
ME GHiV6

A KSbrinyai Giirdg OnkormdnYzat
K6pvise16-testiilete

2019. iprilis 30-6n 10.00 6rai kezdettel

a Gdrdg Klrubban (1 104 Bp. X. ker., Kada utca 120. sz.)

testiileti iil6st tart,
melyre eztton meghivom.

Napirendi pontok:

1. Javaslat a K6bfnyai Giiriig dnkorm finyzat 2019, 6vi feladatalapri tdmogatis
iisszeg6nek (1.372.616,-F t) feloszt6sira (sz6beli el6terjeszt6s
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz eln6k

2. Besz{mol6 a Budapest F6viros X. keriilet Kdbdnyai Onkormrinyzat K6pvisel6-
testiilete Huminszolgiltat6si Bizottsdg 6ttal a helyi nemzetis6gi tinkormrinyzatok
r6sz6re kiirt p6ly6zaton val6 r6szv6telr6l (sz6beli el6terjeszt6s)
Ekiad6: KolLltosz Jorgosz eln6k

3. Beszdmol6 a K6b6nyai Giiriig dnkorminyzat 2019. 6vi munkaterv6nek
elfogadf sdr6l (sz6beli el<iterjeszt6s)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elndk

4. Beszdmol6 a K6b6nyai Giirtig Onkormlnyz t 2019. 6vi kiilts6gvet6s6nek
felosztdsri16l (sz6beli el<iterj eszt6s)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elntik

5. Besz6mol6 a giiriig kulturdlis iirdks6g6nek ripoldsdval kapcsolatos feladatok
ell6tdsa c6tjdb6l eryiittmiikiidve a Kritiki Skepsi Giiriig Szinhinzal2019. mdrcius
29-6n 19.00 tirakor a f[smzeti Szinhizban a Jelenl6t 2019. nemzetis6gi fesztivdl
keret6ben megrendezett Ut- I)romos cinii el6adrisr6l (sz6beli el6terjeszt6s)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elndk

6. Besz6mol6 a kulturrllis haryomrinyok 6pol6sa c6ljdb6l a K6b6nyai Orm6ny
Onkorminyzat 6ltal 2019, dprilis 25-6n az Orm6ny Genocidium 104. 6vfordul6ja
alkalmdb6l a G0riig Klubban (l104 Bp.' Kada utca 120.) megtartott
em16krendezv6ny616l (sz6beli el6terj eszt6s)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elndk

7 . Besz6mol6 a kulturflis haryomdnyok ipoLisa c6ljdb6l a K6b6nyai N6met
Onkorminyzat 6ltal 2019. dprilis 28-6n, 16.00 6rakor a K6brinyai Szent Ldszl6
Pl6b6ni6n (1102 Bp., Szent L6szl6 t6r 25.) megtartott Ill6syn6 Naszddos Ilona
tiizzom nc miiv6sz ,,IIiilryek dics6rete cimfi k6pz6miiv6szeti kidllitlsir6l (sz6beli

el6terjeszt6s)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz eln6k

8. Beszdmol6 a kuttur6lis haryom6nyok ipollsa c6ljib6l 2019. 6prilis 26-6n az

Eghiuzal val6 eryiittmiikiid6s c6ljib6l megrendezett Orthodox giirlig hfsv6tr6l
6s ikon ki6llitfs16l (sz6beli el6terjeszt6s
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elndk



11.

12.

9.

10.

16.

17.

18.

Javaslat a giirtig hagyomrinyok meg6rzdse c6tjibril 2019. m6jus 1-j6n KSbriny6n az

6hegy parkban megrendez6sre keriil6 Halmajdtis kultur6lis 6s gasztron6miai
rendezv6nyre, halfiszlCfdzt versenyre (sz6beli el6terjeszt6s)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elndk
Javaslat a kulturdlis hagyom6nyok 6pol6sa c6ljdb6l a K6b6nyai Szerb

Onkormdnyzat 6ltal 2019. mijus 3-6n a K6riisi Csoma Sfndor Kdbdnyai
Kultur{lis Kiizpontban (1105 Bp. X., Szent Litszlf t6r 7-14.) megrendez6sre

keriil6 D6tszl{v 6s Giiriig Tfnchriz rendezv6nyen (1105 Bp. X.,, Szent Ldszl6 t6r
7-14.) valti r6szv6telre (sz6beli el<iterjesztds)

El<iad6: Koll6tosz Jorg,rsz elndk
Javaslat a kultur:ilis hagyomfnyok ripolisa c6ljfb6l 2019. mdjus 9-6n a Gtiriig
Klubban (1104 Budapest, Kada utca 120.) megrendez6sre keriil6 filmvetit6sre
(sz6beli el6terjeszt6s)
El6ad6: Koll6tosz Jorg,csz elndk
Beszdmoki a giiriig hagromf nyripolis c6ljibt6l a Giiriig Klubban (1104 Bp.' Kada
utca 120.) 2019. janu{r 1-j6t6l miikiid6 Kritiki Skepsi Kulturilis 6s Mfiv6szeti
Csoport 2019. 6vi miil<iid6s616l (sz6beli el6terjeszt6s)
El6ad6: Koll6tosz Jorg,osz elndk
Javaslat a kulturrilis auton6mia 6s a kulturrilis iiriiks6g 6pol6srival kapcsolatos
feladatok ell6t6sa c6ljr{b6l 2019. mijus 18-:in a Labdar[g6 Focitorna 6s

Nemzetis6gi Gasztron6miai Kulturilis Nap megszervez6s6re a Brirka (1105

Budapest, Ihdsz utca :26.) kertj6ben (sz6beli el6terjeszt6s)
EI6ad6: Koll6tosz Jorgosz eln6k
Javaslat a giiriig kulturrllis tir6ks6g6nek 6polds:ival kapcsolatos feladatok ellitisa
c6tjnb6l 2019. mijus 19-6n megrendez6sre keriil6 tanulminyi kirfndul6sra
(sz6beli el6terj eszt6s)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz eln6k
Javaslat a 2019. I. f6l6vi helyi rendezv6nyeinek 6s feladatok kijeliil6se 6s

megtdrryal6sa a giiriig kultur6lis tiriiks6g6nek 6pol6sr{val kapcsolatos feladatok
elldtdsa c6ljib6l 2019. m6jus 25-6n megrendez6sre keriil6 IV. K6b6nyai Balkin
Estre (sz6beli el6terjeszt€s)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elndk
Javaslat a giiriig kulturilis iiriiks6g6nek 6pol6s{val kapcsolatos feladatok ell6tisa
c6ljrib6l 2019. jrinius 27-e 6s 30-a kiiziitt megrendez6sre keriil6 haryomdnyos
Szent Liszl6-napi iinneps6gre (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elndk
Javaslat a kultrira meg6rz6se, {tiirtikit6se 6s 6pol6sa c6ljdb6l eryiittmiikiid6si
meg{llapodds megkiit6sdre a Budapest F6v6ros XVIIL Keriilet Giiriig
Nemzetis6gi Onkorminyzattat (1 184 Budapest, U116i [t 400.) (sz6beli el6terjeszt6s)

El6ad6: KolLltosz Jorgosz elndk
Javaslat a kultrira megdrz6se, ritdriikit6se 6s 6pol6sa c6ljfb6l egriittmiiktid6si
megrillapod6s megkiit6s6re a Magrarorszigi Nemzetis6gek Szinhizi Trirsulattal
(2119, P6cel, Fels6sor utca 173.) (sz6beli el6terjeszt6s)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elndk
Javaslat a kulturrilis haryomdnyok rlpoldsa c6ljnbril a K6bdnyai Szerb
Onkormdnyzat 6ltal 2019.. jrinius 15-6n a K6riisi Csoma Sdndor K6binyai
Kulturilis Kiizpontban KOSZI (1105 Bp. X., El6d utca 1.) megrendez6sre keriil6
D6lszl6v 6s Giiriig TdnchAzon val6 r6szv6telre (sz6beli el5terjesztds)
El6ad6: Koll6tosz Jorg,osz elndk

13.

14.

15.

19.



Besz6mol6 a kulturdlis haryom6nyok ripolisa c6ljib6l a K6binyai Szerb
dnkorm:inyzat r{ltal 2019. iprilis 5-6n a K6rtisi Csoma S6ndor K6bdnyai
Kulturdlis KiizpontbaLn KOSZI (1105 Bp. X., El6d utca 1.) megtartott D6lszl6v 6s

Giiriig TrinchrlzrrSl (sz6beli elSterjeszt6s)
El6ad6: KolLitosz Jorg,rsz elndk

Esetleges t6volmarad6s6t k6rem, a Polg6rmesteri Hivatal 4338-141-es telefonsz6man jelezni
sziveskedj6k.

Budapest, 2019. Aprilis 23.
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KOBANYAT GOROG ONroRnANvzlr
rcpvlsuo-rnsrUlBrB

I I 02 Budapest, Szent Liszlf t6r 29.

JEGYZ6TONYV

K6sziilt: a K6brinyai Gtiriig Onkorminyzat20lg.6prilis 30-6n 10.00 6rai kezdettel,
a 1104 Bp.X.ker., Kada utca 120. sz. alatti nemzetisdgi irod6ban
megtartott testiileti iilds6n.

Jelen vannak: Koll6losz Jorgosz
Bajkai Vasziliki
Dr. Klicasz Szpirosz

elndk
elndkhelyettes
kdpvisel6

A K6binyai Polgirmesteri Hivatal r6sz6r6l tanicskoz{si joggal:
dr. Szrabados Ott6 jogtan6csos

J6g6n6 Szabados Henrietta civil 6s nemzetis6gi referens

Koll6tosz Jorgosz, a K6bLinyai G<irdg Onkormrinyzat eln6ke iidvdzli a megielenteket 6s

a testiileti iil6st megnyitja. Meg6llapitja, hogy a testiileti iildsen 3 f6 kdpvisel6
meglelent, ds a testiilet hatrirozatkdpes. Bejelenti, hogy a jegyz6k6nyv magyar nyelven
kdsziil. Kdr mindenkit, hogy az iil6s jelenl6ti iv6t irjdk al6, amely a jegyz6kiinywUk,

amely kdzokiratnak min6siil mell6klet6t k5pezi az elkdszitett meghiv6val ds az ir6sbeli
el6terjesadsekkel egyiitt. .[avasolja, hogy ajegyzokdnyv hitelesitesdvel Bajkai Vasziliki
kdpvisel6t bizza meg a Kdpviselotestiilet. Kdri a szavazalok megtdteldt.

Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 f6vel hat6rozatk6pes.

hat6rozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K<ibrinyai Giirdg Onkormrinyzat K6pvisel6-testtilete a jegyz6kdnyv hitelesit6s6vel
Bajkai Vasziliki k€pvisel6t megbizza.

Elniik Bejelenti, hogy ajegyz6k<inlwet J6g6n6 Szabados Henrietta civil ds nemzetisdgi
referens vezeti.

Elndk: Ismerteti a napirendi pontokat, majd kdri a szavazatok megtdtel6t.

Elndk A Kdpvisel6-testiilet 3 fbvel hatiirozatk6pes.



hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6bdnyai Gdrdg 0nkorroinyzat Kdpviselo-testiilete a testiileti iil6s napiren djet az

allbbiak szerint fogadja el:
1. Javaslat a K6bin1ai Giiriig Onkorminyzat20lg.6vi feladatalapri timogatis

iisszeg6nek (1.372.616,-Ft) felosztisira (sz6beli el6terjeszt6s

Ekiad6: Koll6tosz Jorgosz elndk
2. Beszimol6 a Budapest Fdviros X. keriilet K6binyai Onkorm6nyzat

K6pvisel6-testiilete Huminszolgittatisi Bizoffsig 6ltal a helyi nemzetis6gi
iinkorminyzatok r6sz6re kiirt phly zalon val6 r6szv6telr6l (sz6beli

el6terjesztds)
El6ad6: KollStosz Jorgosz elndk

3. Besz6mol6 a K6brinyai Giiriig Onkormanyz t 2019. 6vi munkaterv6nek
elfogadisi16l (sz6beli el6terj esztds)
Eltiad6: Koll6tosz Jorgosz elndk

4. Besz6mol6 a K6b6nyai Giiriig Onkorminyzat 2019. 6vi kiilts6gvet6s6nek
felosztrisi16l (sz6beli el6terjesztes)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elndk

5. Besz6mol6 a giiriig kulturilis iiriiks6g6nek 6poldsdval kapcsolatos feladatok
ellitisa c6lj6b6l egyiittmiikddve a Kritiki Skepsi Gtiriig Szinhizzal 2019.
m6rcius 29-6n 19.00 6rakor a Nemzeti Szinhizban a Jelenl6t 2019.

nemzetis6gi fesztiv6l keretdben megrendezett Ut- Dromos cimii el6ad6sr6l
(sz6beli eloterjesztes)
Eltiad6: Kolliitosz Jorgosz eln<ik

6. Besz6mol6 a kulturilis hagyominyok 6pol6sa c6ljib6l a

Onkorm6nyzat 6ltal 2019. iprilis 25-6n az Orm6ny
6vfordul6ja alkalmib6l a Giiriig Klubban (1104 Bp.,
megtartott eml6krendezvdny616l (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elncik

7. Beszf mol6 a kulturilis hagyom6nyok 6pol6sa c6ljib6l a K6b6nyai N6met
Onkorminyzat 6ltal 2019. dprilis 28-6n, 16.00 rirakor a K6binyai Szent
L6szl6 Pl6b6ni6n (f102 Bp., Szent Lhszl6 t6r 25.) megtartott Ill6syn6
Nasz6dos Ilona tiizzominc miiv6sz ,,Hiilgyek dics6rete cimii k6pz6miiv6szeti
ki{llitisd16l (sz6beli el6terj eszt6s)
El6ad6: Koll6tosz J orgosz elnrik

8. Beszfmol6 a kulturflis hagyominyok 6pokisa c6lj6b6l 2019. fprilis 26-in az
Egyhhzzal val6 egyiittmiiktid6s c6ljib6l megrendezett Orthodox giiriig
hrisv6tr6l 6s ikon ki6llitis16l (sz6beli eloterjesztds
Ekiad6: Koll6tosz J orgosz eln<ik

9. Javaslat a giiliig hagyominyok meg6rz6se c6lj6b6l 2019. m6jus 1-j6n
K6brlny6n az Ohegy parkban megrendez6sre keriil6 Halmaj6lis kultur6lis 6s

gasztron6miai rendezv6nyre, hal6szl6fdz6 versenyre (sz6beli el6terjesztds)
Ekiad6: Koll6tosz Jorgosz elnOk

K6b6nyai Orm6ny
Genocidium 104.
Kada utca 120.)
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Javaslat a kulturilis hagyom6nyok 6pol6sa c6tj6b6l a K6binyai Szerb
Onkorm{nyzat Alllal 2019, m6jus 3-6n a K6riisi Csoma Sindor K6binyai
Kulturilis Kiizpontban (1105 Bp. X., Szent Lirszli 16.1 7-14.) megrendez6sre
keriil6 D6lszl6v 6s Giiriig Tinchiz rendezv6nyen (1105 Bp. X.,, Szent Ldszl6
t6r 7-14.) val6 r6szv6telre (sz6beli el<iterjesztds)
El<iad6: Kolldtosz J,)rgosz elndk
Javaslat a kulturrilis hagyominyok 6pol6sa c6lj6b6l 2019. m6jus 9-6n a
Giirdg Klubban (1104 Budapest, Kada utca 120.) megrendez6sre keriil6
filmvetit6sre (sz6beli eloterjesztds)
El6ad6: Koll6tosz J(rrgosz elndk
Beszimol6 a giiriig hagyom6ny6pol6s c6ljfb6l a Giiriig Klubban (1104 Bp.,
Kada utca 120.) 2019. januir 1-j6t6l miikiid6 Kritiki Skepsi Kulturilis 6s

Miiv6szeti Csoport 2019. 6vi m,iikiid6s616l (sz6beli el6terjesads)
El6ad6: Koll6tosz J,)rgosz elndk
Javaslat a kulturilis auton6mia 6s a kulturilis iiriiksdg {polisival
kapcsolatos feladatok ell6tisa c6lj6b6l 2019. m6jus 18-5n a Labdartg6
Focitorna 6s Nemzetis6gi Gasztron6miai Kulturilis Nap megszervez6s6re a

B6rka (1105 Budapest, Ih6sz utca 26.) kertj6ben (sz6beli el6terjesztds)
Eload6: KolLitosz J,)rgosz elnOk
Javaslat a giirtig kulturilis iiriiks6g6nek 6polis6val kapcsolatos feladatok
elldtisa c6ljib6l 2019. mfjus l9-6n megrendez6sre keriild tanulminyi
ki16ndul6sra (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Koll6tosz J,orgosz elndk
Javaslat a 2019, I.. f6l6vi helyi rendezv6nyeinek 6s feladatok kijeltil6se 6s

megt6rgya16sa a giiriig kulturflis iirdks6g6nek ripol6sival kapcsolatos
feladatok ell6tisa c6lj6b6l 2019. mfjus 25-6n megrendez6sre keriil6 IV.
K6brinyai Balkin Estre (sz6beli el6terjesztds)
Eload6: Kolftitosz J,orgosz elnrik
Javaslat a giiriig kulturilis iiriiks6g6nek 6pol6sival kapcsolatos feladatok
ellitrisa c6tjib6l 2019. jrinius 27-e 6s 30-a kiiziitt megrendez6sre keriil6
hagyominyos Szent Liszl6-napi iinneps6gre (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Koll6tosz J,orgosz elnOk
Javaslat a kulttra meg6rz6se, dtiiriikit6se 6s 6pol6sa c6ljnb6l
egyiittmiiktid6si megillapod6s megkiit6s6re a Budapest F6viros XVIII.
Keriilet Gdriig Nemzetis6gi Onkorminyzattal (1184 Budapest, Ull6i ft 400.)
(sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elnrik
Javaslat a kultrira meg6rz6se, 6tiiriikit6se 6s 6pol6sa c6ljib6l egyiittmiikiid6si
meg6llapod6s megkiitSs6re a Magyarorszfgi Nemzetis6gek Szinhhzi
Tirsulattal (2119, P6cel, Fels6sor utca 173.) (sz6beli ekiterjeszt6s)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elncik
Javaslat a kulturflis hagyomfnyok 6pol6sa cdlj6b6l a K6b6nyai Szerb
Onkorminyzat 611;al 2019. jrinius l5-6n a K6riisi Csoma S6ndor Kdbfnyai
Kulturilis Kiizpontban KOSZI (l 105 Bp. X., Elod utca 1.) megrendez6sre
kerii16 D6lszl6v 6s Giiriig Tinch6zon val6 r6szv6telre (sz6beli el6terjeszt6s)
Ekiad6: Koll6tosz Jorgosz eln6k

19.



20. Beszfmoki a kulturrilis hagyomdnyok fpokisa c6ljfb6l a K6binyai Szerb
dnkormrinyzat 6ltal 2019. dprilis 5-6n a K6riisi Csoma Sindor Kdbfnyai

c6ljfb6l K6binyai

Kultur6lis Kiizpontban KOSZI (1105 Bp. X., El6d utca l.) megtartott
D6lszl6v 6s Giirdg Tinch6;zr6l (sz6beli el6terjeszt6s)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elndk

1. napirendi pont t6rgya: Javaslat a K6binyai Giiriig Onkorm6nyzat 2019. 6vi
feladatalapri t6mogatris iisszeg6nek (1.t72.616,-Ft) feloszt6s6ra (sz6beli el6terjeszt6s

Elniik: T6jdkoztatja a K6pvisel6-testiiletet, hogy a Bethlen G6bor Alapkezell Zrt, mint
tiimogat6 ,,a Magyarorszig 2019. dvi kdzponti k<iltsdgvetds6r6l sz6l6 2019. €vi L.
tdrv6ny 9. melldklet alapjiin ezriton kdzzdtelte a nemzetis6gi tinkorm6nyzatok 2019. dvi
feladatalapri t6mogat6s6nak meg6llapitdsrihoz a testi.ileti iildsek diitum6naklistdjdt" azl.
6s IL k<irtis drt6kel6s pontsz6mait 6s a t6mogatdsok risszeg6t, amely jelen esetben

1.372.616,-Ft. A feladat:llapi tiimogatiis cdlja a nemzetisdgi feladatok ell6t6siihoz
krizvetlen kapcsol6d6 kiiJLtsdgek finansziroz6sa. A t6mogat6s felhaszn6l6s6nak kezd6
id6pontja 2019. janu6r 31. 6s a v6ghat6rideje 2020. december 31. A kedvezmdnyezett
nemzetisdgi dnkorm6nyzat a feladatalapri tamogatest k6telez6 nemzetis6gi kdzfeladatok
ellritrisrihoz krizvetleniil l<apcsol6d6 ktilts6gek frnanszirozhshra haszn6lhatja fel. A
tiimogatiis felhaszndl6srir<\l 2021. mdrcius 15-dig kdtelez6 besz6mol6t kdsziteni 6s

elektronikusan benyrijtani a T6mogat6 rdszdre. A t6mogat6s dsszege mrik<id6si cdlti ds

felhalmoziisi c6lf kiad6sokra is felhaszn6lhat6. T6jdkoztatja a k6pvise16ket, hogy a

trirnogatrisi Osszeget fel kell osztani a 2019. 6vi kdlts6gvetdsben. Ezut6n ismerteti
rdszletes javaslat6t ds k6ri a kdpvisel6k v6lemdny6t, egyet6rtds eset6n a javaslat

elfogad6s6t. Keri a szavazatok megtdteldt.

Bajkai Vasziliki: Egyetdrt az elniik javaslat6val.

Elniik A Kdpvisel6testiilet 3 frivel hatrirozatkdpes.

hatirozata
(3 igen, egyhangi szav azattal)

1. A K6brinyai Gtiriig 0nkormrinyzat K6pvisel6-testi.ilete a K6brinyai Gdrdg
Onkormrinyzat 2019. dvi ktiltsdgvet6sdr6lsz6l6 1412019. (II. 15.) hatirozatht m6dositja
6s a 2019. 6vi feladatalapri t6mogat6s 1.372.616,-Ft 6sszeg6t az alflbbi rovatokra
helyezi:

B1 Mrik<,d6si cdlf t6mogatasok AH-n beliilr6l

Kl Szem6lyi juttat6sok, <inkdnt v6llalt feladat
K2 Munkaad6kat terhel6 jrirul6kok 6s szoci6lis hozzirjirrulisi ad6,

<ink6nt vrillalt feladat
K3 Dologi kiad6sok, dnkdnt v6llalt feladat
K3 Dologi kiad6sok, kdtelez6 feladat

1 372 616 Ft

118ll0Ft
61 065 Ft

31 890 Ft
I 161 551Ft



2. A K6pvisel6-testiilet felkdri az elnirkiit a sztiksdges int6zkeddsek megtdtel6re.

Hat6rid6:
FelelSs:

azonn,al
elndk

2. napirendi pont t6rgya: Beszimol6 a Budapest F6viros X. keriilet K6bdnyai
Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete Hum6nszolgdltatrisi Bizottsig 6ltal a helyi
nemzetis6gi iinkorminyzatok r6sz6re kiirt pityizaton val6 r6szv6telr6l (sz6beli

el6terjeszt6s)

Elntik T6jdkoztatja a kdp'visel6ket, hogy 2019. mrircius l9-6n kiir6sra keriilt a Budapest

Friv6ros X. keriilet K6b6,nyai Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete Humiinszolgdltatdsi
Bizotts6g 6ltal a20lg.6vipiiyhzat a k6b6nyai helyi nemzetis6gi dnkormrinyzatok 2019.
j anurir l-j6t6l - 2019. december 31-dig terjed6 id6szak szakmai programjainak

t6mogat6s6ra. A pillybzathoz csatolni kellett a 2019. evi munkatervet. A K6brinyai
Gtirdg Onkormhnyzat a pitlyinatot benyrijtotta. Kdri a k6pvise16ket, vdlemdnydt, majd a
szav azatok megtdte ldt.

Bajkai Vasziliki: Egyet6rt az eln<ik javaslat6val.

Elniik: A Kdpviseki-testiilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

ha;tirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6brinyai Gdrdg Onkormiinyzat Kdpvisel6-testiilete a Budapest F6vriros X. ker0let
K6brinyai Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete Humrinszolg6ltatrisi Bizotts6g riltal a

k6b6nyai helyi nemzetis6gi dnkorm6nyzatok2019. janufr 1-i6t6l - 2019. december
3l-6ig terjed6 id6szak szakmai programjainak tdmogatdsiira kiirt palyflzatoa resfi
vett.

3. napirendi pont t6rgya: Beszimol6 a K6b6nyai G0riig Onkorminyzat 2019.6vi
munkaterv6nek elfogad{s616l (sz6beli eldterjesads)

Elniik T6jdkoztatja a Kdpvisel6-testiiletet, hogy a nemzetisegek jogair6l sz6l6 2011.
dvi CLXXIX. tdrveny (a tov6bbiakban: Njtv.) 89 $-a alapj6n Es az SZMSZ szerint
szi.iks6g szerint, de 6vente legal6bb n6gy testUleti iil6st ds egy ktizmeghallgatAst tart.

Ismertette az dssze6llitott munkaterv javaslatot ds k6ri a v6lem6nyeket, illetve egyetdrtds

eset6n a munkaterv elfogad6s6t.

Bajkai Vasziliki: Egyet6rt az elndk javaslat6val.
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Eln0k A Kdpvisel6-testiilet 3 f6vel hatrirozatk6pes.

halirozata
(3 igen, egyhangt szavazattal)

K6brinyai Grirtig Onkonninyzat K6pvisel<i-testtilete a 2019. 6vi munkaterv6t az

elfogadta.

4. napirendi pont tirgya: Besz6mol6 a K6b6nyai Giiriig Onkormfunyzat 2019. 5vi
kiilts6gvet6s6nek feloszt6s616l (sz6beli el6terjeszt6s)

Elniik T6j 6ko ztatja a kepvisel6ket arr6l, hogy a Magyarorsz6g 2019. 6vi kdzponti
krilts6gvetds6r6l sz6l6 2018. dvi L. tdrvdny, az6llamhdztart6sr6l sz6l6 2011.6vi CXCV.
ttirvdny, az 6llamh1ztart6sr6l sz6l6 tdrvdny vegrehajt6s6r6l sz6l6 36812017. (XII. 31.)

Korm. rendelet, a Magyarorsz6g helyi 6nkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX'
trirvdny, a nemzetisdgek.logair6l sz6l6 2011. dvi C_LXXIX. t<irvdny (a tov6bbiakban:
Njtv.) alapj6n elkdszit6sre keriilt a K6brinyai Giirtig Onkorminyzat2019. dvi T6mogat6i
Okirata. 2019 . janufur 3 l-en a Magyar Allamkincst6rt6l a banksziimltra megerkezett az

520 000 Ft cisszegii t6rnogat6s l rdszlete. K6ri a besz6mol6 elfogad6srit, majd a

szav azatok me gtdtel 6re.

Bajkai Vasziliki: Egyetdrt az elndk javaslat6val.

Elniik: A K6pvisel6testiil.et 3 f6vel hatiirozatk6pes.

hatirozata
(3 igen, egyhangu szavazattal)

A K6brinyai Gtir<ig Onkormdnyzat Kdpviseki-testiilete Kolliitosz Jorgosz eln<ik

besz6mol6j6t a K6b6nyai r30r0g Onkormdnyzat20lg. dvi koltsdgvetds616l elfogadja.

5. napirendi pont t6rgya: Besz6mol6 a giiriig kulturAlis tiriiks6g6nek 6pol6srival
kapcsolatos feladatok ellitrlsa c6ljnb6l egyiittmiikiidve a Kritiki Skepsi Giiriig
Szinhizzal2019. m6rcius 29-6n 19.00 6rakor a Nemzeti Szinh6zban a Jelenl6t 2019.
nemzetis6gi fesztiv6l keret6ben megrendezett 0t- Dromos cimii el6ad6sr6l (sz6beli

el6terjesztds)

Elniik: T6j6kozatja k6pvisel6ket, hogy a giiriig kulturilis iiriiks6g6nek 6pol6sdval
kapcsolatos feladatok ell6tisa c6ljib6l egyiittmiikddve a Kritiki Skepsi Giiriig
Szinhizzal 2019. mdrcius 23-6n 19.00 6rakor a Jelenl6t 2019. nemzetis6gi fesztivil
keret6ben megrendezt6k az lJt - Dromos cimii el6ad6st a Nemzeti Szinh6z Gobbi
Hilda teremben (1095 Budapest, Bajor Gizi park 1.). Az est rendezvdnyszervezdsi,
sziillit6si 6s miivdszeti tev6kenys6g kdltsdgeihez 100 000 Ft dsszeget biztosit a2019. €vi
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kdlts6gvetdsben meghat6rozott feladatalapri kiadrisok terh€re. K6ri a besz6mol6
elfogad6s6t, majd a szavaz,atok megtdteldt.

Bajkai Vasziliki: Egyetdrt az elntik besz6mol6j6val.

Elniik A Kdpvisel6-testiilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

l. K6b6nyai Gdrdg Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete a giiriig kultur6lis iiriiks696nek
6pol6s6val kapcsolatos feladatok ellitisa c6lj6b6l egyiittmiikiidve a Kritiki Skepsi
Giirtig Szinhizzal Koll6t,csz Jorgosz elndk besz6mol6j6t a feladatalapri tiimogat6sr6l a

2019. mircius 29-6n 19.t00 6rakor a Jelenl6t 2019. nemzetis6gi fesztivil keret6ben
megrendezett Ut-Drom,rs cimri el6ad6sr6l a Nemzeti Szinhiz a Gobbi Hilda
term6ben (1095 Budapest, Bajor Gizi park l.) elfogadja. Az est rendezv6nyszervez6si,
sziillitrisi 6s mrivdszeti tevrlkenysdg k<ilts6geihez 100 000 Ft dsszeget biztosit a2019.6vi
kriltsdgvetdsben meghat6rozott feladatalapri kiad6sok terh6re.
A feladatalapri t6mogat6s felhasznril6sa az ellirinyozottak ds tervezettek szerint a

telepiil6s nemzetis6gi dlet6nek fellenditdsdt, szinesitdsdt szolg6lt6k a megval6sult
kdzcissdgi programok, r'alamint nemzetisdgi hagyom6ny -6s kultrira rlpol6s6nak

kdsz<inhet6en. A feladatalapi t6mogat6s felhaszniil6sa sor6n a nemzetis6gi

<inkorm6nyzat kiemelt figyelmet forditott az lflusig nemzetisdgi 6letbe val6 bevon6s6ra,
a fiatal gener6ci6ban a nernzetisdgi hovatartoz6s 6tdriikitdsdnek mdlyitdsdre.
2. A Kdpvisel6-testiilet felkdri az elnrikdt a sztiksdges intdzkeddsek megt6teldre.
Hat6rid6:
Felel6s:

azonnal
elndk

6. napirend.i pont tirgya: Beszimol6 a kultur6lis hagyomfnyok 6pol6sa c6ljfb6l a

Kdbdnyai 6rm6ny dnkorm6nyzat Altal20lg.fprilis 25-6n az Orm6ny Genocidium
104. 6vfordul6ja alkalm6b6l a Giiriig Klubban (1104 Bp., Kada utca 120.)
megtartott em16krendezv6ny6r6l (sz6beli el6terjeszt6s)

Elndk Trijdkoztatja a k6pvisel6ket arr6l, hogy a kulturiilis hagyomiinyok 6polisa
c6lj6b6l a K6brinyai Onn6ny Onkormrlnyzat 6ltal 2019. 6prilis 25-en az Ormdny
Genocidium 104. 6vfordul6ja alkalm6b6l a Gdriig Klubban (l104 Bp., Kada utca 120.)
megtartott eml6krendezvdnyen rdszt vettek. A rendezv6nyen sor keriilt a K6orsz6g cimti
magyar nyelvii film vetit6sdre. A kultur6lis rendezvdnyt bar6ti beszdlget6s kdvette. K6ri
a besz6mol6 elfogad6s6t, najd a szavazatok megtdteldt.

Baj kai Vasziliki: Egyet6rt az elndk javaslat6val, ds <irdmmel vett rdszt az iinneps6gen.

Elniik: A Kdpvisel<i-testiilet 3 fSvel hatrirozatkdpes.



hatflrozata
(3 igen, egyhangi szav azattal)

A K6b6nyai Gdriig 0rrkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete Koll6tosz Jorgosz elnrlk
besz6mol6jdt a kultur6l:is hagyomiinyok 6pol6sa celjebol a Kobiinyai Ormdny
Onkormiinyzat 6ltal 2019. iprilis 25-6n az 6rm6ny Genocidium 104. 6vfordul6ja
alkalmfb6l a Gdrrig Klubban (1104 Bp., Kada utca 120.) megtartott
emldkrendezvdnydr6l ds a Kiiorsz6g cimii magyar nyelvii film vetit6s6r6l elfogadja.

7. napirendi pont.tirgya: Besz6mol6 a kulturilis hagyom6nyok 6pol6sa c6ljib6l a

K6binyai N6met Onkornhnyzat hltal2019. 6prilis 28-6n, 16.00 6rakor a K6bdnyai
Szent Ldszl6 Pl6bini6n (1102 Bp., Szent Lfszl6 t6r 25.) megtartott Ill6syn6
Nasz6dos Ilona tiizzom6nc miiv6sz ,,Hiilgyek dics6rete cimii k6pz6miiv6szeti
ki6llitdsi16l (sz6beli eloterjeszt6s)

Elntik T6jdkoztatja a k6pvisel6ket arr6l, hogy a kultur6lis hagyom6nyok 6pol6sa
cdlj6b6l a K6b6nyai N6met Onkormhnyzat 61ta12019. riprilis 28-6n, 1667.00 6rakor a

K6brinyai Szent L6szl6 Pldbdnirin (1102 Bp., Szent L6szl6 tdr 25.) megtartott Ill6syn6
Naszidos llona tizzont6nc miiv6sz ,,Hiilgyek dics6rete cimri kdpz6mriv6szeti
ki6llit6s6n rdszt vettek. K6szOnt6t mondott Tak6cs Istviin, a Kortisi Kulturdlis K6zpont
munkat6rsa. A ki6llitr4st megnyitotta Balogh Attila pl6b6nos. A kultur6lis rendezv6nyt
bar6ti beszdlgetds kdvette. Kdri a besziimol6 elfogad6s6t, majd a szavazatok megtdteldt.

Bajkai Vasziliki: Egyetdrt az elndk javaslatbval,6s tiriimmel vett rdszt az iinnepsdgen.

Elntik A K6pvisel6testiilet 3 ftivel hatarozatk6pes.

hathrozata
(3 igen, egyhangf szavazattal)

A K6b6nyai G<irdg Onkormiinyzat Kdpvisel6-testiilete Koll6tosz Jorgosz besz6mol6j6t a

kultur6lis hagyomrinyok 6pol6sa c6lj6b6l a K6b6nyai Ndmet Onkormfunyzat Altal 2019.
iprilis 28-6n, 16.00 6rakor a K6b6nyai Szent L6szl6 Pl6b6ni6n (1102 Bp., Szent Lriszl6
t€r 25.) megtartott lll6syn6 Naszidos llona ttizzomdnc miivdsz ,,Hiilgyek dics6rete
cimri ki6llit6srin val6 r6szr'6telr6l elfogadja.
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8. napirendi pont tirgya: Besz6mol6 a kulturilis hagyomr[nyok 6pol6sa c6lj6b6l
2019. iprilis 26-6n az Egyhizzal val6 egyiittmfikdd6s c6lj6b6l megrendezett
Orthodox giiriig hrisv6trril 6s ikon ki6llit6s16l (sz6beli el6terjesztds

Elniik T6jdkoztatja a kepvisel6ket an6l, hogy 2019. 6prilis 26-itn meglartottdk az

Orthodox giirtig hrisv6tot, amelyen a keriileti gdr<ig lakosok tal6lkozhattak a

keriiletben a gdrOg p6p6val. Ezen kivtl ikon kirillitrlst is szerveznek a G6rrig klubban.
G<ir0g hagyomiinyos 6telek (b6rrinysiitds) ds italok vitrtitk a kedves vend6geket. A
rendezv6ny gdrdg tinchizzal zinit. A rendezv6nyszervezes k<iltsdgeire brutt6 100 000
Ft keretdsszeget biztositottak a rendelkez6s6re 6116 2019. 6vi kcilts6gvetdsben
meghat6rozott feladatalapf dologi kiad6sok terhdre. Kcisztini a kdpvisel6k segits6g6t.
Kdri a szavazatok megt6tel6t.

Bajkai Vasziliki: Egyetdrt az elndk javaslat6val.

Elntik: A Kdpvisel6-testiilet 3 f6vel hatrirozatk6pes.

hatdrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

l. K6b6nyai Gclrrig Onkorm6nyzat Kdpvisel6testiilete Koll6tosz Jorgosz elntik rir
besz6mol6j6t a 2018. 6prilis 28-rin a helyi anyanyelvii hit6leti tev6kenys6get
tdmogatva az Ortodox gtiriig hrisv6tr6l 6s a giiriig ikon ki6llit6s szervez6s6r6l,
valamint a feladatalapri t6mogat6sr6l a Grirrig Klubban (1104 Budapest, Kada utca
120.) elfogadja. A rendezv6nyszervezds, ki6llit6s, dekorrici6 6s a gasztron6miai
bemutat6 kdltsdgeihez brutt6 100 000 Ft keretrisszeget biztosit a rendelkezdsdre 6116

2019.9vi k<ilts6gvet6sben meghatiirozott feladatalapri tiimogat6sok terhdre.
A feladatalapri tiimogatiis felhaszniil6sa az ellirinyzoltak 6s tervezettek szerint a
telepiil6s nemzetisdgi 6letdnek fellendit6s6t, szinesitdsdt szolg6ltrik a megval6sult
k<iz<iss6gi programok, r'alamint nemzetis6gi hagyom6ny -6s kultrira 6pol6s6nak
k<isz<inhet6en. A feladatalapri t6mogat6s felhasmiiliisa sor6n a nemzetis6gi
dnkormiinyzat kiemelt figvelmet forditott az i{ts6g nemzetisdgi 6letbe val6 bevonilsiira,
a fiatal gener6ci6ban a nernzetisdgi hovatartoz6s 6ttirdkitdsenek m6lyitdsdre.

2. A K6pvisel6-testiilete felk6ri az elndkdt a sziiksdges int6zkeddsek megt6tel6re.
Hat6ridri:
Felekis:

azonnal
eln<ik
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9. napirendi pont t6rgya: Javastat a gdriig hagyominyok meg6rz6se c6ljnb6l 20f9.
mdjus 1-j6n K6binyin az Ohegy parkban megrendez6sre keriil6 Halmaj6lis
kultur6lis 6s gasztron6miai rendezv6nyre, halinzl6fbz6 versenyre (sz6beli

el6terjesa6s)

Elndk Trijdkoztatja a kdJrvisel6ket, hogy a giiriig hagyomhnyok meg6rz6se c6lj6b6l
r6szt vesznek K6briny6n in Ohegy parkban 2019. mijus 1-j6n 9.00-17.00 6ra kOztitt

megrendezdsre ker0l6 Ilalmajdlis kultur6lis 6s gasztron6miai rendezv6nyen,
amelynek keretdben halfnzl6fdzl versenyre is kertilt sor. Az egdsz napos kulturdlis 6s

gasztron6miai rendezv6n'yen r6szt vesz Bajkai Vasziliki 6s dr. Kliciisz Szpirosz
kdpvisel6. Javasolja, ho;gy a rendezv6ny rendezvdnyszervezdsi ds reprezentSci6s
kdltsdgeihez brutt6 160.000 Ft kerettisszeget biztositsanak a rendelkezds6re iil6 2019.
6vi kciltsdgvetdsben meghat6rozott feladatalapri kiad6sok terhdre. Kdszdni a k6pvisel6k
segits6g6t. K€ri a szavazatok megt6tel6t.

Bajkai Vasziliki 6s dr. Klicisz Szpirosz: Ordmmel vesznek rdszt a programon 6s

javasolj6k a besz6mol6 elIbgad6s6t.

Elniik A K6pvisel6-testiilet 3 fovel hatSrozatkdpes.

hal6rozata
(3 igen, egyhangt szavazatlal)
1. Kobrinyai Gdrrig Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testulete Koll6tosz Jorgosz elndk
ir6jekoz1tatbjilt a feladatalapri t5mogat6sr6l, valamint a giiriig hagyom6nyok meg6rz6se
c6ljfb6l K6b6ny6n az Ohegy parkban 2019. mdjus l-j6n megrendez6sre keriil6
Halmajilis kultur6lis 6s gasztron6miai rendezv6nyr6l elfogadja. A rendezvdny
rendezvdnyszervez6si ds reprezent6ci6s krilts6geihez brutt6 160 000 Ft keretiisszeget
biztosit a 2019. dvi k0ltsdgvetdsben meghatilrozott feladatalapri kiad6sok terhdre.
A feladatalapri tiimogat6s felhaszn6l6sa az eloirinyozottak 6s tervezettek szerint a

teleptilds nemzetis6gi 6letdnek fellenditdsdt, szinesitds6t szolg6ltrik a megval6sult
kdztissdgi programok, r'alamint nemzetis6gi hagyom6ny -6s kultrira 6pol6s6nak

k<isziinhet6en. A feladatalapri t6mogat6s felhaszn6l6sa sor6n a nemzetisdgi
cinkorm6nyzat kiemelt figvelmet forditott az if1iusdg nemzetisdgi dletbe val6 bevon6s6ra,

a fiatal gener6ci6ban a nernzetisdgi hovatartoz6s 6tdrrikit6sdnek mdlyitdsdre.
2. A Kdpvisel6-testiilet felkdri az eln<ik<it a sziiks6ges intdzkeddsek megtdteldre.
Hat6rido:
Felel6s:

azonnal
elnrik
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10. napirendi pont tdrg\/a: Javaslat a kulturrilis hagyomrinyok 6pokisa c6ljfb6l a

K6brinyai Szerb Onkorrnilnyzat 6ltal 2019. mrijus 3-6n a K6rtisi Csoma Srindor
K6binyai Kulturilis Kiizpontban (1105 Bp. X., Szent L6szl6 t6r 7-14.)
megrendez6sre keriil6 D6lszl6v 6s Giiriig TinchAz rendezv6nyen (1105 Bp. X.,,
Szent L6szl6 t6r 7-14.) va16 r6szv6telre (sz6beli el6terjeszt6s)

Elniik T6jdkoztatja a k,Spvisel6ket arr6l, hogy a kulturiilis hagyom6nyok iipol6sa

cdlj6b6l a K6brlnyai Szerb Onkormimyzat 6ltal 2019. mrijus 3-r{n 19.00 - 23.00 6ra

krizOtt a K6rdsi Csoma Srindor K6brinyai Kulturdlis Kdzpontban (1105 Bp. X., Szent

L6sil6 Gr 7-14.) megrendezdsre kertil6 D6lszl6v 6s Giirdg Tinchiz rendezv6nyen
rdszt vesznek. A rendezvdnyen felldpett a Babra 6s a Mydros Zenekar. K6ri a besz6mol6
elfogadds6t, majd a szavaz,atok megtdtelet.

Bajkai Vasziliki: Egyet6rt az elndk javaslatdval, 6s drdmmel vett reszt az

finnepsdgen.

Elniik: A Kdpvisel6testiil.et 3 fovel hat6rozatk6pes.

hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

A K6brinyai Gcirrig Onkorm6tryzat K6pvisel6-testiilete Kolltitosz Jorgosz elnOk

besz6mol6j6t a kultur6[is hagyomrinyok 6poliisa cdlj6b6l a K6brinyai Szerb
Onkorm6nyzat Sltal 2019. m6jus 3-6n a K6rcisi Csoma S6ndor K6b6nyai Kulturrilis
Krizpontban (1105 Bp. X., Szent L sil6 ftr 7-14.) megrendez6sre ker0l6 D6lszl6v 6s

Giiriig T6nch6zon val6 reszvdtelre elfogadja.

11. napirendi pont t6rgya: Javaslat a kultur6lis hagyom6nyok 6pol6sa c6lj6b6l
2019. mijus 9-6n a Giiriig Klubban (1104 Budapest, Kada utca 120.)
megrendez6sre kerii16 filmvetit6sre (sz6beli eldterjesztes)

Elniik: T6jdko^at:a a kdpvisel6ket arr6l, hogy a giiriig kulturflis hagyomdnyok
6pol6sa c6ljib6l 2019. m6jus 9-6n a Giiriig Klubban (1104 Budapest, Kada utca 120.)

megrendezdsre keriil6 filmvetit6sre a keriileti nyugdijasok 6s drdekl6dtik r6sz6re egy kis
g<irtig dtellel, zendvel 6s titnchdzzal szinesitve. A venddgeket kOszdnti Koll6tosz Jorgosz

eln<ik. Tavaszk<iszdnt6 r,erseket a Kritiki Skepsi dr6macsoport di6kjai adj6k el6.

Felkdszit6 tan6ruk: Koll6tosznd Klicasz Paraszkeri 6s Kolliitosz Fotisz. Gtirdg
hagyom6nyos 6telek ds italok v6rt6k a kedves vend6geket. A keriiletben dl6 gdrdg
asszonyokat 6s liinyokat egy sz6l vir6ggal kdszdnt<ittik. A K6pvisel6-testiilet a

rendezvdny ktilts6geihez 80 000 Ft keretdsszeget biztosit a rendelkez6sdre 6116 2019. 6vi
krilts6gvetdsben meghat6rozott feladatalapf kiad6sok terhdre.

Bajkai Vasziliki: Egyet6rt az elnrik beszriLmol6j6val.
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Elndk: A Kdpvisel6-testiilet 3 ftivel hatiirozatkdpes.

hathrozata
(3 igen, egyhangf szavazaltal)

1. K6b6nyai Gdrdg Onkormiinyzat K6pvisel6-testiilete Koll6tosz Jorgosz elndk
1;6jeko/tatljat a 2019. mriL.ius 9-dn a giiriig kultur6lis hagyominyok ipolfsa c6ljib6l'
valamint a fetadatalapri t6mogatrisr6l a G6rtig Klubban (1104 Budapest, Kada utca
120.) megrendez6sre kertiLl6 filmvetitdsr6l elfogadja. A rendezvdnyszervezds, dekor6ci6
6s a gasztron6miai bemutat6 k0ltsdgeihez brutt6 80 000 Ft keretOsszeget biztosit a
rendelkez6s6re AIJ6 2019. dvi ktiltsdgvetdsben meghat6rozott feladatalapri t6mogat6sok
terhdre.

12. napirendi pont tirg"va: Besz6mol6 a giiriig hagyom6nydpol6s c6ljib6l a Gdriig
Klubban (1104 Bp., Kada utca 120.) 2019. januir 1-j6t6l miikiid6 Kritiki Skepsi
Kultu16lis 6s Miiv6szeti Csoport 2019.6vi miikiid6s616l (sz6beli el6terjeszt6s)

Elniik: T6jdkoztatja a k6pvisel6ket arr6l, hogy a K6b6nyai Gdrdg Onkorm6nyzat cdlja,
hogy segitse a K6b6nyrin dl6 gdrdg krizrissdg nemzeti identitAs6nak meg6rzdsdt.
Igyekszik kialakitani a megfelel6 nyelvi k6rnyezetet, a kultur6lis em16kek, 6rt6kek, a
gtir<ig ndpzene, gtirtig ndpt6nc, gcirdg n6pi hangszerek eredetis6gdnek, gazdagshgbnak

bemutat6s6t, megismertetds6t tanul6kkal. Elengedhetetlen 6s fontos hangsrilyt fektetnek
a grirtig nyelv tanit6s6ra 6s a n6pismeret 6pol6siira. K6b6ny6n 1999-6ta folyik gdrdg

nyelvoktatiis. Jelenleg heti haromszori rendszeressdggel 6vodai, iskola el6kdszit6
foglalkoziisok folynak. Kis iskol6sok szitmdra a g<ir<ig nyelv elsaj6titbsit, tanitdsit
Koll6toszn6 Klica Paraszkevi tanit6n6 vezeti. Heti 2-szeri rendszeress6ggel
drrimapedag6giai, szindszmestersdgbeli foglalkozdsoknak ad helyet a Gdrdg Klub. A
Kritiki zkepsi Kulturiilis ris Miiv6szeti Csoportnak, ahol termdszetesen k6b6nyai di6kok
is tagjai Kollitosz Fotisz szindsz vezetdsdvel mrikt dik. A Dr6mamtihely mellett heti 1-

szeri rendszeressdggel Zenei Mrihelykdnt is mrikOdik a klub, melynek sor6n tanul6ik
megismerkednek a g6rdg n6pzene, hangszerek sokszinii vilflgfrval. A Kritiki Skepsi
Kultur6lis 6s Miiv6szeti Csoport rendezvdnyszervezdsi, a miivdszeti tev6kenys6g, a
reprezent6ci6, a sz6llit6s, rendezvdnyszervezds 6s dekor6ci6 2019. dvi kdltsdgeihez 350
000 Ft keretdsszeget biztosit a rendelkez6s6re A1J6 2019. 6vi k6lts6gvet6sben
meghat6rozott feladatalapri kiad6sok terh6re. Kdri a szavazatok megtdtel6t.

Bajkai Vasziliki: Egyetdrt az elndk javaslatiival.

Elniik A Kdpviselo-testtilet 3 f6vel hatdrozatk6pes.
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41i2019. OV. 30.) K6b6nvai Giiriie 6nko
hathrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

l. K6brinyai GOr<ig Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete Koll6tosz Jorgosz beszdmol6j6t a
giiriig hagyom6ny6pol6s c6lj6b6l a Giiriig Klubban (110a Bp., Kada utca 120.)

mriikiid6 Kritiki Skepsi Kultur6lis 6s Miiv6szeti Csoport miikiid6s6r6l, valamint a

feladatalapri timogatfsr6l elfogadja. A Kritiki Szkepsi Kulturdlis 6s Mtivdszeti
Csoport rendezvdnyszervczdsi 6s miivdszeti tevdkenys6g, szirllitits ds dekor6ci6, 2019.

dvi ktiltsdgeihez 350 000 Ft kerettisszeget biztosit a rendelkez6sdre 6116 2019. 6vi
kdlts6gvetdsben meghatarozott feladatalapri kiad6sok terhdre.

A feladatalapri t6mogat6s felhasm6ldsa az ellirdnyzottak ds tervezettek szerint a
telepiilds nemzetisdgi 6letdnek fellenditdsdt, szinesitds6t szolg6ltrik a megval6sult
k<izrissdgi programok, 'r,alamint nemzetis6gi hagyom6ny -ds kultrira 6pohisrinak
k<isz<inhetoen. A feladlatalapri t6mogatiis felhaszn6l6sa sor6n a nemzetisdgi
rinkorm6nyzat kiemelt figvelmet forditott az if10;shg nemzetisdgi 6letbe val6 bevon6s6ra,
a fiatal gener6ci6ban a nemzetis6gi hovatartoziis rit<irtikitdsdnek m6lyitds6re.

2. AK6bdnyai Gdrdg Onkorm6nyzat Kdpviselo-testtlete felkdri az eln<iktit a sziiks6ges
intdzked6sek megt6teldre.
Hat6rid6:
Felel6s:

azonnal
elnOk

13. napirendi pont t6rg1'a: Javaslat a kultur6lis auton6mia 6s a kultur6lis 0riiks6g
6pol6s6val kapcsolatos fbladatok ellitisa c6ljdb6l 2019. mijus l8-6n a Labdarrig6
Focitorna 6s Nemzetis6gi Gasztron6miai Kulturilis Nap megszervezdsCre a Bdrka
(1105 Budapest, Ihisz utca 26.) kertj6ben (sz6beli el6terjesa6s)

Elniik: T6jdkoztatja a k6pviseltiket an6l, hogy a kultur6lis auton6mia 6s a kulturilis
tiriiks6g 6pol6s6val kapcsolatos feladatok ell6t{sa c6lj6b6l 2019. m6jus l8-6n 9.00-
18.00 6ra ktizdtt megszervezik a 3. Labdarrig6 Torna 6s Nemzetis6gi Gasztron6miai
Kulturilis Napot a Bdrka (1105 Budapest, Ih6sz utca 26.) kertj6ben. A nemzetis6gi
rinkorm6nyzatok kcizdsen v6llalj6k a szinpad, a technika 6s hangosit6s, az vgrbl6vir, a
boh6c, az arcfestds, a ki:zmr.ives foglalkoz6s, a sz6llit6s, a miivdszeti tevdkenys6g a

rendezv6nyszerv ez(s, a miisorvezetds, a bir6i dijak, kuprik, 6rm6k ds a dekor6ci6
ktiltsdgeit. A szinpadra egy 10-15 perces mrisort javasol szervezni. Ez lehet trinc,

zenekar, 6nek, amivel a saj6t nemzetdnek hagyom6nyait, szokdsait, kultrir6j 6t be tudja
mutatni. Ezen kiviil minden nemzetisdgnek, aki rdszt vesz a rendez.tdnyen lesz sajdt

asztala, kis s6tra, ahol szintdn bemutathatja szok6sait, kulttr6jet, gasztron6mi6j6t,
ki6llithat esetleg valamilyen k6zmiives foglalkoz6st tarthat. A rendezv6nyre 200.000 Ft
keret<isszeget biztosit a rendelkezdsdre 6116 2019. dvi kriltsdgvetdsben meghat6rozott
feladatalapt dologi kiad6sok terhdre. Kdri a kdpvisel6k vdlem6nydt. K6ri a szavazatok

megtdteldt.

Bajkai Vasziliki: Egyetdrt az elndk javaslatrival.
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Elniik: A Kdpvisel6-testiitet 3 fovel hat6rozatkdpes.

hathrozata
(3 igen, egyhangri szavazallal)

1. K6brimyai Gtirdg Onkormrinyzat Kdpvisel<i-testiilete rigy d6nt, hogy a 2019. mrljus
18-6n 9.00-18.00 6ra kdziitt egy interetnikus rendezv6ny keretein beliil, a K<ibanyai
Nemzetis6gi Onkorm6nyzattal egyiittmiikddve a kutturilis auton6mia 6s a kulturilis
iiriiks6g 6pol6sfval kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj6b6l, az anyanyelv fejleszt6s6t
szolg6l6 gdriig hagyom fny6rz6 zen6s-irodalmi, gasztron6miai 6s 3. Labdar[g6
Torn6t 6s Nemzetis6gi llasztron6miai Kultur6lis Napot szervez a k6bdnyai gdr<ig

csal6dok rdszdre a Brirka (1105 Budapest, Ihrisz utca 26.) kertj6ben. A rendezvdnyre
brutt6 200.000,-Ft keretdsszeget biztosit a rendelkez6sdre 6116 2019. dvi
krilts6gvet6sben meghatdr,czott feladatalapri kiad6sok terh6re.
A feladatalapf t6mogat6s felhaszn6l6sa az eloirhnyozottak 6s tervezettek szerint a

telepiil6s nemzetis6gi 6letdnek fellendit6s6t, szinesitdsdt szolg6lt6k a megval6sult
kriz<iss6gi programok, rzalamint nemzetisdgi hagyom6ny -6s kultrira 6pol6s6nak
krlszrinhetoen. A felaclatalapri t6mogat6s felhaszn6l6sa sor6n a nemzetisdgi
dnkormdnyzat kiemelt figyelmet forditott az ifirisdg nemzetisdgi dletbe val6 bevon6s6ra,
a fiatal gener6ci6ban a nernzetisdgi hovatartozris rit6rtikit6sdnek mdlyitdsdre.
2. A Kdpvisel6-testulet felkdri az elnrikrit a sziiksdges intdzked6sek megt6teldre.
Hat6rid6:
Felekis:

azonn.al

elndk

14. napirendi pont tirgya: Javaslat a giiriig kulturrilis iiriiks6g6nek 6pol6s6val
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6ljib6l 2019. m6jus 19-6n megrendez6sre keriil6
tanulminyi kirindu16sra (sz6beli el<iterj eszt6s)

Elniik: Trijdkoztatja k6pvisel6ket arr6l, hogy gdrdg kultur6lis iiriiks6g6nek 6po16sival
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj6b6l 2019. m6jus 19-6n a keri.ileti gdrdg szinj6tsz6
szakkrir gyerekei 6s sziileik, nagysziileik rdsz€re tanulm6nyi kirindulfst szerveznek
Budapest - S6rospatak - Budapest itvonalon. Javasolja, hogy a tanulm6nyi kir6ndul6s
(sz6llit6s, beldp6jegyek, reprezentdci6, rendezvdnyszervez6s ds dekor6ci6) ktiltsdgeihez
brutt6 500 000 Ft dsszeget biztositsanak a 2019. 6vi kdltsdgvetdsben meghatarozott
feladatalapri kiadrisok terh6re. Kdri a kdpvisel6ket, hogy vegyen rdszt a programon. K6ri
a szav azatok megtdte I 6t.

Bajkai Vasziliki: Egye1.6rt az elnrik javaslataival, ds term6szetesen rdszt vesz a

tanulm6nyi kirdndul6son.

Elniik: A Kdpvisel6-testUlet 3 f6vel hat6rozatkdpes.
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hatirozata
(3 igen, egyhangri szav azattal)

1. K6brinyai Gdrdg Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete Koll6tosz Jorgosz elnok
tirjdkoztat6jilt a giiriig kulturilis tiriiks6g6nek 6pol6s6val kapcsolatos feladatok
ellitfsa c6ljib6l 2019. rn6jus 19-6n 8.00- 20.00 6rLig a keriileti giirrig szinj6tsz6
szakkiir gyerekei 6s sziileik r6szdre Siirospatakra megszervezdsre ker0l6 eg6sz napos

tanulm6nyi kir6ndul6sr6l elfogadja. A program busz szitllit{sa, parkoliisa,

reprezent6ci6, dekor6ci6, beldp6jegyek ds a rendezv6nyszervez€s k<ilts€geihez brutt6
500 000 Ft dsszeget bizlosit a 2019. 6vi k<iltsdgvetdsben meghatiirozott feladatalapri
kiaddsok terh6re.
A feladatalapri t6mogat6s felhaszndlSsa az eloirinyzottak ds tervezettek szerint a
telepiil6s nemzetis6gi dl,etdnek fellenditeset, szinesitdsdt szolg6ltdk a megval6sult
kdz<iss6gi programok, r'alamint nemzetisdgi hagyom6ny -6s kultrira 6pol6srinak
krisztinhet6en. A feladatalapri t6mogat6s felhasznril6sa sor5n a nemzetisdgi
<inkormdnyzat kiemelt fig'yelmet forditott az iflttsitg nemzetisdgi 6letbe val6 bevon6s6ra,
a fiatal gener6ci6ban a nernzetisdgi hovatartozris rittircikitdsdnek mdlyit6s6re.

2. A K6brinyai Grirtig Onkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete felkdri az eln6k6t a sziiks6ges

intdzkeddsek megt6tel6re.
Hat6rido: azonnal
Felel6s: elnrik

15. napirendi pont t6rgya: Javaslat a 2019. L f6l6vi helyi rendezv6nyeinek 6s

feladatok kijeliil6se 6s megtirgyalisa a giiriig kulturilis iirdks6g6nek 6pol6sdval
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6ljib6l 2019. m6jus 25-6n megrendez6sre kerii16 IV.
K6b6nyai Balkin Estre (sz6beli el6terjesads)

Elniik Trijdkoztatja a k6pvisel6ket an6l, hogy 2019. m6jus 25-6n 17.00 -24.00 6rdig a

giiriig kuttur6lis iiriiks6g6nek ipol6srflval kapcsolatos feladatok ellitisa c6lj6b6l
IV. K6b6nyai Batkin Estet rendemek K6b6nyrin Ujhegyen, a M€lyt6n6l. A
rendezvdnl megnyitja D. Kovilcs R6bert Antal, K6brinya polg6rmestere, kdsz6nt6t
mond Kolliitosz Jorgosz elnOk. A rendezvdny keretein beli.il bemutat6sra keriil Kritiki
Skepsi szinh6zi t6rsulat a Kefi gdrdg t6nccsoport, a Ktibanyai Ilris6gi Zenekat
Koll6tosz Jorgosz vezetds6vel, tov6bb6 hast6nc, tiztfuc, a gtirtig sz6l6t6ncosok,

valamint a Mydros gdr<ig zenekar ds a Balk6n Fanatic Zenekar. A rendezv6nyen gdrdg

dtelek ds italok v6rjAk kedves vendegeiket. Az est 24.00 6rakor g6rdg t{nchinzal zhnil.
A IV. Krib6nyai Balk6n Est rendezvdny ktilts6geihez 400 000 Ft dsszegti keretet
javasol biaositani a rendelkezdsdre ill6 2019. 6vi kcilts6gvet6sben meghat6rozott
feladatalapri kiad6sok terhdre. Kdri a szavazatok megt6teldt.

Bajkai Vasziliki: Egyetdrt az elncik javaslat6val.

Elniik: A Kdpvisel<i-testiilet 3 ftivel hatrirozatk6pes.
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hatirozata
(3 igen, egyhangri szaYazaltal)

1. K6b6nyai G<ir<ig Onkormdnyzat K6pvisel<i-testiilete rigy d<int, hogy 2018. m6jus 26-
6n, 17.00 6rakor a gdriig kulturilis 6riiks6g6nek 6pol6sival kapcsolatos feladatok
ellitisa c6lj6b6l IV. K6brinyai Balkrin Estet rendez K6b6nyrin, Ujhegyen, a M6lyt6n6l.
A rendezvdny keretein lbeliil bemutat6sra keriil Kritiki Skepsi szinhirzi t6rsulat 6s

tAnccsoport (K6b6nyai Ifins6gi Zenekar Koll6tosz Jorgosz vezetdsdvel, tov6bb6 hast6nc,
tiztfuc, a g6rdg sz6l6t6nr;osok, Kefi T6nccsoport, valamint a Mydros gcircig zenekar. A
IV. K6b6nyai Balkrln Est rendezvdnyre brutt6 400 000 Ft keretrisszeget biztosit a

rendelkezds6re A].].6 20ltr. 6vi kcilts6gvet6sben meghatdrozott feladatalapri kiad6sok
terhdre.
A feladatalapri t6mogatiiLs felhaszn6l6sa az el6irinyzottak 6s tervezettek szerint a

telepiilds nemzetisdgi dlet6nek fellendit6sdt, szinesitdsdt szolgiltdk a megval6sult
k<iziissdgi programok, .ralamint nemzetisdgi hagyominy -ds kultrira 6pol6sdnak
k<iszOnhetrien. A feladatalapri tiimogatiis felhaszn6l6sa sor6n a nemzetisdgi dnkormiinyzat
kiemelt figyelmet forditott az iflisig nemzetisdgi 6letbe val6 bevon6s6ra, a fralal
gener6ci6ban a nemzetisdgi hovatartoz6s 6tdritkitds6nek m6lyitesdre.

2. AKlbdnyai Gtirrig Onkormrinyzat K6pvisel6-testiilete felkdri az eln0kdt a sziiksdges
int6zkeddsek megtdtel6re.
IlatdridS: azonnal
Felel6s: elncik

16. napirendi pont tirgya: Javaslat a gdrdg kultur6lis iiriiks6g6nek 6pol6sival
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6ljib6l 2019. jrinius 27-e 6s 30-a kdzdtt
megrendez6sre kerii16 hagyominyos Szent L6szl6-napi tinneps6gre (sz6beli
el6terjeszt6s)

Elniik: T6jdkoztatja k€pvisel6ket, hogy a giiriig kulturilis iirtiks6g6nek 6pol6s6val
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6ljdb6l a Budapest F<ivriros X. keriilet K6brinyai
Onkormrinyzattal kOzdsen 2019. jrinius 27 -e 6s jrinius 30-a k<izcitt megren dezik a

hagyomrinyos Szent L6szl6-napi rendezvdnyeket 6s kultur6lis programokat. Javasolja,
hogy a Kdpvisel6-testiilet tagjai vegyen rdszt az esem6nyeken, tribbek ktiz<itt a
,,K6brinya diszpolgiira" 6s a K6briny66rt, a Szent L6szl6 dij, az elismer6 cimek 6tadAsi

iinnepsdgdn, az azt kdvetb fogad6son a K6rrisi Csoma S6ndor K6b6nyai Kultur6lis
Krizpontban 6s a Szent L6szl6-szobor koszoruz6s6n. A rendezv6nyre 50.000 Ft
keretiisszeget biztosit a rendelkez6s6re 6116 2019. dvi ktiltsdgvet6sben meghat6rozott
dologi kiad6sok terh6re. Kdri a szavazatok megl6teldt.

Bajkai Vasziliki: Egyetdrt az elndk javaslat6val.

Elntik: A Kdpvisel<i-testiilet 3 f6vel hatrirozatk6pes.
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45/2019. OV. 30.) K6bfnvai Giiriis Onkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hat6rozata
(3 igen, egyhangt szavazattal)

1. K6brinyai Giirdg Onkorminyzat Kdpvisel6-testiilete Kolliitosz Jorgosz elntik
t6jdkoztat6j6t a giirtig kultur6lis iiriiks6g6nek ipoLisrlval kapcsolatos feladatok
ellitisa c6lj6b6l a 2019. jfnius 27-t6l - jrinius 30-6ig tart6 Szent L6szl6 Napok
rendezv6nyein - a ,,K6brinya diszpolgira", a Kobinyddrt, a Szent Liszl6 dij 6s az

elismer6 cimek 6tad6si iinnepsdgdn ds a Szent L6szl6-szobor koszortz6sa programjain
val6 r6szv6telrol elfoga,Cja. A rendezvdnyre 50.000 Ft keretdsszeget biztosit a
rendelkez6s6re AM) 2019. 6vi kriltsdgvet6sben meghat6rozott dologi kiad6sok terh6re.

2. A K6pviseki-testiilet felk6ri az elndktit a sziiks6ges int6zkeddsek megtdtel€re.
Hat6ridri:
Felel6s:

azonnal
elntik

17. napirendi pont t6rgya: Javaslat a kultrira meg6rz6se, 6tiiriikit6se 6s 6pol6sa
c6lj6b6l egyiittmiikiid6si meg6llapod6s megkiit6s6re a Budapest F6v6ros XVIIL
Keriilet G0rdg Nemzetis6gi Onkormhnyzattal (1184 Budapest, Ull6i rit 400.) (sz6beli
el6terjesa6s)

Elniik: T6jdkoztatja a kdpvisel6ket an6l, hogy el6zetes triLrgyal6sokat folytatott a

Budapest F6viros XVIII. Keriilet Giiriig Nemzetis6gi Onkorminyzattal (l184
Budapest, UttOi rit 400.) elnrrk asszony6val Makkain6 Szelindi Stell6val, akivel
megegyeztek abban, hogy a kulturiilis rendezv6nyek, hagyom6nyokat 6pol6 esem6nyek,
nemzeti, ds ktilhoni g<irrig vonatkoz6sti iinnepek k<iz<is lebonyolit6s6ban
egyiittmtikcidnek. Kdri a kdpvisel6k v6lemdnydt, majd a szavazatok megtdteldt.

Bajkai Vasziliki: R6szt vesznek egym6s kultur6lis rendezvdnyein. Egyetdrt az elndk
javaslat6val.

Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 f6vel hat6rozatk6pes.

hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. K6b6nyai Gdrdg dnkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete rigy ddnt, hogy a kultrira
meg6rz6se, 6tiiriikit6se 6s 6pol6sa c6ljib6l a Budapest F6viros XVIII. Keriilet
Giiriig Nemzetis6gi onkorminyzattal (1184 Budapest. Ull6i tt 400.) egyiittmfikdddsi
meg6llapod6st kdt hat6rozat melldklete szerinti tartalommal.
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2. A K6pvisel6-testiilet felkiri az elndkdt az egyiittmiikrid6si meg6llapodbs alilirilsira.
Hatdrid6:
Felel6s:

Hat6rid6:
Felel6s:

azonnal
elndk

azOnf,al

elndk

18. napirendi pont trirgya: Javaslat a kultfra meg6rz6se, ftiiriikit6se 6s 6pol6sa
c6ljdb6l egyiittmriikiid6si meg6llapod6s megkiit6s6re a Magyarorszigi
Nemzetis6gek Szinh6zi Tirsulattal (2119, P6cel, Fels6sor utca 173.) (sz6beli

eloterjeszt6s)

Elndk: T6jdkoztatja a kdpvisel6ket arr6l, hogy el6zetes t6rgyaldsokat folytatott a
Magyarorszigi Nemzetis6gek Szinhizi Tirsulattal (2ll9,Pdcel, Fels6sor utca 173.)
elnrik asszony6val Trojan Tiinde Ann6val, akivel megegyeztek abban, hogy a

kultur6lis rendezvdnyek, szinhdzi e16ad6sok, hagyom6nyokat 6pol6 esemdnyek, nemzeti
iinnepek kdzds lebonyolit6s6ban egyiittmtikddnek. K6ri a kdpvisel6k v6lem6ny6t, majd
a szav azatok megtdte l6t.

Bajkai Vasziliki: R6szt'vesznek egym6s kultur6lis rendezvdnyein. Egyetdrt az elndk
javaslat6val.

Elntik A Kdpvisel6-testiilet 3 fovel hatdrozatkdpes.

hatfrozata
(3 igen, egyhangri szavazaltal)

1. K6brinyai G<irtig Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testtilete rigy ddnt, hogy a kultrira
meg6rz6se, 6tiiriikit6se 6s 6pol6sa c6lj{b6l a Magyarorszigi Nemzetis6gek Szinh6zi
Tirsulattal (2119, P6cel, Fels6sor utca 173.) kulturilis 6s miiv6szeti egyiittmiiktid6si
meg6llapodist kdt a hat :ozat melldklete szerinti tartalommal.

2. A Kdpvisel6testiilet felkdri az elndkdt az egyiittmtikdd6si meg6llapod6s al6ir6s6ra.

19. napirendi pont t6rgya: Javaslat a kulturilis hagyominyok 6pol6sa c6ljib6l a

K6bdnyai Szerb Onkorrnhnyzat 6ltal 2019. jfnius l5-6n a K6riisi Csoma Sdndor
Kdbinyai Kulturdlis Kdzpontban KoSZI (1105 Bp. X., El6d utca 1.) megrendez6sre
kerii16 D6lszl6v 6s Gii169 Tinchizon val6 r6szv6telre (sz6beli el6terjesztds)

Elniik: T6j6koztatja a kdpvisel6ket arr6l, hogy a kultur6lis hagyom6nyok 6pol6sa
c6ljrib6l a K6b6nyai Szerb dnkormilnyzat 6ltal 2019. jrinius 15-6n 19.00 - 23.00 6ra
krizdtt a K6rrisi Csoma Srindor K6b6nyai Kultur6lis K<lzpontban KOSZI (1105 Bp. X.,
El6d utca 1.) megrendez(isre keriiki D6lszl6v 6s Giiriig Thnchitz rendezv6nyen rdszt
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vesmek. A rendezvdnyen fell6p a Poklade ds a Mydros Zenekar. Kdri a t6j6koztat6
elfogad6s6t, majd a szavazatok megtdteldt.

Bajkai Vaszitiki: Egyetdrt az elndk javaslat6val, ds drdmmel vesz r6szt a rendezvdnyen.

Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 f6vel hatrirozatk6pes.

hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

A K6b6nyai Gdrdg Orrkormanyzat Kdpvisel6-testiilete Koll6tosz Jorgosz elndk
tili6koilat6i6t a kulturd.lis hagyom6nyok 6pol6sa cdljrib6l a K6b6nyai Szerb
Onkorm6nyzat 6ltal 2019, jrinius 15-6n a K6r6si Csoma S6ndor K6b6nyai Kulturrilis
K<izpontban KOSZI (1105 Bp. X., El6d utca 1.) megrendezdsre keriil6 D6lszl6v 6s

Giiriig Tinch6zon val6 r6szv6telre elfogadja.

20. napirendi pont t6rgya: Beszimol6 a kultur6lis hagyom6nyok 6pol6sa c6ljfb6l a
K6b6nyai Szerb Onkormhnyzat iital 2019. dprilis 5-6n a Kdriisi Csoma Sfndor
K6b6nyai Kulturilis Kiizpontban KoSZI (1105 Bp. x., El6d utca 1.) megtartott
D6lszl6v 6s Giiriig T6nchizr6l (sz6beli el6terjeszt6s)

Elniik T6j6koztatja a k6pvisel6ket arr6l, hogy a kultur6lis hagyom6nyok dpoldsa
c6lj6b6l a K6brinyai Szerb Onkormdnyzat 6ltal 2019. 6prilis 5-6n 19.00 - 23.00 6ra

kOzdtt a K6rrisi Csoma Srindor K6brinyai Kultur6lis Ktizpontban KOSZ (1105 Bp. X.,
El6d utca 1.) meglartott D6lszl6v 6s Giiriig Tdnchdz rendezv6nyen rdszt vettek. A
rendezv€nyen felldpett a B6cska 6s a Mydros Zenekar. K6ri a besz6mol6 elfogad6s6t,
majd a szavazatok megtdteldt.

Bajkai Vazsiliki: Egyet6rt az eln6k javaslat6val, 6s tirdmmel vett r€szt az

iinnepsdgen.

Elniik: A Kdpvisel6{estiilet 3 f6vel hat6rozatk6pes.

hrtirozata
(3 igen, egyhangri szavaattal)

A K6brinyai Bolgrir Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete Koll6toszu Jorgosz eln<ik

besz6mol6j6t a kulturdlis hagyomiinyok 6pol6sa cdlj6b6l a K6b6nyai Szerb
Onkorm6nyzat 6ltal 2019. 6prilis 5-6n a K6rdsi Csoma S6ndor K6brinyai Kulturrilis
Kdzpontban KoSZI (1105 Bp.X., El6d utca l.) megrendezett D6lszl6v 6s Giiriig
T6nch6zr6l elfogadja.
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Elntik Megrlllapitja, hogy tovribbi javaslat vagy 6szrev6tel a k6pvisel6k 6s a kdpviselSk
rdsz€r6l nem drkezett, megkdszdni a jelenl6v6k aktiv rdszvdteldt, 6s a testiileti tildst
10.20 6rakor bezirja.
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a Kdbinyai Gtiriig 6nkorminyzat
2019. 6prilis 30-6n 10.00 6rai kezdettel

megtartott testiileti iil6s6n

l./KolliitoszJorgosz:........... M
2. t B ajkaivaszi I iki : . . ..!6.^rk .h,rlr&.,....

4.t dr. KtichszSzpirosz: K l/1,A

Meghivottak:

dr. Szabados Ott6 jogtanricsos:....f

J6gdnd Szabados Henrietta: -O*^......tJ..Xd
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A KoBANT'AI ORMENY oNXONU/TI\IYZE:r
TctpvlsEL6-TESTULETE

szcrctt'ttcl rncghitja Ont. csalidjir cs isrrcr,lscit
2019. 6prilis 25-6n, cstittirtiikiin 15.00 6rakor

az Offrreny Genocldium 104. 6vfordul6ja alkalm6b6l
megtartand6 eml6krendezv6ny6re

. \ rcnde n invt mcgrviria:
Bacsa Gyula,

a K6brinyai ()ln6nt' ()nkotrninvzat cln6kc

Gyeny'*agyfj t6s az 6ldozatok eml 6kdre

,rKdorsz69" cimfi dr:rkurnentum{iLn'n'etit6se,
melyet kdtetlen bariti beszdlgctis k(>vet

a filmr6l 6s a tdrtdnelmr esem6nyekr<il.
A k6fest6 szakknre jirri gyetekek alkr>tisaib<il klillitds.

A rendezv6ny helysz{ne:
Giirdg KIub

11()-4 Budapest, IQda utca 120.

6i

A rendezv6nyt timogatia:
K6binvai Onkorrninvzat I Iumi.nsz olg:ilta ti.si Bizotts6ga

Arm6nia N6pe Kulturilis Ilgycsiilct

ry X
K6BIxVA
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A K6benyai Sze rtl- O n ko rm{ nyzat sze rvez6s 6ben :

ffmml;-iilIr::*;66

BABRA MYDROS
A d6li szllv n6pek 6s a Balkin e:zerarcf zenei
hagyomdnyait iljji6leszt5 Babra 20 l4-ben alakult
Budapesten. Az ottag[ zenekart a balkdni kultrjra
irdnti rajong{s 6s csalddi sz{lak lfizik a Duna
ment6n letelepedett d6li szldvok zen6j6hez,
melynek eredetis6g6t 6s lelkLilettlt meg5rizve
hoznak l6tre a tradiciondlis dallamokbol tj zenei
formikat, egy6ni hangzisvildg 6s stilus
kialakit'isira torekedve. N egyi.jttes a

koncertez6s mellett a ma is (:15 Budapest
korny6ki d6lszliv kultur{lis kozoss6gekben is

otthonra lelt, ahol zen6j6vel a ma is aktiv
ti.nchAzi 6let 16sztvev5j e.

A Mydros zenekart 200 l-ben alapitottdk gorog
6s magyar fiatalok, hogy megoszthass{k
mindenkivel azt az circimcit, amit a gcirrig zene 6s

tdnc ad nekik gyermekkoruk 6ta. Az elmflt l6
6vben tobb mint 950 alkalommal l6ptek
szinpadra. Az 6llando tdnchdzak, vacsoraestek
mellett r6szt vettek olyan hazai 6s ki.ilfcildi zenei
esem6nyeken, amelyekr6l nem is ilmodtak volna.
6t6ves sztilet6snapjukat egy lemezzel
Linnepelt6k meg, misodik, eb
koncertfelv6teliiket pedig 20 l2-ben adtik ki,
amikor Gorogorszig egyik legismertebb
6nekesn5je, Glykeria budapesti koncertj6n
el5zenekark6nt l6phettek fel.

KoRl..1.l: I

Helyszin:
Kcircisi Csoma Sindor K6binyai A rendezvri:nyt timogatca;

Bethlen Gdbor Alapkezel6 Zrr.

A RENDEZVENYNTA BELEPfS INGYENES!

I 105 Budapest, Szent Liszl6 t6r 7- |
Kozpont



, --.!-{i\f O 201 ?. MAJUS I8.
MEW \ 

t t = 
li l.me orretaze0,,,,.,,,"f.:00- I Z:00

Helyszfn: Koqsis S6ndor Sporlkozpont 6s o
BARKA polt Nemzetis6gek6s Civi/S zervezefek H6zo)

I105 Budapest, lhdsz u. 24-26

/ A rendezv6nyt megnyilio:
Rsdvdnyl G*bor

K5bo nyo olpolgormestere

Jelentkez6s a labdarugo torndra:
http://bit.do/foci1 0

Szeretettel ,
VOTU

J.5g6ne S4obodos Henrietto 0630 7903217

I Szobo Bogd6n Arp6d 0620 S23t29i

tovduoi informdci6;

nk mindenkit!
F6i6mogot6k:

3(
x6eixvr

az 010 vdros

I
I
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Tudtdk, hogy a Kdbdnyen tetelepedett bo gerkertdszek
minden evben rinnepi lakomdval emldkezt€i meg oseik
fdldidr6l? Es azt, hogy a polgdrh6bord et6l m;ekut6
gdrogok az egykori K6banyat Ufl dohenygyer epUteteben
alakltottek kl kulturats kdzpontjukat? A vetUnk etd nemze -
sdgek - bolgdrok, gorogOk, szerbek - szlnes kult0rajeb6l
bOsdges lzelit6t ad az Ujhegyi Tavaszi piknik trmrr hjgyo,
mAnyos Balk6n.estle. A Jantra Neptencegyrl rtes nev6ben
az a foly6 dl tovdbb, amelynek vlddk6rOt a magyarorszdgl
bolgdrok szermaznak. A Mydros Zenekar a keserddel
gdrdg muzsikrt nepszerosifl lassan kdt 6v zede. l\Iagyaror-
szdg els6 balkdnl rezesbandlla, a Guta partyzani Brass

Band pedlg a Ku stu I ica-,llmek hangutatilt iddzt.
A plknlk mdsodik naplln, a K6benyai Giermeknapon sem
maradunk rdzf riv6sok nelkul. Daniel Speer Brass showmUso-
rdban a Csillagok hdborujdnak tndu16la is fetcse lddl. Ethivtuk
Slattyog6t €s Crncogit. hogy szlnpadra vigy€k a legsrebo
kincset. VelUnk Iesz t,takk t\,tarci is, aki az egdsisdges

6letmddrOl mesdt a jdvd qenerdctdinak.
\ektek, kedves gyermekek egye en dolgctok maradtl
Vegyetek el6 a csalad kedvenc pl6dlet. mert anetkll nincs
piknik, fogJetok kdzen tesWdreiteket, szUleiteket, nagyszLjlei-
teket, €s gyertek el kozdsen az UjhegyiM6ty,t6 partl;i; melus

utols6 hdtvdg6jdnl Patacslntdr6l iddn is gondostodunki

,1ruvh:ltd twtnh 9awlefutt, ftaJil, e;ilhttl/

ffi,-,*-,,;
D:Xovecs R6bert Antel

......../..f ....rerreftot az otorerieszrdshF-

MAJUS 25., SZ0MBAT 17:00-24:00
ururey, n,lrLy.r6 I rosz[NPAD

,,,,
IV. K(}BANYAI BAI.KAN.EST

t7.00 tjilNEPl x0SZ0Ur6
D. K(}VACS NOETNT ANTAL. KIJBANYA

POLGARMISTTRE [s KOLLATOSZ

JORGOSZ, A KdBANYAI G(jROG 0IXON.
MANYZAT TLN0KE I I7.I5 BOLGI{R,

G0R0G [s szrRn KULTURAilS MIjSOR

19.30 BALKAN FANATIC KONCERI

2I.(l(l TANCHAZ

. .... . 
. 

. ., .t.;t,,,.t, ,..., ,

PRAVO ZINEKAR I JANTRA BOLGAR

NIPIANCII|YUTTES I BIUARSZKI EMIL

OLAH AN1'lAMARIA.IYlESZECSINKA ZENEKAR

KEFI G0RoGTANCCSOPORT I HASIANC

IUZTA}IC I MYOROS ZI}IEKAR I ZORBATANCA

:....: : , ,,'.:.,:",:,1 t,,,:t.iii,,,,, ir,.i ,iif . . ,

BABRA ZENEKA I TABAN SZIRB NIPIANC.

TGYUTTIS I GUIA PARIYZA}IS BRASS BAND

AKtK ntLKUL A BALKAN.EST NE[,t i0rr rl0LNA LtTRt,
KdbJnyal Onkormenyzat

K6bdnyai Bolg,r Onkormjnyzat
Kc,ba nyat Cordg OnkotmdtyzaL
K6bilnyai Szerb Onkormenvzat

KtDl,tS

K6binya polgdrmestere
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Ilgyiittmiikiid6si Meg6llapodis

amely ldtrejdtt egyrdszr6l: Budapest F6viros XVIII. Keriilet Gdriig Nemzetis6gi
Onkormdnyzat, (1184 Budapest UttOi rit 400. ad6sz6m: 15518431-l-43) k6pviseli:
Makkain6 Szelindi Stella Elndk

m6srdszr6l: K6brinyai Gdriig Onkorminyzat, (1102 Budapest, Szent Lfuszli t5r 29.

ad6sz6m: 16927557-l-42.) Kdpviseli: Koll6tosz Jorgosz Eln0k Szerz6d6 Felek kiiztitt

az alulirott napon, helyen 6s feltetelekkel

A meg6llapod6s cdlja a k6t fdl kulturrilis, oktat6st 6rint6 tevdkenysdgeinek kdlcsdnOs

el6nydkcin alapul6 fejleszt6se, ezen iinkormiinyzatok ktizdtti kapcsolattad6s.

A felek megegyemek, hogy a jelen meg6llapod6sban leirt egyiittmiikdd6si.ik soriin

szorgalmazzdk:

- A ktilcsdniis kulturiilis 6s rntiv6szeti cserel6togatrisokat

- K0zvetlen kapcsolatok felvdteldt

- A kiizcis turisztikai 6s egydb rendezvdnyeket

- Kriziis tanulm6nyok megval6sul6s6t

Az egyiittmlik<idds elvei

. 0nszervez<id6s: helyi nemzetis6gi kezdemdnyezdsek priorit6sa, ezek t6mogat6sa, a

telepiil6si gdr6g nemzetisEg kezdemdnyez6sek sokszinrisdgdb6l fakad6 k<izdssdgi

er6forr6sok meg6rz6sdvel

. Mdrhet6s6g: az egyiittrniik<id6 szervezetek vil6gos c6lkitiiz6sek 6s eredm6ny

elvrirdsok, indik6torok alapjrln egyiittmiik6d6sre tdrekednek.

. Nyitotts6g m6s szervezetek, egyesiiletek, int6zm6nyek fel6.

Amennyiben jelen meg6llapodrisban leirt egyiittmrikiid6si tevdkenysdgnek

eredmdnyekdppen kereskedelmi drtdkii term6kek jrinnek l6tre, ds/vagy szerzli jog alit

es6 miivek szuletnek, azok at5mhban alkalmazhat6 ttirvdny figyelembe v6teldvel keriil

szabdlyozdsra.



A szerzodo felek ktiz<is vrillal6sai

Aszerzodo felek v6llalj6k, hogy

. megosztj6k egym6ssal 6l'es munkaterveiket, ds dsszehangolj6k az abban szerepl6
terveket, esemdnyeket;

. egymiist bevonjrik a nagyobb volumenii esemdnyeik szervez6sdbe akar t6mogat6kdnt,
ak6r egyiittmiikdd6 partnerk6nt;

. tfijekoztatjik egym6st a nemzetis6gi thrgyi pilyiu;ati felhiv6sokr6l

2616 rendelkezdsek

Jelen meg6llapod6st a felek hatfuozatlan id6tartamra kdtik. A megrillapod6st brirmelyik

fdl jogosult ir6sban indokolris n6lkiil 30 nap felmondrisi id6vel felmondani.

A meg6llapod6sban nem szabillyozott k6rd6sekben a Polgriri T,Orvdnykdnyvr6l sz6l6

2013. y . tdrv6ny vonatkoz6 rendelkez6sei az irdnyad6k.

Az egyiittmiikOd6si meg6llapodds kdt eredeti p6ldrinyban k6sziilt, ds az al6ir6ssal

egyidejiileg l6p hat6lyba.

Ezen egyiittmiiktid6si meg6llapod6st a Felek, elolvas6s 6s 6rtelmez6s utiin - mint
akaratukkal mindenben egyezSt - j6vrihagyilag alflirjik.

Budapest,20l9. 6prilis,, " Budapest, 2019. 6prilis,,

Makkain6 Szelindi Stella
Elndk
Budapest F6vriros XVIII. keriilet
Gdrdg Nemzetis6gi Onkormiinyzat

Koll6tosz Jorgosz
Elnitk

K6b6nyai Gdrdg Onkorm6nyzat
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I)gyiittmiikiid6si Megdllapodf s

amely l6trejdtt egyrdszr6l: JK6binyai Giiriig Onkormanyzat, (1102 Budapest Szent
Lasd6 Gr 29. adoszdm1692.7557 -l-42) kdpviseli: Kolliitosz Jorgosz Eln6k

m6srdszr6l: Magyarorsz6gi Nemzetis6gek szinhizi rdrsulata, (2119, pdcel,
Fels6sor vtca 173. ad6sz6m: 18874613-l-13.) Kdpviseli: Trojan Ttinde Anna Eln0k
Szerzbdb Felek kdzdtt az alulirott napon, helyen ds felt6telekkel

A meg6llapod6s cdlja a ket fdl kultur6lis, oktatrist 6rint6 tev6kenys6geinek k6lcs0nris
el6nydkdn alapul6 fejleszt6se, ezen onkorm6nyzat ds Szinhr2i rrirsulat kiiz<itti
kapcsolattartris .

A felek megegyeznek, hogy a jelen megrillapod6sban leirt egyiittmtikdddsiik soriin
szorgalmaz"itk:.

- A kdlcsdnds kultur6lis 6s mrivdszeti egyiittmiikdd6st

- Krizvetlen kapcsolatok felv6tel6t

- A kdztis turisztikai ds egydb rendezv6nyek krizds lebonyolit6s6t

- Szinh6zi el6ad6sok terjeszt6sdt

- 6kori grirrig szinh6z tdrt6nelmdnek felkutat6sa: Dion

Az egyiittmiik<idds elvei

' 0nszervez<id6s: helyi nemzetisdgi kezdemlnyez€,sek prioritilsa, ezek trimogat6sa, a

telepiildsi giirog nemzetis6g kezdem6nyez6sek soksziniis6gdb6l fakad6 kdzrissdgi

er6fornisok meg6rzds6vel

' M6rhet6s6g: az egyiittmiikdd6 szervezetek viligos cdlkitiizdsek 6s eredm6ny

elvrir6sok, indik6torok alapjrin egyiittmiikijd6sre trirekednek.
. Nyitotts6g m6s szervezetek, egyesiiletek, intdzmdnyek fe16.

Amennyiben jelen meg6llapoddsban leirt egyiittmiiktid6si tev6kenysdgnek

eredm6nyekdppen kereskedelmi drtdkii term6kek jdnnek l6tre, 6s/vagy szerzli jog al6

es6 miivek sztletnek, azok a t6mriban alkalmazhat6 ttirvdny figyelembe v6teldvel keriil
szabdlyozdsra.



A. szerzldb felek k0z6s v6llal6sai

A szerzldb felek vrillaljrik, hogy

' megosztjiik egymiissar dves munkaterveiket, ds dsszehangoljrik az abban szerepl6
terveket, esemdnyeket;

'egymdst bevonj6k a nagyobb volumenii esemdnyeik szervezdsdbe ak6r trimogat6kdnt,
akrir egyiittmiikdd6 partnerkint;

.tdj6koztatjdkegymdstanemzetisdgitirgyip6ly6zatrfelhivdsokr6l

Zir6 rendelkezlsek

Jelen meg6llapodrist a felek hittfurozatlanid6tartamra k6tik. A megrillapod6st brirmelyik
fdl jogosult iriisban indokorris ndrkiir 30 nap felmondrisi idtiver felmondani.

A megrillapod6sban nem szabilryozorl k6rd6sekben a porg6ri T6rv6nyk6nyvrril sz6l62013. V. td,rvdny vonatkoz6 rendelkezdsei azirdnyadilk.

Az 
.egyiittmtikdd6si meg6flapod6s kdt eredeti p6ldrinyban k6sziirt, ds az aliiirrissalegyidejiileg l6p hat6lyba.

Ezen egyiittmiik.ddsi meg6llapoddst a Felek, elorvas6s 6s 6rtelmez6s utiin - mintakaratukkal mindenben egyezdt _ j6vrih agy6lagatiiiqrir'..

Budapest, 2019. dprilis Budapest, 2019. 6prilis

Trojan Tiinde Anna
Elndk
Magyarorsz6gi Nemzetis6gek SzinhLzi'I iirsulara Kultur6lis Egyesiilete

Koll6tosz Jorgosz
Elnttk

K6brinyai Gdr6g OnkormriLnyzat



BACSKA
A zenekar 1990-ben alakult Gardn, 6s az6ta is

Garai tam burazenekark6nt miikodik. A zenekari
tagok kiv6tel n6lkiil a Vaskrjti szdrrnazis[ ismert
muzsikusnil Ribir J6zsefnrll kezdt6k
pdfyafutdsukat. Azota a zenekar 5 f5re csokkent
de ezzel a letszimmal tciretleniil (rs elhivatottan
ipoljik a hagyom{nyokat 6s f5 profilunknak
tartjik a bunyevdc, szerb, horv{t, magyar 6s
makedon n6pzene ipolisit. Rendszeresen
jitszanak Prelokat, tinch{zakat, sztilet6snapi
osszejoveteleket, 6s tdnccsoportol< kis6ret6ben
is kozre m(kodnek, mint p,Sldiul Garai
tdnccsoport, Csivolyi tanccsoPort,

MYDROS
A Mydros zenekart 200 l-ben alapitottik gorcig
6s magyar fiatalok, hogy megoszthassik
mindenkivel azt az circimot, amit a gorog zene 6s
tdnc ad nekik gyermekkoruk 6ta. Az elmrilt l6
6vben t6bb mint 950 alkalommal l6ptek
szinpadra. Az dlland6 tinchizak, vacsoraesrek
mellett r6szt vertek olyan hazai 6s kiilfcildi zenei
esem6nyeken, amelyekr5l nem is dlmodtak volna.
Ot6ves szrilet6snapju kat egy lemezzel
rinnepelt6k meg, misodik, 615

koncertfelv6teli.iket pedig 20 l2-ben adtik ki,
amikor Gorogorszdg egyik legismertebb
6nekesn5le, Glykeria budapesti koncertj6n
el5zenekark6nt l6phettek fel.Hercegsz{nt6i tdnccsoport 6s meg sorolhatn{nk.

........L0.....te116k1et ar el6terle<7r61r' -

KOR(UIT

Helyszin:
KOSZI - szfnhizterem
I 105 Budapest - K6bdnya, Elcid u. I

A RENDEZVENYRE A BELEPIiS INGYENESI

BETHTLN 6ABoR

A rendezv6nyt rimogatla:
Bethlen G{bor Alapkez el6 Zrt .


