
MEGHiV6

A K6binyai Ruszin Onkormdnyzat
Kdpvisel6-testiilete

2019. november l9-6n 8.30 6rri kezdettel

a K6rdsi Csoma S6ndor K6btturyai KulturSlis Kdzpont, KOSZI
(1105 Bp. X., El6d utca l )

testiileti iildst tart,
melyre eztton meghivom.

Napirerdi pontok:

1. A K6bdnyai Ruszin Onkorminyzat elndk6nek megbizdsa az utalv6nyozri
szem6lyekre vonatkoz6an (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Medveczky Katalin elndk

2. A K6binyai Ruszin 6nkorminyzat bankszimlija feletti rendelkez6si jog
biztositrisa (sz6beli eliiterjesrds)
El6ad6: Medveczky Katalin elndk

3. A Polgirmesteri Hivatal Gazdas6gi 6s P6Dziiryi F6osztily munkatirsai r6sz6re a
bankszdmldval kapcsolatos p6nzforgalmi tevdkenys€g enged6lyez6se (sz6beli
el6terj eszt€s)
El6ad6: Medveczky Katalir elndk

4. Beszdmol6 a ruszitr kulturilis tiriiks6g6nek 6pol6sdval kapcsolatos feladatok
ell{tisa c6ljdb6l az Aradi v6rtanrik tisztelet6re 2019, oktdber 4-6tr 10.00 drakor
megrendez€tt megeml6kezdsrdl (sz6beli el6tedesztds)
El6ad6: Medveczky Katalin e1n6k

5. Beszrimol6 a kulturilis iiriiks6g6nek ipoldsrval kapcsolatos feladatok elldt{sa
c6ljr6b6l 2019. okt6ber 23-itr az 1956-os forradalom 6s szabads6gharc tiszteletdre
rendezett iinneps6g16l (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Medveczky Katalin elntik

6. Besz{mol6 a kulturilis iirtiks6g6nek 6pol6sdval kapcsolatos feladetok ell6t{sa
c6ljdb6l 2019. noyember 4-6n megrendezett ,,M6rtirjaitrk eml6ke iiriik"
koszorfz6si inneps6gr6l (sz6beli el6terjeszt6s)
El6ad6: Medveczky Katalin elniik

7. Tii6koztst6 a 2019. november 21-6n a Budapest Fdv{ros X. kerillet K6b{nyai
Onkorm{nyzat iltal szervezett kiizmeghallgatisr6l (sz6beli el6terjeszt6s)
El6ad6: Medveczky Katalin elntjk

8. Javaslat r k6zmeghallgatis id6pontjdtrak megh&triroz6sdra (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Medveczky Katalin elndk

9. Javaslat a kulturflis 6riiks6g6nek dpolisdval kapcsolatos feladatok ellitdsa
c6ljib6l r6szv6telre a Nemzetis6gek Napja alkalmdb6l megrendez6sre keriil6
nemzetis6gek haryomdny6rzd kardcsonyi iinneps6ge[ (sz6beli el6terjesads)
El6ad6: Medveczky Katalin eln6k

10. Tij6koztat6 a vagronnyilatkozatok leadisir6l 6s a kiiztartozismentes adatbizisba
val6 bej elentkezes 16l
El6ad6: Medveczky Katalin eln6k



11. Javaslat a ruszin kulturdlis ha$romrnyok 6rz6se c6lidb6l 2019. november 25-6n a

Szovjetuni6ba hurcolt magyar politikai rabok 6s k6nyszermunkisok eml6k€re
megrendez6sre keriil6 eml6ktibla koszorizdsi iinneps69re (s26beli el6terjesztds)

Ekiad6: Medveczky Katalin elntjk
Javaslat egriittmiikiid6si megillapod{s megkiit6s6re a Budapest F6viros XVI.
keriileti Ruszin Orkorminyzattal (1163 Budapest, Havashalom u. 43., I. 108.)
(sz6beli el6te{esztds)
El6ad6: Medvec^f Katalin elndk
Javaslat a ruszin kulturilis tiriiks6g6nek dpolisival kapcsolatos feladatok ell{tisa
c6ljib6l eg/iittmiikiidve a Ruszin Kulturrllis Egyesiilettel 6s a Budapest F6viros
XVI. keriileti Ruszin Onkorminyz tlal a 2019. december 6-6n megrendez6sre
kerul6 Ruszin Ha$/ominy6rz6 Mikul{s iinnepseg megszervez6s6re (sz6beli

el6tedesr6s)
El6ad6: Medveczky Katalin elncik

a Polg6rmesteri Hivatal 4338-141-as telefonsz6m6[ jelezni

t2.

r3.

Esetleges tdvolmaradris6t kdrem,
sziveskedjdk.

Budapest, 2019. [ovember 12. 1s:lLn"'q*
S-{ E:t e""e'
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KoBJ.NYAI RUSZIN ONKoRMANYZAT
KEPVISELO-TESTi]LETE

1102 Budapest, Sz€nt L6szl6 tdr 29,

.IEGYZ6K6NYV

K6sziilt: a K6banyai Ruszin onkorm6nyzat Kdpviselo-testiilete 2019. november
l9-6n 8.30 6rai kezdettel a K<ib6nyai Polg6rmesteri Hivatal (1102 Bp.
X., Szent L6szl6 ter 29.) ftttdszint 20. sz6m alatti taniicskoz6 term6ben
megtartott testUleti iil€sr5l.

Jelen vannak: Medveczky Katalin
Zsigray Valentyina

Igazoltatr t6vol: Szenyko Irina

eln0k
elnokhelyettes
kdpvisel6

A K6b6nyai Polgrirmesteri Hivatal r6sz616l tan6cskoz6si joggal:
dr. Szabados Ott6 kamarai jogtan6csos

J6g6ndSzabadosHenrietta nemzetisdgireferens

Elniik Bejelenti, hogy a jegyzokdnyvet J6gtind Szabados Henrietta vezeti magyar
nyelven.

Medveczky Katalin, a K6b6nyai Ruszin Onkormanyzat elnOke Udvozli a

megjelenteket, 6s a testiileti iilest megnyitja. Meg6llapitja, hogl a testiileti iitdsen 3 f6
k6pvisel6 megjelent, 6s a testiilet hatfuozatkdpes.

Elniik Javasolj4 hogy a jegyzcikiinyy hitelesitdsdvel Zsigray Vatentyina kdpvisel6t
bizza meg a K6pvisel6-testiilet, egyben megkdrdezi, hogy a jeldlt elfogadja-e a
jel6l6st. K&i a szavazatok megtdteldt.

Zsigray Valentyina: V6llalom a megbizat6s.

Elniik: A Kdpviseto-testtitet 2 fiivel hat6rozatkdpes.

64/2019. . 19.) K6bdnvai Ruszin
hat6rozata a ieqvzdkdn!ryhitelesit6 mesvelasztrisir6l
(2 igen, egyhangU szavazattal)

A K5b6nyai Ruszin onkormrinyzat K€pvisel6-testillete rig/ diint, hogy jegyz6konyv
hitelesit6nek Zsigay Valentyina kdpvisel6t y6lasztja meg.

Elndk: Ismerteti a napirendi pontokkal, m ajd k6i. a szavazalok megtdteldt.
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65/2019. [XI. 19.) K6b6nyai Ruszin 6trkorm{nvzat K6pviset6-testilet6nek
hatirozata a naoirend elfosaddsir6l
(2 igen, egyhangri szayazafial)

K6b6nyai Ruszin Onkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete a testi eti 01ds napirendjdt az
al6bbiak szerint fogadja el;

l. A K6b6nyai Ruszin onkormrinyzat elniik6nek megbizisa az rtalvit\yoz'
szem6lyekre vonatkoz6an (sz6beli el6tedesztds)
El<iad6: Medveczky Katalin elnOk

2. A K6brinyai Ruszin Onkormrinyzat banksz{mlija feletti rendelkez6si jog
biztosit6sa (sz6beli elotedesztds)
El6ad6: Medveczky Katalin elndk

3. A Polgirmesteri Hivatal Gazdas6gi 6s P6nziigyi Fdoszt{ly munkatirsai
r6sz6re a bankszimlival kapcsolatos p6nzforgalmi tev6kenys6g
enged6lyez6se (sz6beli el6terjesztds)
El<iad6: Medveczky Katalin elnitk

4. Beszdmol6 a ruszin kulturilis iirirks6g6nek ripol6s6val kapcsolatos
feladatok ell6t6sa c6ljib6l az Aradi v6rtantik tisztelet6re 2019. okt6ber 4-6n
10.00 6rakor megrendezett megeml6kez6sr6l (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Medveczky Katalin eln6k

5. Beszrimol6 a kultur6lis iir0ks6g6nek lipol6s6yal kapcsotatos feladatok
ell6t{sa c6lj6b6l 2019. okt6ber 23-6n az 1956-os forradalom 6s
szabads6gharc tisztelet6re rendezett iinneps6g16l (sz6beli elotedesztds)
El6ad6: Medveczky Katalin elnitk

6. Beszimol6 a kultur6lis iiriiks6g6nek 6pol6srival kapcsolatos feladatok
ell6t6sa c6ljib6l 2019. november 4-6n megretrdezett ,,Mdrtirjaink eml6ke
iiriik" koszorriz6si iinneps6gr6l (sz6beli eloterjesztds)
El6ad6: Medveczky Katalin elniik

7. Tij6koztat6_- a 2019. november 21-6n a Budapest F6v6ros X. keriilet
K6b6nyai Onkorminyzat dltal szervezett kiiimeghallgat{sr6l (sz6beli
el6terjesztds)
El<iad6: Medveczky Katalin elndk

8. Jayaslat a ktizmeghallgatis id6pontjirak meghat6roz6s6ra (sz6beli
el6terjesztds)
Eload6: Medveczky Katalin eln<ik

9. Javaslat a kultur6lis iiriiks6g6nek ripolis6val kapcsolatos feladatok ellit6sa
c6lj6b6l r6szv6telre a Nemzetis6gek Napja alkalm6b6l megretrdez6sre
keriild nemzetis6gek hagyominy6rz6 karicsonyi iinneps6gen (sz6beli
eloterj esztds)
Ekiad6: Medveczky Katalin elniik

10. T6j6koztat6 a vagyonnyilatkozatok leadis6r6l 6s a k0ztartoz{smetrtes
adatb{zisba val6 bejelentkez6s16l
Eload6: Medveczky Katalin elndk

11. Javaslat a ruszitr kultur{lis hagyomitryok 6rz6se c6lj6b6l 2019. noyember
25-6\ a Szovjetuni6ba hurcolt magyar politikai rabok 6s



12.

13.
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k6nyszermunkdsok eml6k6re megrendez6sre keriil6 eml6kt6bla
koszorfzisi iinneps6gre (s26beli el6te{esztds)
El6ad6: Medveczky Katalin elniik
Javaslat egyiittmiikiiddsi megdllapod6s megkiit6s6re a Budapest F6vriros
XVI. keriileti Ruszin Onkormdnyzallal (1163 Budapest, Havashalom u.
43., I. 108.) (sz6beli eloteiesztds)
Ekiad6: Medveczky Katalin elndk
Javaslat a ruszin kulturilis iiriiksdg6nek dpoLisrival kapcsolatos feladatok
ell6t6sa c6lj6b6l egyiittmiiktidve a Ruszin Kulturrilis Egyesiilettel 6s a
Budapest F6v6ros XVL keriileti Ruszin onkorminyzattal a 2019.
december 6-6D megrendezEsre keriil6 Ruszin Hagyomrny6rz6 Mikulas
iinneps69 megszervez6s6re (sz6beli el6terjeszt€s)
El6ad6: Medveczky Katalin elndk

1. napirendi pont t6rgya: A K6b6nyai Ruszin Onkorm6nyzat elniik6nek megbiz6sa
az \talvfnyoz' szem6lyekre vonatkoz6an (sz6beli el6terjesztds)

Elniik: Bejelenti, hogy utalvdnyozrisi jogkiinel felhatalmazza - akad6lyoztatiisa, illetve
a rdszdre t0rtdn6 kifizet6s esetdre - Zsigray Valentyina elniikhelyettest ds Szenyko
Irina kdpvisel<lt.

Elndk: HatArozathozatal ndlkiil, M llan,hlilart s sz6l6 tdrvdny vdgrehajt6s6r6l sz6l6
368/2011. (XII.3l.) Korm. rendelet 52. g (7) bekezddse ds 59. g (l) bekezddse alapjrin
bi^ameg a Zsigay Valentyin6t ds Szenyko Irina az utalv6nyoz6si jogkttrrel.

2. napirendi pont t6rgya: A K6b6nyai Ruszin onkorminyzat banksz6ml6ja feletti
reudelkez6si jog biztositisa (sz6beli el6terjesztds)

Eltriik: Bejelenteti, hog/ az 6nrill6 pdnzforgalmi sztimla ds az illami hozz6j6rul6s
sz6mla feletti rendelkezdsi jogot Medveczky Katalin elnitknek, Zsigray Valentyina
elndkhelyettesnek ds Szenyko Irina kdpvisel6 rdszdre kiv6nja bizlositani. Kdri a
szavazatok megtdteldt.

J6g6n6 Szabados Hetrrietta: T jekoztatja az elnOk asszonyt, hogy a szemdlyek
kijelitl6sdndl figyelembe kell venni, hogy a Polgrtui T6rv6nyk6nyvr6l sz6l6 2013.6vi
V. tdrv6ny 8:1. $ (1) bekezdds l. ds 2. pontja szerint kiizeli hozz tartoz't a h6zast6rs,
az eglenes6gbeli rokon, az iiritkbefogadott, a mostoha- ds nevelt gyermek, az
itrtikbefogad6-, a mostoha- ds a nevel6sziil<i 6s a testvdr; hozz tartoz6: a klzeli
hozz{tartoz', az dlettfus, az egyenesiigbeli rokon hiizast6rsa, a h6zastdrs egyenesiigbeli
rokona ds testvdre, 6s a testv& h6zasti4rsa, akik nem lehetnek azonos miivelet sor6n az
aleir6k.
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EhOk: Kdri a szayazatokat az eredeti javaslatua mely szerint az 6nrill6 pdnzforgalmi
szitrrla az rillami hozzrijrirulis sziimla feletti rendelkezdsi jogot Medveczla Katalin
elndknek, Zsigray Valentyina elniikhelyettesnek ds Szenyko Irina k6pvisel<i rdszdre
kiv6nja biztositani.

Elniik: K€ri a szavazatok megtdteldt.

66/2019. (XI. 19.) K6b6nyai..Ruszin Onkormdnvzat K6ovisel6-testiilet6nek
hatirozata a K6b6nyai Ruszin Onkormrinvzat banksz6mtiia feletti rendelkezisi
ios biztositris616l
(2 igen, egyhangri szavazattal)

1.. A K<ibrinyai Ruszin dnlorm6nyzat Kdpviseld-testiilete a Kobanyai Ruszin
Onkormdnyzat az OTP Bank Nyrt.-nel vezetett 6nal16 pdnzforgalmi sz mla Es az
6,llami hozzdjAti{s szrimla feletti rendelkez€si jogot Medveczky Katalin eln6k,
Zsigray Valentyina eln6khelyettes ds Szenyko Irina kdpviselo rdsz6re biztositja.

2. A Kdpvisel6-testtilet felkdd az elndkdt a szUksdges intdzkeddsek megtdtel€re.
IIat6rid6: azonnal
Felel6s: elniik

3. napirendi pont t6rgya: A Polg6rmesteri Hivatal Gazdas6gi 6s P6nziig5ri
F6osztdly munkatirsai rdsz€re a bankszriml6val kapcsolatos p6nzforgalmi
tev6kenys6g enged6lyez6se (sz6beli el6tedeszt€s)

J6gin6 Szabados Henrietta: T6jdkoztatja a KdpviselS{estiiletet, hogy az
allarnl6ztart{isr6l sz6l6 2011. dvi CXCV. t6rv6ny 26. g. (l) bekezd€se szerint: A helyi
nemzetisdgi dnkorm6nyzat bevdteleivel 6s kiad6saival kapcsolatban a tervezdsi,
gazd6lkod6si, ellen6rzdsi, finansziroz6si, adatszolg6ltat6si ds besziimol6si feladatok
ell6t6sfu6l a helyi nemzetisdgi dnkormiinyzat szdkhelye szerinti helyi dntorm6nyzat
dnkormiinyzati hivatala gondoskodik. A helyi dnkorm6nyzat ds az drintett helyi
nemzetisdgi iinkormiinyzatok a feladatok ell6t6s6nak reszletes szab6lyait a
nemzelisdgek jogair6l sz6l6 2011. dvi CLXXX. tiirvdny (a tov6bbiakban: Njtv)
szerinti egt iittmiikoddsi meg6llapod6sban rdgzitik.

Elniik Kdszdni a a:ekozlat'st ds kdri a Kdpvisel6-testiiletet, jAruljon hozzir, hogy a
Budapest F6vfuos X. kertilet Kcib6nyai Polg6rmesteri Hivatal Gazdas6gi ds Pdnziigyi
F6oszt6ly munkat6rsai a pdnzforgalommal kapcsolatos kiizvetlen feladatokat a
banksz6mlavezeto pdnzintdzetn6l ell6thass6k. Kdri a szavazatok megtdteldt.
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6712019. (XI. 19.) K6brinvai Ruszin Onkormrinvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hat.irozata a Polsirmesteri Hivatal GazdasiEi 6s p6nziisyi Ftiosztily

I reszere a lfval ka
enged6lyez6s616l
(2 igen, egrhangf szavazattal)

1. A K6b6nyai Ruszin onkorm6nyzat Kdpvisel6-testillete hozz6jrirul ahhoz, hogy a
Kdpvisel6-testiilet dontesei alapj6n a banki pdnzforgalom kdzvetlen bonyolit6sat az
OTP Bank Nyrt.-ndl vezetett a KSbrinyai Ruszin Onkormrinyzat dnrill6 pdnzforgalmi
szitrlaszim'ra ds az 6llami hoz7]6,j tvlits sziimlasziimiira vonatkoz6an a Krib6nyai
Polgrirmesteri Hivatal Gazdasrigi ds Pdnziigyi F6oszt6ly alibbi dolgoz6i vdgezzdk:
Vdgh Ezsdbet Liza ftiosztalyvezet6
Hardi Orsolya pdnziigyi Ugyintdz6
Tari Melinda pdnziigyi Ug/intdz6
Kalm6r Be6ta pdnzUgj/i iigyintdz6
Tdrdknd Kov6cs Zsuzsanna pdnziigyi iigyintdz6
Nagl J6zsefnd pdnziigli i.i$/intdzS
Gubjen Ildik6 Itikdnyvi kdnyvel<i

2. A Kdpvisel6-testiilet felkdri az elnitkdt a sziiks€ges intdzked€sek megt€teldre.
Hatfuid6: azonnal
Felel6s: elndk

4. napirendi pont t6rgya: Besz6mol6 a ruszin kulturilis 6rdks6g6nek 6pol6sdval
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj6b6l az Aradi vertanfk tisztelet6re 2019.
okt6ber 4-6n 10.00 6rakor megretrdezett megeml6kez6sr6l (sz6beli el6terjesztds)

Elndk: T6jdkozatja. kdpvisel<iket ar6l, hoS/ egyiittmiikddve a Budapest F6viiros X.
keriilet Krib6nyai Onkorm6nyzattal a ruszin kulturilis 6r6ks6g6nek dpol6s6val
kapcsolatos feladatok ell6tisa c6lj6b6l rdszt vettek 2019. okt6ber 5-6n 10.00 6rakor
az Amdi vdrtantk tiszteletire megrendezett Unnepi megemldkez6sen a R6koskeresztriri
Uj k6ztemet6 1848-as sirhelyekndl (1108 Budapest, X., Kozma utca 8-10.). Unnepi
beszedet mondott dr. Varjund dr. Fekete Ildik6 tankeriileti igazgat6. Kdzremiikodnek
az Ull6i Uti Magyar-Angol Kdt Tanitisi Nyelvii Altal6nos Iskola tanul6i: A
megeml€kezds koszoruzr{ssal z6rult.

Zsigray Valentyina: Egyetdrt az elndk javaslat6val.

Elniik: Kdri a besz6mol6 elfogad6s6t, majd a szavazatok megtdteldt.
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68/2019, (XI. 19,) K6bdnvai Ruszin dnkorminyzat K6ovisel6-testiilet6nek
hatirozata a besz6m01616l a ruszin kultur6lis dri,ks6s6trek 6ool6s6val kapcsolatos
feladetok ellitisa c6li6b6l az Aradi ydrtanfk tiszteletdre 2019. okt6ber 4-611 10.00
6rakor megrendezett meseml6kez6s16l
(2 igen, egyhangf szavazattal )

K6btinyai Ruszin Onkormi4nyzat Kdpvisel6-testiilete a ruszin krltur6lis dr6ks6g6nek
6pol6srival kapcsolatos feladatok elldtdsa c6ljrb6l Medveczky Katalin eln6k
beszamol6jat a 2019. okt6ber 4-6n 10.00 6r,,kot az Aradi v6rtaDrik tiszteletore
megrendezett iinnepi megeml€kez6sr6l a Rrikoskeresztfri Uj k6zremet6 1848-as
sirhelyekndl (1108 Budapest, X., Kozma utca 8-10.) elfogadja.

5. napirendi pont t6rgya: Besz6moli a kulturilis tiriiks6g6nek 6pol6srival
kapcsolatos feladatok elkit6sa c6lj6bt6l 2019. okt6ber 23-6n az 1956-os forradalom
6s szabadsrigharc tisztelet6re rendezett megeml6kez6sr6l (sz6be1i eloterjeszt6s)

Elniik: Tajdkoztatja. kdpviselciket an6l, hogy egyilttmrikiidve a Budapest Foviiros X.
kefiilet K6b6nyai Onkorm6nyzattal a ruszin kultur6lis iiriiks6g6nek 6pol6s6val
kapcsolatos feladatok elldtisa c6ljib6t rdsa vettek 2019. oktt6ber 23-6n 16.00
6rakor az 1956-os forradalom 6s szabads6gharc tisztel€t6re megrendezett iinnepi
m€gemldkezdsen a Kopjaf6n6l (1102 Budapest, X., Kor6si Csoma Srindor sdt6ny_
Liget tdd vdge.). Unnepi beszddet mondott D. Kov6cs R6bert Antal, K6brinya
polg6rmestere. Ezt kdvet6en AgArdi Lriszl6, a Magyar Ktizt6rsasiig Erdemkereszttel ds
Magyar Erdemrend Lovagkeresztje elismero cimmel kitiintetett szinmiivdsz iinnepi
miisora k6vetkezett, melyben Faludy Gy6rgy, Mrirai S6ndor, Wass Albert ds Illyds
Gyula versei hangzottak el. A megemldkezds koszoruziissal zerult.

Zsigray Valentyina: Egyetdrt az eln6k javaslat6val.

Elndk Kdri a szavazatok megtdtel6t.

69/2019. (XI. 19.) K6b6nyai Ruszin Onkormrinvzat K6pviseld-testiiletdnek
hat6rozata a besz6mol6r6l a kulturilis iiriiks6e6nek ipol6s6yal kapcsolatos
feladatok ell6t6sa c6li6b6l 2019. okt6ber 23-6n az 1956-os forradalom 6s
rr"badr6sh""c
(2 igen, egyhangf szavazattal)

K<ibrinyai Ruszin Onkormrinyzat K€pvisel6-testiilete a ruszin kultur{lis iiriiks6genek
6poLis6val kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj6bril Medveczky Katalin elnirk
besz6mol6jrit a 2019. okt6ber 23-6n 16.00 6rakor a Kopjafrin6l az 1956-os
forradalom 6s szabads6gharc tisztelet6re rendezett megeml6kez6s16l elfogadja.
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6. napirendi pont t6rgya: Beszimo16 a kultur6lis iiriiks6gdnek 6polis{val
kapcsolatos feladatok eu6t6sa c6lj6b6l 2019. november 4-6r megretrdezett
,,M6rtirjaink eml6ke iiraik, koszonizfsi iintreps6gr6l (sz6beli eloterjesdds)

Eltritk: T6j6koztatja a kdpvisekiket, hogy a ruszin kulturdlis 6riiks6g 6pol{s6yal
kapcsolatos feladatok ell6trisa c6lj6br6l a Budapest Friv6ros X. keriilet kObrinyai
Onkorm6nyzattal eg/iittmiikddve, valamint a 20i9. november 4-611 10.00 6rakor
,,Nemzeti Gyaszrap" alkalm6b6l megrendeztdk a koszonizdsi iinreps6get, amelyre
az Fles sarokn6l Silye S6muel 6s tiirsai dsaeletdre feldllilott emGkmiindl (1i05
Budapest, K6r6si Csoma Sandor it Malata utca sarok) keriilt sor. A miisorban
kttaemiikodtek a P6dium szinhrL miivdszei. Az iinnepsdg koszoruzAssal ziirult. Kdri a
besz6mol6 elfogadris6t, majd a szavazatok megtdteldt.

Zsigray Valentyina: Egyet€rt az elnitk javaslatiival.

Elniik: Keri a szavazatok megreleldt.

ell6t{s:r
eml6ke

K<ibrinyai Ruszin dnkormiinyzat Kdpvisel6-testiilete a ruszin kultur6lis tiriiks6g
6pol6sival kapcsolatos feladatok e 6t6sa c6lj6b6l Medveczky Katalin elntili
beszdmol6jdt a feladatalapri. t6mogatrsr6l, valamint egyiittmiik;dve a Budapest
Foviiros X. keriilet K6banyai Onkormiinyzattal 2019. november 4_6n 10.00 6rakor a
,,Nemzeti Gyisznap" alkalm6b6l az Eles sarokndl Silye Srimuel es tiirsai tiszteletdre
felillitott emldkmiindl (1105 Budapesr, Kor6si Csoma Sdndor ir Maleta utaa sarok)
megrendezett iinnepsdgr6l ds azt kOvet6 koszoruzrisr6l ellogadja.

7. napirendi pont t6rgya: T6j6koztaf6 a 2019. november
F6v6ros X. keriilet K6b6nyai Onkorm6nyzat 6ltal sz€rvezett
(sz6beli el6terjesztds)

21-6n a Budnpcst
kiizrneghallgatrisra

Eltriik: T6jdkoztatja a kdpvisel6ket, hogr a Budapest F6viiros X. keriilet K6brinyai
Onkormtinyzat K6pvisel6-testiilete polg6rmesterdt6l meghiviist kaptak a 2019, 6vi
kiizmeghallgat6sra, amelyre 2019. november 2l-6r- lj.OO 6rakor iertil sor a Kordsi
Csoma Sdndor K<ibAnyai Kultur6lis Kdzpont (1105 Budapest, Szent L6szl6 t€r 7_19.)
l. szfunf termdben. Javasolja, hogy az elniik, az elntikhelyittes ds a kdpvisel6k vegyen
rdszt a Budapest F6vifuos X. keriilet K6banyai Onkormrinyzat Kepvi;el6_testiilerenek
ktizmeghallgat6s6n.

Zsigray Valentyina: Egyetdrt az elndk t6j6koztat6j6va1, 6s rdszt vesz a
kiizmeghallgat6son.
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Elndk: Kdrem a t6jekoztat6 elfogad6s6t, majd a szavazatok megtdteldt.

Elniik Kdri a szavazatok megtdteldt.

7112019. (XI. 19.) Kdb6ryai Ruszin Onkorm:invzat Kdpyisel6-testiilet6nek
hatdrozata a tii6koztat6r6l a 2019. norember 2l-6n a BudaDest F6vriros X.
keriilet K6blnvai ftYzal irllal szerv ezett
(2 igen, egyhangri sz avazattal)

K<ibrinyai Ruszin Onkormiinyzat Kdpvisel6-testtilete Medveczky Katalin elndk
tajekoz].arbj t a Budapest Fovituos X. kerulet Kdbanyai onJ<ormrinyzat K6pvisel6-
testiilete 6ltal 2019. november 21-6n 17.00 6rakor a K6rOsi Kultur6lis Nonprofit Kft
(1105 Budapest, Szent L6szl6 fu 7/19.) l. sz6mri termdben megrendezdsre keriil6
ktizmeghallgatison val6 r6szy6telr6l elfogadja.

8. napirendi potrt tdrgya: Javaslat a kdzmeghallgatris id6pontjinak
meghatdroz6s6ra (sz6beli el6terjesztds)

Eln6k: TAjekozlatja a testtiletet, hogy a K6brinyai Ruszin onkormdnyzat
kitzmeghallgatris6t kdtelez6 megtartani egy 6vben eryszer, ahol az elndk beszrimol a
testiilet dves munkrij6r6l, pdnziigyi t6mogar6sokr6l, beszdl a kitiizdtt c6lok6l ds az
el6rt eredm6nyek6l, valamint az 6v hiitralEvci rdszdnek programjair6l. Javasolja, hogy
a kiizmeghallgatis megtartasfua 2019. december 7-6n 12.45 6rakor keriiljtin sor a
K6r0si Csoma Sr4ndor K6brinyai Kultur6lis Kdzpont, 1105 Budapest, Szent L6szl6 rer
7-14.) l. szrimf termdben.

Elniik: K6rem a t6j6koztat6 elfogadiisiit, majd a szavazatok megt6tel6t.

Eltritk: Kdri a szavazatok megteteldt.

7212019. (XI. 19.) K6bdnvai Ruszin 6nkorminvzat K6ovisel6-testilet6nek
hatirozata a kdzmeshallqat6s id6potrti{nak meshat6rozisira
(2 igen, egyhangf szavazattal)

1. K6b5nyai Ruszin Onkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete Medveczky Katalin eln6k
fiLjekoaatlj t a 2019. december 1-6n, 12.45 6rakor megrendezdsre keriil6
Kdzmeghallgatisr6l elfogadja, amelyre a Kordsi Csoma Sdndor Kribrinyai Kulturrilis
Kozpont (1105 Budapest, Szent L6szl6 tdr 7-14.) l. sz6m[ termdben kertil sor.

2. A Kdpvisel6-testUlet felkdri az elntikdt a szi.iksdges intdzkedesek megtdteldre.
Hatdrido: azonnal
Felel6s: elndk
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9. napirendi pont tirgya: Javaslat a ruszin kulturdlis iiriiksog6nek 6pol6s6yal
kapcsolatos feladatok ell6t{sa c6lj{b6l r6szv6l€lre a Nemzetis6gek Napja
alkalmib6l 2019. december 7-6n K6rdsi Csoma Sdndor Kaib{tryai Kulturdlis
Kiizpont (1105 Budapest, Szent Liszl6 t6r 7-19.) 1. szimri term6ben
megrendez6sre keriil6 nemzetis6gek hagyom{ny6rz6 karicsonyi iinneps6gre
(sz6beli el6tedesztds)

Elniik: Trijdkoaatja a Kdpvisel6-testiiletet, hog/ a ruszin kulturelis iirirks6g6trek
6pol6sival kapcsolatos feladatok ellitSsa c6ljib6l 2019. december 7-6n, 19.00-
18.00 6rriig a K6rdsi Csoma S6ndor Kobrinyai Kultur6lis Ktizpont (1105 Budapest,
Szent L6szl6 tdr 7-19.) l. sziimt termdben megrendezik a Nemzetisdgek Napja
alkalm6b6l a nemzetis6gek hagyomriny6rz6 karicsonyi iirneps6g6t. Ebb6l az
alkalomb6l valamennyi K6briny6n miikdd6 nemzetisdgi iinkorm6nyzat rtivid
kultur6lis, hagyomtiny<irzb mfsonal (yerssel, pr6za, zenevel, t6nccal, ki6llitessal stb.)
kdsziil. Elmondja, hogy nyolcadik alkalommal keriil megrendezdsre az iinnepsdg 6s
bizik abban, hogy id6n is hasonl6 eredmdnyeket fognak eldmi. A ruszin dnkormrinyzat
kultur6lis miisorral kdpviselteti mag6t az iinnepsdgen. Javasolja, hogy a Nemzetis6gek
Napja alkalm6b6l megrendez6sre kerfil6 nemzetis6gek hagyomdny6rzd
kar6csonyi iitrneps6g rendezvdnyszervezdsi, miisorszolgiiltat6si, miiydszeti
tevdkenysdg nyomdai ds dekor6ci6s kiilts6geihez brutt6 300 000 dsszeggel j6ruljanak
hozz6. A rendezvdnyt kiiyet6en fogadiisra keriil sor. Kdri a kdpvisel6ket, hogy
vegyenek rdszt az iinnepsdgen. K6ri a szavazatok megtdteldt.

Zsigray Valentyina: Egletdrt az elntik javaslatAyal, ds rdszt vesz a rendezvdnyen.

Elniik: Kdri a szavazatok megtdteldt.

7312019. (XI. 19.) K6binyai Ruszin Onkorm6nvzat K6pviselii-testiilet6nek
hatirozata iavaslatr6l a ruszin kulturilis oriiksds6nek 6pol6s6val kapcsolatos
feladatok ellitdsa c6lirib6l r6szv6telre a Nemzetis6sek Napia alkalmib6l 2019.
december 7-6n K6rdsi Csoma S6ndor K6b{nyai Kultur6lis Kiizpotrt (1105
Budanest. Szent Ldszl6 t6r 7-19.) 1. szdmri term6ben mesrendez6sre keriil6
nemzetis6gek hawom6nyd126 karicsonyi linneDsdgre
(2 igen, egyhangri szavazattal)

l K6b6nyai Ruszin dnkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete Medveczlf Katalin elniJk
beszrimol6j6t a ruszin kultur{lis hagyom6nyok 6rz6se c6lj6b6l a feladatalapri
tAmogat6sr6l, valamint a Nemzetis6gek Napja alkalm6b6l 2019. december 7-6n,
19.00 6rakor a K6rdsi Kulturiilis Nonprofit Kft (1105 Budapest, Szent Liiszl6 tdr 7-
19.) l. szrimri termdben nemzetis6gek hagyominy6rz6 kar6csonyi iinneps6get
szeNez. A kariicsonyi rendezvdny kdltsdgeihez brutt6 300 000 Ft kerettisszeget
biztosit a 2019. dvi kiiltsdgvetdsben meghatfuozott dologi kiadiisok terhere.
A feladatalapf tiimogat6s felhaszn6liisa az elliri,ir,yzottak ds tervezettek szednt a
telepiil6s nemzetisdgi dletdnek fellenditdsdt, szinesitdsdt szolg6lt6k a megval6sult
kdziissdgi programok, valamint nemzetisdgi hagyomiiny -€s kultira 6polds6nak
kdsziinhetoen. A feladatalaprl t6mogat6s Glhasznriliisa sor6n a nemzetisdgi
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onkorm6nyzat kiemelt figyelmet forditott az ittsAg nemzetisdgi dletbe val6
bevon6siira, a fiatal gener6ci6ban a nemzetisdgi hovatartoz6s 6t0r0kitdsdnek
melyitdsdre.
2. A Kdpviseld-testiilet felkdri az elndkdt a sziiksdges intdzkeddsek megtdteldre.

Hat6ridci:
Felelos:

Haterid6:
Felelos:

azonnal
elrOk

azonnal
elndk

10, napirendi pont t6rgya: Tij6koztat6 a vagyonnyilatkozatok lead6s6r6l 6s a
kdztartozismentes adatb{zisba val6 bejeletrtkezds16l (sz6beli el6terjesztds)

Etniik: Trij6koztatja a kdpviseloket arr61, hogr Zsigray Valentyina 6s Szenyko Irina
kdpvisel6k eleget tettek kotelezefisegiiknek 6s leadt6k a va$/onnyila&ozatukat 6s

bejelentkeaek a koaartoz6smentes adatb6zisba.

Zsigray Valentyina: Egyetdrt az elndk javaslat6val.

Eltriik: K6ri a szavazatok megtdteldt.

7412019, (XI. l9.l K6binvai Ruszin Onkormrinvzat K6nvisel6-testiilet6nek hatdrozata a

t{i6koztat6r6l a vaqvonnyilatkozatok lead6s6r6l 6s a kiiztartoz6smentes
adatbizisba val6 beielentkez6s16l (sz6beli el6terjesztds)
(2 igen, egyhangri szavazattal)

l. K<ib6nyai Ruszin dnkormi{,nyzat Kdpvisel6-testiilete a vagyonnyilatkozatok
lead6s6ra ds a kdztartozasmentes adatbttisba va[6 bejelentkezdsrol sz6l6 t6j6koztat6t

nrdomiisul veszi.

2. A Kdpvisel6-testiilet felkeri az elndkdt a szuksdges intdzkeddsek megteteldre.

11. trapiretrdi pont tirgya: Javaslat a ruszin kultur6lis hagyomiDyok 6rz6se

c6ljnb6l 2019, november 25-6n a Szovjetuni6ba hurcolt magyar politikai rabok 6s

kcnyszermunkisok eml6k6re megretrdez6sre keriil6 eml6kt6bla koszor(zisi
iinneps6gre (sz6beli el6terjesztds)

Elniik: Tejekoztatja a kdpviseltiket, hogy a ruszin kulturalis hagyorenyok 6rz6se

cdlj6b6l ,019. novembir 25-et 9.OO 6rakor a K6biinyai Onkorm6nyzattal

eS/iittmiikodve a ll02 Budapest, Allom6s utca 2. sz6mt dpiilet falinal a

Szovjetuni6ba hurcolt magyar politikai rabok 6s k6nyszermunkisok eml6k6re
eml6kt6bla koszorrizisi Uoneps6get szerveznek. Javasolja, hogy a kdpvisel6k
veryenek rdszt. A koszoruz6son r6szt vesznek Radv6nyi Gribor ds Weeber Tibor
alpolgamester urak. Javasolja, hogy az dnkorm6nyzat a dekor6ci6 ktiltsdgeihez brutt6
5 000 Ft keretdsszeget biztositson a dekor6ci6 kdltsdge a 2019. dvi dologi kdltsdgek
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terhdre. Kdri a kdpviseltiket, hogy a t6j€koztat6t fogadj6k el, majd kdri a szavazatok

megtetetdt.

Zsigray Valentyina: Rdszt vesz a megemldkezdsen. Egyet6rt az elndk javaslat6val.

Eltriik: Kdri a szavaTatok megldtelel.

7512019. (XI. 19.) K6b6nvai Ruszio 6nkorminvzat K6pviselti-testiilet6nek
hatirozata a iavaslatr6l a ruszin kulturilis hasvom6nYok 6rz6se c6li6b6l 2019.

november 25-6n a Szovietuni6ba hurcolt mawar politikai rabok 6s

kenyszermunkisok €ml6k6re mesrend€z6sre keriil6 eml6kt6bla koszortz6si
iinneps6sre
(2 igen, egyhangf szavazattal)

l. K6bAnyai Ruszin Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete Medveczky Katalin elnitk
besziimol6iAt a ruszin kulturilis hagyominyok 6rz6se c6ljAb6l 2019. november 25-

6n 19.00 6rakor a Szovjetuni6ba hurcolt magyar politikai rabok 6s

k6tryszermunkisok eml6k6re,megrendez6sre keriil6 eml6ktSbla koszorfzisi
iinneps6g6r6l a 1102 Budapest, Allom6s utca 2. sz6m alatii emldkt6bl6n6l elfogadja.

A megeml€kezds dekor6ci6 kdltsdgeihez brutt6 5 000 Ft keretiisszeget biztosit a 2019.

6vi koltsdgvetesben meghatiirozott dologi kiadiisok terhdre.

2. A Kdpviselo-testiilet felk6ri az elndktit a sziikseges intdzked6sek megteteldre.

Hattuido:
Felel6s:

azonnal
elndk

12. napirendi pont tirgya: Javaslat egyiittm ffI(itd6si megdllapodtis megkdt6s6re a

Budapest F6viros XVI. keriileti Ruszin Onkormenyzattal (1163 Budapest'
Havashalom u. 43., I. 108.) (sz6beli el6teiesztds)

Eltrdk: Javasolja, hogy kdssenek eg/uttrniikoddsi megallapod6st Budapest F6viiros

XVI. keflileti Ruszin Onkormrturyzattal (1163 Budapest, Havashalom u 43., I. 108.).

Elmondja, hogy dsszefogAs6val szeretnd az 6ttatuk kdpviselt keriiletekben lak6 ruszin

nemzetisdgii lakosokat megtal6lni, az drdekeiket kdpviselni, ds segiteni az

integrrici6jukat. Ennek drdek€ben a Felek az drintett keriiletek ruszin nemzetisdgii

lak6inak felkutatris6val 6s kdziissdgg6 form616s6val sziinddkoznak egyUttmiikddni a

rendelkezdsiike 6116 fonrisok hatdkonyabb felhaszn6liisilval, k6ziis kommunik6ci6s
platformok haszn6lat6val, p6lyfuati eredmenyessdgiink jaYitas6val. Javasolja a
Kdpviselo-testiiletnek az egy-Uttmiikitddsi meg6llapod6s megkittdsdt a Budapest

F6vAros XVI. keriileti Ruszin Onkormrinyzattat (1163 Budapest, Havashalom u. 43 , I.
108.). Kdri a kdpvisekik v€lemdnydt, majd a szavazatok megtdteldt.

Szenyko Irina: Esretdrt az elhangzottakkal €sjavasolja a meg6llapod6s megkdt€sdt.

Elntik: Kdri a szavazalok megtdtelet.
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76t2019. . 19.) Ktibdnvai Ruszin lct6nck
hatdrozata a iayaslatr6l az esyiittmfikiid6si mesillapod{s meskiit6s6re a
Budapest F6viros XVI. keriileti Ruszin Onkorminvzattal (1163 Budapest.
Havashalom u. 43.. I. 108.)
(2 igen, egyhangi szavazattal)

l. K6b6nyai Ruszin onkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete fgy dttnt, hogy a keriileti
nemzetis6gi dtrkorminyzatokkal val6 egyiittmiikird6s c6ljrib6l egyUtlmr.ikitddsi
meg6llapod6st kiit a Budapest F6v{ros XVI. keriileti Ruszin Onkorminyzattal
(l163 Budapest, Havashalom u. 43., l. 108.).

2. A K6pvisekl-testiilet felkdri az elncikiit az egyiittmiikiiddsi meg6llapodds aliiiriisiira.
Hatdrid6: azonnal
Felel6s: e1n0k

13, napirendi potrt tirgya: Javaslat a ruszin kulturilis iiriiks6g6oek 6polisival
kapcsolatos feladatok ellit6sa c6lj6b6l egyiittmiiktidve a..Ruszin Kultur6lis
Egyesiilettel 6s a Budapest F6v6ros XVI. keriileti Ruszin Onkormitryzattal a

2019, december 6-6n megrendez6sre keriil6 Ruszin Hagyom6ny6rz6 Mikultis
iinneps6g megszervez6s6re (sz6beli eloterjesztds)

Eln0k: Javasolja a k6pvisel6knek, hogy a kulturilis iiriiks6gdnek 6pol6s6val
kapcsolatos feladatok ell6tisa c6lj6b6l egyiittmiikddye.. a Ruszin Kulturilis
Egyesiilettel 6s a Budapest F6v6ros XVI. keriileti Ruszin Onkorminyzattal 2019.

december 6-6n, 17.00 6rakor a Zugl6i Nemzetisdgek H6z6bar^ (1146 Budapest,
Thdkdly u. 73.) term6ben retdezzdk meg a Ruszin Ilagyom6ny6rz6 Mikulis
iintrepsdget a ruszin gyerekek &dmd!e. Kdri a kdpvisel6ket, hogy nyfjtsanak
segitsdget a rendezvdny megszervez6sdben a kultur6lis miisor el6kdszit€seben.
Javasolja, hogr a Ruszitr Hagyom6try6rz 6 Mikul6s iintreps6g rendezv€nyszervezdsi,
szrillitrisi, Mikul6s csomagok kdszitds, fot6k6szitds, dokumentdci6 ds dekori4ci6s
kOltsdgeihez brutt6 300 000 keret6sszeggel j6ruljanak hozz6 a Bizottsigi, a

feladatalapt ds miikiiddsi temogat6sb6l. K€ri a kdpviseloket, hogy vegrenek rdszt az

tinneps€gen. K6ri a szavazatok megtdteldt.

Szenyko Irina: Egyetdrt az elndk javaslatAval, ds segit a szervezdsben. Rdszt vesz az

iinnepsdgen.

Elniik: Keri a szavazatok megtdtel6t.
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7712019. (XI. 19,) Kiib6nvai Ruszin Onkorm6nvzat K6ovisel6-testiilet6nek
hatdrozata a iavaslatr6l a ruszin kulturrilis iiriiks6g6nek 6pol6s6val kancsolatos
feladatok iittm iikiidve a Ruszin Kultur6lis lettel 6s a
BudaDest F6v:iros X ttal a 2019. december 6-6n
meqrendez6sre keriild Rnszin Hasyom6nv6rz6 Mik[l6s iinneps6s
messzervezds6re
(2 igen, egyhangt sz aYazattal)

l. K6b6nyai Ruszin Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete Medveczky Katalin elndk
beszimol6jat a feladatalapri 6s miikdddsi t{mogat{sr6l a ruszitr kulturilis
airiiks6g6nek 6pol6sival kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj6b6l 2019. december 6-
6n, 17.00 6rakor a Zugl6i Nemzetis6gek Hrizriban (1146 Budapest, Thitk6ly u. 73.)
termdben megrendezdsre keriil<i Ruszin HagJrom6ny6rz6 Mikulis iinneps6gr6l
elfogadja. A Ruszin Hagyomiiny6rzci Mikul6s rendezvdny rendezv6nyszervez6si,
sz6llitdsi, Mikulis csomagok kdszitds, fot6kdszitds, dokumentilci6 6s dekor6ci6s
koltsdgeihez brutt6 300000 Ft keretosszeget biztosit a 2019. evl kttltsdgvetdsben
meghatiirozott dologi kiad6sok terhdre.

2. A Kdpyisel6-testiilet felkdd az elndkdt a sziiksdges intdzkeddsek megtdteldre.
Hatririd6:
Felel6s:

azonnal
elndk

(Medveczky
Eln0k

ryil"Ad-, \'t:r":" ;"':'. " :':

....h49. /.*.*:.:-:
lZsigrayaale ntyina)

Elniik: Meg6llapitja, hogy tov6bbi javaslat vagy dszrevdtel a k6pvisekik rdsz6r<il nem
drkezett, megkosziini ajelenldvcik aktiv rdszvdteldt, ds a testiileti iildst bez6rja.

K.m.f.

Jegyz6kdnyv-hitelesit6

(J6g6n'd Szabados Henrietta)
JeEr'z6kiinyr.vezet6



JELENLETI iV

a Kaib6nyai Ruszin dnkorm6nyzat

2019. november l9-6n 8.30 6rai k€zdettel

megtartott testiileti iil6s6n

l./ Medveczky Katalin : \t il-4lt k*l^-
2./ zsistay vatenyirru:. ....?ru... (*.*-
3./ Szenyko Irina:

Meghivottak:

dr. Szabados Ott6 kamarai jogtan6csos:. . .i.1.

J6giind Szabados Hen.i"ttu r"f.r"nr,........{d.t#



. A (6tiinyai Bolgdr, c6ritg, Horv6r.
Lengyel Ndmet, Ormdn, Roma, Rom6n,
Ruszin, Szerb 6s Ukr{n 6nkormlnyzatok

szeretettel meghivjAk Ont 6s kedves csaliidj.it

a Nemzetis69ek Napja alkalmiib6t

2019, dGcember 7_6n (szombaton)
14.00 6rai kezdettel tartand6

Nemzetis6gek
hagyominy6rz6 kardcsonyi

iinneps696re
A rendezv6nyt megnyitja:
D. Kov6<s Rdbert Antal
K6biinya polgiirmestere

Kardcsonyi iildiist mondl
Balogh Attila

pldbiinos

A rendezv6ny programjal

a k6b6nyai nemzetisdgi
ainkorm6nyzatok kultu16lis m0sora

(6nek, vers, titnc, zene)

A rendezvdnyt kOvet6en bar6ti beszelqet6sre
6s fogadisra keriil 5or

A rendezv6nyt t6mogatja:
K6biinyai On korminyzat

A rendezv6ny helyszine:

K6raisi Csoma 56ndor
K6biinyal Kultur6lis Ktizpont

('l 105 Budapest, Szent Liiszl6 tdr 7- 14.)

)rffi
KgliyyA gry
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mety tetrejitft a K6b6nyai Ruszin onkormrlnyzat (sz6khely: 1102 Budapest, Szent Ltuzl6 ter
29.; k€pviseli: Medveczky Katalin elnitk) ds a Budapest Fdviros X\ry. keriileti Ruszin
dnkormdnyzat (sz6kiely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. I. em. 108., kdPviseli: Szilcer-
Likovics Olga eln6k) kdzdtt az al6bbiak szerint:

l. Szakmai egyUttmtkides

Az egyitthiikdd6s keretdben a nemzetisdgi dnkorm6nyzatok informAci6kat cserclnek,

segitik egyrnAst szakmai kdrddsek eligazodas6bar\ sziiksdg szerint drtekezleteket,

vitanapokat tafianak.

2. Hagyomany6polas

A nemzetis€gi onkormAnyzatok lehet6s€g szerint r6sl veszlek egymiis rendezvdnyein,

segitik, szervezik, n6pszeriisitik azokat.

3. Egyiittmiikitd6si lehet6sdgeket keresnek azon civil szervezetekkel, melyek kutatj6k a

ruszins6got.

4. HozzAjintln* ahhoz, hogy programok6l ds rendezvdnyekdl az egyiittmtkddds
eredmdnyeit kiadv6nyokban, tdmegkommunikrici6s eszktizijkben k6zzelrgyek

Jelen megrillapodds minde[ olyan tev6kenys€grc kiterjed a fentieken ttlmen6en, melyben a

felek egyetdnenek a kdlcsttniis#g alapjan.

A felek a meg6llapoddst 2019. december 3l-ig kittik, dvente feliilvizsgaljak es rijra kotik.

Jelen megAllapodAst a felek, mint ki,zds akamtukkal egyez6t fogadjiik el.

Budapest, 2019. november,,..."

P.H. P.H.

Medveczkv Katalin
K6b6nvai R. O. elndke

Szilcer-Likovics Olga
Budapest F6vtuos XVI. kedileti R. O.

eln6ke
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A Ruszin Kultutdlis Egyesiilet 6s o Budopest F6vdros 76. ke,, Ruszin Ankoftndnyzot

Tisztelettel meghivja ont 6s a csalSdjSt az 6w68i kulturiilis 6s hatyomeny6126 rendezvenyre

A rendezvany id6pontjo as helyszine: 2019.72.06. 16.00.

Zugl6i Nemzetisigek Hdzo, 7746 Budopest, ThbkOIy u.73

Prcgrom:

16.O0-16.30

Budopest Ftwdros 75. ket. Ruszin Ankormdnyzot Kbzmeghollqotdso.

16.3G17.30

Ewegi innepi progrom.

l.Ruszin kultutdlis as irodolmi kincseinek bemutottiso, zenehollgottis, filmvetitis.

2. Mikul6s inheplase, gyerckek ojdnddkoztiso.

4.Fogodds.

A Mikul's p.ogromot tdmogotto: Kabdnw Ruszln Ankomdnyzot.


