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A K6b6nyai Lenryel 6nkor m nyzat
K6pvisel6-testiilete

2019. februdr 15-6n 11.30 6rai kezdettel
a K6r0si Csoma SrlLndor K6b6nyai Kulturiilis K6zpont,

(1 105 Bp. X., El6d utca 1.) 10. sz6mri nemzetisdgi irod6ban megtartott

testiileti iil6st tart,
. melyre ezriton meghivom.

Napirendi pontok:
1. Besz{mol6 a lenryel kulturdlis hagyomdnyok 6pol6sa c6ljib6l az Orszdgos Lengyel

Onkormrinyzat erytittmffkddve ZOil. latuer ZG-6n 19.00 6rakor a budapesti Hotel
Hungiria szdlloddban (1074 Budapest, R6k6czi rfit 90.) megrendezett Lengyel
Bilon val6 r6szv6telr6l (sz6beli el6terjeszt6s)
El6ad6: Wygocki Richrirdn6 elndk

2. Javaslat a Kdbrinyai Lenryel dnkormrlnyzat 2019. 6vi munkaterv6nek
elfogaddsdra (sz6beli el6terjesads)
El6ad6: Wygocki fuchrirdn6 elndk

3. Javaslat a K6bdnyai Lenryel Onkorm6nyzat 2019, 6vi kiilts6gvet6s6nek
felosztdsira (irdsbeli el6terjeszt6s)
El6ad6: Wygocki Richrirdn6 elndk

4. Beszimol6 a 2018. 6vi miikiid6si kdltsdgvet6si timogatis elszimolfs{r6l (sz6beli
el6terjeszt6s)
El6ad6: Wygocki Richrirdn6 elniik

5. Javaslat a kultira meg6rz6se, dtiiriikit6se 6s ipoldsa c6ljdb6l eryiittmiikiid6si
megdllapodfs megkdt6s6re a Ztglfii Lenryel Onkorminyzattal, (1146 Budapest,
Thiikiily rit 73.) (sz6beli el6terjeszt6s)
El6ad6: Wygocki Rich6rdn6 elndk

6. Javaslat a keriileti civil szervezetekkel val6 egyiittmiikiidds c6lj6b6l
eryiittmiikdd6si megdllapodds megkiit6sdre a Havasi Gyopdr Alapitvdnnyal (1105
Budapest, B6nya utca 31.) (sz6beli el6terjeszt6s)
El6ad6: Wygocki Richrirdnd elndk

7. Budapest F6vdros Kormdnyhivatala Korm6nymegbizottjdnak tiirv6nyess6gi
6szrev6tele (sz6beli el6terjeszt6s)
El6ad6: Wygocki Richrirdnd elndk

8. Javaslat a kultrira meg6rz6se, dtiiriikit6se 6s ripolisa c6ljfb6l eryiittmiikiid6si
meg6llapodds megktit6s6re a Maryarorszdgi Lenryel Katolikusok Szent Adalbert
Eryesiilettel (1103 Budapest,6hery utca 11.) (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Wygocki fuchrirdn6 elndk

Esetleges t6volmarad6s6t kdrem, a Polgiirmesteri
sziveskedj6k.

-es telefonsziirnrin j elezni

Budapest, 201 9. februrir 8.

s. k.



K6BANYAT LENGYEL ONxoRnrANvzar
xBpvtsBr-o-rBsr ii lprB

1102 Budapest, Szent Liszl6 t6r 29.

JEGYZ6TOXyV

K6sziilt: a K6brinyai Lengyel Onkormiinyzat 2019. februrir 15-6n 11.30 6rai
kezdettel a K6rdsi Csoma S6ndor K6b6nyai Kulturdlis Kdzpont. KOSZI
(1105 Bp. X., El6d utca 1.) I emelet 10. sz6m alatti nemzetisdgi iroddban
megtartott k6pvisel6-testiileti iil6s6n.

Jelen vannak: Wygocki Rich6rdn6 elnrik
Garai Bakizs elndkhelyettes
SegesdyKatarzynaNatalia k6pvisel6

A Kdbinyai Polg6rmesteri Hivatal r6sz6r6l tanicskozisi joggal:
dr. Szabados Ott6 jogtan6csos
J6gdn6 Szabados Henrietta civil ds nemzetis6gi referens

Wygocki Richirdn6, a K6brinyai Lengyel Onkormdnyzat elndke iidvdzli a

megielenteket 6s a rendes testiileti iil6st megnyitja. Meg6llapitja, hogy a testiileti
i.il6sen 3 fb kdpvisel6 meglelent, 6s a testiilet hat6rozatkdpes. Bejelenti, hogy a
jegyz<ik<inyv magyar nyelven k6sziil. K6r mindenkit, hogy az 0l6s jelenl6ti ivdt irj6k
al6, amely a jegyz6kdnyw0k, amely krizokiratnak min6siil mell6klet6t k1pezi az
elk6szitett meghiv6val 6s az irdsbeli el6terjesa6sekkel egyi.itt.

Bejelenti, hogy a kdpvisel6k eleget tettek vagyonnyilatkozattdteli k<itelezettsdgiiknek
ds vagyonnyilatkozatokat hat6rid6ben 2019. janu:ir 3l-6ig leadt6k.

Javasolja, hogy a jegyzbkitnyv hitelesitds6vel Garai Balizs k6pvisel6t bizza meg a
Kdpvisel<i-testtilet. K6ri a szavazatok megt6teldt.

Elndk A Kdpvisel6-testiilet 3 ftivel hatrirozatkdpes.

9/2019. (II. 15.) K6b6nvai Lenevel Onkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatlrozata
(3 igen, egyhangri szavazallal)

K6brinyai Lengyel Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete a jegyz6kdnyv hitelesit6sdvel
Garai Balias k6pvisel6t megbizza.

Elniik: Bejelenti, hogy ajegyz6ktinyvet J6g6n6 Szabados Henrietta civil 6s nemzetisdgi
referens vezeti.

Elniik: Ismerteti a napirendi pontokat, majd k6ri a szavazatok megtdtel6t.
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Elniik: A K6pvisel6-testiilet 3 f6vel hat6rozatk6pes.

10/2019. (II. 15.) K6b6nvai Lenevel 6nkormdnvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K<ibrinyai Lengyel Onkormrinyzat K6pvisel6-testiilete a testiileti iil6s napirendj6t az
akibbiak szerint fogadja el:

1. Besz6mol6 a lengyel kulturdlis hagyomdnyok 6pol6sa c6ljfb6l az Orszigos
Lengyel Onkorminyzat egyiittmiikddve 2019. januir 26-6n 19.00 6rakor a
budapesti Hotel Hung6ria szillodiban (1074 Budapest, R6k6czi [t 90.)
megrendezett Lengyel Bilon va16 r6szv6telrdl (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Wygocki Richrirdnd elndk

2. Javaslat a K6bfnyai Lengyel Onkormdnyzat 2}lg. 6vi munkaterv6nek
elfogaddsira (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Wygocki Rich6rdn6 elndk

3. Javaslat a K6bfnyai Lengyel Onkorm6nyzat 2019.6vi kdlts6gvet6s6nek
feloszt6s6ra (ir6sbeli el6terjeszt6s)
El6ad6: Wygocki Rich6rdnd eln<ik

4. Besz6mol6 a 2018. 6vi miikiid6si kdlts6gvet6si t6mogat6s elszimolisirdl
(sz6beli el6terj esa6s)
El6ad6: Wygocki Rich6rdnd elntik

5. Javaslat a kultrira meg6rz6se, itdriikit6se 6s {pol6sa c6ljib6l
egyiittmiikiid6si meg6llapodis megkdt6s6re a Zlglili Lengyel
Onkorm6nyzattal, (1146 Budapest, Thiikiily rit 73.) (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Wygocki Richrirdn6 elntik

6. Javaslat a keriileti civil szervezetekkel val6 egyiittmiikdd6s c6lj6b6l
eryiittmflkiid6si megdllapodds megkiit6s6re a Havasi Gyopir
Alapitv6nnyal (1105 Budapest, Binya utca 31.) (sz6beli el6terjeszt€s)
El6ad6: Wygocki Rich6rdn6 elndk

7. Budapest F6v6ros Kormdnyhivatala Kormf nymegbizottj6nak
tiirv6nyess6gi 6szrev6tele (sz6beli el6terjeszt6s)
El6ad6: Wygocki fuchriLrdn6 elndk

8. Javaslat a kultrira meg6rz6se, 6tiiriikitdse 6s ripolisa c6ljdb6l
egyiittmiik6d6si megdllapodis megkiit6s6re a Magyarorszigi Lengyel
Katolikusok Szent Adalbert Egyesiilettel (1103 Budapest, Ohegy utca 11.)
(sz6beli el6terj eszt6s)
El6ad6: Wygocki Richrirdnd elncik
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l. napirendi pont t6rgya: Besz6mol6 a lengyel kulturilis hagyominyok 6pol6sa
c6ljr6b6,l egyiittmiikddve az Orsz6gos Lengyel Onkorm6nyzat 2019. ianuhr 26-6n
19.00 6rakor a budapesti Hotel Hungiria sz6llod6ban (1074 Budapest, Rik6czi tit
90.) megrendezett Lengyel Bdlon val6 r6szv6telr6l (sz6beli el6terjesztds)

Elndk T6j6koztatja a kdpvisel6ket an6l, hogy a lengyel kultur6lis hagyominyok
ipolfsa c6lj6b6l egytittmiikOdve az Orszigos Lengyel Onkormrinyzattal 20 I 9. janu6r

26-in, 19.00 megszervezt5k a Lengyel Brilt a budapesti Hotel Hungiria
szilloddban (1074 Budapest, R6k6czi tit 90.). Kdri a szavazatok megt6tel6t. Javasolja

a k6pvisel6knek, hogy fogadjrik el a besziimol6t.
Garai Bal6zs: Egyetdrt az elnOk javaslat6val.

Elndk A Kdpvisel6-testtilet 3 f6vel hatairozatk6pes.

11/2019. (II. 15.) K6b6nvai Lenwel 6nkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatflroza;ta
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6brinyai Lengye I Onkormrinyzat K6pvisel6-testiilete Wygocki Rich6rdnd elnok
tdj(:kozrabjirt a lengyel kultur6lis hagyominyok 6pol6sa c6lj6b6l egyiittmiikiidve
az Orszfgos Lengyel Onkorm6nyzattal 2019. januir 26-6n, 19.00 6rakor a

budapesti Hotel Hung6ria sz6llodiban (1074 Budapest, Rtik6czi nt 90')
megrendezett Lengyel 86116l elfogadja.

2. napirendi pont t6rgya: Javaslat a K6b6nyai Lengyel Onkorminyzat20lg.6vi
munkaterv6nek elfogad6sira (sz6beli el6terjeszt6s)

Elndk: Trij6koztatja a K6pviselo-testiiletet, hogy a nemzetis6gek jogair6l sz6l6 2011.

dvi CLXXIX. tdrvdny (a tov6bbiakban: Njw.) 89 $-a alapj6n ds az SZMSZ szerint

sztiks6g szerint, de 6vente legal6bb n6gy testi.ileti til6st 6s egy kozmeghallgat6st tart.

Ismerteti az Osszedllitott munkaterv javaslatot ds k6ri a vdlem6nyeket, illetve
egyetdrt6s eset6n a munkaterv elfogad6sdt.

Garai Balizs: Egyetdrt az eln<ik javaslat6val.

EIndk: A K6pvisel6-testiilet 3 fovel hatrirozatkdpes.

hat6rozata
(3 igen, egyhangu szavazattal)

1. K6brtLnyai Lengyel 0nkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete a 2019. 6vi munkaterv6t az

al6bbiak szerint fogadja el:
2019. janu6r
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Egytittmrik0ddsi megrillapod6s feliilvizsgrilata a Budapest F6v6ros X. keriilet
K6b6nyai Onkormrinyzattal. A nemzeti vagy etnikai nemzetis6g nyelvdn foly6 elsci
6vodai beiratkoziisi dvre neveldsi 6s els6 iskolai dvfolyamra oktatiisi ig6ny felmdrdse.
Magyar-lengyel szltdr kOnyvbemutat6ja. Lengyel B6lon val6 r6szvdtel.
Vagyonnyilatkozatok lead6sa.
2019. februir
A K6brfuyai Lengyel Onkorm6nyzat 2019. 6vi munkatervdnek ds a 2019. 6vi
kdltsdgvet6s6nek elfogad6sa. A Lengyel Perszon6lis Pl6bdnirin a Szent Kinga k6rus
pr6b6inak t6mogat6sa. R6szv€tel a Farsangi Gyermekrendezvlnyen, kapcsol6dva a
Magyarorsz6gi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesiilet6nek 6s tttbb kertileti
Lengyel Nemzetisdgi Onkorm6nyzat rendezvlny€hez a Lengyel H6zban.
Szovjetuni6ba hurcolt magyar politikai rabok 6s kdnyszermunk6sok emldkdre
eml6kt6bla megkoszoruz6sa k<iztisen a tdbbi k<ibrinyai nemzetis6gi dnkormiinyzattal.
2019. m6rcius
Rdszv6tel 6s koszoruz6s a Budapest F6viiros X. keriilet K6banyai Onkormdnyzat
m6rcius 15-ei Nemzeti iinnep alkalm6b6l szervezend6 flnnepi rendezv6nyen ds
koszoruzdson a Ktiztemet6ben. Aktu6lis feladatok, illetve pillytuatok elkdszitdse.
N<inapi rendezv6ny kultur6lis miisor6nak megszervez6se k6z6sen a Magyarorszlgi
Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesiilet6vel a Lengyel Hilzban. K6rustaliilkoz6
rendezv6nyen val6 r6szv€tel a Magyarorsz6gi Lengyel Katolikusok szent Adalbert
Egyesiiletdvel. M6rcius l4-dn a Lengyel Iskola tanul6ival koszoruz6s a Bem szobom6l
(megemldkezds a m6rciusi ifiakra 6s a 1848/49-es szabads6gharcra.) Lengyel-Magyar
Bardts6g Napja
20l9.fprilis
D<int6s a feladatalapri trimogatiis felosztrls6r6l. K6brlnyai pdlyizat benyrijtdsa. Lengyel
hrisv6t megszervez6se K6briny6n, tojrisfestds a Lengyel Hfuban. Lengyel Kultur6lis 6s
Gasztron6miai Nap bemutat6val egybek6tve K6b6ny6n.
2019. mijus
Javaslat a K6b6nyai Lengyel Onkorm6nyzat 2018. 6vi pdnzmaradviinyrinak
felosztiisiira. Lengyel Alkotmrlny tiurnepe (m6jus 3.) alkalm6b6l t6(6nelmi el6adiis
keretdben kulturalis miisor szervez6se. R6szvdtel a Lengyel perszoniilis
Pl6briniatemplom a Mindenkori Segitd Szriz Mriria [nnepi bricsri rendezvdny6n.
Lengyel Hagyominyorz6 Gyermeknap megszervez6se K6brinyrin. Rdszv6tel a IV.
K<ib6nyai Balkrln Esten a M61yt6n6l. Maj6lis K6b6ny6n, f<izriverseny. 3. Labdarrig6
Toma - Nemzetis6gi Gasztron6miai Kultur6lis Nap K6b6nyrin.
2019. jrinius
Szent L6szl6 Napok rendezvdnysorozaton val6 r6szv6tel (Nemzetisdgi Kultur6lis Est),
koszoruz6s a Szent L6szl6 szoborn 61. 2019. dvi Szent L6szl6 6s a ,,Magyarorszrigi
lengyelekdrt" dij 6tad6s6ra rendezett Magyarorszdgi Lengyels6g Napja rendezvdnyen
val6 rdszv6tel.
2019. jflius
Derenki bricsira emldktrira megszervezdse.
2019. augusztus
Rdszv€tel a 2019. augusztus 20-rln megrendez6sre kertil6 Szent Istvrln-napi
i.innepsdgen. Lengyel Irodalmi, Zends, Kultur6lis Est K6b6ny6n.
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2019. szeptember
Tanulmrinyi kirrlndul6s megszervezdse Wroclawba a keriileti lengyel irodalmi szakkdr
di6kjaival egyiitt. Lenglel Keresztdny Kulturiilis Napok K6b6nyr4n. XI. Krib5nyai
Rendvddelmi Napon r6szvdtel, fbz6verseny.
2019. okt6ber
Az Aradi v6rtanrik tiszteletdre megrendez6sre ker0l6 iinnepi megemldkezdsen val6
r6szv6tel a Rdkoskeresztriri rij ktiztemet6 1848-as sirhelyekndl (Budapest, X., Kozma
utca 8-10.). Az 1956-os forradalom ds szabadsiigharc 63. dvfordul6ja alkalmrib6l
megrendezdsre kertil6 tinnepsdg 6s koszoruziis az Eles sarokn6l. Aktudlis feladatok,
illetve Bethlen G6bor Alapkez el6 Zrt -hez p6ly inatok elk6szit6se, bead6sa.
2019. november
,,M6rtirjaink eml6ke tirdk" koszoruz6si iinnepsdgen vettek rdszt a Kisfogh6z
Eml6khelyndl. Koszorriz6s a Szovjetuni6ba hurcolt magyar politikai rabok 6s
k6nyszermunk6sok emldkdre k6sziilt eml6kt6bl6n6l. Lengyel Fiiggetlens6g Napja
K6bdny6n.
2019. december
A K6b6nyai Lengyel Onkormiinyzat K<izmeghallgat6sa. Rdszvdtel a Nemzetisdgek
hagyom6ny6rz6 kar6csonyi iinneps6gdn (lengyel tinnepi hagyom6nyok
bemutat6s6val) a K6rdsi Csoma S6ndor K6brinyai Kultur6lis Kdzpontban.
Nemzetis6gek Napj6nak megi.innepl6se. Mikul6s iinneps69 a lengyel gyerekek r6szdre.
Hagyomiinyos Civil Kariicsonyi Unneps6g megrendez6se a Kdrtisi Csoma Siindor
K6b6nyai Kultur6lis Kdzpontban a K6b6nyrin dl6, lengyel szfirmazisit, egyediil6ll6
nyugdijasok rdszdre. Kar6csonyi tinnepsdg, ostyat0rds a Lengyel H6zban.
Szdpkoruakkal val6 ostyatdrds a Lengyel Hilzban.
Folvamatos feladatok: A kitiizritt feladatok megval6sit6sa drdekdben pillydzatok
k6szit6se. Aktiv kapcsolattartils az Orsz6gos ds a budapesti keriileti ds viddki lengyel
nemzetis6gi dnkormiinyzatokkal. Rdszv6tel a lengyel tiirsdnkormdnyzatok kiemelt
rendezv6nyein. A K6rtisi Csoma Srindor K6brinyai Kultur6lis Kdzpontban l6v6
irod6ban nemzetisdgi krinyv6llomr{ny b6vit6se.
. Kapcsolatfelv6tel Magyarorsz6gon dl6 6s alkot6 lengyel k6pz6miiv6szekkel, ds

azokkal kdzdsen ki6llit6sok szervez6se
o Magyarorsz6gon 616 lengyel ir6k 6s k0lt6k felkutat6sa, irodalmi estek

megszervezdse
. Kdn)'vbemutat6kszervez6seK6brinyrin
r Nyugdijas klub t6mogat6sa
Nemzetkiizi fesztivdlok
o Egdsz napos gyermek 6s feln6tt programok t6rsszervezdse
o Lengyel Gasztron6miai Nap bemutat6val egybektitue
1. A keriileti lengyelek tiirt6net6nek kutatdsa
r A keriiletben 616 lengyel szirmazdsi emberek felkutat6sa egytittmiikddve a ttibbi

Budapest keriileti lengyel nemzetis6gi dnkorm6nyzattal 6s a lengyel dokument6ci6s
kdzponttal (anyagok archiv6l6sa, videofelvdtelek k6szit6se, interjrik k6szitdse,
meglev6 archivum digitaliz6lisa)

o Tdrt6nelmi anyagok feldolgoz6sa
2. Folyamatos kapcsolattartis 6s egyiittmiikiid6s a Magyarorsz6gon miikiid6

len gyel szervezetekkel
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o Orsz6gos, F6v6rosi 6s m6s telepiil6si, illetve kertileti lengyel dnkorm6nyzatokkal
r Lengyel Perszon6lis Pl6b6nia
o Magyarorsz6gi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesiilettel
o Lengyel zene CD €s k6nyv kiad6sa /vagy annak t6mogat6sa/, egyiittmrikddve mris

lengyel szervezetekkel
. Eeyiittmiikdd6si meg6llapod6s megkrit6se a keriileti civil szervezetekkel
2019-ben konkr6t kertleti rendezv6nvek mestart6sa 6s mesp6lv6z6sa:

e Lengyel zen6s irodalmi est K6brfuryrfur
. Lengyel kdnyvbemutat6 K6br[ny6n
o Lengyel-Magyar Bar6ts6g Napja
. Lengyel Kulturelis Nap K6b6nyriur
o Lengyel Alkotmriny iinnepe
r Lengyel HagyomiiLny6rz6 Gyermeknap megszervezdse K6brinyrin
r Jaroslaw testu6rvrirosi kapcsolatok 6pol6sa
o Filmvetitds a K6rdsi Csoma Srindor K6brinyai Kultur6lis Krizpontban havi egy

alkalommal (lengyel filmek magyar szinkronnal vagy felirattal)
o 3. Labdarug6 Torna -Nemzetisdgi Gasztron6miai Kultur6lis Nap K6briny6n.
. Magyarorsz6gi Lengyelsdg Napja rendezv6ny, dijkioszt6
o Tanulm6nyi kirrindul6s megszervezdse a keriileti lengyel irodalmi szakkrir

dirikjai r6sz6re.
r Lengyel Keresztdny Kultunilis Napok
o Lengyel Ftiggetlensdg Napja rendezv6ny
. Lengyel Mikulis 0nneps6g K6brinyrin
o Kar6csonyi ostyat0r6s a Lengyel HiabanK6brfury6n
. Ostyatdrds a sz6pkoruak rdszdre a Lengyel Hrizban K6b6nyrin
o Nemzetis6gek Napj6nak megiinnepldse, Nemzetis6gek hagyomdny6rzo

kar6csonyi 0nneps€ge
A K6brinyai Lengyel Onkorm6nyzatot 6rint6 kdrddsek esetdben r6,szv6tel a
Humiinszolg6ltatrisi Bizottsdg iil6sein, valamint a Budapest F6vriros X. kerulet
K6brinyai Onkorm6nyzat K€pvisel6-testiileti til6sein.

2. A K6b6nyai Lengyel Onkormrlnyzat K6pviseld-testiilete felk6ri az eln6k6t a
szi.iks6ges intdzked6sek megt6tel6re.
Hat6rido:
Felel6s:

folyamatos
elndk

3. napirendi pont t6rgya: Javaslat a K6b6nyai Lengyel 6nkorm6nyzat 2019. 6vi
kiilts6gvet6s6nek felosztis6ra (ir6sbeli el6terjesztds)

Elniik T6jdkoztatja a kdpvisel6ket arr6l, hogy a Magyarorszdg 2019. 6vi krizponti
kolts6gvetds6r6l sz6l6 2018. dvi L. t0rv6ny, az lllamhiu;tarriisr6l sz6l6 2011. dvi
cXCV. ttirvdny, az 6llamhdztart6sr6l sz6l6 tiirvdny vdgrehajt6s6r6l sz6l6 368/2011.
(XIL 3l.) Korm. rendelet, a Magyarors zdg helyi tinkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi
CLXXXIX. ttirvdny, a nemzetis6gek jogair6l sz6l6 2011.6vi CLXXIX. t6rv6ny (a
tov6bbiakban: Njtv.) alapjeim elkdszit6sre kerillt a K6brinyai Lengyel Onkormdnyzat
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2019. 6vi kcilts6gvet6sdr<i1 sz6l6 hatirozat tervezete. A Tervezet dsszeiillit6s6n6l
figyelembev6telre ker0ltek a Bethlen G6bor Alapkezell Zrt. Altal k6zz6tett, az
0nkormii,nyzat miikdddsi kdltsdgeire biztositott t6mogat6sr6l szdl6 T6mogat6i
okiratban foglaltak. 2019. janu6r 31-6n a Magyar Ailamkincst6rt6l a banksz6ml6ra
megdrkezett az 520 000 Ft dsszegii t6mogat6s l. r6szlete. Kdri a k6pvisel6k
v6lemdny6t, majd a szavazatok megt6tel6re.

J6gin6 Szabados Henrietta: Tijdkoztatja a kdpvisel6ket arr6l, hogy a 2019. 6vi
kdltsdgvetdsi hatirozat tervezetet az Onkormrfuryzat elniik6nek 2019. februrir 15-6ig
kell benyirjtania a K6pvisel6-testiiletnek. A hatirozat v6grehajtrisrihoz sziiksdges
szem6lyi, szervezeti, t6rgyi 6s pdnziigyi felt6telek rendelkezdsre 6llnak.

Elnd,k: Kiisz0ni a thj5koztatdst, 6,s szavazisra teszi fel a napirendi pontot az ir6sbeli
el6te{esztds alapj6n.

Segesdy Katarzyna Natalia: Egyet6rt az elnOk javaslat6val.

Elndk: A K6pvisel6-testiilet 3 fbvel hatriLrozatk6pes.

(3 igen, egyhangri szavazattal)

A K6btinyai Lengyel Onkormrinyzat K6pvisel6-testiilete a nemzetis6gek jogair6l sz6l6
20ll.6vi CLXXX. t0rv6ny 78. g (3) bekezd6se alapjrin, figyelemmel a jogalkotrisr6l
sz6l6 2010. 6vi CXXX. tOrvdny 23. $ (3) bekezddsdre a kdvetkez6ket rendeli el:

1 . A Kdpvisel6-testiilet a Kobanyai Lengyel Onkorm6nyzat 2019. 6vi
a) kdltsdgvet6si ds finansziroz6si bev6teleinek fd6sszeg6t I 140 000 Ft-ban,
D) ktilts6gvet6si 6s finansziroz6si kiad6sainak f6dsszegdt I 140 000 Ft-ban

rillapitja meg.
2. AKtsbinyailengyel Onkormrinyzat k<iltsdgvet6s6nek f6cisszege a k6vetkez6:

a/ Ktilts6gvetdsi bevdtel6nek f66sszege: 1 040 000 Ft,
D) Kdltsdgvet6si kiadrisrimak f6risszege: 1 140 000 Ft,
6) Ktiltsdgvet6si egyenlege: - 100 000 Ft,
d) a miikiid6si bevdtelek 6s mtiktid6si kiad6sok egyenlege: - 100 000 Ft,
e) a felhalmozflsi bev6telek ds felhalmozrisi kiaddsok egyenlege: 0 Ft,
fl fnanszirozisi bev6tele: 100 000 Ft,
g) frnanszirozflsi kiad6sa: 0 Ft,
h) finanszirozflsi egyenleg: 100 000 Ft.

3. A 2019. 6vi k0lts6gvet6s nem tartalmaz olyan fejlesztdsi c6lt, amely
megval6sitrisrihoz a Magyarcrszdg gazdasdgi stabilit6s6r6l sz6l6 2011. dvi CXCIV.
tdrv6ny (a tov6bbiakban: Gst.) 3. $ (1) bekezddse szerinti ad6ss6got keletkeztetii
iigylet megkdt6se v6lik sztiks6gess6.
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4. A K6brinyai Lengyel onkormdnyzatnak a Gst. 3. $ (l) bekezd6se szerinti ad6ss6got
keletkeztet<i iigylete, tov6bb6 dnkormiinyzati garanciavrlllal6sb6l 6s kezessdgb6l
ktitelezetts6ge nem 6ll fenn.
5. A 2019. 6vi k6lts6gvet6s
a) ktiltsdgvet6si bev6teleinek 6s kiad6sainak, finansziroziisi bevdteleinek 6s
kiad6sainak rdszletez€sdt, kOltsdgvet6si mdrlegdt az l. mell6klet,
b) elfifulnyzat-felhasznril6si terv6t a 2. melldklet hat |rozza meg.

6. A K6brinyai Lengyel Onkormiinyzat kdzvetett tiimogat6s nem nyrijt.
7. AKbbinyai Lengyel Onkorm6nyzat kiaddsi el6ir6nyzatai kazott a rovaton beliil
dtcsoportositiisra a K6b6nyai Lengyel Onkorm6nyzat elndke jogosult.
8.Ez ahatdrozat akozz€t€tel€t k6vet6 napon l6p hat6lyba.
9.Eztahathrozatot 2019. janu6r 1-j6t6l kell alkalmami.

2. A Kbbinyai Lengyel Onkormiinyzat Kdpvisel6-testi.ilete felk6ri az elntikrit a
sziiks6ges int6zked6sek megt6tel6re.
Hat6rido: folyamatos
Felel6s: elndk

(A hatdrozat melldkletei a jegzdkdnyv 1. melldkletdt kepezik.)

4. napirendi pont tirgya: Besz6mol6 a Kdb6nyai Lengyel Onkorm6nyzat 201g.
6vi mfikiid6si kiilts6gvet6si t{mogatis elszimol6s616l (sz6beli el6terjeszt6s)

Elniik T6j6koztatja a kdpvisel6ket an6l, hogy Gazdas6gi 6s pdnzUgyi Oszt6ly
munkatirs6t6l Bodnr{rnd Bori Katalin nemzetis6gi dnkormriLnyzati koordinftort6l
megkapt6k az elsziimol6shoz sziiksdges dokumentumokat, amelyet k6z<isen J6g6nd
Szabados Henrietta civil 6s nemzetisdgi referenssel dssze6llitottak 6s hatririd6re 2019.
janurlr 31-6n a Bethlen G6borAlapkezellzrt-hezpostrin feladt6k. K0szcini a Bodn6rn6
Bori Katalinnak a munk6t a pdnziigyi besz6mol6 elk6szit6s6ben ds J6grind Szabados
Henrietta referensnek a szinvonalas, alapos munk6t a szakmai besziimol6
elk6szit6s6ben. KEri a szavazatok megtdtel6t.

Garai Bal6zs: Egyetdrt az elnOkjavaslat6val.

Elniik A Kdpvisel6-testiilet 3 f6vel hatrirozatkdpes.

(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6brinyai Lengyel Onkormrlnyzat Kdpvisel6-testiilete
beszrirnol6jrit a 2018. 6vi mffkiid6si k6lts6gvet6si
elfogadja.

Wygocki Rich6rdnd eln6k
trimogatds elsz6mol:ls6rril

l4l2019. (II. 15.) Kdb6nvai Lenevel 6nkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
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5' napirendi pont t6rcva: Javasra,t a kurtrira meg6rz6se, dtiiriikit6se 6s iporrisacdljibril egyiittmrfikiild6si 
_meg6,apodis ."gioter.e"".. a Zugt'i i[rgy.ronkorminvzattar, (u46 Brdrp&, iil;fiy fffi lsz6beri er6terjesztds)

Elniik: T,j.kozratia a kdpviser6ket arr6r, hogy trirgya*isokat forlrarort a zugritiLengvel Onkorminvzrt li r+o s;d"ilri'rffi"L ,,.) etnrik frrat pril Kiirotryat,akivel megegy.a"t uuuur, h"cy; fi-il^ ,.lirJ_*rek, hagyomiinyokar iipotoesemdnvek, nemzeti, ds ktilhoniiengv.i;;;;-ri;;iinr.p"k 
kriz.s rebonyoritrisribanegyiittmiikridnek' K6ri a k6pvisetot itr.rJrvji"ffi a szavazatokmegtdteldt.

Garai Balizs: Egyetdrtil".,,6,,},;;,;:fi;;,ff" *Ufr,1'jXx*"##,,rr*"tat a zuslii Lengyer

ili::eJ#ffi1"?.,X3T:' Rdszt vesznek egymiis kurturdris rendezvdnyein.

hatfrozata
(3 igen, egyhangf szavazattal)

I' K6brinyai Lengyer onkormrinyzat Kipviserri-testiirete a kurtrrra meg6rz6se,ririiriikit6se 6s 6por6sa c6rj6b6r .dun ;iJd#,i.garrupoaart krit a Zugr6i LengyerOnkormlnyza ttat (t t 46 rira"p.ri, iiro?;y ;;;#.
2'uA Ktpviser6-testillet ferkdri az erncikcit az egyiinmiik.disi meg6llapodris ar6ir6s6ra.
Felel6s: elndk

6' napirendi pont t6rrya: Javasrat a keriireti civil szervezetekker var6eryiittmiikiid6s c6ridb6r eryiittmiik,d6.i ,"ge,upooris megkiit6s6re a HavasiGyop6r Atapirv6nnyat f r ro3nra"p".i;"iltH rr.) (sz6beli eltiterjesztes)

Elndk: Elmondia, hoev a kcriireti civir szervezetekker varri egyiirtmiikiid6s c6ririb6r aHavasi Gvoprir szociaris' egetoegiigvi,-'ril;;;ril s.*it6 Alapiturinv ArapirJrinnyar(1105 Budapest, Bdnva ,rcu :l.lii"t'0"'r.gy", szoros j6 kulturdlis kapcsolarot6polnak' Rdsa vesznek egymiis. rendezve,y"ini'"Luurolja a Kepvisel6-testiirernek akulturiilis egviittmiik.ddsi megr,rapodris 
',Je].'llerii._Havasi Gyopiir Arapirv6nnyar2019' februrir t46t - 2ots."dd,,+i ii-"i;*";; Egvi*tmiikciddsi megiiraoodris

3:iJi:[ h:f!,ff|'' rorr6st nem igdnvel' ie.i, tei',i,.r"i"'i[.*ii'fi":.,
Garai Bal6zs: Egyetdrt az elhangzottakkal, ds javasorja a megr,rapod6s megkdtdsdt.

Eln0k A Kdpvisel6-testiilet 3 ftvel hatrirozatkdpes.
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Elniik A Kdpvisel<i-testiilet 3 f6vel hatrirozatk6pes.

(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. K6brinyai Lengyel onkormrinyzat K6pvisel6-testulete a keriileti civirszervezetekkel var6 egyiittmiikiid6s coilenot kulturdlis egyiittmrik<id6si
meg6llapodrist kot 2019. februrir r-j6t6l - 2org-. december 3r-6ig a riuuuri Cyopa,
Szocidlis, Egdszsdgiigyi, fyfur.{tis, Segit6 Alapifvriny Alapirvrinnfut 1f f OS Budapest,
Biinya utca 3l .) az l. sz6mri melldklet sierint.

2' A K6pvisel6-testiilete felklri azelnokdt az egyiittmilkrid6si megrillapo diy. al6ir6sira.Hatririd6: azonnal
Felel6s: elndk

!: napirendi pont -.t6rgla: Budapest F6v6ros Korminyhivatala
Korminymegbfzottjdnak tiirv6nyess6gi 6szrev6tele (sz6beli el6terjesztesj "

Ill9! Iltel:r,"ta a kdpvisel6ket arr6l, hogy a Budapest Ftiv6ros Korm6nyhivatala
BP/1010/00143-l/20r9 szrirnri,20rS.januiri-ai,20r8.6prilis 27-ei,2}rl.ma1us:r-
ei' 2018. november 29-ei6s 2018. december 18. napjrin megtartott rendes nyilt testiileti
iil6sjegyz6kdnyveinek a Budapest F6vriros Kormrlnyhivatalittozhat[ridfiitril t6rtdn6
m-egkiilddse t6rgy6ban. A 20r8. janutu 23-ai,2018. 6prilis 27-ei,2018..aju"lr-.i,
2018. november 29-ei 6s 20r8. december rg-:in megtartott iildsdr6l kdsztiltjegyz6kdnyvek elekhonikus riton kdsedelemmel keriiltek 

-megkiilddsre 
a Nemzeti

Jogszab6lytdr (a tov6bbiakban: NJT) rdszekdnt kialakitott zii,r.t informatikai rendszeren

I:ft_IJ :r".rlapest Fdviiros Korm6nyhivatakihoz, amelyet az NJT Torvenyessegi
lelugyelet Ir6sbeli kapcsolattart6s tendszere igazolt. Az elkdsztlt jegyzlkonjn,et aziildst 

- 
kti-vet6 15 napon. beliil meg tiff k,ldeni u nuOlpert i,ir6ro,

Kormiinyhivataftihoz, valamint fel kell idlteni az NJT-re. Javasolja a reprls"to_
tgstt]te.J1et_<, hogy a j6v6ben ttirekedjenek az elkdsziilt jegyz6ktinyv 15 nffi beltil,J1:$ b:_kildds6re Budapest F6vriros Kormrinyhivatal6loz, valamint az NJT_re val6
feltdltdsr6l. Kdri a szavazatok megt6tel6t.

Garai Ba}[zs: Egyetdrt az elnOk javaslatiival, ds elfogad6sra javasolj a.

Elndk A K6pvisel6testi.ilet 3 fiJvel hatrirozatkdpes.

(3 igen, egyhangri szavazattal)

_l- 
K6brinyai Lengyel onkormrinyzat Kdpvisel6-testiirete elfogadja a Budapest F6viirosKormiinyhivatala BP/l0lo/00143 -r/2org .szrimri, 20ri. - jarutr '29-6n 

kelt
tcirvdnyessdgi felhiv6s6t a K6b6nyai Lengyel onkorm6nyzat 20 1 g. janu6r 23 -ai, 20 I B.
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6prilis 27-ei,2018. m6jus 3l-ei,2018. november 29-ei 6s2018. december 18. napjdn
megtartott rendes nyilt testiileti til6s jegyz6kdnyveinek a Nemzeti Jogszabrilytrir
r6szek6nt kialakitott zrirt informatikai rendszeren keresztiil, valamint u' Budup"rt
F6yfu9 Kormrinyhivatal6hozhatfuridi5n tul ttirtdn6 bekiild6s6r6l. A K6pviselti-testiilet
a j0v6ben intdzkedik az elk6sz0lt jegyz6k6nyv a hat6rid6ben toftdna bekulddser6r

P."9lp..u F9v6ro1 Kormiinyhivatalihoz, valamint a Nemzeti J ogszabiiytfir rdszekdnt
kialakitott zrirt informatikai rendszeren keresztiil.

2. A Kdpviseld-testiilet felkdri az elnokot, hogy a hatfurozatr6l 6rtesitse a Budapest
F6vriros Kormiinyhivatal6t.
Hat6ridii: azonnal
Felel6s: eln6k

8. _napirendi pont tf rrya: Javasrat a kurtrira meg6rz6se, 6tiiriikit6se 6s 6por6sa
c6ljib6l eryiittmriiktid6si meg6llapodis megkiit6s6re a Magyarorszdgi Lengyer
Katolikusok szent Adalbert Egyesiiletter (1r-03 Budapest, otregy utca i.) (sz6beli
el6terjesads)

Elniik r6j6kolatia a kdpvisel6ket arr6l, hogy el6zetes tiirgyal6sokat folytatott a

T:HI616*t* a Magyarorszigi Lenryer Katolikusok szent r.darbert Egylsiilettel
(1103_ Budapest, ohegy utca lr.) eln6k asszony6val Morn6rn6 Sagun 1fr6nik6var,
akivel megegyeztek abban, hogy a kultur6lis rindezvdnyek, hagyoin6nyokat ripol6
esem€nyek, nemzeti, 6s kiilhoni lengyel vonatkoz6sri iinnepek ko;s lebo;yolit6s6ban
egyiittmtikddnek. K€ri a kdpvisel6k vdlem6ny6t, majd asziyazatokmegtetei6t.

Garai Bal6zs: Rdszt vesmek egymiis kultu*ilis rendezv6nyein. E gyetlrt az elnrik
javaslatdval.

Elniik A Kdpvisel6-testiilet 3 ftivel hatdrozatkdpes.

(3 igen, egyhangri szavazattal)

l. K6bdnyai Lengyel Onkormrinyzat Kdpvisel6-tesri.ilete fgy d6nt, hogy a kurtrira
megdrz6se, 6tdrdkft6se 6s 6pol6sa c6ljnb6t a Maryarorszigi Lengyeikatolikusok
szen_t_Adalbert Egyesiilettet (1103 Budapest, 6hegy utca 11.)'egyottmiikdd6si
meg6llapodrist kiit.

2. A K6pviseld-testiilet felkdri az elndk6t az egytittmiikdd6si megrillapod6s al6ir6s6Lra.Hatririd6: azonnal
Felel6s: eln6k



Elniik Meg6llapitja, hogy tov6bbijavaslat vagy 6szrevdtel a kdpvisel6k rdszdr6l nem
drkezett, megkdszrini a jelenl6v6k aktiv rdszv6teldt, ds a testiileti tildst 11.50 kor
bezirja.

(m, B<a,
Jegyz6kdnyv-hitelesit<i

f;:ffl,qA
dbffi-JB



Kribrinyai Lengyel 6nkormrinyzat
Elniike 3 . szdmri el6terjesztds

El6terjeszt6s

a K6b6nvai Lengyer oru".iffifJ::TJiii;.','ffi6s6r6r sz6r6 dnkormrinyzati
hatrirozat megalkot6sri16l

I. Tartalmi iisszefoglal6

A Magyarorsz6g 2019. dyi.kglp_91!i k6lts6gvet6sdr6t sz6t6 20.18. 6vi L. t6rv6ny, az6tlamhiatart6sr6t szbt6 201I 
:."ri 9.T9y: t9-dy i;;;Ui"tt_, ar,t.l, 

", an"r*,i,',irt"ilarrOrsz6l6 t.rvdny v6grehart6srir6l y:l(, 368/z0rr.iiii:l'.r ro.-. rendelet, a Magyarorszrighelyi dnkormrin yzatai6l sz6lo 2Oll.6vi CLXXiX trirueny, a nemzetisegek log?i.Jf .rOfO2011' 6vi clxxx. tdrv.nv (a.rov{ibbi"kb*, Nt;J alapjen ek6szit6*. i"*iii?lt-v"iLengvet onkormitu:rvzat (a iovdbbiakban, o;;;;;;) 2019. 6vi kdlts6gvetds6r6l sz6r6hatair.ozat tervezete (a tovdbbiakban, r".""r"t;. a i.*'.r"t dsszei litiisrindl figyerembe v6terrekeriiltek a Bethlen Girbor Alapkezeris zrt. uiit-'ra.,.ent, ; ffi;6?;"l1,toanrrkdltsdgeire biztositon t6mogatrisrbl sz616 f"."g"t"i Ciil."U", foglaltak.

Az el6tedesztds 2. melldklete az Aht. el6ir6sanak betart6sa drdekdben az O*orminyzatbev6teli 6s kiaddsi el6irri,nyz atait tarta.lmazzi .J.r#r..ti.r, kiemelt el6i,inyzat szerintibontiisban a feladat ielleodre tekintettel, uulumint u.irl",.i" a miikdddsi ds a ferhalmozrisiGladatok hirlny6t ds IOUUtltgt.

Az el6terjesads 3' melldklete az Onkormtinyzat el6ir6nyzat-felhaszn6liisi tervet tartaknazza.

Az .nkormanyz at 2019' dvi mi.k696si 
. 
trimogat6srinak .sszege a 2018. 6vhez kdpestminimrilis emelked6st mutat. A mtikdd6si kiadaJok tervezesondl figyelembe vdtelre keriiltekaz^O*orminvzat 2019. eu munr.ut"-eien;;;;;;-"tt feradatok 6s az ethiz6d6kifizetdsek'. A 2019 riprilistiban foly6siuisra t".tiiti--r"i"aut"rapri t,imogatas .r.0J".i., 

"nemzetis6gi programok fedezetdre szolgril, igy azt az eredeti 
"roi.-,iryrui- ffi' n".tartalmazza.

Finanszirozdsi bevdtelkdnt, a 
^,,maradvriny 

ig6nybevdtele,, kdltsdgvet6si soron 100 000 Ftel6i*inyzat keriilt tervezdsre a feladatok feier".tenJ ror-vu,nutos biztosit6sa drdek6ben.

II. Hatrisvizsgrilat

A ktiltsdgvetdsi hatiirozatban megjelenrl el6i*inyzatok biztositani tudjrik a nemzetisdgifeladatok ell6tris6t. Amennviben. az.Onkormrlmyz 
^t iois. mrircius 15-6ig nem rendelkezikelfogadotr^k6rts6gvet6ssel,'az 

?)1?\i t6-d;a;iliy;rriar" 
" nemzetisdgpolitikridrt felel<isminiszter felfiiggesai az Njtv. 134. g_a alapj-rin.

III. A v6grehajtds felt6telei

42019. 6vi kdlts6gvetdsi hatfuozat tervezet6t az }nkorminyzat ern6k6nek 20r9. februrir r5_6ig kell benyujtania a Kdpvisel6+estiiletnek. a ir"t,i."r"i ,Zgrehajtiisdhoz sztiks6ges szem6lyi,szewezeti, trirgyi 6s pdnztigyi feltdtelek rendelkez6sre 6llnak.



IV. Diint6si javaslat

A K6banyai Lengyel Onkormrinyzat K6pvisel<i-testtilete az el6terjeszt6s l. mell6klete szerintmegalkotja a. K6brinyai Lengyel dnJ<ormrinyzat 2org. 6;i ktiltsegvetdser<ii 
- 

szolodnkormrinyzati hatdrozatot.

Budapest, 2019. februrir,,{J ,,

T6rv6nyess6gi szempontb6l ellenjegyzem:

2



l. melldklet az eldterjesztishez

K6b6nyai Lengyel Onkorm6nyzat K6pvisel6_testiilet6nek
...12019. (... ...) hat6rozata

a K6b6nyai Lengyel 6nkorm6nyzat 2019. 6vi kiilts6gvet6s6r6l

t- lf9l4nlai Lengyel onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete a nemzetisdgek jogair6l sz6l6 201 l. dvic-LXXIX. tdrv6ny 78. g (3) bekezddse arapjrin, figyeremmel ajogalkot6sr6r sz6r6 2010. 6vi cXXX.tdrvdny 23. g (3) bekezddsdre a kdvetkezSket reideli el:

I . A K6pvisel6-testiilet a Ktib6nyai Lengyel dnkormrinyzat 2019. ivi
a) kdltsdgvetdsi ds finansziroz6si bev6iileinek ftidsszegdt I 140 000 Ft_ban,
6) ktilts6gvet6si 6s finanszfroz6si kiad6sainak fci6sszegZt I 140 000 Ft-ban

6llapitja meg.
2. A-K6banyai Lengyel 0nkorm6nyzat k6ltsdgvet6sdnek fl6dsszege a k6vetkez6:

a/ Kdltsdgvetdsi bevdtel6nek f66sszege: I 040 000 Ft,
6/ Kdltsdgvetdsi kiad6srinak ftidsszegi: I 140 000 Ft,
D/ Kdltsdgvetdsi egyenlege: - 100 00b Ft,
d) a miikdddsi bevdtelek ds miik6ddsi kiadrisok egyenlege: - I 00 000 Ft,
e) a felhalmozisi bevdtelek 6s felhalmozrisi kiadfiok eglenlege: 0 Ft,
fl frnanszirozdsi bevdtele: 100 000 Ft,
g) finansziroz6si kiad6sa: 0 Ft,
h) finanszirozdsi egyenleg: lO0 000 Ft.

3'- A 2019' .dvi kdltsdgvetds :e.\ \?rtarmaz olyan fejlesztdsi c6lt, amely megval6sit6s6hoz aMagyarorszrig gazdas6gi stabilit6s 616l sz6l6 2ol i. eri cxctv. tdrvdny (a tovribbi"utuu* c.i.; :. g
( I ).bekezd6se.szerinti ad6ssrigot.keletkeztet<i iigylet megk6t6se v6lik izriksdgess6.
4. A K6bri,nyai Lengyel Onkormdnyzatnak a Gsi. 3. g ( r )'bekezddse szerinti a?ossagot ketetkezteto
ic{t"]:11*.u!!6 6nkormdnyzati garanciavrillal6sb6ids lezessdgb6l k6telezetts6ge n". jlt i"nn.5. A2019. dvi kdltsdgvet6s
a) kdlts6gvetdsi bev6teleinek ds kiad6sainak, finanszlroziisi bevdteleinek ds kiadiisainak
r6szletezds6t, k6lts6gvet6si mdrleg6t az l. mell6klet,
b) ellirinyzat-felhasznril6si tew6i a2. mell6klet hatArozza meg.

6. A K6b6nyai Lengyel Onkorm finyzat k6metet t6mogatrist nem nytjt.7' A K6b6nyai Lengyel Onkormrinyzat kiadrisi eloirinyzaiai k6z6tt a rovaton beliil
iitcsoportositisra a K6brinyai Lengyel Oniorm6nyzat eln<ike jogosult.
8. Ez a hatirozat a kdzzdt6teldt k6vet<i napon ldpiatdlyba.
9. Ezt a hatirozatot 20 19. janurir l-jdt6l kell attilmazni.
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Egytttmiikdd6si megillaPodis

amely egyrdszr6l a K6binyai Lengyel Onkorm6nyzat (1102 Budapest, Szent

Lriszl6 t6r 29.), PIR szima: 679594, ad6szirma: 16928015-1-42, a toviibbiakban:

Onkormrinyzat) kdpviseletdben: Wygocki Rich6rdn6 elnOk

m6sr6szr6l a Havasi Gyopir Szociilis, Eg6szs6giigyi, Kultur6lis, Segit6
Kiizhasznf Alapitviny (l 105 Budapest, Banya utca 31., 1.17., addszdma:
18158469-l-42., F6vtuosi Tdrv6nysz6k vdgz6si sziima: 11.Pk.60111/1997115
(2015.06.30., a tov6bbiakban: Alapitv6ny), k6pviselet6ben Mihalicska Ter6zia
elndk (a tov6bbiakban: Alapitvriny) kiSzdtt az alulirott napon, a 1102 Budapest X.,
Szent L6szl6 t6r 29. szim alatt az alilbbi felt€telekkel:

Az Onkormrfuyzat 6s az AlapiMiny kOzdsen kultur6lis, ismeretterj eszt6,

hagyom6ny6pol6 6s szabadid6s programokat szervez. A programok megval6sit6sa

6rdek6ben k<iziisen nyijtanak be pdlyizatokat, rflszt vesznek egym6s

rendezvdnyein, segitik, szervezik, ndpszer[isitik azokat.

Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen megrillapodris teljesitds6nek tapasztalatait
6vente k<izcisen 6rt6kelik 6s arr6l a meg6llapod6st al6ir6 elndktik a saj6t dcintdshoz6

szerviiket dvente e gyszer ti$(:koztatjik.

Az Egyiittmtikiiddsi meg6llapod6st a K6binyai Lengyel Onkorminyzat
Kdpvisel6-testiilete a 1612019.(IL 15.) hatirozatival hagyta j6v6, valamint az

EgyUttmiiktiddsi meg6llapod6 s alilirilsitra felhatalmazta az elntikiit.

A Havasi Gyopdr Alapitv6ny k6pviselet6ben az al6ir6sra jogosult elniik irla al6 az

egyiittmiikrid€si meg6llapod6st.

Jelen megiillapod6s 3 eredeti p6ldrinyban k6sziilt.

A Felek a fentieket al6irrisukkal hitelesitik.

Budapest, 2019. febru6r,,...".

Wygocki Rich6rdn6 elniik
K6b6nyai Lengyel Onkormrinyzat

Mihalicska Terdzia elntik
Havasi Gyop6r Alapitvany

.,"G_..r,ro,rr*



Zuglili Len gyel On korm 6 nyzat
Polski Samorz4d w Zuglo

1146 Budapest, Thdkdly rit 73.

mely ldtrejdtt a Zluglfii Lengrel Onkormdnyzat (sz6khely: 1146 Budapest, Th6kdly rit 73.,
k6pviseli: P{l Kdroty elndk) 6s a K6binyai Lenryel Onkormrlnyzat (sz6khely: 1102
Budapest, Szent Lriszl6 t6r 29,, Wygocki Richirdn6 eln6k) kdzdtt az alilbbiak szerint:

1 Szakmai ewiittmiikdd6s

Az egyiittrniikiidds keret6ben a nemzetisdgi dnkorm6nyzatok inform6ci6t cserdlnek, segitik
egym6st a szakmai k6rd6sek eligazodrisdban, szi.iksdg szerint 6rtekezleteket, vitanapokat
tartanak.

2. Hawom{nyipolis

A nemzetis6gi dnkorm6nyzatok lehet6s6g szerint r6szt vesznek egym6s rendezvdnyein,
segitik, szervezik, n6pszerfisitik azokat.

Jelen megrillapodris minden olyan tevdkenysdgre kiterjed a fentieken trilmen6en, melyben a
felek egyet6rtenek a kiilcsdn6ss6g alapjrin.

A felek a meg6llapoddst 2019. december 3 f -ig kdtik, 6vente feliilvizsg6lj6k.

Az Egyiittmiikdd6si megdllapod6st a K6binyai Lenryel Onkorm{nyzat Kdpvisel6-testtilete
a 15/2019.(II. 15.) hatrirozat6val hagyta j6v6, valamint az Egyifttrnrik6ddsi megrillapod6s
al6irds6ra felhatalmazta az elndkdt.

Jelen megdllapoddst a felek, mint kdzds akaratukkal egyezdt fogadj6k el.

Budapest, 2019. febru{r ....

Pil Kfroly
Zugl6i Lengyel Onkorminyzat

elndk

Wygocki Rich{rdn6
Kdb6nyai Lengyel Onkormdnyzat

elniik



..8,,*r***,
Egyiittm{ikiid6si meg6llapod6s

Mely l6trejiitt egyrlsztll a K6binyai Lengyet Onkorm6nyzat (1102 Budapest, Szent Lilszl6 tdr
29,3.),adilsz6ma: 16928015-l-42, kdpviseli: Wygocki Richrirdnd eln<ik kiizritt

M6sr6szr6l a Magyarorszigi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesiilete (1103, Budapest,
6hegy utca ll.), ad6sz6ma: 18043341-1-42, kdpviseli: Molniirn6 Sagun Zdzislawa eln<ik,
(tovdbbiakban egyi.ittesen ,,Felek"), kdzbtt az alulirott helyen ds napon az aldbbi feltdtelekkel:

A meg6llapod6s cdlja

A Felek c6lja, hogy egyUttmtikiidve 6s egym6st segitue hatdkonyan 6polj6k a budapesti
lengyels6g kulturelis 6rt6keit, 6s segftsdk a lengyel krizOssdg nemzeti identitdsiinak ds

kulttnij6nak meg6rz6s6t, meger<isit6s6t, valamint hagyomrinyainak 6pol6s6t.

Az egyiittmiikdd6s elvei

. 6nszervez6d6s: helyi nemzetisdgi kezdem€nyezdsek priorit6sa, ezek t6mogat6sa, a

telep0ldsi lengyel kezdemdnyez6sek sokszintis6gdb6l fakad6 k0z<iss6gi er6forr6sok

meg6rzdsdvel

' M6rhet6s6g: az egytittmiikdd6 szervezetek vil6gos cdlkitiizdsek 6s eredmdny elviir6sok,

indik6torok alapj6n egyiittmiikiiddsre tdrekednek.

. Nyitotts6g m6s szervezetek, egyesiiletek, intdzmdnyek feld.

A szerzbdb felek kcizOs vrlllal6sai

Aszerz6d6 felek v6llaljrik, hogy

. megosztjrik egym6ssal 6ves munkaterveiket, 6s Osszehangoljrik az abban szereplo

terveket, esem€nyeket;

' egym6st bevonjrik a nagyobb volumenii esem6nyeik szervez6sdbe ak6r tiimogat6kent,

ak6r egyiittmiikdd6 partnerkdnt;

. t6jdkoztatj6k egym6st a nemzetis6gi tirgyl piilyiaati felhfvrisokr6l;

Jelen megiillapodr{s szerint a K6b6nyai Lengyel Onkormrfu:ryzat K6pvisel6-testiilete 2019.
februrlr l5-ei test0leti iil6s6n hozott l8l2ol9. (II. 15.) KLO hatrirozata alapjrin megbizza
elndkdt, hogy az egyUttmiiktid6si meg6llapod6st az al6bbi c6lok megval6sit6s6ra megk<isse:
a. Kiizds kultur6lis €s hagyom6ny6rz6 renden,$nyek szervezdse ds lebonyolit6sa
b. Egym6s rendezv6nyein rdszv6tel 6s fell6p6s
c. A lengyel hagyom6ny6rz6 rendezvdnyeinek, nyelvi t6borainak t6mogat6sa.



d. Bel- 6s kUlfrldi szakmai tanulmriLnyutak k0z6s t6mogat6sa, szervezdse 6s

lebonyolit6sa

e. Gyermek 6s ififs6gi oktat6si 6s kultur6lis rendezv6nyek tiimogat6sa, szervez6se 6s

lebonyolitilsa.

Ziir6 rendelkez6sek

Jelen meg6llapod6st a felek hat6rozatlan id6tartamra kdtik. A szerz6ddsben nem szab6lyozott

k6rddsekben a Polg6ri Tdrv6nykdnyw6l sz6l6 2013. dvi V. ttirvdny vonatkoz6 rendelkez6sei az

ir6nyad6ak.

Az egyiittmiikdddsi meg6llapod6s ndgy eredeti p6ld6nyban kdsziilt, 6s az al6ir6ssal egyidejiileg

l6p hat6lyba.

A Szerzbdb Felek jelen szerzbdtst elolvas6s 6s 6rtelmez6s utiin, mint akaratukkal mindenben
egy ezi|t jbv irhagy 6lag al6iq ik

Budapest, 2019. februrir,,....".

Moln6rn6 Sagun Zdzislawa
elniik

Magtarorszdgi Lengtel
Kat ol i kuso k Szent Adalb ert

Egtesiilete

Wygocki Richirdn6
elniik

K1bdnyai Lengel
Onkormdnyzat



JELENLETI iV

a K6bfnyai Lengyel dnkorminyzat
2019. februdr 15-6n 11.30 6rai kezdettel

megtartott testiileti iil6s6n

3./ SegesdyKatarzynaNatalia . .. .K"{qr(Ss, ff*(

Meghivottak:

l./ Wygocki Richrirdnd

2./ GaraiBal[zs

,rwE,u, v!.!.c.rt 
//-Z

dr. Szabados Ott6 jogtan6cso tt. Z. r2?::;::::>
J6grind Szabados Henrietta re f.."rr, . . . . . {inl. .?4L{r-


