
MEGHiv6

A K6bdoyai Szerb Onkormitryzat
Kdpviseld-testillete

2019. szeptember l7-6n 13.00 6rai kezdettel

a K6rdsi Csoma Sri.ndor K6b6nyai Kulturalis K6zpont, KOSZI
(l105 Bp. X., El6d utca l.) I. emelet 10. sztim alatti nemzetis6gi irodAban

testiileti itl6st trrt,
melyrc eaiton meghivom.

Napiretrdi pontok:

1. Beszimol6 a K6bdnyai Szerb onkormdnJzat 2019. 6vi kiilts6gvet6s6nek
mddositisira (szobeli el6rerjesztds)
El6ad6: Szab6 Bogddn Arpdd elndk

2. Besz{mold a szerb kulturilis 6riiks6gdn€k dpol{sival kapcsolaros feladatok
ell{tdsa c6ljib6l 2019. jritrius l3-6n ez ijjdvardzsolt Sporfligetber a K6bdnyai
JuDi6lis rendezvdDyr6l.6s retro k6bdtryai focigrilir6l (sz6beli el6terjesztds)
Eldad6: Szabd Bogdrin Arpdd elnok

3. Beszdmol6 a kulturilis ha5/ominyok {potnsa c6lj{bdl 2019. jrinius 16-rln a
Vigszinh6zban (1137 Budapest, Szetrt Istvdtr krt. 14,) megrendezett Tab6n estr6l
(sz6beli el6terjeszds)
El6ad6: Szab6 Bogd,in Arp6d elniik

4. Beszdmold a szerb kulturdlis iiriiksdg6lek ipoldsdyal kapcsolatos feladatok
ell{tdsr c6lj{b6l 2019. jrinius 27-e 6s 30-a kdzlitt megrendezett haryomdryos
Szent Ldszld-Dapi iinnepsGgr6l (sz6beli elittedesztds)
El6ad6: Szab6 Bogd6n Arp6d elniik

5. Beszimol6 a szerb kulturilis iiriiksdg6nek
ell6tisa c6lj{bdl 2019. augusztus 20-6n
iintrepsdg16l ( s26beli eldterjesztds)
El<iad6: Szab6 Bogdrin Arp6d eln<ik
Beszimol6 a kulturilis itrdksdg6nek {poLisrival kapcsolatos feladatok ell{t{sa
c6ljib6l 2019. augusztus 31-6n Kdbdnydn az 6heg, parkban megrendezett XII.
K6b{nyai Rendv6delmi Napr6l 6s f6zdversenyr6l (sz6beli el6terjesa6s)
El6ad6: Szab6 BogdAn Arp6d elniik
Javaslat a szerb kulturilis 6riiks6g6nek 6poldsdval kapcsolatos feladatok ell{tdsa
c6ljdb6l az Aradi v6rtanik tisztelet6re 2019. okt6ber 4-6n 10,00 6rakor
megrendezdsre keriil6 megeml6kezdsre (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Szab6 Bogdrin Arprid elniik
Javaslat a kulturdlis hag/omdnyok ipol{sa c6ljdb6l 20f9. oktdber 5-6n, 18.00
drakor a K6riisi Csoma Sindor K6brinyai Kulturdlis Kiizpont (1105 Budapest,
Szetrt Liszl6 t6r 7-14.) szitrhizterm6ben megrendez6sre keriil6 ,,Balkin Hangia
Fesztivilra" (szobeli el6terjesztes)
Eltiad6: Szab6 Bogdrin Arprid elniik

6polrs{val kapcsolatos feladatok
megrendezett Szent Istvrn-napi

6.

7.

8.



9. Javaslat a kulturdlis hagrornfnyok lipoldsa c6ljrb6l 2019. okt6ber 1l-6n a ri,rakor
a Kdrtisi Csoma Sdndor K6b{nyai Kulturdlis Kiizpont (1105 Budapestr El6d utca
1,) szinhizterm€ben megretrdezdsre kerii16,,Tabin bdlra,, (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Szab6 BogdAn Arp6d elnok

Esetleges tdvolmaradrisdl kdrem, a Polg6mesteri Hivatal 4338-141-es telefonszim6n jelezni
sziveskedjdk.

Budapest, 2019. szeptemb€r 10.



KOBANYAI SZERB ONKORMANYZAT
KfPvIsEL6-TEsriiLETE

1102 Budapest, Szefi Lilszl ter 29.

JEGYZ6KONYV

K6sziilt: a K6biinyai Szerb 0nkormrlnyzat 2019. szeptember l7-6n 13.00 6rai
kezdettel a K6rosi Csoma S6ndor K<ibrinyai Kultur6lis Kdzponl. KoSZI
(l105 Bp. X., Elttd utca 1.) I emelet 10. szifur alatti nemzetisdgi irod6ban
megtartott kdpvisel6-testtleti iilesdn.

Jelen vannak: Szab6 Bogd6n Arp5d eln6k
Dokic Sanja elndkhelyettes
Berecz Timea Zsuzsanna k6pvisel6

A K6b6uyai Polgirmesteri lliyatal r6sz6r6l tan6cskoz6si joggal:
dr. Szabados Ott6 jogtan6csos
J6g6nd Szabados Henrieua civil ds nemzetisdgi referens

Szab6 Bogd6n irp6d, a K6b6nyai Szerb Onkormrinyzat elnOke iidvdzli a

megjelenteket 6s a rendes testuleti Uldst megnyitja. Meg6llapitja, hogy a testiileti
iildsen 3 16 kCpvisel<i megjelent, ds a testiilet hat6rozatkdpes. Bejelenti, hogy a
jegrz6kiinyv magyar nyelven kdszul. Kdr mindenkit, hogy az illds jelenldti ivdt irjrik
al6, amety a jeg/z6kdnyvtik, amely kdzokiratnak min6siil melldkletet kepezl az
elkdszitett meghiv6val 6s az ir6sbeti el<iterjesztdsekkel eryUtt.

Javasolj4 hogy a jegyzdkOnyv hitelesiEsevel Dokic Sanja k6pvisel<it bizza meg a
K€pvisel6-testtilet. Kdri a szavazatok megt€teldt.

Eltrdk A Kdpyisel6-testiilet 3 ftivel hattuozatkdpes.

5E/2019. (IX. 17.) K6b6nvai Szerb Onkorm6nvzat K6ovisel6-testiilet6nek
hat6rozata
(3 igen, eryhangf szavazattal)

K6bdnyai Szerb onkorm6nyzat Kdpyisel6-testillete a jegyz6konyv hitelesitdsdvel
Dokic Sanja kdpvisel6t megbizza.

Eltriik: Bejelenti, hogy a jeryz6kiinyvet J6g6nd Szabados Henrietta civil ds nemzetisdgi
referens vezeti,

Eltrdk: Ismerteti a napirendi pontokat, majd kdri a szavazatok megtdteldt.
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Elniikr A Kdpvisel6-testulet 3 fiivet hat6rozatkdpes.

59/2019. (IX. 17,) Kdbdnvai Szerb 6nkorm6ovzat Kdovisel6-testiiletdnek
hatArozata
(3 igen, egyhangf szavaz attal)

Kob6nyai Szerb OnkormAnyzat K6pvisel<!-testiilete a testiileti iil6s napirendjdt az

al6bbiak szerint fogadja el:

l. Besz6mol6 a K6b6nyai Szerb Onkormrinyzat 2019. 6vi kdlts6gvet6s6nek
m6dosit6s6ra (sz6beli eloteriesztds)
El6ad6; Szab6 Bogd6n Ap6d elnatk

2. Besz6mol6 a szerb kultur6lis tirtiks6g6nek ApoHsdval kapcsolatos feladatok
ellitisa c6ljib6l 2019. jrinius l3-6n az rijjdvarAzsolt Sportligetben a
K6b6nyai Juni6lis rendezv6nyr6l 6s retro k6b6nyai focigil6r6l (sz6beli

el<iterj esztds)

El6ad6: Szab6 Bogdtin ApAd elndk
3.

4.

5.

6.

7.

Beszimo16 a kultur6lis hagyominyok dpol6sa c6lj6b6l 2019. jrinius 16-6n a

Vigszinhazban (1137 Budapest, Szent Istv{tr krt, 14.) megrendezett Tab6n
estr6l (sz6beli el6terjeszl€s)
Eload6: Szab6 Bogdrin Arp6d eln<ik
Beszdmo16 a szerb kultur6lis iiriiks6g6nek 6poLis{val kapcsolatos feladatok
ellitrisa c6lj6b6l 2019. jrinius 27-e 6s 30-a kiiziitt megrendezett
hagyom6nyos Szeut L6sz16-napi iinneps6grdl (sz6beli el6terjesztds)
El6ado: Szab6 Bogd6n tupad elnitk
Beszimol6 a szerb kultur6lis 6riiks6g6nek 6polhsival kapcsolatos feladatok
ellit6sa c6lj6br6l 2019. augusztus 20-6tr megrendezett Szent IstYin-napi
iinneps6g16l (sz6beli el6terjesads)
El<iad6: Szab6 Bogd6n Arp6d elndk
Beszrimo16 a kulturilis iiriiks6g6nek 6pokis6val kapcsolatos feladatok
eu6t6sa c6ljdb6l 2019, augusztus 31-6n K6b6ny6tr az Ohegy parkban
megrendezett XII. K6b6nyai Rendv6delmi Napr6l 6s f6ztiverseny16l
(sz6beli el6terjesztds)
Ekiad6: Szab6 Bogd6n Arp6d elndk
Javaslat a szerb kultur6lis 6riik6g6nek 6pol6sival kapcsolatos feladatok
ell6tisa c6ljib6l az Aradi v6rtanik lisztelet6re 2019. okt6ber 4-6n 10'00
6rakor megrendez6sreleriil6 megeml6kez6sre (sz6beli el6terjesztds)
Eload6: Szab6 Bogd6n Ary6d elndk
Jayaslat a kultur6lis hagyominyok 6pol6sa c6lirib6l 2019. okt6ber 5-6n,
18.00 6rakor a K6riisi Csoma Srindor Kdbinyai Kulturilis Kiizpont (1105

Budapest, Szent L6szl6 t6r 7-14.) szinhdzterm6ben megrendez6sre keriil6
,,Balk6n tlangia Fesztivilra" (sz6beli el6te{esztds)
Et<iad6: Szab6 Bogdrin Arp6d elniik

8.
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9. Javaslat a kultur6lis hagyomanyok 6pol6sa c6ljibril 2019, okt6ber 1l-6n a
6rakor a Kdriisi Csoma S6ndor K6binyai Kulturilis Kdzpotrr (1105
Budapest, El6d utca 1.) szinh6zterm6ben megrendez6sre kerill6,,Tab6tr
b6lra" lszobeli eloterjeszres)
El6ad6: Szabo BogdriLn Arprid elndk

1. napirendi pont t6r5/a: Beszimol6 a K6binyai Szerb Onkormrinyzat 2019. 6vi
k0ltsdgvet6s6n€k m6dosit6s6ra (sz6beti elttterjesztds)

Elniik Tr4jdkoztatja a kipvisel6ket, hogy a 2019. 6vi kdlts6gvetds m6dositiisa
sztiksdges, mivel a Gazdas6gi 6s Pdnziigyi F6osztAly tiijdkoztatlsa szet'LtlJ' az egyes
ffikdnyvi szrimlikon nincs elegend6 eli5irdnyzal. Ez uten ismerteti a rdszletes
atcsoportositrisi javaslatot ds kdri a kdpvisekiket, hogSr mondjrik el vdlemdnyiiket,
egyetdrt€s eset€n tegydk meg szavazataikat.

Dokic Sanja: Eg5retdrt az elndk javaslati4val.

Elndk: A Kdpvisel6-tostiilet 3 fiivel hatirozatkdpes.

(3 igen, egyhangu sz ayazatlal)

1.. A K6b6nyai Szerb dnkorm6nyzat Kdpviset6-testiilete a K6b6nyai Szerb
Onkorm6nyzat 2019. eyi k0ltsdgvet6ser6t sz6l6 ll/2019- (II. 15.) hat6rozat6t az
al6bbiak szednt mddos(tja ds az al6bbi rovatoka helyezi:

K1
K2

Szemdlyi juttatAsok, onkdnt v6llalt feladat
Munkaad6kat terhel6 jrirulCkok ds szoci6lis hozz6j6ruliisi ad6, itnkdnt

-37 620 Ft
-20 559 Ft

-12 881 Ft

71 060 Ft

vdllalt feladat
K3 Dologi kiad6sok, 0nk6nt v6llatt feladat

K3 Dologi kiad6sok, kotelez6 feladar

2. A Kdpvisel6-testulet felkdri az elnok6t a szilksdges intdzkeddsek megtdteldre.
Hat6rid6:
Felel6s:

azonnal
elniik
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2. napirendi pont tirgya: Beszdmoli a szerb kultur6lis iiriiks6g6nek 6pol6s6val
kapcsolatos feladatok ellftisa c6ljdb6l 2019. jfnius l3-At az rijjivar6zsolt
Sportligetben I K6binyai Juniilis retrdezvenyre 6s retro k6binyai focigdl6r6l
(sz6beli el6terjesztds)

Elnbk T6jdkoaatja kdpvisel6ket arr6l, hogy a szerb kultur6lis iiriiks6gdnek
6polrisival kapcaolatos feladatok €ll6tisa c6ljib6l 2019. jtnius t3-6n az
tijjdvarizsolt Sportligetben megrendezett Kdbinyai Juni6lis rendezv6nyen 6s a
retro k6b6nyai focigflAn rdszt vettek egy szerb focicsapattal. A rendezvdny
ftiv6dn6ke D. Koviics R6bert Artal, Kob6nya Polg6rmestere volt. Kdri a besziimol6
elfogad6s6t, majd a szavazatok megtdteldt.

Dokic Sanja: Egyetdrt az elndk javaslat6val.

Elndk: A Kdpvisel6-testtilet 3 fiivel hatifuozatk€pes.

61/2019. (IX. 17.) K6bdnvai Szerb Onkormrinvzat Kdpvisel6-testiilet6nek
hat{rozata
(3 igen, egyhangf sz ay azattal)

K6b6nyai Szerb Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testtilete Szab6 Bogd6n Arpaa elnOt
beszimol6j6t a szerb kulturilis drdks6g6nek 6pol6s6val kapcsolatos feladatok
elldtdsa c6lj6b6l 2019. jriuius l3-An az ijjfvarizsolt Sportlig€tben megrendezett
K6bdnyai Junirilis rendezv6nyr6l ds a retro k6binyai focigd1616l elfogadja.

3. napirendi poot tdrgya: Beszimo16 a kulturdlis hagyomrinyok 6pollisa c6lj6b6l
2019. jritrius 16-6n a Vigszitrh6zban (1137 Budapest, Szetrt Istvdn krt. 14.)
m€grerdezett Tab6n estrdl (sz6beli el6terjesztds)

Elndk: T6jdkoztatja a kdpvisel6ket an6l, hogy a kulturrilis hagrom6nyok 6pokisa
c6lj6b6l 2019. jrinius 16-6n 19.00 - 23.00 6ra kozdtt a Yigszilhizbat (1137 Bp.,
Szent Istvrin krt. 14.) megrendeztdk a Tab6r estet. Kdri a besziimol6 elfogadris6t,
majd a szaYaz atok megtitel6t.

Dokic Sanja: Egyetdrt az elntikjavaslatrival, ds drdmmel veft rdszt az iinnepsdgen.

Eluiik: A Kdpvisel6-testiilet 3 ffivel hat6rozatkdpes.
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6212019. (IX. 17.) K6b6nvai Szerb Onkormrinvzat K6ovisel6-testiilet6nek
hatArozata
(3 igen, egrhangf sz avazattal)

A Ktib6nyai Szerb dnkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete Szab6 Bogd6n Arpaa ehOk
beszamol6jdt a feladatalapri r6mogat6sr6l a kuttur6lis haryomrinyok 6pol6sa
c6lj6b6l a K6brfuryai Szerb onkorm6nyzat 6ltal 2019. jrinius 16-rin a yigsziiiaban
(1137 Bp., Szent IswAn kL 14.) megrendezett Tab6n estrdl elfogadja.

4. napirendi pont t6rgya: Beszdmol6 a szerb kulturflis 6riiks6g6nek 6pol6sdyal
kapcsolatos feladatok ellitfsa c6lj6b6l 2019, jrinius 27-e 6s 30-a ktizott
megrendezett haryom6nyos Szent Liszl6-trapi iintrepsdgr6l (sz6beli ekiterjesztds)

Eltrdk; Trijdkoztatja k€pvisel6ket, hogy a szerb kultur6lis iirtiks6g6nek {pol6s6val
kapcsolatos feladatok elldtisa c6lj6b6l a Budapest F6v6ros X. keriilat K6b6nyai
onkorm6nyzattal kdztisen 2019. jfnius 27-e ds j-rinius 30-a kdzdtt megrendeztek a
haryom6nyos Szent L6szl6-napi rendezvdnyeket 6s kulturdlis programokat. A
Kdpyiset6-testulet ta&iai r€szt vettek az esemdnyeken, tobbek kiiztttt a,,Kobiinya
diszpotg6ra" 6s a Krib6nyriCrt, a Szent L6szl6 dij, az elismer6 cimek 6tadesi
iimepsCgdn, az ad kbvetb fogad6son a K6rOsi Csoma Sdndor K6b6nyai Kulturalis
Kdzpontban ds a Szent L6szl6-szobor koszoruziisiin. Kdri a besz6mol6 elfogad6st,
szavazatok megtdtelet.

Dokic Sanja: Egyetdrt az elniik javaslatiival.

Elnbk: A Kdpvisel6-testiilet 3 Ibvel hatrirozatkdpes.

63/2019. (VIII. 28.) Kdbiryai Szerb 6nkorm{oyzat K6pviseld-testiiletdnek
hat6rozata
(3 igen, eryhangri szavazattal)

K6b6nyai Szerb OnkormAnyzat Kdpvisel6-testiilete Szab6 Bogd6n ArpaO etnOt<
besztimol6jr4t a szerb kulturilis iiriiksdgdnek 6pot6s6val kapcsolatos feladatok
ellit6sa c6lj6b6l a 2019. jfnius 27-t6l - jtrius 30-6ig tart6 Szent Liiszl6 Napok
rendezvdnyein - a ,I6brinya diszpolgira", a K<ibriny6drt, a Szent Liszll dij ds az
elismer6 cimek 6tadrisi iinneps6grtil ds a Szent L6szl6-szobor koszoruzrisa programjain
val6 rdszvdtelr6l elfogadja.
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5. napirendi pont t6rgya: Beszrimol6 I szerb kultur6lis 6rdks6g6nek 6pol6s6val
kapcsolatos feladatok elLit6sa c6ljib6l 2019. augusztus 20-6n m€grcndezett Szent
Istv6n-napi iinneps6gr6l (sz6beti el6terjesztds)

Eltrirk T6jdkoztatja a kdpvisel6ket, hogy a kulturdlis iirtiks6g6nek 6pol6s6val
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6ljib6l egyuttrn0katdve a Budapest Fov6ros X.
kerillet K6b6nyai Onkormtinyzatt6l rdszt vettek a Magyar Oltr4r el(itti t6ren (t105
Budapest X., Szent L6szl6 t& 7-14.) 2019. augusztus 20-6n 10.00 6rakor megrendezefi
Szent Istvin-napi iintrepsdgen. A kulturi4lis mi.isoron rdszt vett Didi LAszl6 kdpvisel6.
Unnepi beszCdet mondott D. Kovacs R6bert Antal K6b6nya polgilrmestere, valamint a
keriileti egyhdzak (katolikus, evangdlikus, reformi4tus) kdpvisel<ii. Kdzremiikddtek a
P6dium Szinh6z miiviszei. Sor keriilt kenydrszenteldsre, koszorfziism a mrisor
Himnusszal kezd6diitt, majd Sz6zattal zarutt. Kdri a kdpviseloket, hogr fogadjrik el a
besa4mot6t.

Dokic Sanja: Eg)/et€rt az elnatkjavaslat6val.

Elntik A Kdpviseki-testiilet 3 ftivel hattuozatkdpes.

64/2019, (IX. 17.) K6b6nyai Szerb Onkorm6tryzat K6pyisel6-testulet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangf szavazattal)

K6b6nyai Szerb Onkormrinyzat Kdpvisel6-test[lete Szab6 Bogd6n Arprid elniik
besz{Lrnol6j6t a szerb kultur6lis 6rdks6g6nek 6pol6siyal kapcsolatos feladatok
ell6t6sa c6lj6b6l, valamint a 2018. augusztus 20-An a Magyu Olt6r el6tti tdren
(Budapest X., Szent LAszl6 tdr 7-14.) megrendezett Szent Istvfn-napi iinneps6gr6l
elfogadja.

6, napirendi pont t6rgya; Besz6mol6 a kultur6lis 0riiks6g6trek 6pol6s6val
kapcsolatos feladatok ell6tisa cdljibril 2019. augusztus 31-€n K6binydn az 6hegy
parkban megrendezett XIL K6b6tryai Rendv6delmi Napr6l 6s f6z6versenyrtil
(sz6beli el6terjesztes)

Elniik: T6jdkoztatja a k6pviset<lket ar6l, hogy a kultur6lis iiriiks6g6nek 6pol6sival
kapcsolatos feladatok ellitisa c6lj6b6l a Budapest F6vAros X. kerulet K6bdLnyai
onkormr{nyzatt6l meghiv6st kaptak ds a mz6versenyen is rdszt vettek az 6hegy
parkban 2019. augusztus 31-dn megendezett XII. K6b6nyai Rendyddelmi Naprdl 6s

f6z6versenyr6l. A rendezv6nyen rdszt vettek a kdpviseklk, akik hagyom6nyos szerb
nemzeti dteleket kdszitettek gasztron6miai bemutat6val egybekiitve ds megkin6lt6k a
venddgeket. Unnepi kitszdnt6t mondott D. Kov6cs R6bert Antal K6b6nya
polgiirmestere. Sor keriilt ftizoversenyre, katonai testneveldsre, lovas par6d6ra,
szolg6lati kuryas bemutat6ra, kitzelharc bemutat6ra, tiizolt6 6s mentdsi gyakorlatm. A
gyerekek rdszdr€ voltak tigyessdgi versenyek, jritdkos vetdlked6k, bemutat6k sok-sok
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zendvel, szinpadi el6ad6sokkal erybekdtve. A K6brinyai Szerb Onkorm6nyzat a
program rendezvdnyszervezdsi, dekonici6 6s dologi kiiltsdgeihez brutt6 60 000 Ft
keretosszeget biAosit a 2019. dvi kdltsdgvetdsben meghat6rozott dotogi kiadrisok
terhdre. K6ri a beszdmol6 elfogad6saL majd a szavazatok megtdtelit.

Dokic Sanja: Egyetdrt az elndkjavaslataval.

Elniik: A K6pvisel6-testiilet 3 flovel hatArozatkdpes.

65/2019. OX. 17.) K6binvai Szerb 6nkorm6nvzat K6ovisel6-testiilet6nek
hat{rozrta
(3 igen, egrhangri sz avazattal)

l. K6brinyai Szerb dntorm6nyzat K€pvisel6{estiilete Szab6 Bogdrin A+aa enOt
tlajdkoztat6j6t a kulturilis 6rdks6g6nek 6pol6sdval kapcsolatos feladatok ell6t6sa
c6ljib6l, r feladatalapf t6mogat6sr6l, valamint a 2019. augusztus 3l-6n az Ohegy
parkbar megrendezett XII. K6binyai Rerdv6delmi Nap rendezvdnyr6l ds

Ibz6versenyr<il elfogadja. A program rendezvdnyszervezdsi, dekor6ci6 ds dologi
kdltsdgeihez brutt6 60 000 Ft keretosszeget biztositott a 2019. dvi koltsdgvetdsben
meghatr4rozott dologi kiad6sok terhdre.
A feladatalapf tiimogat6s felhaszn6l6sa az eloir6nyozottak 6s tervezettek szednt a
telepulds nemzetisdgi dletdnek fellenditesdt, szinesitdsdt szolg6lt6k a megval6sult
kdzdssdgi programok, valamint nemzetisdgi hagyomiiny -6s kulttra 6pol6sdnak
k0sz0nhet6en. A feladatalapf trimogatas felhasm6l4sa soriin a nemzetisdgi
dnkormi4nyzat kiemelt firyelmet forditott az iqusag nemzetisdgi dletbe val6
bevonds6r4 a fiatal gener6ci6ban a nemzetisdgi hovatartoz6s 5t<ir6kitdsdnek
mdlyitdsdre.

2. A Kdpviseld-testiilet fetkdri az elndkdt a sziiksdges intdzkeddsek megtdteldre.
Hat6rid6:
Felel6s:

azonnal
elndk

7. napireudi port tirgya: Jayaslat a szerb kulturdlis tiriiks6g6nek ipolesriyal
kapcsolatos feladatok eu6t6sa c6lj6b6l az Aradi v6rtanrik tisztelet6re 2019.
okt6ber 4-6n 10.00 6rakor megrendez6sre keriil6 megeml6kez6sre (sz6beli
el6ted esztds)

Elndk: Tr4jdkoztatja kdpviseloket an6l, hogy egy0ttmi.ikddve a Budapest Foviiros X.
keriilet K6b6nyai Onkorm6nyzattal a szerb kultur6lis iiriiks6g6nek 6pol6s6val
kapcsolatos feladatok ell6tisa c6lj6b6l rdsz vesznek 2019. okt6ber 5-6n 10.00
6rakor az Aradi v€rtanfk tiszteletdre megrendezdsre keriil6 iinnepi megemldkezdsen a
R6koskeresztfri Iij kOzemet<i 1848-as sirhelyekndl (1108 Budapest, X., Kozma utca
8-10.). A kdpvisel6k rdszt vesznek a koszoruzrison. Unnepi beszddet mond dr. Varjund
dr. Fekete lldik6 tankedileii igazgat6. Kiizremtkddnek a Kob6nyai Fekete Istvan
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Altal6nos Iskola tanul6i: A h6sdk napja cimii m{lsorukkal. A megemldkezds
koszoruz5ssal z6rul. Javasolja, hogy a koszort kOltsdgdhez brutt6 l0 000 Ft dsszeget
biztositsanak a 2019. dvi kdltsdgvetesben meghatarozott dologi kiad6sok terhdre. Kdri
a beszimot6 elfogadasat, majd a szavazatok megtdteldt.

Dokic Sanja: EgyetCfi az elnokjavaslatiival.

Elndk: A Kdpvisel6-testiilet 3 ldvel hat6rozatkdpes.

(3 igen, egyhangi sz avazattal)

l. K6b6nyai Szerb onkormiinyzat Kepviselo-testUlete a szerb kulturilis iiriiks6g6nek
6pol6s6val kapcsolatos feladatok elldtisa c6lj6b6l Szab6 Bogdrin ArpaO elnOk
beszdmol6j6t a 2019. okt6ber 4-6n 10.00 6rakor az Aradi v6rtanrik tisztelet6re
megrendezdsre kertil6 iinnepi megeml6kez6sr6l a Riikoskeresztfri Uj koaemet<i
1848-as sirhelyekndl (1108 Budapest, X., Kozma utca 8-10.) elfogadja. A koszoru
ktiltsegeihez brutt6 l0 000 Ft dsszeget biztosit a 2019. evi kdlts€gvetdsben
meghat6rozott dologi kiad6sok terhdre.

2. A Kdpvis€I6-testiilet felkdri az elniikiit a sziiksdges intdzkeddsek megtdteldre.
Hat6ridri:
Felelos:

azonnal
elndk

8. napirendi pont t6r$ra: Jayaslat a kulturflis hagyominyok ipolisa c6lj6b6l
2019. okt6ber 5-6n, 18,00 6rakor a K6riisi Csoma S6ndor K6b6nyai Kultur6lis
Kdzpont (1105 Budapest, Szetrt L6szl6 t6t T-14.) szithflzterm€ben megrendez6sre
kerilld,,Balk6n Hatrgia Fesztiyilra" (sz6beli el6te{esztds)

Elndk: T6jdkoztatja a kdpvisel6ket, ho$/ a kulturilis hagyomanyok 6pol6sa
c6lj6b6l egyiittmiikddve a Balktin Hangja Ku1tur6lis Egyesiilettel 2019. okt6ber 5-6n,
18.00 6rakor megrendezik a Balk6n Hangla Fesztiv6lt, amely a K<ir0si Csoma
Sdndor K6brinyai Kultur6lis Kdzpont (1105 Budapest, Szent L6szl6 Gr '7-14.)

szinh6ztermdben ds aulij6ban lesz. Az estet megnyitja dr. M6tai Giibor, a

Hum6nszolgAltat6si Bizotts6g elnoke. Az esten felldpnek: Tabrin, Helidonaki, Pyrgos,
Rozmaring, a Deszki B6n6t, Tdkdl, Roszica ds a Hrvatski Bised T6nccsoportok. A
kultur6lis miisor ut6n 21.00 -02.00 6niig Akopolis, Kolo ds Rila bolgrir, giirdg,
d€lszkiv ds szerb tiinchru lesz az auliban 6s az I. sz6mri teremben. Nagyon sok
venddgeket viimak. Javasolja, hogi a program rendezvdnyszervez6si, dekorSci6, fot6,
terembdrlet, miivdszeti tevdkenysdg, el6ad6milvdszeti levdkenysdg ds dologi
kitltsdgeihez brutt6 700 000 Ft keretiisszeget biztositsanak a 2019. 6vi k6ltsegvetdsben
meghat6rozott miikdddsi ds feladatalapt kiadiisok terh6re. Kdri a besz6mol6

halarozala



9

elfogad6s6t, majd a szavazatok megtdteldt. Kdri a kdpviselciket, hogy vegyenek rdsz a
rendezvdnyen. Kdri a szavazatok megtdteldt.

Dokic Sanja 6s Berecz Timea Zsuzsanna: Eg)retdrtenek az eln6k t6jdkoztat6j6val, 6s

szivesen vesznek rdszt a fesztiv6lon.

Elniik: A Kdpvisel6{estiilet 3 l6vel hat6rozatkdpes.

6712019. (IX. 17.) K6bdnvai Szerb Onkormdnvzat K6nviselti-testiilet6nek
hat6rozats
(3 igen, egyhangri sz ayazatlal)

l. K6b6nyai Szerb Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete Szab6 Bogd6n Arpad elntik
besz6mol6j6t a kultur:ilis 6rdks6g6nek 6pol6sdval kapcsolatos feladatok ellftdsa
c6lj6b6l a feladatalapti t6mogat6sr6l egyuttmtkodve a Balk6n Hangja Kultur6lis
Egyesiilettel, valamint a 2019. okt6ber 5-€n 18.00 6rakor a K6r6si Csoma S6ndor
K6brinyai Kultur6lis Kiizpont (1105 Budapest, Szent Ldszl6 let '7-14.)

szinh6ztermdben megrendezdsre keri.ll6 BalL.in Hangia Fesztivilrtil elfogadja. A
program rendezvdnyszervezdsi, dekordci6, fot6, terembirlet, miiv€szeti tev6kenysdg,
el6ad6miiv€szeti tevdkenysdg ds dologi kdltsdgeihez brutt6 700 000 Ft keretOsszeget
biztosit a 2019. dyi kiiltsdgvetdsben meghat&ozott feladatalapf kiad6sok terhdre.
A feladatalapi tdmogatAs felhaszniil5sa az etoir6nyzottak ds tervezettek szerint a
telepUlds nemzetisdgi itetdnek fellenditdsdt, szinesitdsdt szolg6lt6k a megval6sult
kdztissdgi programok, valamint nemzetisdgi hagyomriny -ds kultura 6pol6s6nak
ktiszdnhet6en. A feladatalapri t6mogatAs felhasmrilisa sor6n a nemzetisdgi
6nkorm6nyzat kiemelt figyelm€t forditott az ifirisrig nemzetisdgi dletbe val6
bevon6stira, a fiatal generaci6ban a nemzetisdgi hovatartozas 6tordkitdsdnek
mdlyitdsire.
2. A Kdpvisel6-testiitet felkdri az elnokdt a sziiksdges intdzkeddsek megtdteldre.
Hatririd6: azonnal
Felel6s: elndk

9. napirendi potrt tdrgya: Jayaslat a kultur6lis hagyominyok ipolisa c6ljib6l
2019. okt6ber l1-6n a 6rakor a K6rdsi Csoma S6rdor K6binyai Kulturilis
Kitzpotrt (1105 Budapest, El6d utca l.) szinhazterm6ben megrendez6sre keriil6
,,Tab6n b6lra" (sz6beli el6terjesads)

Eltrdk: T6jdkoztatja a kdpvisel6ket arr6l, hogy a szerb kulturilis hagyom6nyok
6pol6sa c6lj6b6l 2019. okt6bff 11-dn 18.00 - 03.00 6ra kt ziitt a K6riisi Csoma S6ndor
K6bAnyai Kultur6lis Kirzpontban (l 105 Budapest, Elod utca 1.) megrendezik a Tab6n
b6lt. A rendezvdnyen d6lszl6v 6s gdrdg t6nch6z lesz. Javasolja, hogu a rendezvdny
rendezvdnyszervezdsi, terembdrleti dij, dekor6ci6 ds dologi kttlts6geihez brutt6 400
000 Ft keret6sszeget biztositsanak a 2019. dvi kOltsdgvetdsben meghatarozott
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feladatalapri kiad6sok terhdre. KCri a tAjdkoztat6 elfogad6s6t, majd a szayazatok
megtdtetdt.

Dokic Sanja: Eryet&t az elnokjayaslat6val, ds iirtimmel vett r€szt az iinnepsdgen.

Elniik A Kdpviseld-testiilet 3 f6vel hatirozatkdpes.

Hatdridii: azonnal

(3 igen, eglihangf szavazattal)

l. A Krib6nyai Szerb Onkormdnyzat K€pvisel6-testiilete Szab6 Bogd6n Arprid elniik
besz6mol6jrit a fetadatalapf tiimogat6sr6l a kulturilis hagyom6nyok ipol6sa
c6lj6b6l a K6b6nyai Szerb onkormanyzat 6ltal2llg. okt6ber ti-6n a K6r6si Csoma
S6ndor K6b6nyai Kultur6lis Ktizpontban (1105 Budapest, Et6d utca l.) megendezdsre
kerlil6 Tabfur b{lr6l elfogadja. A rendezvdny retdezvdnyszervez€si ds rendezvdny
rerdezvgryszewezdsi, teremb€rleti dij, dekonici6 ds dologi kiiltsdgeihez brutt6 400
000 Ft keretosszeget biztosit a 2019. dvi koltsdgvetdsben meghatfuozott feladatalapt
kiad6sok terhdre.
A feladatalaprl t6mogatiis felhaszniil5sa az el6iriinyozottak 6s tervezettek szerint a
telepiilds nemzetisdgi dletdnek fellenditdsdt, szinesitdsdt szolgaltiik a megval6sult
kiiziissdgi programok, valamint nemzetisdgi hagyomiiny -ds kultrira apotasanak
kdsz6nhet6en. A feladatatapf t6mogat6s felhaszn6l6sa soriin a nemzetisdgi
tinkormdnyzat kiemelt firyelmet forditott az ilrisrig nemzetisdgi dletbe valo
bevon6s6ra, a fiatal gener6ci6ban a nemzetisdgi hovatartoziis atdrdkitesdnek
mdlyitdsdre.

2. A Kdpviset6-testiilet felkdri az etndkot a sziiksdges intdzkeddsek megtdteldre.

Felel6s: etndk

Eln6k: Meg6llapitj4 hogy tovAbbi Besz6mol6 vagy dszrevdtel a kdpvisel6k r6szdr<il
nem 6rkezett, megkdsziini a jelenldv6k aktiv rdszvdtel€t, ds a testiileti iildst 13.20
6rakor bez6rja.

(ilri.,,...5..
Jegyzokonyv-hitelesit6
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1./ Szab6 Bogd6n Arp6d: .....

2./ Dokic Sanja: ..... d.o;. t.. :f .::..............

MeghiYottak:
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J6s6nd szabados Henri"* r"f.r"nr,.... 1)-n'\&.'l-.....
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