
MEGHiV6

A K6bfuyai Gdrdg Onkorminyzat
K6pvisel6-testiilete

2019. szeptember 18-dr 10.00 6rai kezdettel

a Gdr0g Klubban (1104 Bp. X. ker., Kada utcal2l. sz.)

test eti iil6st tart,
melyre ez[ton meghivom.

Napirerdi pontok:

l. Beszdnol6 a K6binyai Gdrdg Onkormdnyzat 2019. 6vi kdlts6gvet6s6nek
m6dosltdsdra (sz6beli eldterjesdes)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elndk

2. Beszdmold a gdrdg kultur{lis 6rdks6g6nek ,pol6slval kapcsolatos feladatok
ellitdsa c6ljrib6l 2019. jnnius 13-dn az ijjivarizsolt Sportligetbetr a K6bdnyai
Junidlis rendezv6nyr6l 6s retro k6bdnyai focigdlirdl (szobeli el6terjesztds)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz eln6k

3. Besz{mold a kulturilis baryomrinyok dpoldsa c6ljdb6l 2019. jtnius l6-{n a

Vigszlnhdzbatr (1137 Budapest, Sze[t Istv6n krt. 14.) megrendezett Tabdn estrdl
(sz6b€li eloterjesztds)
Eliiad6: Kollatosz Jorgosz elndk

4. Beszimold a giiriig kulturilis 6riiks6g6nek ipolisival kapcsolatos feladatok
ell6t{sa cdlj{b6l 2019. jinius 27-e 6s 30-a kiiziitt megretrdezett hasromdnyos
Szent Ldszl6-nrpi iinnepsdgr6l (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Kollatosz Jorgosz elndk

5. Beszimol6 I gdrdg kulturdlis ordkseg€nek dpoldsival kipcsohtos feladatok
ell6t{sa c6ljib6l 2019. augusztus 20-in megrendezett Szent Istvin-napi
iitrtreps6g16l (szobeli el6terjeszds)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elntik

6. Besz{mol6 I kulturdlfu 6rdks6gdnek dpoldsival k&pcsolatos feladatok ellitisa
c6ljdb6l 2019. sugusztus 3l-6tr K6b6nyin az 6hery parkban megrendezett XII.
K6bdnyai Rendvodelmi Napr6l 6s f6zdv€rsetryrdl (sz6beli el6terjeszt6s)
E16ad6: Koll6tosz Jorgosz elndk

7. Jayaslat a gilriig kulturdlis tiraiksdgdnek ipol{sdval kapcsolatos feladatok elldtdsa
c6ljib6l az Ar.di v€rtan[k tisztelet6re 2019. okt6ber 4-6n 10,00 r6rakor
megrendezdsre keriil6 megeml6kez6sre (sz6beli el6terjesztds)
EI6ad6: Koll6tosz Jorgosz elndk

8. Beszdmot6 a 9616g kultur{tis hi$/omlnyok 6rz6se c6ljib6l 2019. szeptemter 5-
6u, 15.00 6rakor megretrdezett Giirtig Kulturdlis Naprdl (szobeli eliiterjesztds)
E16ad6: Koll6tosz Jorgosz elndk

9. Besz{mol6 a gdrdg kulturdlis hagrominyok 6rzdse c6ljibdl a ,,K6b{nyai
giiriigiik" mrg/arorszrgi giiriigdk tiirt6tretei a polgdrhiboni id6szak6bdl cimfi
k6!,ry161 (sz6beli el6terjesztds)
E16ad6: Koll6tosz Jorgosz elndk



10.

11.

Javaslat a gdrdg kultunllis haryominyok 6s testv6rvirosi kapcsolatok ipolisa
c6lj{b6l 2019. oktdber l-jdt6l - okt6ber 7-6ig a giiriigorszigi Lit6choro
testvdrv{rosdbdl Kdbinytra a Zrinyi Gimtr{ziumba 6rkez6 cseredi{kok
programjaira (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Kollatosz Jorgosz elniik
Javaslat a kulturilis haryominyok ,pol6sa c6ljdb6l 2019. okt6ber 5-6n, 18.00
6rakor s Kdriisi Csoma SSndor K6bdnyai Kulturdlis Kiizpont (1105 Budapest,
Szent Ldszl6 t6r 7-14.) szinhdztermdbel megrendezdsre keriild ,,Balkin Hangia
tr'esztivdlra" (sz6beli el6teiesztds)
EI6ad6: Kollatosz Jorgosz elndk

Esetleges tivolmandas6t kdrem, a Polgdmesteri Hivatal 4338-l4l-es telefonszimtur jelezni
sziveskedj6k.

Budapest, 2019. szeptember I l.



K6BANYAT cOROc oNKoRMANyzAT
KEPVISEL6-TESTULETE

ll02 Budapest, Szent Liszl6 t6r 29.

JEGYZOKONYV

K6sziilt: a K6b6nyai Gdrdg 6nkorm6ny zat 2019. szeptember l8-rin 10.00 6rai
kezdettel, a ll04 Bp. X. ker., Kada utca 120. sz. alatti nemzetisdgi
irod6ban megtartott testUleti tlldsdn.

Jelen vannak: Koll6tosz Jorgosz elnok
Bajkai Vasziliki elndkhelyettes
Dr. Klicasz Szpirosz kdpvisel<i

A K6bdnyai Polgirmesteri Hivatal r6sz6r6l tan6cskozisi joggal:
dr. Szabados Ott6 jogtan6csos
J6g6n€ Szabados Henrietta ciyil €s nemzetisdgi refcrens

Kollitosz Jorgosz, a K6b6nyai Gdrtig Onkormanyzat elniike iidvdzli a megielenteket 6s
a testtlleti iil6st megnyitja. Meg6llapitja, hory a testtileti illdsen 3 fri kdpvisel<i
megielent, is a testtllet hat6rozatkdpes. Bejelenti, hogy a jegyz6ktinyv magyar nyelyen
kdsziil. Kdr mindenkit, ho$/ az iilds jelenl€ti ivdt lrj6* al6, amely a jegyz6kirnyviik,
amely kozokiratnak min6siil metliklet6t kepezi az elkdszitefi meghiv6val ds az irrisbeli
eloterjesztisekket egytitt. Javasolj4 hogy a jeryztikdnyv hitelesitdsdvel Bajkai Vasziliki
kepvisetdt bizza meg a Kdpviseld-testiilet. Kdri a szayazatok megtdteldt.

Eln6k A K6pvisel6-testiilet 3 l6vel hat6rozatkdpes.

66/2019. (IX. 18.) K6b6nvai Gdrds Ookorm6nvzat K6pvisel6-testiitet6nek
hatirozata
(3 igen, eryhangf szavaz attal)

K6b6nyai G0r0g Onkorm6nyzat Kdpviseld-testtilete a je$/z6konyy hitelesitdsdvel
Bajkai Vasziliki kdpvisel6t megbizza.

Elntik: Bejelenti, hogy a jeg5rz6kdnyvet J6g6nd Szabados Henrietta civil ds nemzetisdgi
referens vezeti.

Ehiik: Ismerteti a napirendi pontokat, majd kdri a szayazatok megtdteldt.

Elniik: A Kdpvisel<i-testtllet 3 ftr/el hatiroza&dpes.
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6712019, (IX. 18.) K6b6tryai ciiriie Onkormdnyzat Kdpvisel6-testiitet6nek
hatirozata
(3 igen, egrhangri szavazattal)

Kribrinyai Gdrdg ontormrinyzat Kdpvisel6-testiilete a testuleti iilds napirendjdt az
al6bbiak szerint fogadja el:

l. Besz6mol6 a K6bdnyai G0riig Onkorminyzat 2}lg. 6vi kiilts6gyet6s6rek
m6dosit6s6ra (sz6beli ekiterj esztds)
E16ad6: Koll6tosz Jorgosz elndk

2. Besz6mol6 a gdrig kulturr{lis 0rdks6g6nek {polisaval kapcsolatos feladatok
e[6t6sa c6lj6b6l 2019. jrinius l3-6t az rijj6varizsolt Sportligetben a
Kdb6nyai Juni6lis rendezvdnyr6l 6s retro k6b6tryai focig6ldrtil (sz6beli
eloteriesztds)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elndk

3. BeszSmol6 a kulturilis hagyomiryok 6pol6sa c6ljrib6l 20I9, jtnius 16-6r a
Vigszinhdzban (1137 Budapest, Szent Istvin krt. 14.) megrendezett Tab6n
estr6l (sz6beli el<iterjesztds)
Elclad6: Kollitosz Jorgosz elndk

4. Beszimol6 a gOriig kulturilis iiriiksdg6nek ipoLisfval kapcsolatos feladatok
ellatdsa c6lj6b6l 2019. jrinius 27-e 6s 30-a kdziitt megrendezett hagyom6nyos
Szent Liszl6-napi iinneps6gr6l (sz6beli el<iterjesztds)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elndk

5. Besz6mol6 a g6rdg kulturilis drtiks6g6nek 6pol6s6val kapcsolatos feladatok
ell6t6sa c6ljib6l 2019. augusztus 20-6n megrendezett Szetrt Isty6n-n8pi
iinneps6gr6l (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Kotl6tosz Jorgosz elndk

6. Besz6mol6 a knlturilis iiriiksdgdnek 6pol6s6val kapcsolatos feladatok
ellitdsa cdljdb6l 2019. augusztus 31-6n K6b6ny6n az 6hegy parkban
megrendezett XIL K6binyai Rendv6delmi Nap161 6s f6zdversenyr6l (sz6beli
el6terjesztds)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elndk

7. Javaslat a giiriig kulturilis 6rdks6g6nek 6pol6s6val kapcsolatos feladatok
elHtnsa cdljib6l az Aradi v6rtanrik tisztelet6re 2019. okt6ber 4-6n 10.00
6rakor megretrd€z6sre keriil6 megeml6kez6sre (sz6beli eldterjesztds)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz eln6k

8. Beszimolti a giiriig kulturdlis hagyomdnyok 6rz6se c61j6b612019. szeptember
5-6n, 15.00 drakor megrendezett cdriig Kuttur6lis Napr6l (sz6beli
el6terjesztds)
Elciad6: Koll6tosz Jorgosz elniik

9. Besz6mol6 a giiriig kulturdlis hagyomAnyok 6rz6se cdlj6b6l a ,,K6b6nyai
gtirdgbk" magrarorszigi giirtigdk tiirt6netei a polgirh6bori id6szak6b6l
cimii kiinlar6l (sz6beli el6teieszrds)
Eltiad6: Koll6tosz Jorgosz elnok

10. Jayaslat a giiriig kultur6lis hagyom6ayok 6s testv6ryirosi kapcsolatok
npoHsa c6lj6b6l 2019. okt6ber 1-j6t6l - okt6ber 7-6ig a gtirdgorszigi
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Lit6choro testv€rvfros6b6l K6b6ny6ra a Zritryi Gimndziumba 6rkez6
cseredi{kok programjaira (sz6beli ekiterjesztds)
El6ad6: Kolt6tosz Jorgosz elndk

11. Jayaslat a kultur6lis hagyom6nyok 6pol6sa c6ljib6t 2019, okt6ber 5-6n,
18.00 6rakor a Koriisi Csoma Sindor K6b6nyai Kultur6lis Kdzpont (1105
Budapest, Szent L6szl6 t6r 7-14.) szfnhAzterm6ber megrendez6sre keriil6
,,BalMn Hangia Fesztiv6lra" (sz6beli el<iterjesztds)
El6ad6: Kolldtosz Jorgosz elniik

1. napirendi potrt tirgya: Beszimol6 a K6b6tryai Giirtig Onkorminyzlt 2019. 6vi
kiilts6gvet6s6nek m6dositisira (sz6beli eloterjesztds)

Elndk T6jdkoztatja a kdpvisel6ket, hoS/ a 2019. dyi kOltsdgvetds m6dositdsa
sziiksdges, mivel a Gazdasrigi ds Pdnziig;ri F6osztdly t6jdkoztat6sa szerint az egyes
Ibkitnyvi sz6ml6kon nincs elegend6 ellit&ryzat. Ez utiin ismerteti a rdszletes
6tcsoportosit si javaslatot ds kdri a kdpvisel6ket, hogy mondj6k el v€lemdnyiiket,
egyet&tds esetdn tegydk meg szavazataikat.

Bajkai Vasziliki: Eg/etdrt az elndk iavaslat6val.

Elniik A Kdpviseto-testtilet 3 ftvel hatirozatkdpes.

68/2019. (IX. 18.) K6binyai ciiriiE 6trkorm6nyzat K6pviset6-testUlet6nek
hal6rozata
(3 igen, egyhangi szavazattal)

1. A K6b6nyai Gdrtig Onkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete a K6b6nyai G6riig
Onkorm6nyzat 2019. dvi kdltsdgvetdsdr6l szbl6 14/2019. (II. 15.) hat&ozat6r az al6bbiak
szerint m6dositja ds az al6bbi rovatoka helyezi:

K2 Munkaad6kat terhel6jr4ruldkok ds szoci6lis hozzrij6rul6si -49 057 Ft

ad6, onkdnt vAllalt feladat
K3 Dologi kiad6sok, dnkdnt v61la1t feladat -95 568 Ft

K3 Dotogi kiad6solq kittelezb feladat 144 625Fr

2. A Kdpvisel6-testiilet felkdri az elnokdt a sziiksdges intdzkedCsek megtdreltue.
Hat6rid6: azonnal
Fele[6s: elndk
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2. napirendi pont t6rgya: Besz6mol6 a gdrdg kulturdlis iiriiksog6nek 6pol6sival
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6ljdb6l 2019. jrinius l3-An az tjjrivarizsolt
Sportligetben a K6b6nyai Junidlis rendezy6nyre 6s retro k6binyai focig{lir6l
(sz6beli eldterjesztds)

Elndk: T6jdkoztatja kdpvisel6ket an6l, hogy a giirdg kultur6lis iiriiks6g6rek
6pol6sival kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj6b6l 2019. jtinius l3-ir,;, az
ijjAvardzsolt Sportligetben megrendezett K6binyai Juni{lis rerdezv6tryeD es a
retro kdb6nyai focig6l6n r6szt vettek eS/ gdrtig focicsapattal. A rendezvdny f6vednclke
D. Kovi4cs R6bert Antal, K6brinya Polg6rmestere volt. Kdri a beszrimol6 elfogadrisrit,
majd a szavazatok megtdtelet.

Bajkai Vasziliki: Egyetdrt az elnok javaslatiival.

Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 fbvel hat6rozatkdpes.

69/2019. OX. 18.) K6b6nvai Giiriie Onkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangf szavazattal)

K6btuyai GOrOg onkormanyzat Kdpvisel6-testUlete Kolliitosz Jorgosz elndk
besz6mol6j6t a giirdg kulturilis iiriiks6g6nek 6pol6sival kapcsolatos feladatok
ell6t6sa c6ljdb6l 2019. jrinius 13-dn az fjj{vardaolt Sportligelber megrendezett
K6b6nyai Junidlis rendezvduyr6l ds a retro k6bitryai focigil6r6l elfogadja.

3. napirendi pont t6rgya: Beszimol6 a kultur6lis hagyom6nyok ripokisa c6lj6b6l
2019, jtinius 16-6n a Vigszinh 6zbal (1137 Budapest, Szetrt Istv6tr krt. 14.)
megretrdezett Tab6n estr6l (sz6beli el<ite{esztds)

Elndk: T6j6koztata a kdpvisel6ket arr6l, hogy a kultur6lis hagyom6nyok 6pol6sa
cdljib6l a K6b6nyai Szerb dnkormAnyzat 6ltal 2019. jrinius 16-6n 19.00 - 23.00 6ra
k6z0tt a Vigszinhtizban (1137 Bp., Szent Istviin krt. 14.) megrendezett Tab6n estr6l
elfogadja. Kdri a besz6mot6 €tfogades{4t, majd a szavazatok megtdteldt.

Bajkai Vasziliki: Egyetdrt az eln6k javaslat6val, ds irrdmmel vett rdszt az iinnepsdgen.

Eln0k: A Kdpvisel6-testUlet 3 fiivel hattuozatk€pes.

70/2019. OX. 18,) K6b6nvai Gdrdq Onkormdnvzat K6pvisel6-testiiletdnek
hat6rozata
(3 igen, egihangri szavazattal)

A K6b6nyai Giiriig onkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete Kollatosz Jorgosz elndk
beszimot6j6t a feladatalapf t6mogatdsr6l a kultur6lis hagyominyok ripohsa c6ljAb6l



5

a K6b6nyai Szerb onkorm6nyzat 6ltat 2019. jrinius l6-6n a Vigszinhizbat (1131 Bp.,
Szert Isw6n krt. 14.) megrendezen Tab6r estrdl elfogadja.

4. napirendi pont t6rgya: Besz6mol6 a giiriig kulturrilis iirdks6g6nek 6pol6s6val
kapcsolatos feladatok ellitisa c6lj6b6l 2019. jrinius 27-€ 6s 30-a kdzdtt
megrendezett hagyomdnyos Szent Ldszl6-napi iinneps6gr6l (sz6beli eloterjesztds)

Elnitk: TAjdkoztatja kdpvisel6ket, hogy a gdrog kultrrdlis drdks6g6nek 6pol6s6val
kapcsolatos feladatok ellitisa c6lj6b6l a Budapest Fovr4ros X. keriilet Krib6nyai
onkorm6nyzattal kiiztisen 2019. jfnius 27-e ds jrinius 30-a kozott megendezt6k a
hagyomii,nyos Szent L6szl6-napi rendezvinyeket ds kultur6lis programokat. A
Kdpvisel6-testiilet tagjai rdszt yettek az esemdnyeken, tttbbek kdzott a ,,K6banya
diszpolgdra" 6s a K6b6ny6drt, a Szent L6szl6 dij, az elismer6 cimek iitadiisi iinnepsdgdn,
az azt. k6vet6 fogadiison a K6rdsi Csoma Srindor Ktibrinyai Kultur6lis K6zpontban 6s a
Szent L5szl6-szobor koszoruz6srin. Kdri a beszrimol6 elfogad6st, szavazatok megtdteldt.

Bajkai Vasziliki: Egyetdrt az elndk javaslatiival.

Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 fiivel hattuozatkdpes.

7112019. (IX. 18.) K6bdnyai Giiriie dnkorm{nvzat K6ovisel6-testiilet6nek
hstirozata
(3 igen, eglihangri szavazattal)

K6brinyai G0rdg Onlorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete Kolt6tosz Jorgosz elntik
beszilmol6j6t a gdr0g kultur6lis iirdks6g6nek 6polds6val kapcsolatos feladatok
ell6t6sa celjib6l a 2019. jrinius 27-t6l - jrinius 30-6ig tart6 Szent L6szl6 Napok
rendezvdnyein - a ,,K6bAnya diszpolg6ra", a Krib6nyri6rt, a Szent Liiszl6 dij ds az
elismer6 cimek ritad5si tinnepsdgriil ds a Szent Liiszl6-szobor koszoruz6sa programjain
val6 rdszvdtelr6l elfogadja.

5. napirendi pont tdrgya: Besz6mol6 a gdrdg kultur6lis iiraiks6gdtrek 6pol6s6yal
kapcsolatos feladatok elkitrisa c6ljib6l 2019. augusztus 20-6n megrendezett Szent
Istv6tr-napi iinneps€grril (sz6beli ekiterjesads)

Eltriik: T6jekoztatja a kdpvisel<iket, hogy a kultur6lis tirdks6g6nek 6pol6s6val
kapcsolatos feladatok ell6tisa c6ljAb6l egyiittmiikddve a Budapesl F6vAros X. keriilet
K6b6nyai 6nkorm6nyzatt6l rdszt vettek a Magrar Oltr{r el6tti tdren ( 1105 Budapest X.,
Szent L6szl6 tdr 7-14.) 2019. augusztus 20-6n 10.00 6rakor megrendezett Szent Istv6o-
napi iinneps6gen. A kultur6lis miisoron rdszt vett dr. Kliciisz Szpirosz kdpvisel6.
Unnepi beszddet mondott D. Koyiics R6bert Antal K6b6nya polgiirmestere, yalamint a

ker[leti eryhtizak (katolikus, evangdlikus, reformritus) k6pvisel6i. Kdzremiikiidtek a

P6dium Szinh6a miivdszei. Sor keriilt kenydrszenteldsre, koszorirziisra a miisor
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Himnusszal kezd6ddtt, majd Sz6zattal zdrult. Kiri a kepvisel6ket, hog fogadjrik el a
besz6mol6t.

Bajkai Vasziliki: Egyetdrt az elnok javaslatival.

Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 fiivel hat&ozatkdpes.

7212019. OX. 18.) K6binvai Giirds Onkormfnvzat K6ovisel6-testiilet6nek
hatdrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6bAnyai Gdrdg Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testlilete Kolliitosz Jorgosz elndk
beszAmol6j6t a giiriig kulturAlis 6riiks6g6nek 6pol6srival kapcsolatos feladatok
ellit6sa c6ljib6l, valamint a 2018. augusztus 20-dn a Magyar Olt6r el6tti tdren
(Budapest X., Szent Ldszli 161 7-14.) megrendezett Szent Istydn-napi iinneps6gr6l
elfogadja.

6. napirendi pont tdrg/a: Besz6mol6 a kulturilis iiriiksdg6nek ipolisival
kapcsolatos feladatok ell6tdsa c6ljib6l 2019. augusztus 31-6n K6brinyrin az 6hegy
parkban megrendezett XII. K6brinyai RendvedelDi Napr6l 6s f6z6yerseryr6l
(sz6beli el6teiesztds)

Eltrdk: T6jikoztatja a kdpvisel6ket arr6l, hogr a kulturilis drdks6g6nek ripol6s6val
kapcsolatos feladatok elkit6sa c6lj6b6l a Budapest Fov6ros X. kertilet K6bAnyai
OnkormAnyzatt6l meghiv6st kaptak 6s a fiiz6versenyen is rdszt vettek az Ohegy parkban
2019. augusztus 3l-dn megrendezett XII. K6binyai Rendv6delmi Napr6l 6s

f6z6versenyr6l. A rendezvdnyen rdszt vettek a kdpvisetok, akik ha$/omAnyos g6rdg
nemzeti e&leket kdszitettek gasztron6miai bemutat6val egybekiitve €s megkin6lt6k a
venddgeket. Unnepi kdszdnt<it mondott D. Koviics R6bert Antal Kob6nya
polgdrmestere. Sor kertllt f6z6versenyre, katonai testneveldsre, lovas par6ddra,
szolgalati kutyAs bemutat6ra, kozelharc bemutat6ra" tiizolt6 ds mentdsi gyakorlatra. A
gyerekek rdszire voltak U$/essdgi versenyek, j6tdkos vetdlkedok, bemutat6k sok-sok
zendvel, szinpadi eldad6sokkal egybekotve. A K6br4nyai Giiritg Onkorm6nyzat a
program rendezvdnyszewezasi, dekor6ci6 es dologi kdttsdgeihez brutt6 80 000 Ft
keretosszeget biztosit a 2019. Evi kdltsdgvetdsben meghat6rozott dologi kiadrisok
terhdre. Kdd a beszimol6 elfogad6s6t, majd a szavazatok megt€teldt.

Bajkai Vasziliki: E$/etdfi az alndk javaslatrival.

Elndk: A Kdpvisel6-testiilet 3 ftivel hatiirozatkdpes.
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7312019. OX. 18.) K6brnvai Giiroe Onkorminvzat K6Dvisel6-testiilet6nek
hatArozata
(3 igen, egyhangf szavaz attal)

l. K6btuyai Gairdg Onkorm6nyzat K6pvisel6-testtilete Kolltitosz Jorgosz elntik
t6jdkoztat6j6t a kultur{lis 6rdks6g6nek 6pol6s6val kapcsolatos feladatok ell6t6sa

.OqaUOt, " 
fetadatalapri timogatriir6l, valamint a 2019. augusztus 31-6n az 6hegy

parkban megrendezett XII, K6b6nyai Rendv6delmi Nap retrdezv6nyr6l ds

fbz6versenyrdl elfogadja. A program rendezvdnyszervezdsi, dekor6ci6 ds dologi
koltsdgeihez brutt6 80 000 Ft keretosszeget biztosltott a 2019. €vi kolts€gvetdsben

meghatifuozott dologi kiad6sok terhdre.
A feladatalapli trimogat6s felhasm6liisa az el6ir6nyozottak €s tervezettek szerint a

teleptil€s nemzetisdgi dletdnek fellenditdsdt, szinesitdsdt szolgrilt6'k a megval6sult
kitzaissdgi programok, valamint nemzetis€gi hagyom6ny -ds kulttha ripol6siinak

kdsz6nhet6en. A feladatalapf t6mogat6s felhaszn6l6sa sor6n a nemzetisegi

iinkorm6nyzat kiemelt figyelmet forditott az itris6g nemzetisdgi 6letbe val6 bevon6siira,

a fiatal gener6ci6ban a nemzetisegi hovatartoza,s AtitrdkiGsdnek mdlyitdsdre.

2. A Kdpvisel6-teslulet felkdri az elnokdt a sziiksdges intdzkeddsek megtdteldre.

Hat6rido:
Felel6s:

azonnal
elniik

7. napirendi pont l6rSla: Javaslat a gdriig kultur6lis iiriiks6gdnek 6pol{s6val
kapcsolatos felad.tok elldt6sa c6lj6b6l az Aradi Y6rtatr[k tisztelet6re 2019. okt6ber
4-6n 10.00 6rakor megrendez6sre kerlil6 megeml6k€z6sre (sz6beli eloterjesztds)

Eltrdk: Tajikoztatja kCpvisel6ket arr6l, hogy egyi.ittmiikddve a Budapest F<iv6ros X.
kerulet K6b6nyai Onkorm6nyzattal a giiriig kulturAlis tirdks6g6nek 6pol{sival
kapcsolatos feladatok €Uitisa c6tj6b6l rdszt vesznek 2019. okt6ber 5-6n 10.00 6mkor
az Aradi vdrtanfk tiszteletdre megrendezdsre keriilo unnepi megemldkezdsen a

R6koskereszturi 0j koztemet6 1848-as sirhelyekndl (1108 Budapest, X., Kozma utca 8-

10.). A k6pvisel6k rdszt vesznek a koszoruzrison. Unnepi beszddet mond dr. Varjund dr.

Fekete Ildik6 tankeruleti igazgat6. Kdzrem0kddnek az Utloi Uti Magyar-Angol Kdt
Tanitasi Nyelvii Altaliinos Iskola tanul6i: A megeml€kezds koszorfz6ssal z6rul.

Javasolja, hogy a koszoru koltsdgdhez brutt6 l0 000 Ft iisszeget biztositsanak a 2019.

dyi kdltsdgvetdsben meghatifuozott dologi kiad6sok terhdre. Kdri a besz6mol6

elfogad6s6t, majd a szavazatok megteteldt.

Bajkai Vasziliki: Egyetdrt az eln6k javaslat6val.

Elntik: A Kdpvisel6-test0let 3 f6vel hatiirozatkdpes.
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7412019. (IX. 18.) Kdbfnvai Gtiriis 6nkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hat6rozata
(3 igen, egyhangri sz avazattal)

1. Kdbrinyai Gdrdg Onkorm{4nyzat Kdpvisel6-testiilete a giirOg kultur6lis Ordks6gdnek
ipolisival kapcsolatos feladatok ell6t6sa cdljeb6l Kolliitosz Jorgosz elnitk
besaimol6j6t a 2019. okt6ber 4-6n 10.00 6rakor az Aradi v6rtanrik tiszteletere
megrendezdsre kerUl6 ilnnepi megeml6kez6s16l a Riikoskereszturi Uj kdztemet6 1848-
as sirhelyekndl (1108 Budapest, X., Kozma utca 8-10.) elfogadja. A koszorf
koltsdgeihez brult6 l0 000 Ft iisszeget biztoslt a 2019. dvi kiiltsdgvetdsben
meghati4rozott dologi kiadrisok terhdre.

2. A Kipviset6-testtlet felkdri az elnokot a sziiksdges intdzkeddsek megtdtel€re.
HattuidS:
Felel6s:

azomal
elndk

8, napirendi potrt tirgya: Beszimol6 a giirog kulturelis hagyomdnyok 6rz6se
c6lj6b6l 2019. szeptember 5-6n, 15.00 6rakor megretrdezett Giiriig Kulturilis
Napr6l (sz6beli eloterjesztds)

Elndk: TAjdkoztatja kdpvisel6ket an6l, hoS. a giiriig kultur6lis hagyominyok 6rz6se
c6ljib6l 2019. szeptember 5-6n 15.00 6rakor Gdrdg Kultunilis Nap iinnepsdget
szervezek a Gdrdg Klubban a ker[leti nyugdijasok, drdekl6d6 glrerekek ds venddgek
raszdre. A rendezvdnyt Kolli4tosz Jorgosz elndk nyitotta meg. Hallhattak gdr6g
versik6kek, dn€ket 6s jatszott a Gitritg Ilusrigi Zerckar. Az iinnepsdget gdrog t6nch6z
zifuta. Az itnkormiinyzil a rer,dezyer.y koltsdgeire brutt6 200 000 Ft keretosszeget
biztositott a 2019. tzvi ktiltsdgvetdsben a feladatalapri t6mogatiisban meghaterozott
dologi kiad6sok terh€re. K6ri a beszimol6 elfogad6s6t, majd a szavazatok megtdteldt.

Bajkai Vasziliki: Oriimmel vesz rdszt a rendezvdnyen. Egretdrt az eln6k j avaslat6val.

Elniik: A Kdpvisel6-testtilet 3 fiivel hatiirozatkdpes.

7512019. OX. 18.) Kdb6nvai Giirtis Otrkormdtrvzat Kdpvisel6-testiilet6nek
hatdrozata
(3 igen, egrhang0 sz ayazatlal)

A K6b6nyai Gdriig dnkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete Koll6tosz Jorgosz beszi4mol6jiit a
gdriig kultur6lis hagyominyok 6rz6se c6ljAb6l 2019. szeptember 5-dn, 15.00 6rakor a
C6riig Klubban (1104 Budapest, Kada utca 120.) kultur6lis miisorral, gasztron6miai
bemutat6val e$/bekdtott a Gdrdg Kultur6lis Napr6l elfogadja.
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9, napirendi pont t6rg/a: Besaimol6 I giiriig kultur6lis hagyom6nyok 6rz6se
c6lj6b6l a 

"K6b6nyai 
giiriigiik" masrarorszigi gairiigiik tiirtenetei a polg6rhdbori

id6szakdb6l cimii kbnyvr6l (sz6beli el6te{esztds)

Elnitk T6jikoratja kdpvisel6ket arr6l, hogy a giirdg kultur6lis hagyom6nyok 6rz6se
c6lj6b6l 2019. szeptember 4-6n megielent a ,,K6bAnyai gdrogdk" cimii kitnyv a
K6b6nyai Giiritg Onkorm6nyzat szervezds€ben ds a K6bAnyai Onkorm6nyzar
t6mogat6s6val. A kdnyv nyomdai kiad6sa kdltsdgeire brutt6 500 000 Ft keretiisszeget
biztositottak a2019.,vi ktiltsdgvetdsben meghattuozott dologi kiad6sok rerhdre. 6szre
tervezik a kdnyvbemutat6t. Kiisziini a kdpvisel6k segitsdgdt. Kdri a besz6mol6
elfogad6s6t, majd a szavazatok megtdteldt.

Bajkai Vasziliki: Nagyon 6riil, hogr megjelent a kdnyv, nagyon sokat dolgoztak mjta.
Egyetdrt az elndk.iavaslatiival.

Elndk A Kdpviseld-testiilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

7612019. OX. 18.) K6b6nvai G6rds Oukorminvzat K6nvisel6-testiilet6nek
hat,Iozata
(3 igen, egihangf szavazattal)

A K6brinyai Gdrdg Onkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete Kolliitosz Jorgosz besz6mol6jiit a
giiriig kultur6lis hagyominyok 6rz6se c6ljib6l 2019. szeptember 4-6n a ,,K6bdnyai
giiriigiik" ma5rarorszigi gdrdgdk tiirt6tretei a polg6rhibort id6szakrib6l cimii
kiinyv nyomdai kiad6srfu6t elfogadja. A kainyv nyomdai kiadrisa kdlts6geire brutt6
500000 Ft keretosszeget biaosit a 2019. dvi kdltsdgvetdsben meghatarozott dologi
kiaddsok terhdre.

I0. napirendi pont t6rgy8: Javaslat a giiriig kuttur6lis hagyominyok 6s
testv6rv6rosi kapcsolatok 6pol6sa c6lj6b6l 2019. okt6ber 1-j6t6l - okt6ber 7-6ig a
gtiriigorsztgi Lit6choro testvdrv6rosdb6l K6binytua a Zrinyi Gimn6ziumba 6rkez6
cseredi6kok programjaira (sz6beli el6terjesztds)

Elnaik: T6jdkoztatja a kdpvisel<iket arr6l, hogy a Kilbrinyai Onkorm6nyzat meghivris6ra
K6b6,ny6ra drkezik a gdrdgonzAgi Lit6choro testvdrv6rosAb6l 15 fb di6k a
Gimn5ziumb6l 6s 3 taniir. A venddgeket fogadja Radvrinyi G6bor, K6b6nya
polg6rmestere, aki egy prezent6ci6t tartott K<ib6nyrir6l a testiileti teremben, a
tolmiicsoliisi feladatokat dr. Klicdsz Szpirosz k6pvisel6 l6tja el. A di6kok az Achat
sz6llod6ban lesznek elsz6llisolva es a Zrinyi Gimnrizium di6kjai kisdrik kiiliinbitzo
programokra az iskol6ba, illetve bemutatj6k nekik Budapest nevezetessdgeit, mennek a
Parlamentbe, a Szent Is&an Bazilikriba, a Budai vdrba. Buszos kilinduliisra is mennek
Szentendrdre. A K6briayai Giirdg onkormrinyzat is venddgiil liitja a csoportot a Gdrirg
Klubban. A program rendezv6nyszervezdsi, dekoriici6s 6s reprezentAci6s kiiltsdgeihez
120 000 Ft keretdsszeget biztositottak a 2019. 6vi kiiltsdgvetdsben a rendelkezdsiikre
6116 feladatalapt dologi kiadrisok terh6re. Kdri a szavazatok megtdteldt.
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Bajkai Yasziliki: Egyetdrt az elndk jayaslatiival.

7712019. (IX. 18.) K6b6nvai G0rdq Onkormdnyzat K6pviseld-testiilet6trek
bat6roz.ta
(3 igen, egyhangri sz avazattal)

l. K6b6nyai Gdrdg Onkormrinyzat Kdpvisel6-testi.ilete Koll6tosz Jorgosz elniik
besz6mol6j6t a gdrdg kulturilis hagyomAnyok 6s testv6rvdrosi kapcsolatok 6pol6sa
c6ljnb6l 2019. okt6ber 1-j6t6l - okt6ber 7-6ig a g0rdgorszrigi Lit6choro
testv6rv6ros6b6l Kdb6try6ra 6rkez6 cseredi6kok programjai16l elfogadja. A
rendezvdnyre brutt6 120 000 Ft keretdsszeget biztosit a rendelkezdsdre 6116 2019. 6vi
koltsdgvetdsben meghati4rozott feladatalapri dologi kiadrisok terhdre.
A fetadatalapf ttimogat6s felhasznritisa az elliriryzoltak 6s tervezettek szerint a

telepiilds nemzetisdgi dletdnek fellendit€sdt, szinesitds€t szolg6tt6k a megval6sult
kiiztissdgi programok, yalamint nemzetis6gi hagyom6ny -ds kultura 6polAs6nak

kiiszdnhet6en. A feladatalapf tifunogat6s felhasznrilisa sor6n a nemzetisdgi
onkormiinyzat kiemelt figyelmet forditott az itfsag nemzetisdgi dletbe val6 bevondsiira,
a hatal gener6ci6ban a nemzetisdgi hovatartoz6s 6tirriikitdsdnek m6lyit6sdre.

2. A Kdpviset<i-testiitet felkdri az elndkdt a sztiksdges intdzkeddsek megtdteldre.
Hatarid6:
!'elelos:

azonnal
elniik

11. napirendi pont t6rgya: Jayaslat a kulturilis hagyomitryok 6pol6sa c6liib6l
2019, okt6ber 5-6n, 18.00 6rakor a Kdriisi Csoma S6ndor K6binyai Kulturilis
Ktizpont (1105 Budapest, Szent Liszl6 t6r 7-14.) szinhizterm6ben megrendez6sre
keriild,,Balllin Ilangia Fesztivflra" (sz6beli el6terjesztds)

Elniik T6jdkoztatja a kipvisel6ket, hogy a kulturdlis hagyom6tryok 6poldsa c6ljib6l
egyiittmiikt dve a Balk6n Hangia Kuttur6lis Egliesiilettel 2019. okt6ber 5-6n, 18.00

6rakor megrendezik a Balkin Hangia Fesztiv6lt, amely a K6rdsi Csoma Siindor
K6bSnyai Kulturrilis Kozpont ( 1105 Budapest, Szent Laszl6 tdr 7-14.) szinhiizlermeben
ds aul4iriban lesz. Az estet megnyitja dr. Mritrai G6bor, a Hum6nszolg6ltat6si Bizottsiig
elntike. Az esten felldpnek: Tab{fu, Helidonaki, Pyrgos, Rozmaring, a Deszki Biiniit,
Tdkdl, Roszica ds a Hrvatski Biseri Tanccsoportok. A kultur6lis miisor ut6n 21.00 -

02.00 6r6ig Akropolis, Kolo ds Rila bolgAr, gdritg, ddlszliv 6s giiratg t6nchi4z lesz az

aul6ban 6s az l. szdrni teremben. Nagyon sok vend€geket v6mak. Javasolja, hogy a

program rendezvdnyszervezdsi, dekorAci6, fot6, terembdrlet, miiveszeti tev6kenyseg,

el6ad6miivdszeti tevdkenysdg ds dologi kdltsdgeihez brutt6 100 000 Ft keretttsszeget

biztositsanak a 2019. 6vi kitltsdgvetdsben meghat6rozott miikdddsi ds feladatalapf
kiad6sok terhdre. Kdri a besa4mol6 etfogad6srit, majd a szavazatok megtdteldt. Kdri a
kdpvisel6ket, hogy vegyenek rdsz a rendezvdnyen. Kdri a szavazatok megtdteldt.

Bajkai Vasziliki: Egyetdrt az elniik javaslatiival.
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Elndk: A Kdpvisel6-testiilet 3 f6vel hat6,rozatkdpes.

78/2019. OX. 18.) K6binvai Gdrde dnkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egihangf szavaz attal)

l. K6b6nyai Gorog onkormaryzat Kdpvisel6-testtilete Kollatosz Jorgosz elntik
besz6mo16j6t a kultur6lis iiriiks6gGnek 6pol6s6val kapcsolatos feladatok ell6t6sa

cdlj6b'i,l a feladatalapri tAmogatisr6l eryuttmiikodve a Balktin Hangja Kultur6lis
Egyestlettel, valamint a 2019. okt6ber 5-6n 18.00 6rakor a Ktirdsi Csoma S6ndor

K6brinyai Kuttur6tis Kitzpont (1105 Budapest, Szent L6szl6 tdr 7-14.) szinh6ztermdben
megrendezdsre keriil6 Balk6n Han&ia Fesztivdlr6l elfogadja. A program

rendezvdnyszervezdsi, dekor6ci6, fot6, terembdrlet, milvdszeti tevdkenysdg,

el6ad6miivdszeti tevdkenysdg 6s dologi kdltsdgeihez brutt6 100 000 Ft keretosszeget
biztosit a 2019. dvi kdlts€gvetdsben meghat6rozott feladatalapf kiad6sok terh6re.

A feladatalapri t6mogat6s felhaszn6l6sa az elofii{ryzottak 6s teryezettek szerint a

telepiilds nemzetisdgi iletdnek fell€nditdsdt, szinesitdsdt szolg6ltrik a megval6sult

kdzdssdgi programok, valamint nemzetisdgi hagyomrfury -ds kulfira 6pol6s6nak

kiiszdnhet6en. A feladatalapf t6mogat6s felhaszn6l6sa sor6n a nemzetisdgi onkorm6nyzat
kiemelt figyelmet forditott az itts6g nemzetisdgi dletbe val6 bevon6s6ra, a fiatal
gener6ci6ban a nemzetisdgi hovatartoziis 6torokitdsdnek mdlyit6sere.

2. A Kdpvisel6-testiilet felk€ri az elndkdt a sziiksdges intdzkeddsek megtdteldre.

Hatdrido: azonnal
Felel6s: eln6k

Elndk: MegAllapitja, hogy tovribbi javaslat vagy dszrevdtel a kdpviseltik rdsz6r6l nem

drkezett, megkiiszaini a jelenldv6k aktiv rdszvdteldt, €s a testiilati iilest 10.20 6rakor

6"#\.-.
ffiffi)*' q:,h,K#*



i:
A KOBANYAI O. NKoRMANYZAT

PoLGARMESTERE

tisztelettel

. meghivja
Ont6skedves

csal6dj{t
A KOBANYAI ONKoRMANYZAT

Szaq&nqn Tlap
alkalrnAb0l

taffdnd,a
innepsAgwa

Idopont:
2019. augusztus 20.

kedd IO:OO 6ra

,x
Helyszin,

Magyar Oltar el6tti t€r
ru) bt o.pest. Sza.ltLa zla:".r / 14 )

llrojram
' Himnusz

Unndpi beszedet moncl:
D. Kovecs R6bert Antal,
Kcibdnya polgdrmestere

Az evangelllnE, ref ormetus
6s r6mai katotikus egyhazak

kepvise,ldinek
timxepi beszedei

Az Lumept miisorban
kozemukodnek

a P6dlum Szinh{z miiveszei

Sz6i.at

.F



PROGRAM

*t' 
liffflii:fn1','i*l'"*o a r(6rosi ser,nv,,, d'

**$,iffi;;.-
,,0 ff fitliy;l#*ffi ru#,,;*,,,*L

fli##ffi#ffi
#i#[]#*i#$$ffii,*r*;,

ffiffif3;;xgs,,,*.,,,,,
szrRrlrllrt vi u[ (iilT [s (t0t,ts cstri0rlr

:9 m fr:'#,.::0"*,, ;ffi*_' ,.,
*9#"IJo

6

i(dzlfl,tljfioDd
SZtRl/tZtftfi,

rffir-firumy*tliffiffi

liltli
l(ribiinya, dtegy park

YAI \
IIII I{A

2019.

ffi



+

2019. okt6ber 4.
p6ntek,lo:OO6ra

Beszdclet mond

D. Kovacs R6bert Antal
K6b6nya PoEtumestere

Koaemlkodnek:
22 th6i IJd Magvar'An8ol Kdt TaIrlt'{si Nyelv[

ArtaHnos Iskola tanul6i

A megernlekez6st koszortzessal zAriuk!

HeiYSzln

Ul kddelnet6, $Aa'as sl.rhelyek
1iO8 Buclap€sl Kczma u alu

I



vrNttl xiNlA

., 
1

I



44



JE LENL ET I iV

a K6b6nyai GOriig 6nkorminyzat
2019, szeptember l8-rn 10.00 6rai kezdettel

megtartott testiileti iil6s6r

Meghivottak: /4/' >'L-- 4-/1
"' )'4dr. Szabados Otto joglandcsos:.1......r.

r6s6nd szabados Henri"*, ."r#.......i[,.\9h1)


