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A K6brlnyai Giiriig Onkorm6nyzat
K6pvisel6-testiilete

2019. janu6r 21-6n 16.00 6rai kezdettel

a Gdrdg Klubban
(1104 Budapest X., Kada utca 120.)

testiileti iil6st tart,
melyre eztton meghivom.

Napirendi pontok:

1' Javaslat a K6binyai Giirdg Onkormanyzat 2018. 6vi miikiid6si bev6telek
elfirfnyzatinak m6dositisira (sz6beli el6terjeszt6s)
El6ad6: KolLitosz Jorgosz eln6k

2. A Budapest F6viros X. keriilet K6b6nyai Onkorminyzattal kiittitt
egyiittmiikiid6si megillapodis feliilvizsgilata (sz6beli el<iterjeszt6s)
El6ad6: KollStosz Jorgosz elntik

3. A nemzeti, vagy etnikai nemzetis6g nyelv6n foly6 els6 6vodai beiratkoz6si
6vre nevel6si 6s els6 iskolai 6vfolyamra oktatisi ig6ny felm6r6se (sz6beli
el6terjeszt6s)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz eln6k

4. Javaslat a gdriig kulturdlis hagyomdnyok 6rz6se c6lj6b6l 2019. jarl,tir 27-
6n, 11.30 6rakor megrendez6sre keriild ,,Vaszilopita v6g6sa,' iinneps6gre
(sz6beli el6terjeszt6s)
Eload6: Kolliitosz Jorgosz elndk

5. Javaslat a keriileti civil szervezetekkel val6 egyiittmiikiid6s c6lj6b6l
egyiittmiikiid6si megfllapodds megktit6s6re a Havasi Gyop{r
Alapitvdnnyal (1I05 Budapest, Bdnya utca 31.) (sz6beli el6terjeszt6s)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elnrik

Esetleges t6volmarad6sriLt kdrem, a Polgrirmesteri
jelezni sziveskedjdk.

Budapest, 2019. januir 14.

Hivatal 43 fonsziimSn
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KoBANYAT GoROG dNronlrANyzar
rnpvrsrlo-rnsrUlnrn

1102 Budapest , Szent Lirszl| t6.r 29,

JEGYZ6XOXyV

K6sziilt: a K6brinyai Grircig Onkormfunyzat 2019. janu6r 21_dn
kezdettel, a ll04 Bp. X. ker., Kada utca 120. sz. alatti
irod6ban megtartott testiileti i.ildsdn.

16.00 6rai
nemzetisdgi

Jelen vannak: Kolldtosz Jorgosz
Bajkai Vasziliki
Dr. Klicasz Szpirosz

elndk
elndkhelyettes
kdpvisel6

A K6binyai Pol96rmesteri Hivatal r,6sz6r6l tan6cskoz6si joggal:
dr. Szabados Ott6 jogtandcsos
J6g6n6 Szabados Henrietta civil ds nemzetisdgi referens

Koll6tosz Jorgosz, a K6b6nyai G0rrig onkormdnyzat elndke iidvrizli a megjelenteket
ds a. testiileti iildst megnyitja. Megdllapitja, hogy a testiileti tildsen 3 fti16pvisel6
meglelent, ds a testiilet hat6rozatkdpes. Bejelenti, hogy a jegyz6k6nyv magyar nyelven
k6sziil. Kdr mindenkit, hogy az ulds jelenl6ti ivet irjak'ali, ameti a leglzottinyviit<,
amely kdzokiratnak min6stil melldkletdt kdpezi azelkdszitett megtrivOvat-es az irlsbeli
el6terjesztdsekkel egyiitt. Javasolja, hogy a jegyz6k6nyv hitelesitdsdvel Bajkai
vasziliki kdpvisel6t bizza meg a K6pvisel6-testiilet. Kdri a szavazatok rnegt6teldt.

Elndk: A Kdpvisel6-testiilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

56banyai Gtircig dnkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete a jegyz6k6nyv hitelesit6s6vel
Bajkai Vasziliki k6pvisel6t megbizza.

Elndk: Bejelenti, hogy ajegyz6krinlwet J6g6nd Szabados Henrietta civil ds nemzetisdgi
referens vezeti.

Elndk: Ismerteti a napirendi pontokat, majd kdri a szavazatok megt6tel6t.

Elndk: A K6pvisel6-testUlet 3 f6vel hatrirozatk6pes.

112019. 
(I.21.) K6binvai Giiriie Onkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek hat{rozata

(3 igen, egyhangri szavazattal)



(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6brinyai Giirrig dnkormrinyzat Kdpvisel6{est0lete a testuleti t.ilds napirendj6t az
alibbiak szerint fogadja el:

1. Javaslat a K6binyai Giiriig Onkorminyzat 201g. 6vi miiktid6si bev6telek
el6ird,ayzathnak m6dositis6ra (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elncik

2. A Budapest F 6vSros X. keriilet K6b6nyai onkorminyzattal kiittitt
egyiittm{ikdd6si meg6llapodds feliilvizsg6lata (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elndk

3. A nemzeti, vagy etnikai nemzetis6g nyelv6n foly6 els6 6vodai beiratkozisi
6vre nevel6si 6s els6 iskolai 6vfolyamra oktatisi ig6ny fetm6r6se (sz6beli
el6terjesztds)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elniik

4. Javaslat a giiriig kultur6lis hagyomdnyok 6rz6se c6rj6b6l 2019. janfir 27-
6n, 11.30 6rakor megrendez6sre keriil6 ,,Vaszilopita v6g6sa" iinneps6gre
(sz6beli el6terjeszt6s)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz eln6k

5. Javaslat a keriileti civil szervezetekkel val6 egyiittmriikiidds c6lj6b6l
egyiittmiikiid6si megillapod6s megkiit6s6re a Havasi Gyop6r Atapitvrinnyal
(1105 Budapest, B6nya utca 31.) (sz6beli el6terjesztds)
Ekiad6: Kolliitosz Jorgosz eln6k

l. napirendi pont targya: Javaslat a K6b6nyai Giiriig onkormilnyzat 201g. 6vi
m iikdd6si bev6telek el6ir iny zatanak m 6dosit6s6ra (sz6beli el6terj esztds)

Elndk: Trijdkoztatja a kdpvisel6ket an6l, hogy a miikriddsi bevdtelek rovatra2 451 Ft
irkezett, amely dsszeggel a kiad6si el6ir6nyzat emeldse szi.iks6ges. Ez utin ismerteti a
m6dosit6sijavaslatot ds kdri a kdpviseloket, hogy mondj6k el vdlemdnyiiket, egyetdrtds
esetdn tegydk meg szav azataikat.

Bajkai Vasziliki: Egyetdrt az elnrik javaslatiival.

Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 f6vel hatrirozatkdpes.

I' K6brinyai Gcirdg Onkormiinyzat Kdpvisel6-testi.ilete m6dositja a K6b6nyai G6r0g
onkorm6nyzat 2018. €vi kriltsdgvetds6r6l sz6l6 ll/2018. (II. 15.) hatilrozatii a 2018.
6vi mrikcid6si bevdtelek 2 451Ft-ot az alilbbi rovatra helvezi:

84 Mrikdddsi bevdtelek, kritelez6 feladat
K3 Dologi kiadrisok, k<itelez6 feladat

2 451 Fr

2 451 Ft

i12,019. 
(I. 

?1.) K6binvui Giiriie Onko.m,i,rvrat K6pvisel6-testiit"t6n"k hat,i.orata
(3 igen, egyhangri szav azattal)



2. Ezenhatflrozatot 2018. december 31-t6l kell alkalmazni. A Kdpvisel6-testiilet felkdri az
elndkdt a sziiks6ges intdzkeddsek megt6tel6re.
Hat6ridii:
Felelos:

azonnal
elncik

2.: napirendi pont t6rgya: A Budapest F6v6ros X. keriilet K6b6nyai
Onkorminyzattal kiitend6 egyiittmiikiid6si meg:lllapod6s mridositisa (sz6beli
el6terjesztes)

Elntik T6jdkoztatja a kdpvisel6ket an6l, hogy a nemzetisdgek jogair6l sz6l6 2011. 6vi
CLXXX. t6rvdny (a tov6bbiakban: Njtv.) 80. $ (2) bekezd6se alapjiln az
egyiittmtik<id6si meg6llapod6s Yll. Zdr6 rendelkezdsek 2. pontja 6rrelm6ben a felek az
egyi.ittmiikriddsi meg6llapod6st hat6rozott id6re, a nemzetisdgi Onkorm6nyzat
megbizat6s6nak idej6re kdtik azzal, hogy az abban foglaltakat minden dv janu6r 3 1-ig
feliilvizsg6lj6k 6s sziiksdg szerint egyeztetdssel m6dositj6k. A312019. (I. 17.) KOKT
hatirozat szerint a fenti feliilvizsg6lat megtrirtdnt ds a Kdpvisel6testiilet iigy d<intcitt,
hogy az egyiittmiikdd6si megdllapod6st viitozatlan tartalommal hat6lyban tartja. Ene
figyelemmel a2312017. (II.23.) KOKT hat6rozat alapj6n megkcitdtt ds a 9/2018. (1.

25.) KOKT hatirozat alapjiin m6dositort egyi.irrmrltOaesl meg6llapodiis maradt
hatiilyban, tov6bbi intdzked6s nem sziiksdges. Kdri a kdpviselcik hozzilsz6lisait, majd a
szav azatok me gt6tel 6t.

Dr. Klicasz Szpirosz: Egyet6rt az elnrik javaslatiival.

Elniik: A K6pvisel6-testiilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. A K6brinyai Gdrdg Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete a Budapest F6v6ros X.
keriilet Kcibrinyai Onkorm6nyzat 6s a K6bdnyai G6r6g Onkormfunyzat klzott 2017.
6prilis 10-6n l6trejiitt egyiittmiikdd6si meg6llapod6st villtozatlan tartalommal
helybenhagyja.

2. A K6pvisekitestUlet felkdri az elndkrit a sztiks6ges intdzked6sek megtdteldre.
Hat6rid6: az.onnal
Felel6s: elndk
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3. napirendi pont t6rgya: A nemzeti, vagy etnikai nemzetis6g nyelv6n foly6 els6
6vodai beiratkozisi 6vre neveldsi 6s els6 iskolai 6vfolyamra oktatisi ig6ny
felm6r6se (sz6beli el6terjesztds)

J6g6n6 Szabados Henrietta: T6jdkoztatja a Kepvisel6-testiiletet arr6l, hogy a
Nemzeti kdznevel6sr6l sz6lo 20Il.6vi CXC. tOrvdny 83. $ (7) bekezddse alapjitn a
magyar nyelvi elok6szit6s, a nemzetisdg nyelv6n foly6 nevelds ds oktatiis irrlnti igdny.t
a telepiildsi <inkormiinyzat, az illlami intdzm6nyfenntart6 kdzpont 6vente kdteles
felmdrni az drintett els6 6vodai neveldsi dvre, els6 iskolai dvfolyamra beiratkozni
sz6nddkoz6k kdrdben az drdekelt telepiil6si nemzetisdgi dnkormiinyzat 6s az orsz6gos
nemzetis6gi dnkorm6nyzat bevonSsdval.

Elndk: KriszdniatAj€koztatist. Elmondja, hogy k6b6nyai szUl6k rdszdr6l nem 6rkezett
ilyen ig6ny, ezdrt javasolja, hogy ne igdnyelj6k az els6 6vodai beiratkoz6si 6vre a
nemzetisdgi nyelven foly6 neveldst. A K6b6nyai Gdrtig Onkormdnyzat tov6bbra sem
tart ig6nyt a keriiletben gdrdg anyanyelven foly6 neveldsre az els6 6vodai beiratkoz6si
6vre. Kdri a szavazatok megt6tel6t.

Dr. Klicasz Szpirosz: Egyetdrt az elnrik javaslatrival.

EIniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 f6vel hatiirozatk6pes.

(3 igen, egyhangri szavazattal)

l. K6b6nyai G<irOg Onkormrinyzat K6pvisel6-testiilete a Budapest X., kertilet6ben a
201912020. tandvben nem tart ig6nyt gcircig anyanyelven foly6 nevel6sre az els6 6vodai
beiratkozris i dvre.

2. A K6pvisel6-testiilet felkdri az elndkdt a sziiksdges intdzked6sek megtdteldre.
Hat6rid6:
Felel6s:

azonnal
elndk

Elntik: Tov6bbii elmondja, hogy k6b6nyai szUl6k rdsz6r6l nem drkezett ilyen igdny,
ezdrt javasolja, hogy ne ig6nyelj6k az els6 iskolai 6vfolyamra a nemzetis6gi nyelven
foly6 oktatriLst. A K6b6nyai Gtir0g Onkorm (nyzat tovdbbra sem tart igdnyt a keriiletben
gdrcig anyanyelven foly6 oktatiisra az elsb iskolai 6vfolyamon. Keri a szavzatok
megt6tel6t.

Bajkai Vasziliki: Egyetdrt az eln<ik javaslat6val.

Elniik: A K€pvisel6{estiilet 3 f6vel hatdrozatkdpes.



i gen, egyhangri szav azattal)

1. K6brinyai Grirtig Onkormrinyzat Kdpvisel6testulete a Budapest X., kertilet6ben a
201912020. tan6vben nem tart igdnyt 96169 anyanyelven foly6 oktatiisra az els6 iskolai
dvfolyamra beiratkoz6k eset6ben.
2. A K6pvisel6testiilet felk6ri az elndk6t, hogy a d6nt6sr6l a Kelet-pesti rankeriileti
Kdzpont ( 1 106 Budapest, Kereszfiiri it 7 -9.) igazgar6j at ir6sban trijdkoztassa.Hat6rid6: azonnal
Felelos: elndk

4. napirendi pont t6rgya: Javaslat a gdriig kurturdris hagyom{nyok 6rz6se
c6lj6b6l 2019. januir 27-6.n, 11.30 6rakor megrendez6sre keriild ,Jr'aszilopita
v6gisa" iinneps6gre (sz6beli el6terj eszt6s)

Elniik: Trijdkoztatja kdpvisel6ket arr6l, hogy a giiriig kulturilis hagyom6nyok 6rz6se
c6ljib6l 2019. jantfir 27-dn 11.30 6rakor ,,Vaszilopita ,6ga.a,, iinnepsdget
szerveziink a G<iriig Klubban a kertileti nyugdijasok, drdekl6d6 gyeiekek 6s vend6gek
rdsz6re. "Ko1.1 lpovro! (Hrony6 pol6- vagyis J6 6vet!)" - nyitja mig az idei gdrtig rijdvi
iinneps6get Koll6tosz Jorgosz. A vezetii el6sz6r a janu6ri n6vnaposokai koszonti,
k<iztiik a gcirdg kdztissdg "legszebb" koni i.innepeltjdt, a g9 dves Hirinosz Elenit, aki
k6s6bb els6k6nt rajzol keresztet ds szegi meg az rij dv els6 vaszilopit6jdt. Jorgosz
ezutiin elmes6li a giirdg rij6v szokrisainak tcirtdnet6t, azt, hogy honn.an ered az
elmaradhatatlan vaszilopita, a grircig szerencsesiitemdny kdszitdsi. A mostani rij6vre
csaknem nyolcfdle pita kdszul, ki hrissal, p6rdhagymdval, fet6val ds toj6ssal, vagy
finom manduliival, porcukorral meghintve siiti, mdg Kolliitosz ,ugypuiu is kdsziil
eggyel az tisszejrivetelre. Az eb€d ut6n pedig zenlvel ds tdnccal tinnepilt Krib6nya
gdr<ig kOzcissdge. Javasolja, hogy az rinkormiinyzat a vaszilopita rendezv6ny
krilts6geire brutt6 200 000 Ft keretrisszeget biztositson a 2019. dvi kdltsdgvetdsben a
feladatalapri t6mogat6sban meghat6rozott dologi kiad6sok terhdre. A d&ument6l6s
drdekdben a vaszilopita v5g6sa iinnepsdgrril videofelvdtel ds fdnykdpek is kdsziilnek.
Kdri a besz6mol6 elfogad6s6t, majd, a szavazatok megtdteldt.

Bajkai vasziliki: ordmmel vesz r6szt a rendezvdnyen . Egyellrt az elniik javaslatrival.

Elniik: A Kdpvisel6{esttilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

1. A Kob6nyai G<irdg onkorm6nyzat K6pviselo-testiilete rigy ddnt, hogy a giiriig
kultur6lis hagyominyok 6rz6se c6lj6b6t 2019. janurir 27-dn, 11.30 6rakor u G,ir,ig
Klubban ( 1 1 04 Budapest, Kada utca 120.) pit6k felv6g6saval, kulturiilis mrisorral,
gasztron6miai bemutat6val egybekritve megszervezi a,,vaszilopita v6g6sa,' rij6vi
iinneps6get. A rendezvdny kriltsdgeihez brutt6 200 000 Ft keretdsszeget biztosit a

21019. 
(I. 21.) K6bdnvai Giiriie onkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek hat,irorata

(3 igen, egyhangri szav azattal)
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2019. 6vi kciltsdgvet6sben a feladatalapri t6mogat6sban meghatdrozott dologi kiad6sok
terh6re.
A feladatalapri t6mogat6s felhaszn6l6sa az el6irfinyzotlak 6s tervezettek szerint a

teleptil6s nemzetis6gi dletdnek fellendit6s6t, szinesitdsdt szolgriltrik a megval6sult
kciz0ss6gi programok, valamint nemzetisdgi hagyom6ny -ds kultrira ripol6s6nak
k6szdnhet6en. A feladatalapf tiimogatds felhasznriliisa sor6n a nemzetis6gi
<inkorm6nyzat kiemelt figyelmet forditott az iflushg nemzetisdgi 6letbe val6
bevon6siira, a fiatal gener6ci6ban a nemzetis6gi hovatartoz6s 6t0r6kit6s6nek
mdlyitdsdre.
2. A Kdpvisel6-testiilet felkdri az elndkdt a sziiksdges intdzked6sek megt6tel6re.
Hatdridri:
Felel6s:

Hat6rid6:
Felel6s:

azonnal
elnrik

azonnal
elnrik

5. napirendi pont tirgya: Javaslat a keriileti civil szervezetekkel val6
egyiittmiikiid6s c6ljdb6l egyiittmiikiid6si megillapodis megkiit6s6re a Havasi
Gyopfr Alapitv6nnyal (1105 Budapest, Bdnya utca 31.) (sz6beli el<iterjesztds)

Elniikl Elmondja, hogy a keriileti civil szervezetekkel val6 egyiittmiikiid6s c6ljfb6l a

Havasi Gyop6r Szoci6lis, Eg6szsdgiigyi, Kultur6lis, Segit6 Alapitv6ny Alapitv6nnyal
(1105 Budapest, B6nya utca 31.) 6vek 6ta nagyon szoros j6 kultur6lis kapcsolatot
iipolnak. Hetente 2 alkalommal kdzdrz.etjavit6 tom6kat tartanak a Gdrdg Klubban (1104
Budapest, Kada utca 120.) a keriileti nyugdijasok r1sz1re. Javasolja a K6pviselo-
testiiletnek a kultur6lis egyiittmiikriddsi megdllapod6s megkcitds6t a Havasi Gyoprir
Alapitv6nnyal 2019. janudr l-tbl - 2019. december 3l-eig. Az Egyiittmrik0ddsi
meg6llapodds megktit6se ktiltsdgvetdsi forr6st nem igdnyel. Kdri a kdpvisel6k
v6lemdny6t, majd a szavazatok megteteldt.

Bajkai Vasziliki: Egyetdrt az elhangzottakal ds javasolja a megrillapodds megk<itdsdt.

Elndk: A Kdpvisel6-testiilet 3 fovel hat6rozatkdpes.

(3 igen, egyhangri szav azattal)

l. K6brinyai Grir6g Onkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete a keriileti civil szervezetekkel
val6 egyiittmiikiid6s cdljdb6l kulturrilis egytittmtikdddsi meg6llapod6st kdt 2019.
janurir l-jdt6l - 2019. december 3l-dig a Havasi Gyopar Szoci6lis, Egdszs6giigyi,
Kultur6lis, Segit6 Alapitvriny Alapitvrinnyal (1105 Budapest, B6nya utca 31.) az l.
sz6m[ mell6klet szerint.

2. A Kdpvisel6-testiilete felkdri az elntiktit az egyilttmrik<id6si meg6llapodds alilirdshra.



Elniik Meg6llapitja, hogy tovribbi javaslat vagy dszrevdtel a kdpvisel6k ds a

kdpvisel6k r6szdr6l nem 6rkezett, megkriszdni a jelenl6v6k aktiv rdszvdteldt, ds a

testi.ileti ii16st 16.20 6rakor beziirja.

.6r+k...%.,v{&,
Jegy'z6k6nyv-h itelesit6
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Koll6tosz Jorgosz eln6k
K6brinyai G6r<ig dnkorm6nyzat

S . [.JFr?re,qwsr aox,,rr,rcz

kdt alkalommal hdtfoi ds
rendelkezdsdre bocs6da az
1104 Budapest X., Kada u.

Mihalicska Terdzia elnrik
Havasi Gyop6r Alapitv6ny

Egyiittmriikiid6si megdllapod6s

amely egyr6szr6l a K6b6nyai Giiriig onkormdnyzat (il02 Budapest, Szent
L_is.zl6 tdr 29.), pIR sz6ma: 679538, ad6sz6ma: rcd27557-r-42, a tovebbiakban:
Onkorm6nyzat k6pviseletdben: Kollitosz Jorgosz elniik

m6srdszr6l a Havasi Gyoprlr 
_ 

Szoci6lis, Eg6szs6giigyi, Kultur6lis, Segit6
59ih":TU Alapitvriny (1105 Budapest, B6nya utca 31., IJi., ad6szima: tAtSS+-Oq_
l-42.., F6vdrosi r6rv6nyszdk vlgzdsi sz6ma: ll.pk.60r1r/19g7fis (z0rs.0o3o.), atov6bbiakban: Alapitv6ny) k6pviselet.ben Mihalicska Ter6)ia elniik (a
tovibbiak-ban: Alapitvany) kd-z6rt az alulirott napon, a il04 Budapest X., Kada u.
120. sz. alatti helyisdgben az feltdtelekkel:

Az Onkormrinyzat ellenszolgdltat6s ndlkiil hetente
csiitdrttiki napokon 10.00-13.00 6rdig az Alapitvriny
ala-pitv6ny alaptevdkenysdgdvel 6sszeliigg6 c6l;km - ;
120. sz. alatti klubhelyisdg6t 2019. dvre.

Az onkorm6nyzat ds az Arapitviny krizrisen kulturrilis, ismeretterjeszt6,
hagyomriny6pol6 ds szabadid6r p.ogru,,Lkut szervez. A programok megral6sitasa
6rdekdben 

.kcizOsen nyrijtanak t" pitryinatokat, iesit u.r^"k" egymiis
rendezvdnyein, segitik, szervezik, n6pszeiisiti k azokat.

Felek megdllapodnak abban, hogy a jeren megdllapod6s teljesitdsdnek tapasztaratait
dvente kdzdsen 6rtdkelik 6s_arr6l a meg6llapoi6st aai.o 

"tn6tok 
a saj6t atintesr,oro

szeMiket dvente e gyszer t6j lkoztatj 6k.

Az Egyiittmiikdddsi megdllapoddst a K6b6nyai Giiriig onkorminyzat Kdpvisel6-
testiilere a 812019,(r. 2r.) hatfurozatbvar hagytaj6vrr, 

-varamint 
a, Egyiitt-'iitoaerr

me g6llapod6s al6ir 6s6r a felhatalmazta az etndtOt.

A Havasi Gyop6r Alapftv6ny k6pviseletdben az ar6ir6sra jogosult erncik irja arit az
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