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MEGHiVO

A K6binyai Giiriig Onkorminyzat
K6pvise16-testiilete

2019. februdr 15-6n 16,00 6rai kezdettel
a Gdrcig Klubban

(1 104 Budapest X., Kada utca 120.)
testiileti iil6st tart,

melyre eaiton meghivom.

Napirendi pontok:
1. Besz6mol6 a giir6g kutturdlis haryominyok 6rz6se c6lj6b6l 2019. janlu r 21-6n,

11.30 6rakor megrendezett,,Vaszilopita v6g6sa" iinneps6gr6l (sz6beli
el6terjeszt€s)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz eln6k

2. Beszimol6 a keriileti civil szervezetekkel val6 eryiittmiikiid6s c6ljdb6l
eryiittmiikdd6si megdllapodis megkiit6s6r6l a Havasi Gyopr{r Atapitvdnnyal
(1105 Budapest, B6nya utca 31.) (sz6beli el6terjeszt6s)

4.

El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elndk
Javaslat a K6bdnyai Gdriig Onkormfnyzat Z0lg, 6vi munkaterv6nek
elfogaddsdra (sz6beli el6terjesa6s)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz eln6k
Javaslat a K6b{nyai Gliriig 6nkor m nyzat 2019. 6vi kdtts6gvet6s6nek
felosztisira (inisbeli el6terjeszt6s)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz eln6k

5. Beszdmol6 a K6binyai Gtirdg Onkorm inyzat 2019.6vi miikiid6si kiitts6gvet6si
tdmogat6s elszdmol6sd16l (sz6beli el6terjeszt6s)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz eln6k

6, Budapest F6v6ros Kormdnyhivatala Kormdnymegbizottjdnak
6szrev6tele (sz6beli el6terjeszt6s)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz eln6k

tiirv6nyess6gi

7. Tfj6koztat6 a giiriig haryom6nydpol6s c6tjdb6l a Giiriig Klubban megtarrott
g0riig nyelvoktatis16l (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elndk

8. T6j6koztat6 a giirilg haryomdnydpoLls c6lj6b6l a Giiriig Klubban megtartott
giiriig zeneoktat{s16l (sz6beli el6terjeszt6s)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elndk

9. Javaslat a kulturdlis haryomdnyok dpol6sa c6lj6b6l a XrII. Keriileti Giiriig
Nemzetis6gi dnkormdnyzattat eryiittmiikddve 2019. februdr 23-6n 15.00 6rakor
az Anryalllildi J6zsef Attila Miivel6d6si Kiizpontban (1131 Budapest, J6zsef Attita
t6r 4.) a h6si ,,EPON - 76. 6vfordul6ja alkalm6b6l" megrendez6sre keriild
megeml6kez6sre (sz6beli el<iterjeszt6s)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz eln6k

Esetleges t6volmarad6s6t k6rem, a
sziveskedjdk.

Budapest, 201 9. febru6r 8.

Polgrirmesteri 3 8- 141-as telefonszrim6n jelezni

/-.*'
€
v Jorgosz s.k.



KoBANYAT coRoc ONroRuANyzar
rrpvrsnl6-TESTtir,ETE

1102 Budapest, Szent L6szl6 t6r 29.

JEGYZOKONYV

K6sziilt: a K6brfuryai Grircig Onkormdnyzat 2019. februriLr 15-6n 16.00 6rai
kezdettel, a I 104 Bp. X. ker., Kada utca 120. sz. alatti nemzetis6gi
irod6ban megtartott testiileti iil6sdn.

Jelen vannak: Koll6tosz Jorgosz
Bajkai Vasziliki
Dr. Klicasz Szpirosz

elndk
eln<ikhelyettes
k6pvisel6

A K6b{nyai Pol96rmesteri Hivatal r6sz6rdl tan{cskoz6si joggal:
dr. Szabados Ott6 jogtan6csos
J6g6n6 Szabados Henrietta civil ds nemzetis6gi referens

Kolldtosz Jorgosz, a K6b6nyai Gdrdg Onkorm6nyzat elndke Udvdzli a megjelenteket
6s a testiileti iildst megnyitja. Meg6llapitja, hogy a testiileti fil6sen 3 fo kdpviselo
megielent, ds a testiilet hatrirozatk6pes. Bejelenti, hogy a jegyz6kdnyv magyar nyelven
k6sziil. K6r mindenkit, hogy az iil6s jelenl€ti iv6t irjrlk al6, amely a jegyz6kdnyvtk,
amely kdzokiratnak min6siil melldklet6t klpezi az elk6szitett meghiv6val ds az iriisbeli
el6terjeszt6sekkel egyiitt. Javasolja, hogy a jegyz6k6nyv hitelesit6sdvel Bajkai
Vasziliki k6pvisel6t bizza meg a K6pvisel6-testiilet. Kdri a szavazatok megtdteldt.

Tijikoztatja a Kdpvisel6-testiilet an6l, hogy a vagyonnyilatkozat-tdteli
kdtelezettsegdnek minden kdpvisel6 hat6rid6ben eleget tett.

Elniik A K6pvisel6-testiilet 3 f6vel hat6rozatk6pes.

hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6binyai G0rdg Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete a jegyz6kcinyv hitelesit6s6vel
Bajkai Vasziliki kdpvisel6t megbizza.

Elndk Bejelenti,hogy ajegyz6k<inyvet J6g6nd Szabados Henrietta civil 6s nemzetisdgi
referens vezeti.

Elndk: Ismerteti a napirendi pontokat, majd kdri a szavazatok megt6teldt.



Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

hatfrrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Gdr<ig Onkormiinyzat Kdpvisel6testiilete a testiileti iilds napirendjdt az
al6bbiak szorint fogadja el:

1. Besz6mol6 a giiriig kultur6lis hagyom6nyok 6rz6se c6lj6b6l 2019. janurlr
27 -6n, 11.30 6rakor megrendezett ,,Vaszilopita vig6sa" iinneps6gr6l
(sz6beli el6terj esztds)
Ekiad6: Koll6tosz Jorgosz elncik

2. Besz6mol6 a keriileti civil szervezetekkel val6 egyiittmiiktid6s c6lj6b6l
egyiittmiikiid6si meg6llapodis megkiit6s6r6l a Havasi Gyop6r
Alapitvinnyal (1105 Budapest, BAnya utca 31.) (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elndk

3. Javaslat a K6b6nyai Gtiriig Onkorminyzat 2019. 6vi munkaterv6nek
elfogad6sdra (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elncik

4. Javaslat a K6binyai Giiriig Onkormhnyzat 2019. 6vi kiilts6gvet6s6nek
felosztisira (ir6sbeli el6terjesztds)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elndk

5. Besz6mol6 a K6bdnyai Gdrdg Onkormhnyzat 2019. 6vi miik6d6si
ktilts6gvet6si timogat6s elsz6mol6sd16l (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elnrik

6. Budapest F6v6ros Korm6nyhivatala Korminymegbizottj6nak
tiirv6nyess6gi 6szrev6tele (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elncik

7. Tij6koztat6 a giirdg hagyomfnyipol6s c6lj6b6l a Giiriig Klubban
megtartott giiriig nyelvoktatis16l (sz6beli el6terjesa6s)
El6ad6: Kolliitosz Jorgosz elndk

8. T{j6koztat6 a gtirdg hagyomfnyipolds c6ljib6l a Gdriig Klubban
megtartott giirdg zeneoktat6s16l (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elncik

9. Javaslat a kultur6lis hagyominyok 6pol6sa c6lj6b6l a XIII. Keriileti Giiriig
Nemzetis6gi Onkorminyzattal egyiittmiikiidve 2019. februir 23-6n 15.00
6rakor az Angyalftldi J6zsef Attila Miivel6d6si Kdzpontban (1131 Budapest,
J6zsef Attila t6r 4.) a h6si ,,EPON - 76. 6vfordul6ja alkalm6b6l',
megrendez6sre keriil6 megeml6kez6sre (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elncik
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1. napirendi pont trirgya: Besz6mol6 a giirdg kultur6lis hagyom6nyok 6rz6se
c6lj6b6l 2019. janu6r 27-6n, Lt.30 6rakor megrendezett ,,Vaszilopita vfughsa"
iinneps6gr6l (sz6beli eldterjesztes)

Elndk T6jdkoztatja kdpvisel6ket arr6l, hogy a giiriig kulturilis hagyomdnyok 6rz6se
c6lj6b6l 2019. januhr 27-6n 11.30 6rakor ,,Vaszilopita vigfsa" iinneps6get
szervez[nk a Gdr6g Klubban a keriileti nyugdijasok, 6rdekl6d6 gyerekek 6s venddgek
r6sz6re. "KoIr1 lpovro! (I{rony6 pol6- vagyis J6 6vet!)" - nyitja meg az idei gdrdg rij 6vi
iinnepsdget Kolldtosz Jorgosz. A vezet6 el6sz<ir a j anudri n6vnaposokat kdszrinti,
kdzttik a gdrrig k<izdss6g "legszebb" koru iinnepeltj6t, a 89 dves Harinosz Elenit, aki
k6s6bb els6kdnt rajzol keresztet 6s szegi meg az rij dv els6 vaszilopit6j6t. Jorgtrsz
ezutiin elmes6li a gdrdg rijdv szok6sainak tdrtdnet6t, azt, hogy honnan ered az
elmaradhatatlan Vaszilopita, a gdrdg szerencsesiitemdny kdszit6se. A mostani rijdvre
csaknem nyolcfdle pita kdsziil, ki hrissal, p6rdhagym6val, fetAval 6s toj6ssal, vagy
finom mandul6val, porcukorral meghintve siiti, m6g Koll6tosz nagypapa is kdsziil
eggyel az d,sszej Ovetelre. Az eb6d ut6n pedig zenlvel 6s tdnccal iinnepelt K<ib6nya
gdrdg k<izdss6ge. Javasolja, hogy az rinkormiinyzat a Vaszilopita rendezvdny
k0ltsdgeire brutt6 200 000 Ft keretrisszeget biztositson a 2019. dvi kdltsdgvetdsben a
feladatalapri trimogatdsban meghatiirozott dologi kiad6sok terhdre. A dokumentril6s
6rdek6ben a Vaszilopita v6g6sa iinneps6gr6l videofelvdtel 6s f6nykdpek is kdsziilnek.
Kdri a besz6mol6 elfogad6sdt, majd a szavazatok megt6tel6t.

Bajkai Vaszitiki: Ordmmel vesz r6szt a rendezv6nyen. Egyetdrt az elncik javaslat6val.

Elniik A K6pvisel6-testiilet 3 f6vel hatiirozatk6pes.

1U2019. OI. 15.) K6b6nvai Giirde Onkorminvzat K6pvisel6-testtilet6nek
hatdrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

A K6brinyai Grircig Onkormiinyzat K6pvisel6-testiilete Koll6tosz Jorgosz bezs6mol6j6t
a gdriig kulturilis hagyominyok 6rz6se c6lj6b6l2019. jantitr 27-4n, I1.30 6rakor a
Gdrdg Klubban (1104 Budapest, Kada utca 120.) pit6k felv6g6s6val, kultur6lis
miisorral, gasztron6miai bemutat6val egybekdtdtt a ,,Vaszilopita vig6sa" rij6vi
iinneps6g16l elfogadj a.

2. napirendi pont tirgya: Besz6mol6 a keriileti civil szervezetekkel val6
eryiittmiikdd6s c6lj6b6l egyiittmriikiid6si megillapod6s megkiit6s6r6l a Havasi
Gyop6r Alapitvinnyat (11.05 Budapest, 86nya utca 31.) (sz6beli el6terjesztds)

Elniik: Elmondja, hogy a keriileti civil szervezetekkel val6 egyiittmiikiid6s c6ljib6l a
Havasi Gyopiir Szocidlis, Eg6szsdgiigyi, Kultur6lis, Segit6 Alapitv6ny Alapitvdnnyal
(1105 Budapest, Binya utca 31.) dvek 6ta nagyon szoros j6 kulturrilis kapcsolatot
6polnak. Hetente 2 alkalommal klz€rzetjavit6 tomiikat tartanak a Grir0g Klubban (1104
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Budapest, Kada utca 120.) a keriileti nyugdijasok rdszdre. Az Egyiittmiikriddsi
meg6llapod6st megktitOttdk. Kdri a szayazatok megtdtel6t.

Bajkai Vasziliki: Egyetdrt az elndk besziimol6j6val.

Elniik: A K6pvisel6-testiilet 3 f6vel hatiirozatk6pes.

hatirozata
(3 igen, egyhangri szav azattal)

K6brinyai Gcirdg dnkormiinyzat Kdpvisel6-testiilete a keriileti civil szervezetekkel
val6 egyiittmflkiid6s c6lj6b6l kultur6lis egyiittmtikdd6si meg6llapod6st kdtdtr 2019.
janu6r l-jdt6l - 2019. december 3l-€ig a Havasi GyopiiLr Szoci6lis, Egdszs6gugyi,
Kultur6lis, Segit6 Alapitv6ny Alapftvrinnyal (1105 Budapest, B6nya utca 31.) az l.
sz6mri melldklet szerint.

3. napirendi pont tdrgya: Javaslat a K6bdnyai Giirdg Onkorminyzat 2019. 6vi
munkaterv6nek elfogad6sira (sz6beli el6teiesztds)

Elndk T6jdkoztatja a K6pvisel6-testiiletet, hogy a nemzetisdgek jogair6l szolo 2011.
dvi CLXXIX. ttirv6ny (a tov6bbiakban: Njtv.) 89 g-a alapjrin 6s az SZMSZ szerint
sziiksdg szerint, de 6vente legal6bb ndgy testtileti iil6st 6s egy k<izmeghallgat6st tart.
Ismerteti az Ossze6llitott munkaterv javaslatot 6s k6ri a v6lem6nyeket, illetve
egyet6rtes esetdn a munkaterv elfogad6s6t.

Bajkai Vasziliki: Egyet6rt az elndk javaslat6val.

Elniik A K6pvisel6-testtilet 3 f6vel hatrirozatkdpes.

hatfrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

l. K6brinyai Gdrdg Onkormrinyzat Kdpvisel6testiilete a 2019. dvi munkatervdt az

Budapest F6vriros X. ker0let K6brinyai
nemzetis6g nyelvdn foly6 elso 6vodai
6vfolyamra oktat6si igdny felm6r6se.

v6giisa" fj6vi kultur6lis rendezv6ny a

al6bbiak szerint fogadja el:
2019. janu6r
Egyiittmiiktiddsi meg6llapod6s m6dosit6sa a
OnkormrlLnyzattal. A nemzeti vagy etnikai
beiratkoz6si 6vre neveldsi 6s elsri iskolai
Vagyonnyilatkozatok lead6sa.,,Vaszilopita
G0rtig Klubban.
2019. febru6r
A K6b6nyai G0riig Onkormfuyzat 2019. dvi munkaterv6nek 6s a 2019. evi
kdltsdgvet6sdnek elfogaddsa. EPON megemldkezds megszervezdse. G6r6g nyelv ds
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zeneoktat6s miikcidtet6se heti 2 6rdban folyamatosan a Giirrig klubban, ahol a gyerekek
gdriig n6pzenei hangszerekkel ismerkedhetnek meg magyarorsz6gi gdrdg zen6szek
irrinyitris6val. Gcir0g T6liiz6 Farsang rendezv6ny a G<irdg Klubban.
2019. m6rcius
Sakk 6s tavli verseny megszervez6se. Rdszv6tel a Budapest F6v6ros X. keri.ilet
K6brinyai 0nkormrinyzat 2019. m6rcius 14 €s l5-ei Nemzeti iinnep alkalm6b6l
szervezend6 iinnepi rendezvdnyen 6s koszoruziis a Magyar Oltrimril. Megemldkezds a
nemzeti ellenrill6s (EPON) kdzponti iinnepsdgr6l, aut6buszos utaz6s megszervezdse a

Nemzeti iinnep rendezv6nyre. Grir0g N6nap megszervez6se a Gdr6g Klubban.
2019. 6prilis
Aktu6lis feladatok, illetve pdlyilzatok elk6szitdse, benyrijt6sa. Ortodox gdr6g hrisvdt
megszervez6se a G0rdg Klubban. Ddntds a feladatalapri t6mogat6s elosztdsrir6l. Ikon
ki6llit6s K<ibdLnyrin. A Lit6choro testv6rv6rosb6l drkez\ deleghci6, hagyomdnylrzo
n6ptiinccsoportok fell6p€se, cserediilkok fogad6sa, programok szervez6se.
2019. m6jus
Javaslat a K6brinyai GOrcig Onkorm tnyzat 2018. 6vi p6nzmaradvfuny 6nak felosztds6ra.
IV. Ktibdnyai Balk6n Est megszervez6se Ujhegyen a M6lyt6n6l. Tanulm6nyi
kirrindul6s megszervez6se a ker0leti Kritiki Skepsi Szinhi2t6rsulat di6kjai r6sz6re.
Litochoroi testv6rvrirosi deleg6ci6 fogad6s6ban, programszervez6sben, tolmiicsol6sban
val6 ktizremiikcid6s. Maj6lis K6b6ny6n. 3. Labdarug6 Toma -Nemzetisdgi
Gasztron6miai Kultur6lis Nap K6b6ny6n.
2019. jrinius
Tanulmdnyi kinlndulis megszervez6se a Kritiki Skepsi Szinhriztrirsulat dirikjai r6sz€re.
Gtir<ig Kultur6lis ds HagyominyiSrzb Est rendezdse K6briny6n. Szent Liiszl6 Napok
rendezvdnysorozaton val6 r6szvdtel, koszoruz6s a Szent L6szl6 szobom6l. A Kritiki
Skepsi drrima szinj6tsz6 szakkd,r dirikjai rdsz6re grirtigorsz6gi utaz6s megszervezdse.
2019. augusztus
R6szv6tel a 2019. augusztus 20-6n megrendez6sre keriil6 Szent Istv6n-napi
i.inneps6gen.
2019. szeptember
Tanulm6nyi kiriindul6s megszervezdse a kertileti gOrrig nyugdijasok rdsz6re. XII.
K6brlnyai Rendv6delmi Napon, f6z<iverseny. A Kritiki Skepsi driima szinj6tsz6
szakkdr dirlkjai r6sz6re utaz6s megszervezdse Lit6choroba.
2019. okt6ber
Az Aradi vdrtan0k tisztelet6re megrendez6sre ker0l6 iinnepi megemldkezdsen val6
r6szv6tel a Riikoskereszturi rij kriztemet6 1848-as sirhelyekndl (Budapest, X., Kozma
utca 8-10.). Az 1956-os forradalom 6s szabadsdgharc 63. dvfordul6ja alkalm6b6l
megrendezdsre kertil6 i.innepsdg ds koszoruz6s. Aktu6lis feladatok, illetve a Bethlen
G6bor Alapkez el6 Zrt-hez pdly ilzatok elk6szitdse, bead6sa.
2019. november
,,Mdrtirjaink eml6ke 6rdk" koszoruz6si i.innepsdgen vettek r6szt a Kisfoghdz
Eml6khelyn6l. Koszorfz6s a Szovjetuni6ba hurcolt magyar politikai rabok ds
kdnyszermunk6sok eml6k6re kdsz0lt emldkt6bl6ndl. G6r<ig Nemzeti Ur,.,ep
megrendezdse.
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2019. december
Oliimposzi teaddlut6n, illetve MikuLis iinneps6g megrendezdse a GOr6g Klubban. A
K6b6nyai Gdrdg Onkorminyzat Kdzmeghallgat6sa. Nemzetis6gek hagyombnylrzd
kar6csonyi iinnepsdge. Nemzetisdgek Napjri,nak megtinnepldse. Hagyom6nyos
Kardcsonyi Unneps6g megrendez6se a K6rdsi Csoma S6ndor K6b6nyai Kultur6lis
Kdzpontban, illetve a G<irtig Klubban a K6b6ny6n 616, gcirtig szdrmazdsi egyedtikill6
nyugdijasok r6szdre.
Folyamatos feladatok: A kitiitzdtt feladatok megval6sit6sa 6rdek6ben piiyinatok
kdszitdse. Hagyominybrz6 iinnepek 6s kultur6lis estek megszervezdse

. Magyarorsz6gon miikiid6, a giirdg hagyomdnyokat 6rz6 t6rsulatok (Helidonaki,
trincegyiittes, Ellinizmos tiinccsoport, Fengari, Romiosyni k6rus, Kariatidi6k
k6rus, Stefanidu Janula 6s zenekara, Pyrgos zenekar, K6brinyai Gdriig I{risrigi
Zenekar) meghiv6sa

r A kertileti gdrtigtik anyanyelvi kdpzdsdnek megszervezdse
. Kapcsolatfelv6tel Magyarorsz6gon dl6 6s alkot6 g6rdg kdpz6miivdszekkel, 6s

azokkal kdzdsen ki6llitiisok szervezdse
o Magyarorsz6gon 616 gdriig ir6k 6s kcilt6k felkutatrisa, irodalmi estek

megszervezdse
. Kdnyvbemutat6kszervez6se
o Nyugdijas klub szervezdse, tiimogat6sa
. a Magyarorszrigi Gtirrig<ik Orsz6gos Onkorm6nyzatiival 6s a F6viirosi Gcircig

Onkormrinyzattal, a budapesti ker0leti 6s viddki g<iriig nemzetisdgi
Onkormrinyzatokkal rendszeres kapcsolattart6s.

. Lit6choro testv6rvriros6val ds a Gimniiziummal val6 szoros kapcsolat 6pol6sa
Nemzetkiizi fesztiv6lok

o A Lit6choro testvdrvrirosb6l drkezo deleg6ci6, hagyomdnylrzl
n6ptrinccsoportok fell6p6se, cseredi6kok fogad6sa, kultur6lis programok
szervezdse

o EEEsz napos gyermek 6s feln<itt programok tiirsszervez6se
o Gasztron6miaibemutat6
o A keriileti gdrdgti,k trirt6net6nek kutat6sa
o A kertiletben 616 grirdg szhrmazdsi emberek felkutat6sa egyiittmiiktidve a tdbbi

keriileti gtir6g dnkormrinyzattal 6s a gtiriig dokumentdci6s krizponttal (anyagok
archiviil6sa, videofelv6telek k6szftdse, interjrik kdszit6se, meglev6 archivum
digitalizril6sa)

o Tdrtdnelmi anyagok feldolgozr{sa
r Folyamatos kapcsolattart6s 6s egyiittmiik<idds a Magyarorszhgon miik<ido gOr<ig

szervezetekkel
. Magyarorsz6gi G0rdgdk Kultur6lis Egyestilete
. Gdrdg Ifiris6gi Egyestilet
o Orsz6gos, F6v6rosi 6s m6s telepiildsi, illetve keri.ileti grirrig dnkorm6nyzatokkal
. Giirtig Ortodox Egyhriz
. Gdr6g zene CD 6s k<inyv kiad6sa lvagy annak titmogatisa/, egyiittmtiktidve m6s

gdrdg szervezetekkel
o A Kritiki Skepsi Dnima Szinj6tsz6csoport fell€pese, t6mogat6sa
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2019-ben konkr6t keriileti rendezv6nyek megtart6sa 6s megp6ly6zisa:
o Vaszilopita rijdvi iinnepsdg
o Tdliizb Gtir<ig Farsang K6br{ny6n
o Giirtig N6nap megiiLnnepl6se a Gdrdg Klubban K6banyrin
o EPON megemldkezds megrendezdse
o G0r0B zen€s irodalmi est K6b6nyrin
o IV. K6b6nyai Balk6n Est a M6ll6n6l
o Tanulmrinyi kir6ndul6sok a Kritiki Skepsi Szinhrizrlrsulat di6kjai 6s keriileti

g6rdg nyugdijasok r6szdre
. Gdrog ellen6ll6s 77. 6vfordul6ja alkalm6b6l megrendezdsre kertil6 nemzeti

megeml6kezds
. G6rtig kdnyvbemutat6 K6b6nyrin
r Filmvetitds a GOrOg Klubban heti I alkalommal (gdr<ig filmek magyar

szinkronnal vagy felirattal)
o Olymposzi tead6lutrin a G<ir<ig Klubban
r Nemzetisdgek hagyomiiny6rz6 kar6csonyi iinnepsdge. Nemzetis6gek Napja

K6b6ny6n.
A Ktibrinyai Gdrtig Onkormrinyzatot 6rint<i kdrd6sek eset6ben rdszvdtel a
Hum6nszolg6ltat6si Bizotts6g iil6sein, valamint a Budapest F6vriros X. keriilet
K6brinyai Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiileti iildsein.

2. A K6brinyai Gdrdg Onkorm6nyzat K6pvisel<i-testiilete felk6ri az elndkdt a

sziiksdges intdzkeddsek megt6tel6re.
Hat6rid6:
Felel6s:

azonnal
elndk

4. napirendi pont tirgya: Javaslat a K6brinyai Gdrtig dnkormilnyzat 2019. 6vi
kdlts6gvet6s6nek feloszt6s6ra (ir6sbeli el6terjeszt6s)

Elndk T6jdkoztatja a kdpvisel6ket an6l, hogy aMagyarorszflg 2019. evi krizponti
ktiltsdgvet6s6r6l sz6l6 2018. 6vi L. tiirv6ny, az illlanhilztart6sr6l sz6l6 2011. 6vi
CXCV. t6rveny, az iilamhiztart6sr6l sz6l6 tdrvdny v6grehajt6sriLr6l sz6l6 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet, a Magyarorszdghelyi dnkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi
CLXXXX. tdrv6ny, a nemzetis6gek jogair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXIX. tdrv6ny (a
tov6bbiakban: Njtv.) alapjriLn elk6szit6sre keriilt a K6brinyai Gdr6g dnkormSnyzat
2019. 6vi kdlts6gvet6s6r<il sz6l6 hatirozat tervezete. A Tervezet tissze6llit6s6n6l
figyelembevdtelre keriiltek a Bethlen G6bor Alapkezell Zrt. 6ltal kdzzdtett, az
0nkormrinyzat mrikdddsi k6ltsdgeire biztositott t6mogat6sr6l sz6l6 T6mogat6i
Okiratban foglaltak. 2019. janu6r 3l-6n a Magyar Allamkincst6rt6l a banksziiml6ra
megdrkezett az 520 000 Ft tisszegti t6mogat6s 1. rdszlete. Kdri a kdpvisel6k
vdlemdnydt, majd a szavazatok megt6tel6re.
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J6g6n6 Szabados Henrietta: Tirj6ko/tatja a k6pvisel6ket an6l, hogy a 2019. lvi
kdltsdgvet6si hatixozat tewezetdt az Onkorm6nyzat elntikdnek 2019. febru6r 15-dig
kell benyijtania a K6pvisel6-testiiletnek. A hatiltozat v6grehajtiisiihoz sz0ksdges
szem6lyi, szerveznti, trlrryi 6s pdnztigyi feltdtelek rendelkezdsre illlnak.

Elniik: Krisz<ini a tflj5koztatilst, 6s szavazdsra teszi fel a napirendi pontot az ir6sbeli
el6terj eszt6s alapjitn.

Dr. Klic6sz Szpirosz: Egyetdrt az eln0k beszrimol6jrlval.

Elndk A Kdpvisel6-testi.ilet 3 ftivel hatiirozatk6pes.

(3 igen, egyhangri szavazattal)

A K6b6nyai G<irtig OnkormriLnyzat Kdpvisel6-testillete a nemzetis6gek jogair6l sz6l6
20ll.6vi CLXXX. tdrv6ny 78. $ (3) bekezd6se alapj6n, figyelemmel a jogalkotrisr6l
sz6l6 2010. 6vi CXXX. t0rv6ny 23. $ (3) bekezd6s6re a k<ivetkez6ket rendeli el:

1. A Kdpvisel6-testiilet a K6b6nyai Gdrdg Onkorminyzat2}lg. evi
a/ k<iltsdgvet6si ds finanszirozilsi bev6teleinek fddsszegdt 2 040 000 Ft-ban,
b) krilts6gvet6si ds finansziroz6si kiad6sainak fo<isszeg6t 2 040 000 Ft-ban

6llapitja meg.
2. A K6brinyai Gtirtig Onkorm6nyzat ktilts6gvetdsdnek fbdsszege a kdvetkez6:

a) K6lts6gvetdsi bev6tel€nek f,66sszege: I 040 000 Ft,
D) Kdlts6gvetdsi kiad6srinak f6tisszege: 2 040 000 Ft,
D) K<iltsdgvet6si egyenlege: - I 000 000 Ft,
d) a miik0ddsi bev6telek 6s miikdd6si kiad6sok egyenlege: - I 000 000 Ft,
e) a felhalmozirsi bevdtelek 6s felhalmoziisi kiadrisok egyenlege: 0 Ft,

fl frnanszirozitsi bevdtele: I 000 000 Ft,
g) finansziroziisi kiadr{sa: 0 Ft,
h) frnanszirozhsi egyenleg: 1 000 000 Ft.

3. A 2019. 6vi kdlts6gvet6s nem tartalmaz olyan fejleszt6si c6lt, amely
megval6sitiisiihoz a Magyarorszitg gazdasigi stabilit6s6r6l sz6l6 2011. dvi CXCN.
tdrv6ny (a tov6bbiakban: Gst.) 3. $ (1) bekezddse szerinti ad6ss6got keletkeztet6 tigylet
megk6t6se v6lik sziiksdgess6.
4. A K6btinyai Gdr0g Onkorminyzatnak a Gst.3. g (l) bekezddse szerinti ad6ssiigot
keletkeztet6 iigylete, tov6bb6 dnkormiiLnyzati garanciav6llal6sb6l 6s kezessdgb6l
kdtelezettsege nem 6ll fenn.
5. A 2019. 6vi ktilts6gvet6s
a) kiilts6gvet6si bev6teleinek ds kiad6sainak, finansziroz6si bev6teleinek 6s
kiadrisainak rdszletezds€t, k6ltsdgvetdsi mdrlegdt az l mell6klet,
b) el6irinyzat-felhaszn6l6si tervdt a 2. melldklet hatirozza meg.

6. A K6b6nyai Gdr0g Onkorminyzatkbzvetett tiimogat6s nem nyrijt.
7. A K6brinyai Gdriig Onkormrinyzat kiad6si el6ininyzatai kdzdtt a rovaton beliil
dtcsoportosit6sra a K6briLnyai G<irdg dnkorm6nyzat elndke jogosult.



Henrietta referensnek a szinvonalas, alapos munkiit a szakmai besz6mol6
elk6szit6s6ben. Kdi a szayazatok megt6tel6t.

Dr. Klicisz Szpirosz: Egyet6rt az elndk javaslatilval.

Elniik A Kdpvisel6-testi.ilet 3 fbvel hatrirozatk6pes.

l5/2019. (II. 15.) K6binvai Gdriie Onkorm6nvzat K6pvisel6-testiitet6nek
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8. Ez ahatirozat akizz€tdtel1t kdvet6 napon l6p hatrilyba.
9.Eztahatirozatot 2019. januar l-j6t6l kell alkalmami.

2. A Kdpvisel6-testiilet felkdri az eln6k0t a sziiks6ges intdzkeddsek megtdteldre.
Hatiirido: azonnal
Felel<is: elniik
(A hatdrozat melldkletei a jegtzdkAnyv I . melldkletdt kepezik.)

5. napirendi pont t6rgya: Beszrimol6 a K6br[nyai Giirdg Onkormhnyzat 2018. 6vi
miikdd6si ktilts6gvet6si trimogat6s elszimol6s616l (sz6beli el6terjesztds)

Elndk: T6j6koztatja a k6pvisel6ket an6l, hogy Gazdas6gi ds Pdnziigyi Oszt6ly
munkatrirs6t6l Bodnrim6 Bori Katalin nemzetisdgi dnkormiinyzati koordinritort6l
megkaptrik az elsz6mol6shoz sziiks6ges dokumentumokat, amelyet kdziisen J6g6nd
Szabados Henrietta civil ds nemzetis6gi referenssel tissze6llitottak 6s hatririd5re 2018.
janurir 3l-6n a Bethlen G6bor Alapkezel6hdz postiin feladtdk. K<isz6ni a Bodn6rn6
Bori Katalinnak a munk6t a p4'nzngyi besz6mol6 elk6szitds6ben 6s J6gdnd Szabados

hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazallal)

K6brinyai Gtirtig Onkormiinyzat Kdpvisel6-testiilete Kolldtosz Jorgosz elncik
beszr4.rnol6jdt a 2018. 6vi miikiid6si k0tts6gvet6si timogat6s elszimol6s6r6l
elfogadja.

5. napirendi pont tirgya: Budapest F6vdros Korm6nyhivatala
Korminymegbizottjinak tdrv6nyess6gi 6szrevdtele (sz6beli el6terjeszt6s)

Elndk T6jdkoztatja a kdpvisel6ket arr6l, hogy a Budapest F6vriros Korm6nyhivatala
BP/1010/00141-ll20l9 sz6mri, 2018. jantfir 23-ai,2018. m6rcius 2l-ei, 2018. 6prilis
27-ei, 2018. m6jus 3l-ei, 2018. augusztus 3l-ei, 2018. november 29-ei, 2018.
december 2-ai 6s 2018. december 18. napj rin megtartott rendes nyilt testiileti iilds
jegyz6k<inyveinek a Budapest F6v6ros Korm6nyhivatal6hoz hat6rid6n tril tdrtdn6
megkiilddse tdrgyflban. A 2018. jarnttu 23-ai,2018. mrircius 2t-ei,2018.6prilis 27-ei,
2018. m6jus 31-ei,2018. augusztus 3l-ei.,2018. november 29-e,2018. december 2-ai
6s 2018. december l8-.in megtartott iil6s6r<il kdsziilt jegyz6kdnyvek elektronikus riton
k6sedelemmel ker0ltek megkiild€sre a Nemzeti Jogszab6lytdr (a tov6bbiakban: NJT)
rdszekdnt kialakitott z6rt informatikai rendszeren keresztiil a Budapest F6v6ros
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Korm6nyhivataLihoz, amelyet az NJT Trirv6nyess6gi Feliigyelet irrisbeli
kapcsolattartiis rendszere igazolt. Azelkdsziiltjegyz6k<inyvet azil6stk0vet6 15 napon
beltil meg kell kUldeni a Budapest F6viiros Kormiinyhivatal6hoz, valamint fel kell
tdlteni az NJT-re. Javasolja a K6pvisel<i-testiiletnek, hogy a jdv6ben tdrekedjenek az
elk6sziilt jegyz6k0nyv 15 napon beliil t0rt6n6 bekiildds6re Budapest F6v6ros
Kormrinyhivatalihoz, valamint az NJT-re val6 feltrilt6sr6l. K6ri a szayazatok
megtdtel6t.

Bajkai Vasziliki: Egyetdrt az elndkjavaslatiival, ds elfogad6srajavasolja.

Elndk A Kdpvisel6testtilet 3 ftivel hatiirozatkdpes.

hatirozata
(3 igen, egyhangu szavazattal)

l. K6b6nyai Gdrdg Onkormri,nyzat Kdpvisel6-testtilete elfogadja a Budapest F6v6ros
Kormrinyhivatala BP/I010/00141-ll20l9 szilmi,2019. januir 29-6n kelt tdrv6nyessdgi
felhiv6s6t a K6britryai Gtirrig Onkormfunyzat 2018. januir 23-ai,2018. mrircius 21-ei,
2018. 6prilis 27-ei,2018. m6jus 3l-ei, 2018. augusztus 3l-ei., 2018. november 29-e,
2018. december 2-ai 6s 2018. december 18. napj6n megtartott rendes nyilt testiileti iil6s
jegyz6ktinyveinek a Nemzeti Jogszab6lyt6r rdszek6nt kialakitott ziirt informatikai
rendszeren keresztiil, valamint a Budapest F6vriros Kormiinyhivatalihoz hat6rid6n tril
tdrt6n6 bekiild6sdr6l. A K6pvisel<i-testiilet a jdv6ben int6zkedik az elkdsziilt
jegyz6kiinyv a hatririd6ben ttirt6n6 bektild6sdr6l Budapest F6v6ros
Kormi4nyhivatalihoz, valamint a Nemzeti logszabillfiilr rdszekdnt kialakitott ziirt
informatikai rendszeren keresztUl.

2. A Kdpvisel6-testiilet felkdri az eln<ikdt, hogy a hatiirozatr6l 6rtesitse a Budapest
F6viiros Kormii.nyhivatal6t.
Hat6ridS: azonnal
Felel6s: eln6k

7. napirendi pont tdrrya: Tij6koztat6 a gdrdg hagyom6ny6potis c6lj6b6l a Giiriig
Klubban megtartott giirdg nyelvoktat6sr6l (sz6beli el6terjesZds)

Elndk: T6jdkoztatja a kdpvisel6ket arr6l, hogy pdntekenk6nt giir<ig nyelvoktat6s zajlik
a G<ir<ig Klubban, ahol az 6vod6s ds iskokiskoru tanul6k Koll6tosznd Klicrisz
Paraszkevi tanit6n6 vezet6sdvel g<irtlg nyelvet tanulnak, illetve szindarabban vesznek
r6szt. A ndvenddkeknek lehet6sdget biztositanak az elsaj6titott tud6s bemutatiisiira
kUldnfdle grirdg kultur6lis rendezvdnyeken. Javasolja, hogy a gdrcig nyelv6r6k dologi
kiad6sa k<ilts6geihez brutt6 50 000 Ft/h6 dsszeget biztositsanak a rendelkezdsdre rill6
2019. €vi ktiltsdgvet6sben meghatiirozott dologi kiad6sok terhdre. K€ri a t|jdkoztat6
elfogad6s6t, majd a szavazatok megtdteldt.
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Dr. Klic6sz Szpirosz: Egyetlrt az eln<ik beszrlmol6jrival.

Elndk A K6pvisel6-testiilet 3 f6vel hatiirozatkdpes.

1712019. flI. 15.) K6b6nvai Gdr0e Onkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. A K6b6nyai Gtirtig Onkormrinyzat Kdpvisel6-testi.ilete Koll6tosz Jorgosz
beszirnol6j6t - a Giirdg Klubban p6ntekenk6nt tartott giiriig nyelvoktat6sr6l, ahol
lehet6sdget biaositanak az elsaj6titott tud6s bemutat6srira kiikinf6le g6r<ig kulturalis
rendezvdnyeken - elfogadja. A K6brinyai Gcirtig Onkorminyzat a grirdg nyetv6riik
dologi kiaddsa kcilts6geihez brutt6 50 000 Ft/h6 dsszeget biaosit a rendelkez6sdre 6116

2019. i:vi ktilts6gvet6sben meghatiiLrozott dologi kiadrisok terh6re.

2. A K6pvisel6-testiilet felk6ri az eln<ikdt az egyiittmiikrid6si meg6llapodiis aliir6s6ra.
Hat6rid6:
Felel6s: elndk

8. napirendi pont t6rgya: Tij6koztat6 a gdriig hagyom6ny6pol6s c6ljib6l a Giiriig
Klubban megtartott giiriig zeneoktat6s16l (sz6beli el6terjesztds)

Eln0k: T6jdkodatja a k6pvisel6ket arr6l, hogy pdntekenk6nt zeneoktat6s zajlik a
Gdrdg Klubban, ahol a gyerekek gdr<ig ndpzenei hangszerekkel ismerkedhetnek meg
magyarorszdgi gdriig zenflszek ininyit6s6val. A ndvenddkeknek lehet6sdget
biaositanak az elsaj6titott tud6s bemutat6srira kiiliinf6le gdrdg nemzeti i.innepeken.
Kdri a beszilmol6 elfogadris6t.

Dr. Klicdsz Szpirosz: Egyet6rt az elndk besziimol6j6val.

Elndk A Kdpvisel6-testiilet 3 fdvel hatrirozatk6pes.

l8/2019. (II. 15.) K6binvai Gdriis Onkorminvzat K6pviset6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangu szavazattal)

A K6b6nyai Gdrdg Onkormrinyzat Kdpvisel6testiilete Koll6tosz Jorgosz besz6mol6j6t
- a Giirdg Klubban p6nteki napokon tartott zeneoktatAsr6l, ahol a gyerekek 96169
ndpzenei hangszerekkel ismerkedhetnek meg magyarorszitgi 9616g zeneszek
ir6nyit6s6val - elfogadj a.
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9. napirendi pont tirgya: Javaslat a kulturilis hagyominyok 6pol6sa c6lj6b6l a

XIII. Keriileti Gtiriig Nemzetis6gi Onkormdnyzattal egyiittmiiktidve 2019. febru6r
23-6n 15.00 6rakor az Angyalftildi J6zsef Attila Miivel6d6si Kiizpontban (1131
Budapest, J6zsef Attila t6r 4.) a h6si ,,EPON- 76. 6vfordul6ja alkalmib6l"
megrendez6sre keriil6 megeml6kez6sre (sz6beli el6terjesztds)

Elniik Trij6koztatja a k6pvisel6ket, hogy a giirtig kultur:ilis hagyominyok ipoldsa
c6lj6b6l egyiittmiiktidve a XIII. Keriileti Giiriig Nemzetis6gi Onkorminyzattal
2019. febru:lr 23-rin, 15.00 6rakor megrendezik a h6si ,,EPON-76. 6vfordukija
alkalm{b6l az Angyalftldi J6zsef Attila Miivel6ddsi Kdzpontban (1131 Budapest,
J6zsef Attila tdr 4.) a megeml6kezdst. Felldpnek a Kdtiki Skepsi, Kariatidrik K6rus, az
Ellinizmos Tiincegyiittes ds a Litoch6r6i Tiinccsoport Grircigorsz6gb6l. A mfisort
ktivet6en gdrdg 6telk6stol6val vrirj6k a vend6geket. Javasolja a k6pvisel6knek, hogy a
megeml6kez6s k<ilts6geihez brutt6 60 000 Ft risszeget biztositsanak a rendelkez6sdre
6116 2019. 6vi kdltsdgvet6sben meghatrirozott dologi kiad6sok terhdre. K6ri a

kdpvisel6ket, hogy vegyenek r6sz a rendezvdnyen. K6ri a szavazatok megtdteldt.

Bajkai Vasziliki: Egyet6rt az eln<ik tijdkoztatfjfval, 6s rdszt vesz a rendezvdnyen.

Elniik A K6pvisel6-testiilet 3 f6vel hat6rozatk6pes.

l912019. (II. 15.) K6b6nvai Giir0e Onkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hat6rozata
(3 igen, egyhangfi szavazattal)

l. K6brinyai Gdrdg Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete Koll6tosz Jorgosz elnrik
beszrimol6jdt a giiriig kulturflis hagyominyok 6pol6sa c6ljnb6l egyiittmiikiidve a
XIII. Keriileti G6rdg Nemzetisdgi Onkormdnyzattal 2019. februir 23-6n 15.00 rirakor
az Angyalftldi J6zsef Attila Miivel6d6si Kdzpontban ( I 13 1 Budapest, J6zsef Attila ter
4.) a h6si ,,EPON-76. 6vfordul6ja alkalm6b6l tartand6 megeml6kez6sre elfogadja.
A rendezvdny rendezvdnyszervezdsi k<ilts6geihez 60 000 Ft dsszeget biztosit a

rendelkezdsdre 6116 2019. 6vi kiiltsdgvet6sben meghatiirozott dologi kiad6sok terhdre.

2. A K6pvisel6-testiilet felk6ri az elniikdt a sztiks6ges intdzkeddsek megt6teldre.
Hat6rid6: azonnal
Felel6s: elntik

Eln0k Meg6llapitja, hogy tov6bbi javaslat vagy lszrevltel a k6pvisel6k ds a

kdpvisel6k rdszdr0l nem 6rkezett, megkdszdni a jelenl6v6k aktiv rdszvdtel6t, 6s a

testi.ileti iildst 16.20. bezhrja.
-arr'r68

K.m.f.



K6bdnyai Giiriig Onkormdnyzat
Elniike

h . szimri el<iterjesztds

El6terjeszt6s

aK6brinvaiGorogonrornrlffi,H"r'i;::TlL1,li"*i**ursz6r6iinkorminyzati
hatdr ozat m egalkotrisrir6l

I. Tartalmi iisszefoglal6

A. Magyarorsz6g 2019. dvi kdzponti kdlts6gvet6s6r6l sz6l6 2018. 6vi L. t6rv6ny, az
6llamhriztartdsr6l sz6l6 201 1. 6vi cXCV. t6rv6ny (a tov6bbiakban: Aht.), azarru-'l.,Lfiar.or
sz6l6 t6rv6ny v6grehajtes6r6l so.r6 369/20r l . (xII. 3 1.) Korm. renielet, a Magyarorsz6g
helyi dnkormrinyzatair6l sz6lo 2011.6vi GLXXXIX. t6rvdny, a nemzetisdlek jogiirol szol6

19] l. dl cl-xxlx. rdrvdny (a roviibbiakban: Njtv..1 arapjan elkdszitdsre [eruit i rourimyai
Gdrdg onkorminyzat (a tovribbiakban: Onkormriuryzat j- 2019. dvi kdltsdgvetdsdrcil sz6l6
hatArozat tervezete (a tov6bbiakban: Tervezet). A Tervezet 6ssze6llitdsrin6l filyelembe v6telre
keriiltek a Bethlen Gilbor Alapkez elii Zrt. 6ltal k6zz6tett, - Onto..#yrui mtik6d6si
k6lts6geire biztositott tiimogat6sr6l sz616 Trirnogat6i Okiratban foglaltak.

Az el6terjesztds 2. melldklete az Aht. el6itisrinak betartrisa 6rdek6ben az Orkorminyzat
bev6teli 6s kiaddsi el6ininyz atait tafialmazza m6rlegszeriien, kiemelt el6iranyzat szerinti
!9nt,asug a feladat jelleg6re tekintettel, valamint bemutada a miikdddsi ds a Llhalmozesi
feladatok hirinydt ds tiibbletdt.

Az el6tedeszt6s 3. melldklete az OnkormriLnyzat et<iir6nyzat-felhaszn6l6si terv1t tartalmazza.

Az Onkormrinyz at 2019. dvi mrikdd6si trirnogat6srinak dsszege a 201g. 6vhez k6pest
minim6lis emelked6st mutat. A miikdd6si kiad6sok tervezdsdn6l figyelembe v6telre keriiltek
az,Onkormanyzat 2019.6vi munkatervdben megfogalmazott feladatok €s az ath,6zod6
kifizet6sek. A 2019 6prilis6ban foly6sit6sra kerul6 leladatalapri t6mogat6s els6sorban a
nemzetisdgi programok fedezetdre szolg6l, igy azt az ereieti eli5iiinyzat m6g nem
tartalmazza,

Finansziroz6si bev6telk6nt, a,,maradvriLny igdnybevdtele,, kdltsdgvetdsi soron 1 000 000 Ft
el6ir6nyzat keriilt tervez6sre a feladatok fedezetdnek folyamatos blztosit6sa 6rdek6ben.

II. Hatdsvizsgilat

A kiiltsdgvet6si hatixozatban megjelen6 el6irdnyzatok biztositani tudjrik a nemzetis6gi
rgfaaatgk e_ll6]esit Amennyiben az Onkormrlnyz at 2019. mdrcius 1 5-6ig nem rendelkezik
elfogadott kdlts6gvet6ssel, az iilami trirnogatds foly6sit6sdt a nemzetis6lpolitik66rt felel6s
miniszter felftiggeszti az Njtv. 134. g-a alapjrin.

III. A v6grehajt6s felt6tetei

A 2919 6vi k6ltsdgvet€si hatirozat tervezet6t az Onkormdnyzat eln6k6nek 2019. februrlr 15-
6ig kell benyujtania a Kdpvisel<i-testi.iletnek. A hatirozat vdgrehajttlsrihoz sziiks6ges szemdlyi,
szervezeti, tdrgyi 6s p6nzi.igyi feltdtelek rendelkezdsre 6llnak.



IV. Diint6si javaslat

A K6brinyai Gdr6g Onkorm6nyzat Kdpvisel<i-testiilete az el6terjeszt6s 1. melldklete szerint
megalkotja a K6banyai G6rdg dntormrin yzat 2019.6vi kdltsdgvet6s6r6l sz6l6 dnkormrinyzati
haterozatot.

Budapest, 2019. februar,f(,,

[-[|t
ll6tosz Jorgosz

Tdrvdnyessdgi szempontb6l ellenjegyzem:

,ll.-1
Dr. Szab6 Krlsairin
:"ev.o lnll,lwJ-,t

2



l. melldklet az el6terjesztdshez

K6brinyai Giiriig 6nkormrinyzat K6pvisel6-testiilet6nek
.../2019. (... ...) hat6rozata

a K6b{nyai Giiriig 6nkorm inyzat 2019.6vi ktilts6gvet6s616l

A K6b6nyai Gtirdg Onkorminyzat Kdpvisel6-testi.ilete a nemzetisdgek jogair6l sz6l6 2011. €vi
cLXXIX. tdrvdny 78. g (3) bekezddse alapj6n, figyelemmel a jogalkotrisrol .rot6 zo to. eui cxxx.
tdrvdny 23. g (3) bekezddsdre a kdvetkez5ket rendeli el:

l. A Kdpvisel6-testiilet a K6b6nyai G6r6g 0nkorm nyzat 2019. 6vi
a) kdltsdgvetdsi ds finanszirozisi bevdteleinek f66sszegdt 2 040 000 Ft-ban,
6) kdltsdgvet6si ds finansziroz6si kiad6sainak f6iisszeg6t 2 040 000 Ft-ban

6llapitja meg.
2. A K6briLnyai G6rdg 0nkormrinyzat kdltsdgvetdsdnek f6t5sszege a k6vetkez6:

a) Kdlts6gvetdsi bevdteldnek f66sszege: I 040 000 Ft,
b/ Kdltsdgvetdsi kiad6sdnak f66sszege: 2 040 000 Ft,
D) K6ltsdgvetdsi egyenlege: - I 000 000 Ft,
d) a miik6d6si bevdtelek 6s miik6d6si kiad6sok egyenlege: - I 000 000 Ft,
e) a felhalmoz6si bevdtelek 6s felhatmozrisi kiad6sok egyenlege: 0 Ft,
fl finanszfrozirsi bev6tele: I 000 000 Ft,
g) finansziroz6si kiad6sa: 0 Ft,
h) finanszirozisi egyenleg: I 000 000 Ft.

3. A 2019. 6vi kdlts6gvetds nem tartalmaz olyan fejlesadsi c6lt, amely megval6sit6sehoz a
Magyarorsz6g gazdasigi stabilit6sir6l szol6 201l. 6vi cXCIV. tttrvdny (a tov6bb[kban: Gst.) 3. g
(l) bekezddse szerinti ad6ssilgot keletkeztet6 ilgylet megkdtdse v6lik sziiksdgessd.
4. A K6b6nyai Gdrtig Onkorm6n yzatnak a Gst. 3. g (1) bekezd6se szerinti ai6ssrigot keletkeaet6
iigylete, tov6bb6 iinkorm6nyzati garanciavrillakisb6l ds kezessdgbril kdtelezetts6ge nem rill fenn.
5. A, 2019. 6vi kdlts6gvetds
c) kdlts6gvet6si bev6teleinek 6s kiaddsainak, finansziroz6si bev6teleinek 6s kiad6sainak
r6szletez6s6t, kdltsdgvetdsi mdrlegdt az l. mell6klet,
b) eloirfinyzat-felhaszn6l6si tevet a2. mell6klet hatrirozza meg.

6. A K6b6nyai G6r6g Onkormdnyzat kdzvetett ttlmogat6st nem ny[jt.
7. A K6bdnyai Gdrdg Onkorminyzat kiaddsi eli|fu nyzatai kdzdtt a iovaton beliil ritcsopo(osit6sra
a K<ib6nyai Gtirdg Onkorm6nyzat eln6ke jogosult.
8. Ez ahatirozat akdzzdtdtellt kdvet6 napon ldp hat6lyba.
9. Ed ahatirozatot 2019. janurir l-jdt6l kell alkalmazni.
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.*9...**no*

sok

szeretettel meghivja Ont 6s kedves csalSdj6t a h6si

EPON 76. 6vfordul6ja alkalmdb6l
201,9. februiir 23-(tn szombaton 15:00 6r5t6l

az Angyalfoldi J6zsef Attila M(vel5d6si Kozpont
(1131 Budapest, Jozsef Attila t6r 4.) tartand6

megeml6kez6sunkre.

{,., .-gtU ,l t } t }" &flA

Zugl6i Gorog O n krm5 nyzat



JELENLETI IV

a K6b6nyai Ctiriig Onkormrinyzat

2019. febru6r 15-6n 16.00 6rai kezdettel

megtartott testiileti iil6s6n

l./KolkitoszJorgosz:........... M
2./Bajkaivasziliki: 6^k.lAil"&,
4./dr. Klic6sz Szpirosz: { tU

Meghivottak:

dr. Szabados Ott6 jogtan6cso ,,.(......,

J6g6n6 Szabados Henrietta: r"r.r.nr.......f\d


