javaslat Egyiittmiikiid6si meg6llapodfs megkiit6s6re az Erzs6betvirosi
Ukrin Nemzetis6gi Onkorminyzattal (1073 Budapest, Erzs6bet krt.
6.)(sz6beli el6terj eszt6s)
El6ad6: Petrovszka Vikt6ria elnrik
Javaslat Egyiiftmr(ikdd6si megdllapodris megktit6s6re a Budapest F6v6ros
IL Keriiteti Ukr6n Onkorminyzattal (1024 Budapest, Mechwart t6r l.)
(sz6beli eloterjesztds)
Et6ad6: Petrovszka Vikt6ria eln6k
Javaslat Egyiittmiikiid6si megrlllapodds megkiit6s6re a Vfrpalota Vilros
UkrSn Nemzetis6gi Onkorm ilnyzattal (8100 Budapest, Girdonyi G6za utca
39.)(sz6beli el6terjeszt6s)
El6ad6 : Petrovszka Vikt6ria elniik

Javaslat Egyiittmrfikiid6si meg6llapod6s megkiit6sdre a V6ci Ukrdn
Nemzetis6gi Onkormrinyzattal (2600 Vic, Mdrcius 15. t6r I1.)(sz6beli
el6terjeszt6s)
El6ad6: Petrovszka Vikt6ria elnOk
Beszdmol6 az ukrfn kulturilis iiriiks6g6nek 6pol6s6val kapcsolatos
feladatok elldt6sa c6ljfbril 2018. augusztus 20-6n megrendezett Szent
Istvin-napi iinneps6916l (sz6beli el6terj eszt6s)
El6ad6: Petrovszka Vikt6ria eln6k
Beszdmol6 a kulturdlis 6riiks696nek :ipolls6val kapcsolatos feladatok
ell6t6sa c6lj6b6l 2018. szeptember 1-j6n K6b6nydn az Ohegy parkban
megrendezett XI. K6b6nyai Rendv6delmi Nap16l (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Petrovszka Vikt6ria elndk

16. Besz6mol6 a Budapest F6v6ros X. keriilet K6b6nyai Onkormdnyzat
2512012. (V. 23.) iinkorminyzati rendelet v6lem6nyez6s6r6l (sz6beli
el6terjesztds)
Eload6: Petrovszka Vikt6ria eln6k
Beszimol6 a kulturrilis iiriiks6g6nek dpol6s6val kapcsolatos felatlatok
ell6t6sa c6lj6brit a K6bfnyai 6rm6ny 6nkormrlnyzat 6ltal 2018.
szeptember 28-6n megrendezett Orm6ny Fiiggetlens6g Napja
rendezv6ny16l (sz6beli el6terjeszt6s)
Eload6: Petrovszka Vikt6ria elndk
Javaslat az ukrdn kulturrilis iiriiksdg6nek ripol6s6val kapcsolatos feladatok
ell6tfsa c6ljdb6l az Aradi v6rtantik tisztelet6re 2018. okt6ber 5-6n 10.00
6rakor megrendez6sre keriil6 megeml6kez6sre (sz6beli eloterjesztds)
Eload6: Petrovszka Vikt6ria elndk
Javaslat a kulturflis hagyomrinyok 6pol6sa c6lj6b6l a K6b6nyai Szerb
Onkorm:inyzat rlltal 2018. oktriber 6-6n, 18.00 6rakor a K6riisi Csoma
Sindor K6binyai Kulturrilis Ktizpont (1105 Budapest, Szent Liszl| t6r 7-
14.) szinhizterm6ben megrendez6sre keriil6,,Balk6n Hangia Fesztiv6lon"
val6 r6szv6telre (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Petrovszka Vikt6ria eln6k
Javaslat az ukrin kulturflis iiriiks6g 6pol6s6val kapcsolatos feladatok
ell6t6sa c6ljnb6l 2018. okt6ber 23-in az 1956-os forradalom 6s

10.

11.

t4.

15.

1'.7.

18.

19.

20.
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szabads6gharc 62. 6vfordul6ja alkatm6b6t megrendez6sre keriild
megeml6kez6sre (sz6beli eloterjeszt6s)
El6ad6: Petrovszka Vikt6ria elntik

21. Javaslat az ukrin kulturilis iiriiks6g 6pol6s6val kapcsolatos feladatok
ellitisa c6ljab6l 2018. november 8-6n megrendez6sre keriil6 Nemzeti
Gy{sznap" alkalm6bril a koszorfzisi iinneps6gre (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Petrovszka Vikt6ria eln6k

],.1a,nirendi pont tdrgya: Javaslat a K6b6nyai Ukr6n onkorm6.nyzat 201g. 6vi
kiilts6gvet6s6nek m6dosit6s6ra (sz6beli el6terjesztds)

Elniik: T6jdkoztatja a kdpvisel6ket, hogy a 20rg. 6vi kdltsdgvetds m6dosit6sa
sziiksdges, mivel a Gazdas6gi 6s p6nziigyi F6oszt6ly tiljdkoztatfusi szerint az egyes
ftikrinyvi sz6mliikon nincs elegend 6 eliirinyzat. Ez ut6n ismerteti a rdszletes
6tcsoportosit6si javaslatot 6s kdri a kdpvisel6ket, hogy mondj6k el vdlemdnyiiket,
egyet6rtds esetdn tegydk meg szavazataikat.

Bernith Ferenc: Egyetdrt az elnrik javaslatiival.

Elniik: A Kdpvisel6testiilet 3 frivel hatiirozatk6pes.

(3 i gen, egyhan gi szav azattal)

1. 
. 
A K6brinyl Ukr6n onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete a K6b6nyai Ukrin

onkorm6nyzat 2018. 6vi k6lts6gvetds6r6l sz6l6 l0/zolg. (II. 15.) hat6rozat6t az
al6bbiak szerint m6dositja €,s az aldbbi rovatokra helyezi:

K1

KI
K2

K3
K6

Szemdlyi juttat6sok, kiitelez6 feladat
Szemdlyi juttatrisok, onkdnt vellalt feladat

Munkaad6kat terhel6 jrirul6kok ds szoci6lis
hozz|jdrulirsi ad6, tinkdnt v6llalt feladat
Munkaad6kat terhel6 jriruldkok ds szoci6lis
hozzdiflrulilsi ad6, k6telez6 feladat
Dologi kiad6sok, cinkdnt v6llalt feladat
Beruh6z6s, kdtelez6 feladat

K3 Dologi kiaddsok, kritelez6 feladat

-73 500 Ft
-4 288 Ft

-3 769 Ft

-l 034 Ft

-4 972Ft
-100 000 Ft

187 563 Ft

2. A Kdpvisel6testiilet felk6ri az elncik<it a sziiks6ges int6zked6sek megtdteldre.Hat6Lrid6: azonnal
Felel6s: eln6k
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2. napirendi pont tdrgya: Besz6mor6 az ukr6n kurturiris iir6ks6g6nek 6por6s6var
kapcsolatos fetadatok elitisa c6ljrib6l 2018. jrilius l- 201g. jriliu, i Lortitt
megrendezett III. "velencei Gitdros Napok; Nemzetkiizi Git6rfesztivrilrrll
(sz6beli el6terjeszr€s)

9l'i'!, Tdj€koztatja a kdpvisel6ket an6l, hogy az ukrdn kurturdris iiriiks6g6nek
6pol6sival kapcsolatos feladatok ell6t6sa 

"ei;auol 
2018. jrilius l-jftius o ltiztitt

megrendeztdk a III. "verencei Git6ros Napok" Nemzetkiizi Gitirfesztiv:ilt. Afesztiv6l mtivdszeti vezetdje Bem6th Ferenc, f<ivddncike Koszti Andr6s, v"ien.e
Polg6rmestere. A fesztiviilon t6bb nyilv6nos koncertet is rendeztek a Velence Korz6
Disztermdben ds Rialto 6tterem szinpadiin. K6ri a besz6mol6 elfogadris6t, majd a
szav azalok m egtdtelet.

Risko Roman: Egyetdrt az eln6k javaslat6val.

Elniik: A Kdpvisel6-test[let 3 fovel hat6rozatkdpes.

(3 igen, egyhan gt szavazattal)

K6b6nyai Ukrrin Onkorm finyzat Kdpvisel6testiilete petrovszka Vikt6ria elnrik
besz6mol6j6t a kulturdlis 6riiks6g6nel 6pol6s6val kapcsolatos feladatok ellitdsa
:gli6b6l a 2018. jritius l- jrilius 6 kiiziiti megren d,ezitt a IIr. "verencei GitirosNapok" Nemzetkiizi Gitd rfesztivit16l elfogadj al

3' napirendi pont t6rgya: Besz6mor6 az ukrdn kurturiris iiriiks6g6nek 6pordsdvar
kapcsolatos feladatok elrdtrisa c6lj6b6l 20Ig. jririus 6-6n meg"rend "ritt rnun^Kupala (szent tv6n Eiy hagyominy:6r26 rendentinyr6r (sz6beli ei6terjesztds

Il"i,-kr. Tdjdkoztatia a kdpvisel6krt arr6r, hogy az ukr6n kurtur6ris tiriiks6g6nek
6_pol6sdval kapcsoratos feradatok eilritdsa 

"a;euol 
201g. jririus o-en , r,iia.osiUk6n Nemzetisdgi onkorm6nyzat megszerveztik az rvana Kupara rsrent rre, eiihagyomdnydrz6 rendezv6nyt, amelyen a kdpvisel6k is r€szt vettek. Kdri a besziimol6

elfogadris6t, majd a szavazatok megt6tel6t.

Berndth Ferenc: Egyetdrt az elncik j avaslat6val.

Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 f6vel hatdrozatkdpes.



(3 igen, egyhang0 szavazattal)

Ktib6nyai Ukrin Onkorminyzat Kdpvisel6{estiilete petrovszka vikt6ria eln6k
beszdmolojdt az ukrin kultur6lis iiriiks6g6nek 6pol6s6var kapcsoratos feladatok

:lt:,,::: .jli1q,"l a 2018. jflius 6-6n 2018. jritius 6-6n megrendezett rvana Kupata
(Szent Iv6n Ej) hagyomdny6rz6 rendezv6nyen val6 rdszv6Glr6l elfogadja.

4. napirendi pont tfrgya: Besz6mol6 az ukr6n kutturiris iiriiks6g6nek 6porris6varkapcsolatos fetadatok eil6t6sa c6tj6b6t 2018.08.01-201a]oa.os_e' kiiziitt
Nagyharsdnyban (R6cz-h62,_.Vds6rt6r u. l3l1.) megrendezett O"AOgk;Urn
fesztivil16l (sz6beli el6terjeszt6s)

Tlnltl,. Tfljdkoztatja a kdpvisel6ket an6r, hogy az ukr6n kurturiris iiriiks6g6nek
6pol6sdval kapcsolatos feladatok er6t6sa c6tj6b6r 2018.08.0r-0g.os [ozon
Nagyharsinyban (Riicz-h62, vris6rtdr u. 13/1.) u, o.dogkutrun r.rJraio"'rerr,
veftek, amelyet Both Mikl6 s 6ltal szewezett ukr6n Udvar cimen. Az udvaron
Ukajn6b6l drkez6 mrivdszek,. falusi asszonyk6rusok ldptek fel. A rendezv6nyen akdpvisel6{estiilet tagjai is rdszt vettek. Iidri a beszimor6 erfogadiis6t, 

^Lia u
szav azatok me gt6tel dt.

Bern6th Ferenc: Egyetdrt az eln6k javaslatdval.

Elniik: A Kdpviseki-testiilet 3 frivel hatrirozatkdpes.

(3 igen, egyhangi szavazafial)

K6brinyai Ukrrin dnkormanyzat Kdpvisel<i-testiilete petrovszka vikt6ria elnOk
beszrimol6j6t a kultur6lis 6r6ks6g6nel 6pol6s6val kapcsolatos feladatok elLltisac6ljib6l a 2018.08.01 -2018.08.05 kdzdtt Nagyhars6nyban (R6cz-h62, v6s6rr6r u.
I 3 / l .) az Ordiigkatlan fesztivflon val6 rdszvdtelhcil elfogadj a.
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5. napirendi pont t6rgya: Besz6mol6 az ukr6n kultur6lis iiriiks6g6nek 6pol6s6val
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj6b6l 201g. 0g. ll - 201g. 0g. lg-a kiiziitt
Kirpitaljdn, Iszk6n megrendezett ukrdn Hagyominy6rz6 T6borr6l (sz6beli
el6terjesztds)

Elniik r6jdkortaia a kdpvisel6ket, hogy az ukr6n kulturilis iiriiks6g6nek
6pol6s6val kapcsolatos feladatok el6t6sa c6lj6b6l 2019.08. ll - 2018. os. is-ka
kriziitt Krirpritalj6n, Iszkrin megrendeztdk az rJkrin Hagyomriny6rz6 Trlbor
Kfrpdtaljin. A t6borban r6sztvevri gyerekeket szines progiam v6rta k6zmr.ives,
n6pismereti,-dnek-zenei foglalkoziisok taniirok biaosit6s6val. A gyerekek versek, dalok
tanul6srival fejlesztettdk a nyelrtud6sukat. A tiibor kiemelt c6lja 

-i 
ukr6n identit6studat,

a hagyomiinyok, a kultur6lis ds vall6si drt6kek meg6rzdse, valamint a fiatalok iidi.iltetdse
volt. K6ri a besziimol6 elfogad6s6t, majd a szavazitok megtdteldt.

Berndth Ferenc: Egyetdrt az eln0k javaslatiival.

Elniik: A Kdpvisekitestiilet 3 fdvel hat6rozatkdpes.

(3 igen, egyhan gi szav azattal)

K6b6nyai Ukr6n onkormiinyzat Kdpvisel6-testiilete petrovszka Vikt6ria elniik
besz6mol6j6t a feladatalapri t6mogatiisr6l az ukr6n kulturrilis 6rtiks6g6nek
6pol6sival kapcsolatos feladatok eil6t6sa c6lj6bril 201g. 0g. 1r - 20Ig. os. ra-a
k6^ziitt K6rp6talj6n, Iszk6n megrendezett Ukr6n Hagyom6ny6rz6 T6borra
elfogadja.

6. napirendi pont tdrgya: Besz6mo16 Egyiittmiik6d6si meg6llapod6s megkiit6s616l
az Orszfgos Ukr6n onkormdnyzattal (1065 Budapei, Uuj0, utcai.)(s;lbeli
el6terjeszt6s)

Elniik: T6j6koztatja a kdpvisekiket arr6l, hogy egyiitrmiikriddsi megdllapod6st
kotottek az orszigos ukr6n Onkorm6nyzanar lioos budapest, Haj6s utla t.j. reri
a besz6mol6 elfogad6s6t, majd a szavazatok megtdteldt.

Berndth Ferenc: Egyetdrt az eln6k javaslat6val.

Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.



(3 igen, egyhangri szav azattal)

K6brinyai ukrrin onkorm funyzat a keriileti nemzetis6gi iinkorm6nyzatokkal val6
egyiittmiikiid6s c6ljib6l egyiittmrikOddsi meg6llapod6st k<!t6tt az az orsz6gos Ukr6n
Onkorminyzattal (1065 Budapest, Haj6s utca l.).

7. n_apirendi pont tdrgya: Beszimoki Egyiittmiikiid6si meg6llapod6s megkiit6s6rtil
az..ukrin Nemzetis6gi Egyesiilettel (1061 Budapest, paulay Ede utca 44).(sz6beli
el6terjesztds)

Elniik: T6j6koztada a k6pvisekiket arr6l, hogy egyuttmiikriddsi megrillapod6st k6t6tte
az ukrin Nemzetis6gi Egyestilettel (1061 Budapest, paulay Ede utca 44.). Kdri a
besz6mol6 elfogad6s6t, majd a szavazatok megt6teldt.

Berndth Ferenc: Egyetdrt az elndk javaslat6val.

Elniik A Kdpvisel6-testiilet 3 f6vel hat6rozatk6pes.

(3 igen, egyhangf szavazattal)

K6b6nyai Ukrrin onkorminyzat a keriileti nemzetis6gi iinkorm6nyzatokkal val6
egyiittm{ikiidds c6lj6b6l egytittmiikiiddsi megrillapoddst k6t6ti az ukr6n
Nemzetis6gi Egyesiilettel (1061 Budapest, paulay Ede utca 44.).

8. napirendi pont t6rgya: Besz6mo16 Egyiittmr(ikiid6si meg6llapodis megktit6s616la Magyarorsz6gi ukr6n Kultur6lis 6s Dokument6ci6s 
-Kiizpontlal 

(1065
Budapest, Haj6s utca 1.) (sz6beli el6terjeszt6s)

Elniik r6j6koztatja a kdpvisel6ket arr6l, hogy egytttmrikdddsi meg6llapod6st
ktttdttek a Magyarorsz6gi ukr6n Kultur6lis 6s Dokument6ci6s Kiizpon-ttal (1065
Budapest, Haj6s utca I . K6ri a besz6mol6 elfogad6s6t, majd a szavazatok megtetetet.

Bernith Ferenc: Egyetdrt az elnrik javaslat6val.

Elniik A K6pvisel6-testiilet 3 ftivel hatiirozatkdpes.

!34O18. (X. 5.) K6b6n"ui Uk.6n Onko.-6n"rut K6prir"l6-t.rtiit.t6r.k
hatirozata



(3 igen, egyhan gi szavazattal)

K6b6nyai ukrrin onkorm ilnyzat a keriireti nemzetis6gi dnkorm6nyzatokkar var6
egyiittmiiktid6s c6ljdb6l egyiittmrikdd6si meg6llapodist kcit<itt a illagyarorszigi
ukrSn Kultur6ris 6s Dokumentici6s Kiizponttar 1i06s audapest, Haj6siica l.).

9...napirendi pont t6rgya: Javasrat Egyiittmiikiid6si meg6ilapod6s megkiit6s6re a
F6v6rosi Ukrin Nemzetis6gi 6nkorminyzattzl (1052 Budapest, v6roJ6z utca 9-
I 1.)(sz6beli el6terjeszt6s)

Elniik Javasolia, hogy kcissenek egytittmiikdd6si meg6llapodiist a Fdvdrosi ukr6n
Nemzetis6gi onkormfnyzattat (r-052 Budapest, v6rosh6z utca 9-11.). Elmondja,
hogy Budapesten a 2014-es. v6laszt6sok sorin rijonnan alakult a robanyai ukran
Onkorm6nyzat 6s Osszefog6srival szeretn6 az iitalrk kdpviselt kertiletekben iak6 ukrdn
nemzetisdgii lakosokat megtalilni, az drdekeiket kdpviselni, ds segiteni az
integr6ci6jukat. Ennek drdekdben a Felek az 6rintett kertiletek ukr6n neilzetisegri
lak6inak felkutat6srival ds kiizrissdggd form6l6srival sz6nddkoznak egyiittmrikddni a
rendelkezdsiikre 6116 forrdsok hatdkonyabb felhasznriliis6val, kdzris ftmmunikrici6s
olatformok hasznrilatrival, pl'rydzati eredmdnyessdgtink javitris6val. Javasola a
K6pviselo-testiiletnek az egyiittmrikdddsi megrillapod6-s -"gkcttd.6t a F6v6rosi ULrin
Nemzetis6gi Onkorm6nyzattal ( I052 Budapest. V6roihriz utca 9_l l.-). Keri a
kdpvisel6k v6lemdny6t, majd a szavazatok megtdteldt.

Bernith Ferenc: Egyet6rt az erhangzottakkal 6s javasolja a megrillapod6s megkdtdsdt.

Elndk: A Kdpvisel6-testiilet 3 fovel hat6rozatkdpes.

(3 igen, egyhan gt szav azattal)

1' K6brinyai Uk*in Onkormfunyzat fgy drint, hogy a keriireti nemzetis6gi
iinkorminyzatokkal val6 egyiittmiiktid6s c6lj6b6l egyiittmrikdddsi megdllapod6st
kdt a F6v6rosi ukrin Nemzetis6gi onkorminyzattai lrosz Budapesi y6iosh6z
utca9-11.

2. A Kdpvisel6-testiilet felk6ri az elncikcit az egy0ttmiikii,ddsi meg6llapod6s al6ir6s6ra.Hatdrid6: azonnal
Felekis: elndk
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10. napirendi pont tirgya: Javaslat Egyiittmriikiid6si megdllapodis megkiit6sdre
az Erzs6betvirosi Ukrrln Nemzetis6gi Onkormdnyzattal (1073 Budapest, Erzs6bet
krt. 6.)(sz6beli ekiterj eszt6s)

Elniik: Javasolja, hogy krissenek egyiittmrikciddsi megrillapodist az az Erzs6betvSrosi
Ukrdn Nemzetis6gi Onkorminyzattal (1073 Budapest, Erzs6bet krt.6. Elmondja,
hogy Budapesten a 2014-es viilasztiisok soriin rijonnan alakult a Kobrinyai Ukrrin
Onkormiinyzat ds dsszefogiisiival szeretnd az illtaluk k6pviselt keriiletekben iak6 ukr6n
nemzetis6gii lakosokat megtaliilni, az 6rdekeiket kdpviselni, ds segiteni az
integrrici6jukat. Ennek 6rdek6ben a Felek az drintett keriiletek ukriin nemzetisdgriL
lak6inak felkutat6s6val 6s kdzdssdggd formril6s6val sz6nddkoznak egyiittmrikridni a
rendelkezdsukre 6116 forr6sok hatdkonyabb felhaszn6kisrival, kdzris kommunik6ci6s
platformok haszniiat|val, pllyAzati eredmdnyess6giink javit6srival. Javasolja a
Kdpvisel6-testiiletnek az egyiittmrikrid6si meg6llapodris megk6t6s6t az az
Erzs6betvirosi Ukrin Nemzetis6gi Onkormfnyzattat (1073 Budapest, Erzs6bet krt.
6.). K6ri a kdpvisel6k v6lem6nydt, majd a szavazatok megtdteldt.

Bernith Ferenc: Egyet6rt az elhangzottakkal 6s javasolja a meg6llapod6s megkdt6sdt.

Elniik: A Kdpvisel<i-testtlet 3 f<ivel hat6rozatkdpes.

hatirozata
(3 igen, egyhangri szav azattal)

1. K6b6uryai Ukr6n Onkormdnyzat :figy d<int, hogy a keriileti nemzetis6gi
iinkorminyzatokkal val6 egyiittmriiktid6s c6ljib6l egytittmiikdddsi meg6llapod6st
kdt az az Erzs6betvirosi Ukrin Nemzetis6gi Onkormdnyzattal (1073 Budapest,
Erzsdbet krt. 6).

2. A Kdpvisel6-testiilet felk6ri az elnrikrit az egyiittmrikdddsi meg6llapodds al|irisilra.
Hat6rid6: azonnal
Felel6s: elndk

ll. napirendi pont t6rgya: Javaslat Egyiittmriikiid6si meg6llapodis megkiit6s6re a
Budapest F6viros II. Keriileti Ukrin 6nkorminyzattal (1024 Budapest,
Mechwart t6r l.) (sz6beli el6terjesztds)

Elniik: Javasolja, hog-y kdssenek egyiittmiikriddsi meg6llapod6st a Budapest F6v6ros
II. Keriileti Ukrrin Onkor milnyzattal (1024 Budapest, Mechwart rdr l.). Elmondja,
hogy Budapesten a 2014-es v6laszt6sok soriin rijonnan alakult a K6brinyai Ukr6n
Onkorm6nyzat 6s <isszefog6s6val szeretn6 az illtahtk k6pviselt ker0letekben iak6 ukrrin
nemzetis6gri lakosokat megtaliilni, az 6rdekeiket k6pviselni, 6s segiteni az
integr6ci6jukat. Ennek drdek6ben a Felek az drintett ker0letek ukrrin nemzetis6gri
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lak6inak felkutat6s6val 6s kciz0ss6gg6 form6l6s6val szindlkoznak egyiittmtikddni a
rendelkezdsiikre 6116 forr6sok hatdkonyabb felhasznril6siival, k0z6s 

-ktmmunikrici6s

platformok haszniiatixal, p6ly6zati eredmdnyessdgtink javit6s6val. Javasolja a
K6pviselri-testuletnek az egyiiamiikciddsi megdllapodris megkdtdsdt a Budapest
F6v6ros II. Keriileti Ukr6n onkorminyzattal ltbz+ auaapest, Mechwart tdr 1.).
Kdri a k6pvisel6k vdlem6nydt, majd a szavazatokmegtdteldt.

Bernith Ferenc: Egyetdrt az elhangzottakkal ds javasolja a megiillapod6s megk6tds6t.

Elndk: A K6pvisel6-testtilet 3 frivel hat6rozatk6pes.

(3 igen, egyhan gi szavazattal)

1' Krib6nyai Ukr6n onkorm funyzat fgy d6nt, hogy a keriileti nemzetis6gi
dnkorm6nyzatokkal val6 egyiittmriikiid6s c6ljnb6l egyiittmiikriddsi megiillapodrist
kdt a Budapest F6viros II. Keriileti Ukr6n onkormilnyzattal (1024 Budapest,
Mechwart tdr l.).

2. A Kdpvisel6-testiilet felkdri az elndkdt az egyiittmtikrid€si meg6llapod6s aliiir6s6ra.Hatririd6: azonnal
Felel6s: eln6k

-12- 
napirendi pont tdrgya: Javasrat Egyiiftmiikdd6si meg6lapod6s megkiitds6re avf rpalota viros Ukr6n Nemzetis6gi dnkorminyzattal (g100 Budapest] Girdonyi

G6za utca 39.) (sz6beli el6terjesztds)

Elnii}: Javasolja, hogy kdssenek egyiittmrik6ddsi megrillapod6st a vdrparota vriros
ukr6n Nemzetis6gi Onkormfunyzattar (gr00 Budalest, Grirdonyi Giza utca 39.).

,a,1r9r*.,no*y.Budapesten a 2014-es vdlasztilsok roien,i.yo*un ulukult u Kribrinyai
L rlffan onkormiinyzat ds Osszefogiisiival szeretn6 az ehafuk kdpviselt keriiletekben
lak6 ukr6n nemzetisdgri lakosokat megtaldlni, az 6rdekeiket kdpviselni, ds segiteni az
integr6ci6jukat. Ennek 6rdekdben a Felek az lrintett keruletik ukr6n nem"zetisegti
lak6inak felkutatiis6val ds kciztissdggd formril6s6val sziinddkoznak egyiittmrikiiJni a
rendelkezdsiikre 6116 forr6sok hatdkonyabb felhaszniilis6val, kdzcis kommunik6ci6s
platformok hasznilatival, p6ry6zati eredmdnyessdgi.ink javit6s6var. lurasofa u
Kdpvisel6-testi.iletnek az egytittmiikOddsl megattapJaas megkcrtdsdt u ve"pilota
J^61o_s_ 

u.rrln Nemzetis6gi onkormdnyzattatl&rio Budapes=t, Gdrdonyi Geia utca
39.). Kdri a kdpvisel6k vdlemdnydt, majd, a szavazatok megtdieldt.

Bernith Ferenc: Egyet6rt az elhangzottawal 6s javasorja a meg6llapod6s megkdtdsdt.
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Elniik: A Kdpvisel6testtilet 3 fovel hatriLrozatk6pes.

(3 igen, egyhan gi szav azattal)

1. Krib6nyai ukrrin onkormilnyzat igy drint, hogy a keriileti nemzetis6gi
iinkorminyzatokkal val6 egyiittmriikiid6s c6lj6b6t egyiittmrikriddsi meg6llapod6st
krit a v6rpalota viros ukr6n Nemzetis6gi onkormilnyzattal (g100 Budapest,
G6rdonyi G6za utca 39.).

2. A Kdpvisel6-testtilet felkdri az elndkdt az egyiittmrikdddsi megiillapod6s aliiir6srira.Hat6rid6: azonnal
Felel<is: eln6k

13- napirendi pont t6rgya.: Javasrat Egyiittmiikiid6si meg6lapod6s megkiit6s6re avici Ukrin Nemzetisdgi onkorminyzattal (2600 v6c, M6rcius 15. t6r il.)(sz6beli
el6terjesztds)

Elniik: Javasolja, hogy kdssenek egytittmriktiddsi megrillapoddst a v6ci ukr6n
Nemzetis6gi onkorm6nyzatt^r (2600 viic, Miircius t5. tei tt.;. Elmondja, hogy
Budapesten a 2014-es v6laszt6sok sor6n fjonnan alakult a K6b6nyai uk6n
Onkormihyzat ds 6sszefog6s6val szeretnd az illtilukkdpviselt keriiletekben lak6 ukr6n
nemzetis6gii lakosokat megtal6lni, az drdekeiket kdpviselni, ds segiteni az
integrrici6jukat. Ennek drdekdben a Felek az drintett keriiletek ukr6n neirzetisdgti
lak6inak felkutatdsiival ds kdzrissdggd formilliisrival sziinddkoznak egyi.ittmrikddni a
rendelkezdsiike 6116 forr6sok hatdkonyabb felhaszndliis6val, krizris tommunik6ci6s
platformok haszniiatiryal, p6ly6zati eredmdnyessdgiink javitiis6val. Javasolja a
Kdpviseldtestiiletnek az egyiittmiikciddsi meg6llapod6s megkdtdsdt a vdci U-kr6n
N.emzetis6gi onkormdnyzattat (2600 v6c, Mrircius 15. tdr ll.). Kdri a kdpviselok
vdlemdnydt, majd a szavazatok megt6teldt.

Berndth Ferenc: Egyetdrt az elhangzottakkal, ds javasolja a megrillapod6s
megkdtdsdt.

Elniik A Kdpvisel6-testi.ilet 3 f6vel hatiirozatkdpes.

(3 igen, egyhangri szav azattal)

1. Krib6nyai Ukr6n onkormilnyzat f,gy d6nt, hogy a keriileti nemzetis6gi
dnkormdnyzatokkal val6 egyiittmiikiid6s c6ljdb6l egyiittmrikciddsi megiillapod6st
kdt a vici ukr6n Nemzetis6gi onkorm ilnyzatial (2600 vac,M6rcius ts. ier r i.;.
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2. A K6pvisel6-testiilet felkdri az elnrik<it az egyiittmrikdd6si meg6llapod6s aliiir6siiLra.
Hat6rid6: azonnal
Felel6s: elncik

14. napirendi pont t6rgya: Besz6mol6 az ukrin kultur6lis iiriiks6g6nek 6pol6sdval
kapcsolatos feladatok ellitisa c6ljib6l 2018, augusztus 20-rin megrendezett Szent
Istvrln-napi iinneps6grdl (sz6beli el6terjesztds)

Efniik: T6jdkoztatja a kdpvisekiket, hogy a kulturflis iiriiks6g6nek 6pol6sival
kapcsolatos feladatok ellitisa c6lj6b6l egyiittmrik6dve a Budapest F6v6ros X.
kertlet K<ibrlnyai 6nkorm6ny zatt6l rdszt vettek a Magyar Oltrir el6tti t6ren (1105
Budapest X., Szent Lbszl6tdr 7-14.)2018. augusztus 20-6n 10.00 6rakor megrendezett
Szent Istvin-napi iinneps6gen. A kultur6lis mrisoron rdszt vett Risko Roman
kdpvisel6. Unnepi besz6det mondott Radvrinyi G6bor K6b6nya alpolg6rmestere,
valamint a kerUleti egyhflzak (katolikus, evang6likus, reformdtus) kdpvisel6i.
K<izremrikridtek a P6dium Szinhin mtivdszei. Sor keriilt keny6rszenteldsre,
koszoruz6sra a mrisor Himnusszal kezd6d6tt, majd Szlzattal zdnit. Kdri a
kdpvisel6ket, hogy fogadjSk el a besz6mol6t.

Bern6th Ferenc: Rdszt vett a rendezvdnyen.

Elniik: A Kdpvisekitestiilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

9ll2018. (X. 5.) K6binvai Ukr6n Onkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatfrozata
(3 igen, egyhan gf szav azattal)

K6b6nyai Ukr6n Onkormiinyzat K6pvisel<i-testiilete Petrovszka Vikt6ria elncik
besz6mol6j6t a ukrin kultur6lis iiriiks6g6nek dpol6s6val kapcsolatos feladatok
ellitisa c6ljib6l, valamint a 2018. augusztus 20-in a Magyar Olt6r el6tti tdren
(Budapest X., Szent LiLSzl6 Gr 7- 14.) megrendezett Szent Istvin-napi iinneps6gr6l
elfogadja.

15. napirendi pont tfrgya: Beszimol6 a kultur6lis iiriiks6g6nek 6pol6sival
kapcsolatos feladatok ellitisa c6lj6b6l 2018. szeptember 1-j6n K6b6nyin az
Ohegy parkban megrendezett XL K6binyai Rendv6delmi Napr6l (sz6beli
eloterjesztds)

Elntik Tdj6koztatja a k6pvisel6ket arr6l, hogy a kutturilis iirdks6g6nek 6pokls6val
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6ljib6l a Budapest Frivrfuos X. keri.ilet K6brinyai
Onkorm6nyzatt6l meghiv6st kaptak 6s a foz6veisenyen is rdszt vettek az Ohegy
parkban 2018. szeptember 1-jdn megrendezett XI. K6binyai Rendv6delmi Napra. A
rendezv6nyen r6szt vettek a kdpvisel6k, akik hagyom6nyos ukr6n nemzeti dteleket
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k6szitettek gasztron6miai bemutat6val egybekdtve 6s megkin6lt6k a venddgeket.
Unnepi kdszdnt6t mondott D. Kov6cs R6bert, K6b6nya polgiirmestere. Sor keri.ilt
f6z6versenyre, katonai testneveldsre, lovas parriddra, szolg6lati kutyiis bemutat6ra,
kdzelharc bemutat6ra, tiizolt6 6s mentdsi gyakorlatra. A gyerekek rdsz6re voltak
Ugyessdgi versenyek, jftekos vetdlked<ik, bemutat6k sok-sok zerreye\ szinpadi
el<iadrisokkal egybekdtve. A rendezvdny dologi k<iltsdgeihez brutt6 20 000 Ft
keretdsszeget biztositottak a 2018. dvi dologi kiadrisok terhdre. Kdri a szavazatok
megtdtel6t.
K6ri a besz6mol6 elfogadrisdt, majd a szavazatok megtdteldt.

Bernith Ferenc: Rdszt vett a rendezvdnyen. Nagyon sokan voltak dsj6l sikeriilt.

Elniik: A K6pvisel6testiilet 3 ftivel hatdrozark6pes.

hatdrozata
(3 igen, egyhangri szav azattal)

K6b6nyai Ukrrin Onkormdnyzat Kdpvisel6testiilete Petrovszka Vikt6ria eln6k
beszrimol6jrit a kultur6lis iiriiks6g6nek 6pol6sfval kapcsolatos feladatok ell6t6sa
c6ljib6l a feladatalapri timogatisr6l, valamint a 2018. szeptember l-j6n azOhegy
parkban megrendezett XI. K6b6nyai Rendv6delmi Nap rendezv6nyr6l elfogadja. A
rendezv6ny dologi kriltsdgeihez brutt6 20 000 Ft keret<isszeget biztositottak a 2018. 6vi
dologi kiadrisok terhdre.
A feladatalapt t6mogat6s felhaszn6l6sa az ellirinyozottak ds tervezettek szerint a
telepiilds nemzetisdgi dlet6nek fellendit6sdt, szinesitds6t szolgilltek a megval6sult
kiizdssdgi programok, valamint nemzetisdgi hagyomriny -ds kultrira 6pokisrinak
kdszrinhet6en. A feladatalapri t6mogat6s felhaszn6lisa sor6n a nemzetisdgi
tinkorm6nyzat kiemelt figyelmet forditott az ifltsSg nemzetisdgi dletbe val6
bevon6siira, a fiatal gener6ci6ban a nemzetis6gi hovatartoziis 6tcirrikitdsdnek
mdlyitdsdre.

2. A K6pvisel6testiilet felk€ri az elndkdt a sziiksdges int6zked6sek megtdteldre.
Hatririd6:
Felel6s:

azonnal
elnrik

16. napirendi pont tdrgya: Beszimol6 a Budapest F6vdros X. keriilet K6b6nyai
Onkormdnyzat 2512012, (V. 23.) iinkormrinyzati rendelet v6lem6nyez6s6r6l
(sz6beli el6terjeszt6s)

J6g5n6 Szabados Henrietta: Tdjdkoztatja a K6pvisel6{estiiletet arr6l, hogy a
Budapest F6v6ros X. keri.ilet K6brinyai Onkorm6nyzat K6pvisel6+esti.ilete (a
tovdbbiakban: Kdpvisel6-testiilet) a muze6lis intdzmdnyekrdl, a nyilvdnos krinyrtiiri
ell6t6sr6l ds a krizmrivel6d6sr6l sz6l6 1997. 6vi CXL. t<irvdny (a tov6bbiakban:
tdrvdny) 77. $-riban kapott felhatalmazds alapjdn megalkotta a helyi kdzmrivel6ddsrol
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sz6l6 2512012. (Y. 23.) dnkormrinyzati rendeletdt (a tov6bbiakban: Rendelet). A
tcirvdny 6s egyes kapcsol6d6 trirvdnyek m6dosit6siir6l sz6l6 2017 . dvi LXVII. t6rv6ny
hatrilyba l6p6se miatt sziiksdgess6 viilt a Rendelet m6dosit6sa. A t<irvdny 83/A g-a
kimondja, hogy a helyi lehet6sdgek 6s sajiitoss6gok alap1fu a telepiildsi tinkorm6nyzat
- a telepiildsi nemzetisdgi <inkorm6nyzatt al val6 egyeztet6st ktivet6en - rendeletben
hatirozza meg a kdzmiivel6d6si alapszolg6ltatiisok kdr6t, a feladatell6t6s formrijrit,
mdrtdkdt.

Elniik: K<isz0ni J6grind Szabados Henrietta 6jekonat6j6t 6s egyetdrt a melldkletkdnt
becsatolt helyi k0zmiivel6d6sr6l sz6l6 2512012. (v. 23.) rinkorm6nyzati rendelet
m6dosit6s6val. A rendeletet a kdpvisel6k 6tolvast6k. Keri a szavazatok megtdtel6t.

Bern6th Ferenc: Egyetdrt az eln6k javaslat6val.

Elniik: A K6pvisel6-testiilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

(3 igen, egyhan gi szavazattal)

l. A K6brinyai ukr6n onkormiinyzat Kdpvisel6-testiilete egyet6rt a Budapest F6v6ros
X. keriilet K6brinyai Onkormrinyzat helyi kdzmrivel6d6snil sz6l6 2512012. (v. 23.)
<inkormiinyzati rendelet m6dositiisrival.

2. A Kdpvisel6-testtilet felkdri az eln6k6t a sztiksdges intdzkeddsek megtdtel6re.
Hatiiridri:
Felel6s:

azonnal
elncik

17. napirendi pont t6rgya: Beszimol6 a kultu16lis iiriiks6g6nek ipol6s6val
kapcsolatos feladatok ell6tisa c6ljrib6l a K6b6nyai orm6ny onkormdnyzat 6ltal
2018' szeptember 28-6n megrendezett Orm6ny Fiiggetlensdg Napja rendezv6nyr6l
(sz6beli ekiterjesa6s)

Elniik: Tdj6koilatja a kdpvisel6ket arrbl, a K6b6nyai Ukrin Onkormfunyzat irltal a
kulturflis iiriiks6g6nek^^ 6pol6sdval kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj6b6t
hagyom6nyos m6don az Orm6ny Fiiggetlens6g Napja 27. 6vfordul6ja attalmabOt
2018. szeptember 28-6n 15.00 6rakor megrendeztdk az Orm6ny Hagyom6ny6rz6
Kulturilis Estet ds a Jerevdn 2800 sz6nyeg ki6llit6st a Gcir<ig Klubban (1104
Budapest, Kada utca 120.) A rendezv6nyre drkez6 venddgeket kulturiilis mtisor ds a
k6fest6 szakk<ir kirillitdsa fogadta. A venddgeket ukr6n dtelnevek feliratozrisdval.
ukr6n hagyomiinyos siitemdnnyel (marlenka) kin6lt6k. Az Orm6ny Kultur6lis Est
utin ukr6n nemzet dteleib6l k6stol6val egybekdtdtt gasztron6miai bemutat6ra keriilt
sor. Kdri a beszdmol6 elfogad6s6t, majd a szavazatok megt6teldt.

Risko Roman: T6mogatja az elnrik javaslatrit. orcimmel vett r6szt a rendezv6nyen.
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Elndk: A K6pvisel6testiilet 3 f6vel hatrirozatk€pes.

(3 igen, egyhangf szavazafral)

K6b6nyai ukr6n Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete petrovszka vikt6ria elndk
besz6mol6jiit a kultur6lis 6r0ks6g6nek 6pol6s6val kapcsolatos feladatok ell6t6sa
c6lj:[b6l a Kribrinyai Uknin onkormlnyzat 61ta12018. szeptember 2g-6n az Orm6ny
Fiiggetlens6g Napja 27. 6vfordul6ja alkalm6b6l rendezett 6rm6ny Hagyom6ny6rz6
Kulturilis Estr6l ds a Jerev6n 2800 sz6nyeg kiillit6sr6l a Grirrig Klubban i1104
Budapest, Kada utca 120.) elfogadja.

18. napirendi pont t6rgya: Javaslat az ukr6n kulturdtis iir6ks6g6nek 6pol6sdval
kapcsolatos feladatok ellitisa c6lj6b6l az Aradi v6rtanrik tisztelet6re 201g.
okt6ber 5-6n 10.00 6rakor megrendez6sre keriil6 megeml6kez6sre (sz6beli
el6terjesztds)

Elniik: T6jdkoztatja k6pvisel6ket arr6l, hogy egyiittmiikcidve a Budapest Frivriros X.
keriilet K6brinyai Onkorm6n yzaf;al az ukrdn kultur6lis iir6ks6g6nek 6pol6s6val
kapcsolatos feladatok etldtisa c6lj6b6l rdszt vesznek 201g. okt6trer 5-6n 10.00
firakor az Aradi vdrtanrik tisztelet6re megrendezdsre keriil6 iinnepi megemldkezdsen a
Riikoskeresztfri uj koztemet6 1848-as sirhelyekn6l (1108 Budapest, *., Kozma utca
8-10.). A k6pvisel6k rdszt vesznek a koszoruz6son. Unnepi besz6det mond dr. varjund
dr. Fekete Ildik6 tankertileti igazgato. Kdzremtk<idnek a K6b6nyai Fekete Isiv6n
Altal6nos Iskola tanul6i: a trosdt napja cimii mrisorukkal. A megemldkezds
koszoruz6ssal z6rul. Javasolja, hogy a koszorri k<iltsdgdhez brutt6 g 000 Ft dsszeget
biztositsanak a 2018. 6vi k<iltsdgvetdsben meghatdrozott dologi kiad6sok terhdre. K6ri
a besz6mol6 elfogad6srit, majd a szavazatok megtdteldt.

Risko Roman: Egyet6rt az elnOk javaslat6val.

Elniik: A Kdpvisel6-testUlet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

95/20!IL (X. 5.) K6b6nvai Ukrdn Onkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatfrozata
(3 igen, egyhan gi szavazattal)

1. K6b6nyai Ukrrin Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete az ukr6n kulturrilis
6riiks6g6nek 6pol6s6val kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6tj6b6l Petrovszka Vikt6ria
eln<ik besziimol6jat a 2018. okt6ber 5-6n 10.00 firakor az Aradi v6rtanrik
tisztelet6re megrendezdsre keriilo iinnepi megeml6kez6sr6t a R6koskeresztriri Uj
koztemet6 1848-as sirhelyekndl (1108 Budapest, X., Kozma utca g-10.) elfogadja. A
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koszoru ktilts6geihez brutt6 8 000 Ft dsszeget biztosit a 2019. dvi kciltsdgvetdsben
meghat6rozott dologi kiad6sok terhdre.
2. A K6pvisel6-testiilet felk5riaz elnrikOt a sziiks6ges intdzked6sek megt€tel6re.
Hat6rido: azonnal
Felel<is: eln<ik

_19- 
napirendi pont t6rgya: Javaslat a kulturdlis hagyom6nyok 6pol6sa c6ljnb6l a

K6binyai Szerb onkormilnyzat hltal20lg. oktriber 6-rin, ig.00 6rakoru k6.ori
csoma sfndor K6binyai Kulturrilis Kiizpont (1105 Budapest, szent Liszll t6r 7-
14.) szinhlzterm6ben megrendez6sre keriil6 ,,Balk6n Hangia Fesztiv6lon', val6
r6szv6telre (sz6beli el6terjesztds)

Elndk: Tdj6koztatja a k6pvisel6ket, hogy a kulturiris hagyom6nyok 6por6sa

9gti6-b6l meghiv6st kaptak a K6brturyai Szerb onkorm6nyzatt6l i018. oit6b". 6-6n,
18.00 6rakor megrendezdsre keriil6 Balk6n Hangia Fesztiv6lra, amely a K6r6si
csoma S6ndor K6b6nyai Kultur6lis Ktizpont (1iOs Budapest, Szent Litszl6 ter 7-
l4') szinhriztermdben lesz. Az esten felldpnek: Kolo, Marteniia, Mydros 6s a zabavna
Indusztrija Zenekarok, valamint a F 6klya, Helidonaki, Jantra, Martenica, opanke,
Rozmaring, Tab6n ds a T<tkrtli Delszlil T6ncegyiittesek. A mrisor utan zt.oo -oz.oo
6r6ig ukrin, ukr6n, d6lszl6v ds szerb tfunchirz lesz. Kdri a kdpvisel6ket, hogy vegyenek
r6sz a rendezvdnyen. K6ri a szavazatok megtdteldt.

Risko Roman: Egyetdrt az elnrik t6j6ko ztat6j6val, ds szivesen vesz rdszt a fesztivdlon.

Elniik: A K6pvisel<i-testiilet 3 f6vel hat6rozatk6pes.

(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6brinyai Ukr6n Onkormiinyzat Kdpvisel6-testUlete az ukrdn kultu16lis iiriiks6g6nek
6pol6s6val kapcsolatos feladatok elt6t6sa c6lj6b6l petrovszka vikt6ria ;lndk
tdj€koztat6jdt a feladatalapri tiimogat6sr6l - a K6b6nyai szerb Onkorm inyzat iital
2018. okt6ber 6-6n, 18.00 6rakor a K6r6si Kulturdlis Kiizpont (1105 Budapest,
Szent Liszl6 t6r 7-14,) szinhilzterm€ben megrendez6sre kertil6 Balk6n Hangia
Fesztivril16l - elfogadj a.

20. napirendi pont t6rgya: Javaslat az ukrdn kultur6lis iiriiks6g 6pol6s6val
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6ljdb6l 2018. okt6ber 23-in az 1956-os foiradatom6s szabadsigharc 62. 6vfordul6ja alkalmrib6l megrendez6sre keriil6
megeml6kez6sre (sz6beli el6teriesztds)

Elniik rdj6koztatja a kdpvisel6ket, hogy az ukr6n kulturflis iir6ks6g 6pol6s6val
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj6b6l a Budapest Foviiros X. keriilet kob6nyai
onkorm6nyzattal egyiittmrikddve 2018, okt6ber z's-an n,oo 6rakor megrendezik az
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1956-os forradalom 6s szabadsdgharc 62. 6vfordul6ja alkalmrlbrll a
megeml6kez6st, amelyre a K6rrisi Csoma S6ndor K6b6nyai Kultur6lis Kcizpont -
KOSZ (1105 Budapest, El6d utca l.) szinhiaterm6ben ker[l sor. Javasolja, hogy a
kdpvisel6k vegyenek rdszt vettek az iinnepsdgen. Beszddet mond Hars6nyi G6bor,
kdtszeres J6szai Mari-dijas, 6rdemes miivdsz. Kcizremrikddik a p6dium Szinhlz
miisora a ,,M6rtirok, avagy a Pesti Sr6cok" cimii iinnepi el<iadiisa. Kdri a
k6pvisel6ket, hogy vegyenek reszt a miisoron . Kdri a szavazatok megtdteldt.

Risko Romanl Rdszt vesz az iinnepsdgen.

Elniik: A K6pvisel6testiilet 3 f<ivel hat6rozatk6pes.

(3 igen, egyhan gi szavazattal)

K6brinyai Ukrrin Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete az ukr6n kulturflis iiriiks6g
dpolisfval kapcsolatos feladatok .ellitisa c6lj6b6l egyiittmiikridve a Budapest
F6v6ros x. kertilet K6brinyai onkormdnyzattal petrovszka vikt6ria elnrik
beszimol6j6t a 2018. okt6ber 23-6n 17.00 6rakor a K6rrisi csoma s6ndor K6b6nyai
Kulturillis Krizpont - KOszI (1105 Budapest, El6d utca 1.) szinhiiztermdben az 1956-
os forradalom 6s szabadsdgharc 6s szabads6gharc 62. 6vfordul6ja tisztelet6re
megrendezdsre kerUl6 megeml6kez6sr6l, valamint a p6dium szinh{z iinnepi
el6addsi16l elfogadja.

21. napirendi pont tdrgya: Javaslat az ukr6n kulturdlis iiriiks6g fpolisival
kapcsolatos feladatok elLlt6sa c6lj6b6l 2018. november 8-6n megrendez6sre
keriil6 Nemzeti Gy6sznap" alkalmSb6l a koszorfzfsi iinneps6gre (sz6beli
el6terjesztds)

Elniik: T6jdkoztatja a k6pvisel6ket, hogy az ukrin kulturilis iiriiks6g 6polds6val
kapcsolatos feladatok elldt6sa c6ljfb6l a Budapest F6v6ros X. keriilet K6b6nyai
onkormiinyzattal egyiittmiikridve, valamint a zoi8. november 8-6n 10.00 6rakor
,,Nemzeti Gyrisznap" alkatmib6l megrendezik a koszorfz6si iinneps6get, amelyre
az Eles sarokniil Silye Srimuel ds tiirsai tiszteletdre feliltitott emldkmiin6l (1105
Budapest, K6rrisi Csoma S6ndor rit -MalAta utca sarok) keriil sor. Javasolja, hogy az
iinneps6gen ds a koszoruz6son vegyenek r6szt a kdpvisekik. Emldkez<i beszddet mond
Radvrinyi Gribor, K6b6nya alpolgrirmestere. K<izremrik0dnek a p6dium szinhiz
mriv6szei. Az i.inneps6g koszoniz6ssal z6rul. Javasolia, hogy a koszoru dekorrici6s
kdltsdgeihez l0 000 Ft keretrisszeget biztosirsanak a zota. evi dologi kdlts6gek
terh6re, valamint fogadjrik el az eln6k beszrimol6j6t a feladatalapri t6mogat6s
felhaszn6lris616l. Kdri a szav azatok megt6teldt.

Bernith Ferenc: Rdszt vesz az iinneps6gen. Az eln6k javaslatrit elfogadja.
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Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 fdvel hatiirozatkdpes.

hatirozata
(3 igen, egyhangf szav azattal)

1. K6b6nyai Ukrrin Onkormiinyzat Kdpvisel6+estiilete az ukr6n kultur6lis iiriiks6g
6pol6s6val kapcsolatos feladatok ellitrisa c6ljtflbt6l Petrovszka vikt6ria eln6k
beszimol6jdt a feladatalapri tfmogatdsr6l, valamint egyiittmiikddve a Budapest
F5v6ros X. keriilet K6b6nyai Onkormdnyzattal 2018. november 8-6n 10,00 6rakor a
,'Nemzeti Gyisznap" alkalm6b6l az Eles sarokn6l Silye Siimuel 6s tiirsai tiszteletdre
fel6llitott emldkmrindl (1105 Budapest, Korrisi csoma S6ndor ft - Mal6ta utca sarok)
megrendez6sre keriil<i iinneps6 grbl 6s azt k0veto koszoruz6sr6l elfogadja. A koszoni
dekor6ci6s kciltsdgeihez brutt6 10 000 Ft risszeget biztosit a 2018. 6vi kdlts6gvetdsben
meghat6rozott dologi kiad6sok terhdre.
A feladatalapri tamogat6s felhaszn6l6sa az ellirdnyzottak ds tervezettek szerint a
telepiilds nemzetisdgi dlet6nek fellendit6sdt, szinesitdsdt szolgriltiik a megval6sult
k6zdss6gi programok, valamint nemzetisdgi hagyom6ny -ds kultfra 6pol6srinak
kriszdnhetrien. A feladatalapri trimogat6s felhaszniilisa sor6n a nemzetisdgi
<inkorm6nyzat kiemelt figyelmet forditott az iflitsig nemzetisdgi dletbe val6
bevon6siira, a fratal gener6ci6ban a nemzetisdgi hovatartozds 6trir6kitdsdnek
mdlyitds6re.

2. A Kdpvisel6-testtilet felk6ri az elndkrit a sztksdges intdzkeddsek megtdteldre.
Hatarido:
Felelos:

Elniik: Meg6llapitja,
drkezett, megkriszcini
bezirja.

azonnal
eln<ik

hogy tov6bbi javaslat vagy dszrevdtel a k6pvisel6k rdsz6r6l nem
a jelenldvrik aktiv rdszvdteldt, 6s a testiileti iildst 8.20 kor

Jegyz6kdnyv-hitelesit6



EGyUrrM gKoDEsr nneeAuepooAs

mely l6trejott egyrdsz16l a F6v6rosi Ukrdn Nemzetis6gi 6nkormdnyzat (cim;sz6khelye: 1052 Budapest,VSroshdz u' 9-11.ad6szdma:15829078-1-41 k6pviseri: irexa Liriiina Ern6k) tovdbbiakanFUNo
6s miisr6szr6l a K6b6nyat Ukrdn Onkormiinyzat

(sz6khelye: 1102 Budapes! szentLiiszl6t6r2g,ad6szdma: 1582g504-L-42,k6pviseli: petrovszkaVikt6ria)
tov6bbiakban KU6, Szerz6d6 felek kozcitt,

A megiillapodiis c6lja

Budapesten a 2014-es vdlasztdsok so16n (jonnan alakult k6t 6nkormdnyzat dsszefogiisiival szeretn6 a
budapesti kerL'iletekben lak6, Jltaluk kdpviselt ukrdn nemzetis6g( rakosokat megtariirni, az 6rdekeiket
k6pviselni' ds segiteni az integriici6jukat. Ennek 6rdek6ben a Felek az 6rintett keri.iletek ukrdn nemzetis6g(
lak6inak felkutatSsdval 6s ktrz6ssdggd formdldsdvar szdnd6koznak egyuttmfik6dnia rendelkez6sukre d116forrdsok hat6konyabb felhaszndlssJval, k6z6s kommunikiici6s platformok haszniilatiival, p6lyazati
eredmdnyess69ii nk javitiisiival.

Az egyijttm(k6d6s elvei

' 0nszervez6d6s: helyi nemzetis6gi kezdem6nyez6sek prioritcsa, ezek tiimogatiisa, a teleptil6si ukriln
nemzetis6g kezdem6nyez6sek soksz[n(s69€b6r fakad6 k<iz6ss69i er6fo116sok meg6rz6s6ver

' M6rhet6s6g: az egy(ittm(k6d6 szervezetek vildgos cdlkit(zdsek 6s eredmdny elv,risok, indikdtorok
alapjiin egyi.ittm(k<id6sre t6rekednek.

. Nyitottsdg mds szervezetek, egyesUletek, intdzm6nyek fel6.

A szerz6d6 felek k6z6s viillal;isai

A szerz6d6 felek viillaljiik, hogy

' megosztjiik egymdssal 6ves munkaterveiket, 6s 6sszehangoljdk az abban szerepl6 terveket, esem6nyeket;

' egymdst bevonjdk a nagyobb volumenu esemdnyeik szervez6s6be akair t6mogat6k6nt, akiir
egytittm fi kdd6 partnerk6nt;

' tiij6koztatjiik egymdst a nemzetis6gi tdrgyrl pdry6zati ferhiv6sok16r;

.S...****,



Zii 16 rendelkez6sek

Jelen megdllapodiist a felek hatdrozatlan id6tartamra kdtik. A megd llapodiisba n nem szabdlyozott
kdrddsekben a Ptk' vonatkoz6 rendelkez6sei az irdnyad6k. Az egytittmgk6d6si megiillapodi{s k6t eredeti
p6ldiinyban kdszult,6s az aliilriissal egyidejfileg l6p hatiilyba. Ezen egyi]ttm(k6d6si megiillapod6st a felek,
mint akaratukkal mindenben megegyez6t a mai napon aldirtiik.

Budapest,

Grexa Liliii na

Elnok
Eln6k

K6b6nyai Ukr6n Onkormdnyzat
F6viirosi Ukriin Nemzetis6gi Onkormdnyzat

is*n;3r.1

@k-*
' "i);Y

Petrovszka Vikt6ria



EGYUTIMUKoDESI MEGALTAPoDAS
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mely l6trejiitt e8yrdsz16l a Erzs6b-etvdrosl Ukrcn Nemzetis6gi 0nkormdnyrat (cim:sz€khelye :1073 BudapestErzs6bet krt' 6 ad6szdma:1582 8r25-1-42k6pviseri: cr"r. ritii* rtnok) tovSbbiakan EUNo
6s mdsr6sz16l a K6bdnyal Ukrdn 6nkormdnyrat

,fJjilffilir,i.l;:#:::;l:11.i,,r.,: t6r 2e, ad6szdma: 1s82es04.1.42, k6pviseri: petrovszka Vikt6ria )

Az egy0ttm0k6d6s elvei

' onszervez5d6s: helyi nemzetis6gi kezdem6nyez6sek prioritiisa, ezek tiimogat6sa, a telepi.il6si ukrdn nemzetis6gkezdemdnyez6sek sokszin0sdg6b6l fakad6 k6zriss6gi er6forrdsok meg6rzds6vel

o M6rhet6sdg: az egyiittm(lkiid6 szervezetek vildgos c6lkit(z6sek 6s eredm6ny ervdrdsok. indikiitorok arapjiinegyUttmfi kod6sre torekednek.

. Nyitottsiig mds szervezetek, egyesUletek, int6zm6nyek fel6,

A szerz6d6 felek k6z6s vCllalisai

A szerz6d6 felek vdllaljdk, hogy

r megosztjdk egymdssar 6ves munkaterveiket, 6s 6sszehangorjdk az abban szerepr6 terveket, esem6nyeket;

' egymdst bevonjdk a nagyobb volumen( esemdnyeik szervez6s6be ak6r trimogat6k6nt, akirr egyi.ittm(kdd6partnerkdnt;

' tdj6koztatjdk egymdst a nemzetis6gi t6rgyo pdrydzati ferhrvdsokr6r;

A megrillapodiis c6lja

Budapesten a 2014-es vdlasztdsok sorSn fjonnan alakurt k6t <inkorm6nyzat osszefogdsdvar szeretn6 a budapestikeruletekben lak6' dltaluk k6pviselt ukrdn nemzetis6g( rakosokat megtardrni, az 6rdekeiket k6pviserni, 6s seglteni azintegrdci6jukat' Ennek 6rdek6ben a Felek az drintett kertiletek ukrdn nemzetis6gri lak6inak felkutatiisiival 6skciz<issdgg6 form6ldsdval sziSnd6koznak egyi.ittmtrkddnia renderkez6siikre 616 forrdsok hat6konyabbfelhaszndl6sSval' kdzds kommunikdci6s platformok haszndratcvar, pdry6zati eredm6nyess69iink javitdsdvar.

Z;ir6 rendelkez6sek



Jelen megdllapodiist a felek hatiirozatlan id6tartamra k6tik. A megdlapoddsban nem szabdlyozott k6rd6sekben a
Ptk' vonatkoz6 rendelkez6sei az iriinyad6k. Az egyilttmfikdd6si megSllapodds k6t eredeti p€lddnyban k6szult,6s az
aldirdssal egyidei(leg l6p hatdlyba. Eren egy(ittmfikiid6si megdllapodiist a felek, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t a mai napon aldlrtdk,

Budapest,2O18,..

Erzs6betviirosi Ukr6n Nemzetis69i 0nkormdnyzat

Eln 6k

K6bdnyai Ukriin Onkormdnyzat

vikt6ria
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amely l6hejdtt egyr6szr6l a

I9,O,6r,r"i Ukrdn Onkorm6nyzat

li?!:,y., I t02 pudapesr, Szent L6szl6 t6r 29adoszAma: I 5929 504 _ I _42
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kdpviseli: Korm6nyos Alekszandra elnrjk

kdzdtT az arurirott napon 6s helyen az al6bbi fert6telekker:
A K6b6nyai Ukr6n Onkorm6n(""6bbi;6;;;;;;;:;?iiyr,#,i:[r,,,:tJ:il1,fi?:,1ftfl"Ji*"onkorm6nyzat

Az egyiittmiikiid6s c6tj a

l.) El6segiteni a magyarorsz6gi ula6nok sz6mdra az ukrr

I",1t.f "tlt'*if 4'*,k6d;i;6,;;34,ffi :'i::j,[,:i'#"T:i:
egvtittmiikod6s .r.d,r6i:.::::! 

miivtszeti csoportok Lor..oro-r"-i"g"iili. 'o,
6itu;;i;;;;[}"i;||,:j,g;.::oJntu"o,:'segits6getnvrijtanake'tJi'.*iioa""r

Az egyiittmiikiid6s alapelvei

l') p.l6seglteni a magyarorsz6gi.ukr6nok sz6m6raaz ukr6n zenei tradici6k megismer6s6t,
;1?;ffffff1;'r-'?.,1lttl'.tiil"i [aiiita'"r'-' J*'tiuaror' ,,.*";::"':i"H"' 

"2') A Felek egym6s kdlcs<in.s erismer6s6ver 6s tiszteletben tart6s6var miiktidnek egyiitt.

A F.elek 6ltal vdllalt kijtelezetts6gek

I.) A Kdbinyai Ukr{n Onkorm ilnyzat vlllalja:
a) ukr6n zenei koncertek szervezes't, k6pz6mriv6szeti ki6rit6sokon, fesaivrilokon var6r6szv6tett, azok szervez6s6t, muresreiiirop"nJiji*l.o, fogad6s6t.



k6pv.:

b) Folyamatosan figyelemmel kis6ri 6s segiti a Budapest F6v6ros II. Keriileti LIk6nOnkorm6nyzat munk6j6t.

2.) A Budapest F6v6ros II. Keriiteti Ukr6n Onkormf nyzat viilalja:
a) zenei koncertek, k6pz6miiv6szeti ki6lrit6sok 6s egy6b kurtur6ris, hagyom6ny6rz6programok szervez6s6t, lebonyoliteis6t. Eren program7kot rotyumuiosun A-;;;;^rj;; 

^
Kdb6nyai Ukr6n Onkorm6nyzatot.

b) Tevdkeny kdzremiikdd6st a helyi szintii kultur6lis 6s hagyom6ny6 rz6 rendezvinyekel6k6szlt6s6ben, lebonyollt6s6ban, srerver6s6b.r. 
- -- '

A meg6llapodis cgy6b etemei

A Felek 6vente egy arkalommal egyiittesen attekintik az egyiittmiikcid6si meg6lrapodrismegval6sul6s6nak tapasztalarait 6s azo'[ ahpjrin ;A;rril a sziiks6ges int6zked6seker.

Jelen egyiittmilk<id6si mee,llapod6s az ar6ir6s6var egvidejfileg r6p hat,lyba, az ebben

|;fl:':::?l 
e napt6l *ezdvJrer-akairr]ri*'., 

'ev,iiitiroaeri meg6rapod6s hatiirozatran

zartd6kt Az egyiittmflktiddsi meg6llapod6st a Kdbanyai Ula6n onkormdnyzat K6pvisel6-testiilete
........................ sz6mri hat6rozahlval j6v6hagyta.

fd##HdfirT::1:::1.:: :::::lilT* ll lilfx,Hltf,*:iT,ll;:il

Budapest F6v6ros II. Keriileti Ukr6n

kdpv: Korm6ynos Alekszandra eln6k



i1.&",*,,,*
EGYUTTMtiKOoEsI uncAr,LAPoDAs

amely l6hejdtt egyr6szr6l a

A Felek 6ttat vrillatt kiirelezetts6gek

XfffnVai Ukrdn Onkormfnyzat
szekhelye: I I02 Budapest, Szent L6szl6 t6r 29
adoszama: 15929504_l _42
kdpviseli: petrovszka Vikt6ria elniik

m6sr6szr6l, a

V{rpalota Vdros UIo6n Nemzetis6gi Onkom{nlzata

:i!!ll:lye:.8-r_00. V6rpalota, c6rdonyi c. u. 3eaooszama: 157949531l9
k6pviseli: Szab6 J6roszlava elnrjk

kdzdtt az alulirott napon 6s helyen az alftbbifeltdtelekkel:
A K6b6nyai ukr6n .nkorm,nyzat 6s a vdrpalota v6ros L,kr6n Nemzetis6gi onkorm,nyzata
(tov6bbiakban: Fcrek) meg6ilapodest kdtnek az ar6bbi fert6terekkel.

Az egyiittmiikiid6s c6tja

l ') El6segiteni a magyarorsz'gi yraa-n9t sz,mfua az vkran 
.zeneitradici6k megismer6s6t,kdzds koncertek szervezls6t, k6p"ili;;;; -i.]iii,,uroron, 

fesztiv6rokon var6r6szv6telt, azok szervez6s:1; Itr."r..*;i:;d;:? kritcscjnris fosad6s6t. Azegytittmiikcid6s eredm.nvess.ge 6rdek6ben ,.g,-,rj*.r' 
"yr:tanak 6s kcizremiikodnekkulh.rrilis, zenei programok szervezes6ben.

Az egyiittmilktid6s alapelvei

l ) El6segiteni a magyarorsz6gi ukr6nok sz,mbraaz ukr6n zenei hadici6k megismer6s6t,kriz<is koncertek. k6oz6iiiv6sr.ri k;iiie;, 
*i#tiuaror. 

szervez6s.ver 6s arendezv6nyeken val6 sierep16sse

2') A Felek egym6s k.lcsrinds elismer6s6ver 6s tiszteletben tartds6var miik.dnek egyiitt.

l.) A K6b6nyai Ukr{n dnkorm finyzat v llalja:



a)

b)

Uk6n zenei koncertek, rendezv6nyek, gyerek t6borok, hagyom6nyorz6 programokszervez6s6t, k6pz6miiv6szeti taiitasolfn, r.r"r"ii.]rc, var6 r6szv6tert, azokszervez6s6t, miivdszeti csoportok kcilcso;; iofiffi;**"
ilI"ffiHT *,|flrl."u|-' 

kis6ri 6s segiti a varpalota v6ros ulo:in Nemzetis6gi

2,) A V6rpalota V{ros Ukrdn Nerzefrs6gi 0nkornr{nyzata 6llalja:
a) zenei koncertek, k6pz6m*v6szeti ki6,it6sok, gyerek, t6borok 6s egy6b kurturdlis,hagyomdny1no programok szervez6s6t, ' 

f .'d*yof itarat. Ezen programokr6lroryamatosan t|j'kozratja a K<ibiinyai Ut an' O*oil,aiyru,o,.

') ffil:::il,:ifi T[l'ri1[.';ilf 'x$g,tig1is 6s hagvom6nv6rz6 rendezv6nvek

A megfllapod{s egy6b elemei

A Felek 6vente egv alkarommar egyi.ittesen 6ttekintik az egytittmiikcid6si megrirapod,smegval6sul6s6nak rapasztaratait 6r .^ri;i.pj6, ffi;:,:.i a sziiks6ges inr6zked6seket.

f li:df #Hffi i?il[,i:"?Tfl :i^::^i,::::^:;il#,ffi,.*f ,*"I,,,[, jy*"i"ffi 
"::,Tl

Vdrpalota V

k6pv: Szab6

Zrrsd6kt Az cgyiittm0ktidesi mrg6llapoddst,a.. Kjbdryai Uyd" OnkorE6nyzat Kdpvisel6.testiilere..,..,,.,.....,.....,... sz{mt batirozatdval j6valagyta.

ff *tr*iflT:::T::li.L.: l@, r* urs{o Nernutis€si o!&orDall}zala
..........._..n................ sz6mi hat6rozat6v&l j6y6hagyta.

k6pv.: Petrovszka Vikt6ria eln6k



t\
.1..#.Joptrft, pai,fbr

EGYUTTMUKOnEsT urcrf,r,apooAs

amely l6trejcitt egyr6szr6l a

A F.elek 6ltal vdllatt kiitelezetts6gek

1.) A K6b6nyai Ukr{n Onkorm fiayzat villlalja:

Kdb6nyai Ukr6n Onkormdnyzat
sz€khelye: I I02 Budapest, Szent L6szl6 t6r 29
ad6szdma: I 5829504-l -42
sz6mlasz6ma: OTp Bank Nyrt. I 17g4009- 15829504
k6pviseli: Pehovszka VilJ6ria elndk

m6sr6szr61, a

vl:i .9k4 Nemzcris6gi dnkormdnyzat
sz6khlelye: 2600 y6c, Mirius l5 t6r I I
ad6sz6ma : I 37 87200-l -13
k6pviseli: Sikk J6zsefrr6 elncik

kdzcitt az alulirott napon 6s helyen az al6bbi feltdtelekkel:
A K6b6nyai lIkr6n Onkorm6n yzat 6s ay6cillkr6n Nemzetis6gi Onkorm6nyzat(tov6bbiakban: Fetek) meg6llipod6st k6tnek 

"" "fjUUii.fter.f"*"f .

Az egyiittmiikiid6s c6lja

l,) El6segiteni a magyarorszigi ukr6nok sz6m6raaz ukran zenei hadici6k megismer6s6t,kdzds koncertek szervezis6t, kepzomtiv€szeti uaiita.oton, fesztiv6lokon val6r6szvetelt, azok szewez€s6t;, miiv.szeti ;d;k kdlcsdnos fogad*sit, Azegytittmfikdd6s eredmdnvess6ge 6rdek6ben segit's6gei nyujtanak es kdzremiikodnekkultur6lis, zenei programok szervez6s6ben.

Az egyiittm{tkiid& alapelvei

1) pl6segiteni a magyarorsz6gi ukr6nok sz6m6raaz ukr6n zenei tradici6k megismer6s6t,k<izds koncertek, k6pz6miiv6szeti ki6llit{so[, -r"rrtruerot 
szervez6s6vel 6s arendezv6nyeken val6 szerepl6ssel.

2') A Felek egym6s kdlcsdnris elismer6s6vel 6s tiszteletben tart6s6val miikddnek egytitt.



a) llk6n zenei koncertek szervezeset, k6pz6milv6szeti ki6 itiisokon, fesaiv6lokon val6r6szv6telt, azok szewez6s6t, muvesreti iroportJ tji"Joro. fogadris6t.
b) Folyamatosan figyelemmel kis6ri 6s segiti a v6ci uk6n Nemzetis6gi onkorm6nyzatmunk6j6t.

2,) A V6ci Ukr6n Nemzetis6gi OnkormAn yzat vlllalja:
a) Zenei koncertek, k6pz6mriv6sz,eti ki6ilit6sok 6s egy6b kultur,ris, hagyom6nycirzriprogramok szervez6s6t. rebonyolit6s6t. Er.n progrur?k6l folyamatosan "iaiii"i^i:,^ 

^
K6b6nyai Ukr6n Onkormanyzatot.

b) Tev6keny kcizremrlkcid6st a helyi szintii kultur6ris 6s hagyom6ny6rz6 rendezv6nyekeldk6szitds€ben, lebonyolft6sdban, rr.ruurlreU.r.'" 
-"'

A megfllapodds egy6b elemei

A Felek .vente egv alkalommal egyiittesen ,ttekintik az egyiittmtikiid6si meg6lrapodrismegvar6sur6srinak tapasztalatait er 
"";rl "i"ple, -"e,;ri;;.iiJeil'il;.iur"1l"1l',

Jelen egyiinmiik.d6si meo,lrapod,s az ar6ir6s6var egyidejfireg l6p hat6ryba, az ebben
,?fl:,gt?: 

e napt6r r."za,e-reri'ar.uin,;;,ffi';;;;ii,i*oor,, 
meg6[apod6s hat,rozatran

s;[,k W'ru'(n'
V6ci {Ikr6n Nemzetis6gi

k6pv: Sikk J6zsetr6 elniik

zarad'kt Az egv'$milkiid6si me.g6lrapod'st a K6b6nyai ukr6n Onkorm6nyzat K.pviser6_testiitete.... sz6m6 hat6rozat6vsl j6v6hagyta.

Az egyilttmtikiid.si meg6llapoddst a v6ci Nernzetis.gi Ira6n onkorm.nyzat Kepvisel6- testi,ilete........... sz6mf hat6ro zatfval j6v6ba{ya

k6pv.: Pehovszka Vikt6ria elntjk

,/a-r*:'1:

!s'kbn
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sz6mri el6terjeszt6sBudapest F6vriros X. keriilet
K6bdnyai 6nkorminyzat
Jeryz6je

El6terjeszt6s
a K6pvisel6-testiilet r6sz6re

a helyi kiizmiivel6d6sr6l sz6l6 2512012. (V. 23.) iinkormdnyzati rendelet m6dositris:ir6l

1 Tartalmi tisszefoglal6

Budapest F6varos X. keriilet K6brinyai Onkormrinyzat Kdpvisel<i-testiilete (a tov6bbiakban:
Kdpvisel6-testiilet) a muzeillis intdzmdnyekr6l, a nyilvdnos kdnyr.t6ri ell6trisr6l 6s a
kdzmiivel6ddsrdl sz6l6 1997 .6vi cXL. t6rv6ny (a tov6bbiakban: T6rv6ny) 77. g-6ban kapott
felhatalmazris alapjrin megalkona a helyi kdzmtivel<iddsr6l sz6l6 

'25/20i2. (y. 23.)
dnlormiinyzati rendeletdt (a tov6bbiakban: Rendelet).
A muze6lis int6zm6nyekr6l, a nyilviinos kdnyvtriri elletesr6l 6s a kdzmiivel6ddsr<il sz6l6
1997.6vi cXL. tdrvdny ds egyes kapcsol6d6 tdrvdnyek m6dosit6srir6l szol6 2017.6vi LXVII.
tdrv6ny hat6lyba l6p6se miatt sziiks6gess6 viilt a Rendelet m6dosit6sa. A T6rv6ny 76. $-a
rendelkezik a telepiil6si dnkorm6nyzatok kdzmr.ivel6ddsi feladatair6l, mely szerint a ielepiildsi
dnkorm6nyzatok k6telez6 feladata a helyi kdzmiivel6ddsi tevdkenysdg riLrnogatiisa. A 76. $(3) bekezd6se felsorolja az alapszolglltat6sokat, 6s a (7) bekezd6sben iogziti, hogy, tdbbek
ktjzdtt - a f6varos keriileteiben kdtelez6 feladat a (3) bekezd6s szerinti koimivel6d6si
alapszolg6ltatiisok teljes k6r6nek megszervezdse.

A kdzmtivel6d6si alapszolgriltatdsok a T6rv6ny felsoroliisa szerint:
a) mr.ivel6d6 kdz6ssdgek l6trej6tt6nek el6segit6se, mr.ikctd6siik tiimogat6sa, fejl6d6siik
segit6se, a kdzmrivel<id6si tev6kenysdgek 6s a mrivel6d<i kdz6ss6gek szirnaru ielyszin
biztosit6sa,
b) a kdzdss6gi 6s t6rsadalmi r6szv6tel biztositAsa,
c) az egdsz 6letre kiterjed6 tanulas felt6teleinek biztositiisa,
d) a hagyomrlnyos kdzdssdgi kultur6lis 6rt6kek 6t6r6kit6se felt6teleinek biztosit6sa,
e) az amat6r alkot6- ds el<iad6-miiv6szeti tevdkenys6g felt6teleinek biztosit6sa,
f) tehetsdggondoz6s 6s -fejleszt6s feltdteleinek biztositdsa,
g) a kultur6lis alapi gazdasrigfejlesztds.

A fenti m6dositris alapj6n javaslom a Rendeletben meghatdrozott feladatok m6dositiis6t.

A Kdpvisel6+esti.ilet a K6rdsi Csoma S6ndor K6brinyai Kultutilis Nonprofit Korl6tolt
Felel6ssdgii rarsas6g alapit6sar6l szolo 20512015. (v. 21.) KOKT hattuozatdval ldtrehozta a
K6rdsi csoma Srindor K6brinyai Kulturrilis Nonprofit Kft.-t (a tov6bbiakban: K6rdsi
Nonprofit Kft.), mely a 2015. augusztus 3l-dn megsziintetdsre keriil6 K6r6si csoma S6ndor
Kribanyai Kultur6lis Kdzpont feladatait vette 6t.

A_ Tdrv6ny 77. g (1) bekezd6se kimondj4 hogy a kcizmiivel6d6si alapszolgriltat6sok
folyamatos hozz6f6rdse 6rdek6ben az dnkormiinyzat kdz6ss6gi szinteretl illetve
kdzmrivel6d6si int6zm6nyt biztosit, mely - tdbbek k6z6tt - segiti a kdi6ss6gi tev6kenysdget,
6szt6nzi a kiizdss6gek mrik6d6sdt, mindenki sz6m6ra hozzitf5rhetl. A Torvdny 77. $ (5)
bekezd6se szerint a k6zmiivel6d6si int6zm6ny tipusa lehet: mrivel6d6si haz, mrivelod6si

fdzpont kulturdlis kdzpont, tdbbfunkci6s kdzmrivel6d6si int6zm6ny, n6pfoiskola, ndpi
kdzmtives alkot6hia, gyermek-, illetve if risdgi hia, szabadidlk<izpont.



Az 0nkorm6ny zat az ltala fenntartott K6r6si Nonprofit Kft.-n kereszti.il a kdvetkez<i
kdzmrivel6d6si intdzmdnyek mrik6d6s6t biztositja:

1. K6rdsi Csoma S6ndor K6b6nyai Kulturdlis Kdzpont,
2. KOSZl6s a Tanuszod4
3. Ujhegyi Kiizdssdgi H6z,
4. Hely't6rtdneti Gyrijtem6ny,
5. i.idril6k.

A Rendeletben a t6rvdnyi besorol6snak megfelel6en pontositani sziiksdges az Onkorm6nyzat
riltal fenntartott kdzmiivel6ddsi intdzmdnyt.

A Tdrv6ny 82. $-a kimondja, hogy - tdbbek kdzdtt - friv6rosi keriiletenk6nt Kdzmiivekjddsi
Kerekasztal alakithat6, mig a 83. $ rendelkezik l6trehoz6siinak felt6teleir6l. Az
Onkormrinyzathoz Kdzmriveltid6si Kerekasztal megalakit6s6val kapcsolatban megkeres6s
nem 6rkezeft.

A Tdrv6ny 83/A g-a kimondja, hogy a helyi lehet<is6gek 6s sajritossdgok alapjin a tetepiil6si
dnkormrlnyzat - a telepiildsi nemzetisdgi dnkormrinyzattal 

'val6 
egyeztetest k6vet6en -rendeletben hatirozza meg a k6zmrivel6d6si alapszolg6ltat6sok [or6t, a feladatell6t6s

ron_n1.iat, mdrt6kdt. A helyi nemzetisdgi dnkormriny zarol<kal az egye^etes meg16rt6nt. Az
riltaluk meghozotthatirozatokat az el6terjeszt6s 2. melldklete tartalmazza.

IL Hatisvizsgdlat

A Rendelet m6dosit6sa k6veti a tdrv6nyi m6dosit6st, igy garant6lja a jogszeni mrikddds
felt6teleit. A kdzmrivel6d6si alapszolgriltatdsok Tdrv6ny szerinli modositasa b-6viti az eldrheto
szolg6ltat6sok- kdr6t, igy kisz6lesedik a lakoss6g kdzmrivel<iddsi ell6totts6ga. A K6rcisi
Nonprofit Kft. az rlltala mrikddtetett intdzm6nyekben a Tdrvdnyben ineghatrirozott
kdzmtivel6d6si alapszolg6ltat6sok teljes kdrdt biztositja, vezetbje 6s k6imiivel6d6-si szakmai
munkakdrben foglalkoztatott munkatarsak legal6bb 30 %-a mesterfokozattal 6s szakiriinyf
vdgzetts6ggel rendelkezik, igy az int6zm6ny tipusa a t6rv6nyi besorol6s alapjrin: kulturilis
kdzpont.

III. A v6grehajtds felt6tetei

A Rendelet m6dositiisa a Magyarorsz6g helyi dnkormrinyzatairol sz6l6 2oll .6vi cLXXXIX.
tdwdny 42. $ 1. pontja alapjrin a K6pvisel6testiilet kizrir6lagos hatdskdre. A m6dosit6s a
rendelet kihirdetdsdt kdvet6en hat6lyba l6phet, felk6sz0l6si id<ii nem ig6nyel, az int6zm6nyek
miikdddsdt k6zvetleniil nem befolyiisolja.

IV. Diint6si javaslat

Budapest F6viiros X. keriilet K6brinyai Onkorm6nyzat K6pvisel6testiilete az el<iterjesztds L
melldklete szerint megalkotja a helyi k6zmrivel6d6sr6l sz6\o 2512012. (v. 23.) dnkorm6nyzati
rendelet m6dosit6sriLr6l sz6l6 dnkormiinyzati rendeletet.

Budapest,20l8. augusztus,, "

Dr. Szab6 Krisztidn



l. melldklet az el6terjesztdshez

Budapest F6vdros X. keriiret K6b6nyai 6nkorm6nyzat K6pviser6-testiitet6nek

.../2018. (... ...) iinkorminyzati rendelete
a helyi ktizmfivel6d6sr6l sz6l6 25t2012. (V. 23.) tinkorminyzati rendelet m6dosit6srir6l

Budapest F6vrlros X' kertilet K6brinyai Onkorm6nyzat Kdpvisel6testiilete a muzeiiLlis
intdzmdnyek6l, a nyilviinos kdnyrtriri itht,i".ol 6s a k6zmiivelSd6sr6l sz6l6 1997. 6vi CXL.
tdrv6ny 83/A. g (l) bekezd6sdben kapott felhatalmaz6s alapjrin, a Magyarorszrig helyi
dnkormrinvzatair6r sz6l6 20lr..6vi clixxx. tdrvdny 23. s'?sl'u.r..rJE, ii.-p"'ruau",
meghat6rozott feladatkdr6ben elj6rva a kdvetkez<iket rendeli el:

1.S

A helyi kdzmrivel6ddsnll sz6l6 2512012. (v. 23.) dnkormrinyzati rendelet (a rovebbiakban:
R.) 3. g-a hely6be a kdvetkez6 rendelkez6s lip:

^ 
-3' $.Az- onk orminyzat a szfumfua tdrvdnyben meghat.i,rozott kdtelez6 kdzmiivel6ddsi

feladatok ell6tiisa 6rdek6ben
a) el6segiti a mrivel6d6 k6z6ss6gek l6trej6tt6t, mtikdd6sriket trimogada, fejl6d6siiketsegiti, biaositja a helyszint a kozmrivel6ddsi tevikenysdgek es a mtrv:etoao k"ozdss6gekszimira,
D/ biaositja a kdzdssdgi ds trirsadalmi rdszvdtelt,
c) bizlositja az eg6sz 6letre kiterjed6 tanul6s feltdteleit,
d) bizlositja ahagyomrinyos k6zdss6gi kulturdlis ertgket atorokitese felt6teleit,e) biztositja az amat6r alkot6- 6s el<iid6-mriv6szeti tev6kenys6g feltdteleit,
fl. biztositja a tehetsdggondoz6s 6s -fejlesztds felt6teleit, valamintp biztositja a kulturdlis alapri gazdas6gfejleszt6st.,,.

2.$

Az R. 4. $-a helydbe a k6vetkez6 rendelkez6s ldp:

,,j,. $. Az 
.onkorm funyzat a ki)zm{lvel6ddsi feladatai ell6trisa 6rdek6ben a K6r6si Csoma SrindorK6b6nyai Kultur6lis Nonprofit Ko-rl6tolt Felel6ssdgii rrirsasrig tdrin biaositjaa) a K6r6si Csoma Srlndor K6b6nyai Kulturrilis K6zpont,

b) a KOSZI 6s Tanuszoda,
c) az Ujhegyi K6z6ss6gi H6z,
d) a Hellrdrtdneti Gffitemdny 6s
e) az Udiil6k.

miikdd6sdt.".

3.S

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

D. Koviics R6bert
polgrirmester

Dr. Szab6 Krisztirin
jegyzo



INDOKOLAS

A muzerilis int6zm6nyekr6l, a nyilv6nos kdnyvtiri ell6tesr6l 6s a kozmiivel6ddsr<il sz6l6
1997 . 6ui cxl-. titrvdny 2017 . 6vi m6dosit6sa kdvetkeztdben v6lt szi.iksdgessd a
kdzmtivel6ddsi feladatok pontosit6sa, valamint a K6r6si Nonprofit Kft.-n keresztiil fenntartott
intdzm6ny besorollsa, eziitzl garanfiilja a jogszerii miikddds ieltdteleit.

A kdzmrivel6d6si alapszolg6ltat6sok torvdnyi vlltozitst kdvet6 m6dositrisa boviti az elerhetii
szolg6ltat6sok ktirdt.

A kdzmtivel6d6si int6zm6ny tipusa tiirvdnyi besorol6s alapj6n: kultunilis k6zpont. A
besorol6s egydrtelmtivd teszi, hogy a K6rdsi Nonprofit Kft. a Tdrv6nyben meghatarozott
alapszolg6ltat6sok teljes k6rdt biztositja, 6s mrik6dds6t megfelel6 sziimri 6s v6gzetts6ggel
rendelkez6 munkat6rs biaositia.

4
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A KOBANYAT OnuBwy OsronuAsyzer
rGpvrsBr6-rBsrUrBrB

az Orm6ny KLztdrsashg kiki6lt6sdnak
27. 6vfordul 6ia alkalmhb6l

szeretettel meghivja Onr 6s kedves csalddjdt

2018. szeptember 28-5n, p6nteken 15.00 6rakor
tatand6

onuBNy HAGYOMANV6nZ6 rurrunAus
RENDEZ\TENYRE

Koszont5t mond: dr. Mdtrai G6bor,
a Humdnszolgiltat6si Bizotts69 elnoke

A rendezv6nyt megnyitja: Bacsa Gyula,
a K6bfutyar Orm6ny Onkormdnyzat elnoke

A rendezv6ny helyszine:
Giirdg Klub

1 1 04 Budapest, Kada utca'120.

A rendezv6ny programja:

Jerev6n 2800 sz6nyeg kiillitas 6s a
K6fest6 szakkdrre i6r6 gyerekek alkotdsaib6l ki6llit6s

Kotetlen bariti besz6lget6s, ormdny nemzetis6gi gasztron6miai 6telk6 s tol6

a
A rendezv6nyt tfimogatiai

K6b6nyai Onkorminyzat K6pvisel6-testiilete,
Huminszolgdl tatisi Biz o ttslga

>&
x6aAxvr

n7 ilar v.1oi
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. Axdbenyaionkormdnyzatpolgarmestere

MEGHiVJA6UT
2O18. okt6ber 5-6n, pGntekenlO 6rdra, az

tisateletdre rendesendd
nnegenoldkerdsro,

Beszedet mond
Dr. Varjun6 dr. Fekete Ildik6

tankeriiled igazgat6

KozrernUkodnekl

a K6b6nyai Fekete Istven futalanos Iskola tanul6i
A h6sdk napja cim{i miisorul&al

ffelk6sz1t6 pedag6gus Szabo Cnlla)

A megemldkez6st koszortzissal zfiuk!
Helyszln:

Uj kdztemeto, 1848-as slrhelyek
l1O8 Budapest, Xozma u. 8-lO.

ffibe
w*a*"^



8. Besz6mol6 Egyiittmiikiid6si megillapodr[s megkiit6s6r6l a Magyarorszrigi
Ukrin Kulturilis 6s Dokumentici6s Kiizponttal (1065 Budapest, Haj6s utca
1.) (sz6beli eloterj esztds)
El6ad6: Petrovszka Vikt6ria elnrik
Javaslat Egyiitlmiikiid6si meg6llapodds megkiit6s6re a F6v6rosi Ukr6n
Nemzetis6gi 6nkorminyzattal (1052 Budapest, V6roshdz utca g-
1 1.)(sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Petrovszka Vikt6ria elndk
Javaslat Egyiittmiiktid6si meg:illapodds megkiit6s6re az Erzs6betuirosi
Ukr6n Nemzetis6gi Onkormdnyzattal (1073 Budapest, Erzs6bet krt.

9.

10.

14.

15.

16.

17.

6.)(sz6beli el<iterjesztds)
El6ad6: Petrovszka Vikt6ria elntik

1 1. Javaslat Egyiittmriikiid6si megrillapodris megkiitds6re a Budapest F6v6ros
II. Keriileti Ukr6n Onkor minyzattal (1024 Budapest, Mechwart t6r l.)
(sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Petrovszka Vikt6ria eln<ik

12. Javaslat Egyiittmiikiid6si megdllapodfs megkiit6s6re a vdrpalota v6ros
Ukrin Nemzetis6gi Onkorminyzattal (8100 Budapest, Girdonyi G6za utca
39.)(sz6beli eloterj esztds)
Ekiad6: Petrovszka Vikt6ria eln6k

13. Javaslat Egyiiltmiikiid6si megdllapodis megkiit6s6re a v6ci Ukr6n
Nemzetis6gi Onkormdnyzattal (2600 V6c, Mfrcius 15. t6r ll.)(sz6beli
el6terjesztds)
El6ad6: Petrovszka Vikt6ria elndk
Beszimol6 az ukr6n kulturilis iiriiks6g6nek 6pol6s6val kapcsolatos
feladatok elldtrisa c6lj6b6l 2018. augusztus 20-6n megrendezett Szent
Istv6n-napi iinneps6gr6l (sz6beli el6terlesztds)
El6ad6: Petrovszka Vikt6ria eln6k
Beszdmol6 a kultu16lis iiriiks6g6nek ipol6s6val kapcsolatos feladatok
ellitisa c6ljib6l 2018. szeptember l-j6n K6briny6n az 6hegy parkban
megrendezett XI. K6binyai Rendv6delmi Nap16t (sz6beli eloterjesztds)
El6ad6: Petrovszka Vikt6ria eln6k
Beszimol6 a Budapest F6vdros X. keriilet K6bdnyai Onkormdnyzat
2512012. (V. 23.) dnkormdnyzati rendelet v6lem6nyez6s6r6l (sz6beli
e[6terjesztds)
Eload6: Petrovszka Vikt6ria eln6k
Beszimo16 a kulturdlis iiriiks696nek 6po16srival kapcsolatos feladatok
ellitisa c6ljib6l a K6binyai 6rm6ny Onkorm6nyzat riltal 2018.
szeptember 28-hn megrendezett Orm6ny Fiiggetlens6g Napja
rendezv6nyrSl (sz6beli el6terj eszt6s)
El6ad6: Petrovszka Vikt6ria elndk
Javaslat az ukrin kultur6lis iiriiks6g6nek 6po16s6vat kapcsolatos feladatok
ellitisa c6lj6b6l az Aradi v6rtanrik tisztelet6re 2018. okt6ber 5-6n 10.00
6rakor megrendez6sre kerii16 megem16kez6sre (sz6beli ekiterjesztds)
Ekiad6: Petrovszka Vikt6ria eln6k

18.
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Oktober

Beszddet mond: Harsdnyi Gabor,
kdtszeres J6szai Mari-dijas, 6rdemes mrivesz

r:,,Mirtirok,
a Pesti

P6cliumSdnhdz

aKOrosiCsoma
Kozpont

Szent

S -r,.Y,

,tz $156 - (,s r0tuuurrll.(}$ft&i&
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Radvdnyi

HdysdnaSlyeSdmuel
tistehtere6llltott

KOrOsi

November 8.,
cstitortok 1O:OO
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1 ./ Petrovszka

2./ Risko Romiin:

3./ Bern6th Ferenc:

Meghivotta k:

dr. Szabados Ott6 jog6sz:..1

JELENLETI iV

a K6brinyai Ukrrin dnkormdnyzat
2018. okt6ber 5-6n 8.00 6rai kezdettel

megtartott testiileti iil6s6n
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