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A K6b6nyai Lengyel 6nkorm6nyzat
K6pvisel6-testiilete

2019. november 18-61 16.30 6rai kezdettel

a K6brinyai PolgArmesteri Hivatal
(l102 Bp. X., SzefiL6szl6 Gt 29.)

foldszint 20. szim alatti taniicskoz6 termdben
testiileti iil6st tart,

melyre eztiton meghivom.

Napiretrdi portok:

l. A K6b6nyai Lengyel Onkorminyzat elndk6nek megbiz6sa az utalvdnyoz6
szem6lyekre vonatkoz6an (sz6beli eloterjeszt6s)
Elciad6: Drivid Mriria elniik

2. A K6b6nyai Lengyel Onkorm6nyzat barksz6mldja feletti reudelkez6si jog
biztositisa (sz6beli el6terjesztds)
Eload6: Drivid M6ria elndk

3. A Polgfrmesteri Hivatal Gazdasigi 6s P6nziigyi F6oszt6ly munkat6rsai
r6sz6re a banksz6mlival kapcsolatos p6nzforgalmi tev6kenys6g

enged6lyez6se (sz6beli eloteiesztds)
El<!ad6: Dr4vid M6ria elniik

4. Besz6mol6 a lengyel kultur6lis iiriiks6g 6pol6s6val kapcsolatos feladatok
ell6t6sa c6lj6b6l az aradi v6rtanrik tisztelet6re 2019. oktt6ber 4-6n 10.00

6rakor megrendezett megeml6kez6srdl (sz6beli el6terjesztds)
Elciad6: Wygocki Richiirdn6 elndkhelyettes

5. Besz6mol6 I letrgyel kulturilis iiriiks6g 6pol6s{val kapcsolatos feladatok
ell6tisa c6lj6b6l 2019. okt6ber 23-6n az 1956-os forradalom 6s

szabads6gharc tisztelet6re rendezett iinneps6g16l (sz6beli el6tedesztds)

El<iad6: Drivid M6ria eln6k
6. Beszrimolti a lengjr€l kultur6lis 0rdks6g 6pol6sival kapcsolatos feladatok

etl{trisa c6lj6b6l a 2019. nov. l-jdn (15 6rakor) az Ujkdztemet6 Lengyel
Parcellrjibsn tartott iinnepi szentmis6n 6s megeml6kez6setr.
(sz6beli el6terjeszt6s)
El6ad6: D6vid Mrlria elniik

7. Besz6mol6 a kultrrflis iiriiks6g 6polis6Yal kapcsolatos feladatok ell6t6sa

c6ljib6l 20f9. november 4-6n megrendezett ,,M6rtiriaink eml6ke iiriik"
koszorriz6si iinneps6g16l (sz6beli eloterjesztds)

Ekiad6: D6vid M6Lria elndk
8. Beszrimol6 a lens/el kultur6lis tiriiks6g 6poLisrival kapcsolatos feladatok

ell6tisa c6li6b6l a 2019' november 6-6n (17.30-t6l 20 6r6ig) a Pesti

Vigad6ban, a Lengyelorszig fflggetlens6ge visszaszerz6s6nek alkalm6b6l



9.

tartott iinn€pi megeml6kez6sr6l 6s fogad6sr6l, amelyen D6vid Miria Yett
r6szt a Lengyel Kiiztarsas6g rendkiviili 6s meghatalmazott nagykiivete'
Jerzy Snopek 6s feles6ge, Gedeon M6rta meghiv6s6ra. (sz6beli eloterjesads)
El<iad6: D6vid Mtiria elntik
Besz6mol6 a lengyel kultur6lis drdks6g 6pol6s6val kapcsolatos feladatok
ellitrisa c6ljib6l a K6b6nyai Lengyel Onkorm6tyzat iltal a Lengyel
Hazban (1103 Bp. Ohegy utca 11.) a Lengyelorsz6g fiiggetlens6ge

visszaszerz6s6nek 101. 6vfordul6ja alkalmib6l tartott iinnepi program16l.
(s26beli el6terjeszt6s)
Eload6: Drivid M6ria elndk
Besz6mo16 a lergyel kultur6lis iiriiksegenek ripol6s6val kapcsolatos
feladatok ell6tisa c6lj6b6l a Magyarorsz{gi Bem J6zsef Kultur6lis
Egyesiilet 6s a XII. keriileti Lengyel Nemzetis6gi Onkorm6nyzat 6ltal a
Lengyel Fiiggetlensdg Napj6n, 2019. nov. 11-6n a Pilsudski marsall
eml6kmiiv6tr6t (Bp. XII. ker. Csiirsz utca - Avar utca sarok) 17 6rai
kezdettel tartott iinnepi megeml6kez6sr6l 6s koszorfzasr6l (sz6be1i

el6te{esztds)
El<iad6: D6vid Mriria elniik
Tij6koztat6 a K6b6nyai Lengyel Onkorminyzat 6ltal szervezett,3 napos
(2019. nov. 23-25.), Rabka-Krakk6-Zakopane ritYonahi tanulm6tryi
kirindulis r6szletes programjri16l, a rabkai Muzeum Etnograficzne
(N6prajzi Mrizeum), ill. a Muzeum G6rali i Zb6inik6w (G6ral- 6s

Bety6rmrizeum) vezetdivel folytatott egyeztet6seket kiivet6en (sz6beli

el6terjesztds)
Eload6: D6vid M6ria elniik
Besz6mo16 a lengyel kulturrilis iiriiks6g6trek 6Pol6s6val kapcsolatos
feladatok €tl6t6sa c6ljrib6l a 2019. noYember 13-rin 17 6r6t6l tartott
kiin).vbemutat6n val6 r6szv6telr6l a Szent Istvrin Bazilika Miria term6betr'
A bemutatott ktinly: Grzegorz G6rny-Janusz Rosikon: A titkok tantii -
Nyomoz{s Krisztus erekly6inek iigy6ben. (sz6beli eloterjesztds)
Eklad6; Wygocki Rich6rdn6 elnatkhelyettes
Tij6koztat6 a 2019. november 21-6n a Budapest Fdviros X. keriilet
K6b6nyai Onkormrinyzat 6ltal szerYezett kiizmeghallgatisr6l (szobeli

el6teieszt6s)
F.load6: Drvid M6ria elniik
Javaslat a kiizmeghallgatis id6pontjrlnak meghat6rozasira (szobeli

eloterjesztds)
Ekiad6: Drlvid Mr{ria elniik
Javaslat a kultur6lis 6riiks6g 6pol6s6val kapcsolatos feladatok ell6t6sa

c6ljib6l a Nemzetis6gek Napja alkalm6b6l megrendez6sre keriil6
nemzetisGgek hagyomriny6rz6 kar6csonyi iinneps6g6n val6 r6szv6telre
(sz6beli eloterjesztds)
El6ado: Drivid Mriria elndk
Titiakoztatit a vagyontryilatkozatok leadisir6l 6s a ktiztartozismentes
adatbizisba val6 bejelentkez6s16l
El6ad6: D6vid Mada eln6k
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Javaslat a lengyet kultur{lis tiriiks6g 6pol6s{val kapcsolatos feladatok
ell6tisa c6lj6b6l a Magyarorsz6gi Katolikusok Szert Adalbert
Egyesiilet6vel egyiittmiikiidye a 2019. december 8-rin 11'45 6rakor a

Lengyel Hrizban (1103 Bp., Ohegy utca 11') megrendez6sre keriil6
Hagyom6ny6rz6 Miku16s-iinneps69re (sz6beli el6terjeszt€s)
Eload6; D5vid Mriria elncik
Javaslat a lengyel kultur6lis iiriiks6g 6polisival kapcsolatos feladatok
ell6t6sa c6ljfb6l a Havasi Gyop6r Alapitvinnyal egyiittmfikiidve, a 2019.

decemb€r 17-6n 13,30 6rakor a K6riisi Csoma 56ndor K6b6ryai Kultu16lis
Ktizpontban (1105 Bp., El6d utca l') megrendez6sre keriilti Civil
karicsonyi iinneps6gre (sz6beli eltiterjesztds)
EI6ad6: Drivid Mriria elndk
Javaslat a lengyel kulturilis tirtiks6g ripol6s6val kapcsolatos feladatok
ellitisa c6lj6b6l a Magyarorszigi Katolikusok Szent Adalbert
Egyesiilet6vel egyiittmiikiidye, a,2019. december 18-6n (12'00 6rakor) a

Lengyel Hizban (1103 Bp., Ohegy utca ll.) megrendez6sre kerii16

Hagyom6ny6rz6 Senior Kardcsony iinneps6gre (sz6be1i elotedesztes)

E16ad6: D6vid Mriria elncik

a Polgiirmested Hivatal 4338-l4l-es telefonsz6m6nEsetleges t6volmarad6s6t k6rem,
jetezni sziveskedj6k.

Budapest, 2019. november 14.

s.k.

/-c:i+"ri".t
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KOBANYAI LENGYEL ONKORMANYZAT
rtpvrsol6-rrsrULETE

1102 Budapest, Szent Lriszl6 t6r 29.

.lncvz6xOxvv

K6sziilt: a K6brinyai Lengyel 0nkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete 2019. november
l8-6n 16.30 6rai kezdettel a Kcibrl,nyai Polg6rmesteri Hivatal (1102 Bp.
X., Szent L6szl6 t& 29.) {itldszint 20. sz6m alatti tanecskoz6 termdben
megtartott iildsr6l.

Jelen vannak: Drivid Mriria elndk
Wygocki Rich6rdnd elndkhelyettes
Darka Zo1t6n kdpviselo

A K6briryai Polgirmesteri Hivatal r6sz6riil tan6cskoz6si joggal:
dr. Szabados Ott6 kamarai jogtan6csos

J6giin6SzabadosHenrietta nemzetisdgireferens

Elniik: Bejelenti, hogy a jegyz6kdnyvet J6g6nd Szabados Henrietta vezeti magyar
nyelven.

D6vid Miria, a K6b6nyai Lengyel onkormi{Lnyzat elntike i.idvdzli a megjelenteket, 6s

a testiileti iildst megnyitja. Meg6llapitja, hogy a testiileti iildsen 3 fci kdpviselS
megjelent, 6s a testillet hatifuozatkdpes.

Eln0k: Javasolja, hogy a jegyz6kdnyv hitelesitdsdvel Wygocki fuchrirdnd
elndkhelyettest bizza meg a K6pvisel6-testiilet, eryben megkdrdezi, hogy a jeldlt
elfogadja-e ajeliildst. Kdri a szavazatok megtdteldt.

Wygocki Ricb6rdn6: V6llalom a megbizat6st.

Eltrdk: A Kdpvisel6-testiilet 3 fiivel hatAxozatkepes.

104/2019, (XI. 18.) K6b6nyai Lensyel Onkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek
batfrozata a iegvz6kiinw-hitelesit6 mewilasztis6r6l
(3 igen, egyhangir sz avazatlal)

A K<ib6nyai Lengyel Onkormrinyzat Kdpvisel6-testtilete igy dtint, hogy jegyz6kdnyv-

hitelesit6nek Wygocki tuch6rdnd k6pvisel6t valasztja meg.

Elniik: Ismerteti a napirendi pontokkal, majd kdri a szavazatok megtdteldt.
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hatdrozata a napirend elfosad6s6r6l
(3 igen, egyhangrl szavazattal)

K6brinyai Lengyel onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete a testtileti iilds napirendjdt az
al6bbiak szerint fogadja el:

1. A K6brinyai Lengyel Onkormdtryzat elndk6lek megbizisa az utalvityoz6
szem6lyekre vortatkoz6an (sz6beli el<lterjesztds)
El6ad6: Drivid Mriria elndk

2. A K6b6nyai Lengyel Onkorm6nyzat bankszdmLija feletti rendelkez6si jog
biztosit6sa (sz6beli eldterjesztds)
E1<iad6: Ddvid Mriria eln6k

3. A Polg6rmesteri Hivatal Gazdasigi 6s P6nzilgyi F6oszt6ly munkatirsai
r6sz6re a banksz6mlival kapcsolatos p6nzforgalmi tev6ketrys6g
enged6lyez6se (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Drivid Mriria elniik

4. Besz6mol6 a lengyel kultur{lis iirdksdg 6pol6sfval kapcsolatos feladatok
ell6t6sa c6lj{b6l az aradi v6rtarik tisztelet6re 2019, okt6ber 4-6n 10.00
6rakor megrendezett megeml6kez6sr6l (sz6beli ekiterjesztds)
El6ad6: Wygocki Richerdnd eln6klelyettes

5. Beszimol6 a len5/el kultur6lis iirtiks6g 6pol6s6val kapcsolatos feladatok
ell6tisa c6ljib6l 2019. okt6ber 23-it az 1956-os forradalom 6s

szabads6gharc tisztelet6re rendezett iinneps6g16l (sz6beli elote{eszt6s)
El<iad6: Drivid Mriria elniik

6. Besz6mol6 a l€ngyel kulturilis tirtiks6g 6polisival kapcsolatos feladatok
elhtrisa cdlj6b6l a 2019, nov. l-j6tr (15 6rakor) az Ujkiiztemetd Lengyel
ParcellijAban tartott iinnepi szentmis6n 6s megem16kez6sen,
(sz6beli eloterj eszt€s)
E1oad6: D6vid Mriria elndk

7. Besz6mol6 a kulturrilis tiriiks6g ripol6s6val kapcsolatos feladatok ell6t6sa
c6lj6b6l 2019. noyember 4-6n megrendezett ,,M6rtirjaink €ml6ke iiriik"
koszorriz6si iinneps6g16l (sz6beli el6terjesztds)
Eload6: Drivid M6ria elncik

8. Besz6mol6 a lengyel kultur6lis iiriiks6g 6pol6s6val kapcsolatos feladatok
ellSt6sa c6lj6b6l a 2019, november 6-6n (17.30-t6l 20 6r6ig) a Pesti
Vigad6ban, a Lengyelorszig fiiggetlens6ge visszaszerz6s6nek alkalm6b6l
lartott iitrnepi megeml6kez6sr6l 6s fogadrisr6l, amelyen Diyid M6ria vett
r6szt a Letrgyel Kiiztrirsas6g rendkiyiili 6s meghatalmazotl nagykiiyete,
Jerzy Snopek 6s feles6ge, Gedeon Mrirta meghiyis6ra. (sz6beli el6terjesztds)
Ekiad6: Drivid Mriria elniik

9. Beszimol6 a lengyel kultur{lis iiriiksdg lipolisrival kapcsolatos feladatok
ell6tisa c6lj6b6l a K6binyai Lengyel Onkorminyzat iltal a Lengyel
Hizban (1103 Bp. Ohegy utca 11.) a Lengyelorsz6g fiiggetlens6ge
visszaszerz6s6nek l0l. 6vfordul6ja alkalmdb6l tartott iinnepi program16l.
(sz6beli ekiterjesads)
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Eload6: D6vid M6ria elniik
Beszimol6 a lengyel kultur6lis 0riiks6g6nek 6pol6sdval kapcsolatos
feladatok ell6t6sa c6ljdb6l a Magyarorsz6gi Bem J6zsef Kulturrilis
Egyesiilet 6s a XlL keriileti Lengrel Nemzetis6gi Onkormi[yzat 6ltal a
Lengyel Fiigg€tlens6g Napj6r, 2019. nov. 11-6n a Pilsudski marsall
eml6kmiiv6n6l (Bp. XII. ker, Csiirsz utca - Avar utca sarok) 17 6rai
kezdettel tartott iinnepi megeml6kez6sr6l 6s koszortzisr6l (sz6beli
el6terjesztds)
Eload6: Drivid M6ria eln6k
Tij6koztat6 a K6b6nyai Lengyel onkorminyzaa alaal szervezett, 3 napos
(2019. nov. 23-25.), Rabka-Krakk6-Zakopane ritvonahi tanulmdnyi
kir6ndul6s r6szletes programj{161, a rabkai Muzeum Etnograficzne
(N6prajzi Mizeum), ill. a Muzeum G6rali i Zb6jnik6w (c6ral- 6s

Betydrmfzeum) yezet6ivel folytatott egyeztet6seket k6vet6etr (sz6beli
el6teiesztds)
El6ad6: D6vid M6ria eln<ik
Besz6mo16 a letrgyel kultunilis iiriiksdg6nek 6pol6s6val kapcsolatos
feladatok ellatisa c6ljdb6l a 2019. noyember 13-6n 17 6rit6l tartott
kiinyvbemutat6n val6 r6szv6telr6l a Szent Istvin Bazilika Miria term6ben.
A bemutatott kiiu;v: Grzegorz G6rny-Janusz Rosikon: A titkok taurii -
Nyomozis Krisztus ereklydinek iigy6ben. (sz6beli eloterjeszds)
Ekiad6: Wygocki Richiirdnd elniikhelyettes
T6j6koztat6 a 2019. november 2l-6n a Budapest Fdviros X. keriilet
K6b6nyai 6nkorm6nyzat 6ltal szervezett kiizmeghallgat6s16l (sz6beli
el6terjesztds)
El6ad6: D6vid Mriria elntik
Javaslat a kiizmeghallgatas id6pontj6nak meghat6roz6sira (szobeli
el6te{esztds)
El6ad6: Drivid M6ria elndk
Javaslat a kultur6lis drdks6g 6pol6s6val kapcsolatos feladatok ellitisa
c6lj6b6l a Nemzetisegek Napja alkalm6b6l megretrdez€sre keriild
nemzetis6gek hagyomeny6rz6 kar6csonyi iinneps6g6n val6 r6szv6telre
(sz6beli el6te{eszt€s)
El6ad6: D6vid Mtuia elndk
T6j6koztat6 a vagyonnyilatkozatok leadisir6l 6s a ktiztartoz6smentes
adatb6zisba val6 bejelentkez6s16l
Eload6: Drivid Mriria elndk
Javaslat a lengyel kultur6lis iiriiks6g 6pol6s6val kapcsolatos feladatok
ell6t6sa c6lj6b6l a Magyarorszigi Katolikusok Szent Adalbert
Egyesiilet6vel egyiittmiikiidve a 2019, december 8-6n 11.45 6rakor a
Lengyel H6zban (f103 Bp., 6hegy utca 11.) megretrdez6sre keriil6
Hagyom6ny6rz6 Mikul6s-iintreps6gre (sz6beli eloterjeszt6s)
El<1ad6: D6vid Mriria elntik
Javaslat a lengyel kultur6lis iiriiks6g 6pol6sival kapcsolatos feladatok
ell6t6sa c6lj6bril a Havasi Gyopir Alapitvrinnyal egyiittmiikiidve, a 2019.
december l7-6n 13.30 6rakor a Kdriisi Csoma S6ndor K6b6nyai Kulturdlis
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Kiizpontban (1105 Bp., El6d utca l.) megrendez6sre keriil6 Civil
ka16csonyi iinnepsdgr€ (sz6beli eloterjesztds)
El6ad6: D6vid Mriria elniik
Javaslat a lengyel kulturalis iiriiks6g 6polisrival kapcsolatos feladatok
ell6t6sa c6lj6b6l a Magyarorszfgi Katolikusok Szent Adalbert
Eryesiilet6vel egyiittmfikiidye, a,2019. december 18-6n (12.00 6rakor) a
Lengyel H{zban (1103 Bp., Ohegy utca 11.) megrendez6sre keriil6
Hagyominy6126 Senior Kardcsony iinneps69re (sz6beli etoterjesztds)
El6ad6: D6vid Mdria eln6k

1. napirendi pont tdrgya: A Ktib6nyai Lengyel 6nkorm6nyzat elniik6nek
megblzisa az utalvinyoz6 szem6lyekre yonatkoz6an (sz6beli ekiterjesztds)

Elniik: Bejelenti, hogy utalv6nyozrisi jogkiinel felhatalmazza - akad|lyoztal{sa,
illetve a rdszdre ldrt6n6 kifizetds eseGre - Wygocki Rich6rdn6 elndkhelyettest ds

Danks Zolt6n k6pvisel6t.

Eltriik Hatfuozathozatal ndlkitl, az 6.llamh{,,art s sz6l6 tdrvdny vdgrehajt4s6r6l sz6l6
368/2011. (XII.3l.) Korm. rendelet 52. g (7) bekezddse 6s 59. g (1) bekezddse alapj6n
bizta meg a Wygocki Richrtudndt ds Danka Zoltint az utalvi,Jr,yozrisi j ogkdrrel.

2. napirendi pont tAr$ra: A K6b6ryai Leogyel onkormritryzat batrkszdmlija
feletti retrdelkez6si jog biztositisa (sz6beli el6terjesztds)

Elniik; Bejelenteti, hogr az 0nri{16 pdnzforgalmi sziimla ds az llami hozzij|rrlis
sz6mla feletti rendelkezdsi jogot Diyid Miria elniiknek ds Wygocki Rich{rdn6
elnokhelyettes rdszdre kivrinja biztositani.

Elnbk: Kdri a szavazatok megtdteldt.

J6g6n6 Szabados Henrietta; T6jekoztatja az elnok asszonyt, ho$/ a szemdlyek
kijeldldsdndl figrelembe kell venni, hogy a Polgtui Tdrvdnykdnyvrdt sz6t6 2013. 6vi
V. tiirvdny 8:1. $ (l) bekezdds l. ds 2. pontja szerint kiizeli hozzetartoz6: a hizastdrs,
az egyenes6gbeli rokon, az iirdkbefogadott, a mostoha- ds nevelt gyermek, az
atrokbefogad6-, a mostoha- €s a nevel6sziil6 ds a testvdr; l\ozz6taioz6'. a kozeli
hozzatarloz', az elettiirs, az egyenes6gbeli rokon h6zastiirsa, a hi2asti4rs egyenesiigbeli
rokona 6s testvdre, 6s a t€stvdr h6zastiirsa, akik nem lehetnek azonos miivelet sor6n az

al6ir6k.

Elndk: Ked a szavazatokal az eredeti javaslatra mely szerint az iin6ll6 pdnzforgalmi
szimla az 6llami hozzijirnl6s sziiLrnla feletti rendelkezdsi jogot Drivid Mfuia elndknek ds

Wygocki Rich6rdnd elndkhelyettes rdszdre kiv6nja biztositani.

Elniik: Kdri a szavazatok megtdteldt.



106/2019. (Xr. 1

hatArozata a K6b6nvai Lenwel Onkorm6tryzat banksz6m16ia feletti retrdelkez6si
ios biztosit6s6r6l
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. A Kribrinyai Lengyel onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete a K6b6nyai Lengyel
0nl(orm6nyzat az OTP Bank Nyrt.-ndl vezetett <inrill6 pdnzforgalmi szimla 6s az
6llami hozz6j6rulis szrimla feletti rendelkezdsi jogot D6vid Miria eln6k 6s Wygocki
Rich6rdn6 elndkhelyettes rdszdre biztositja.

2. A Kdpvisel6-testiilet felkdri az elndkdt a sziiksdges intdzkeddsek megt6teldre.
Hat6rid6:
Felel<is:

azor,nal
elndk

3. napirendi pont t6rgya: A Polg6rmesteri Hiyatal Gazdasigi 6s P6rziigyi
F6oszt6ly munkatirsai r6sz6re a banksz6ml6val kapcsolatos p6nzforgalmi
tev6kenys6g enged6lyez6se (sz6beli el6te{esztds)

J6g6n6 Szabados Henrietta: T6jdkoztatja a Kdpvisel6-testUletet, hogy az
6llamhAatart6sr6l sz6l6 2011. dvi CXCV. titrvdny 26. $. (l) bekezddse szerint: A helyi
nemzetisdgi iinkorm6nyzat bevdteleivel ds kiad6saival kapcsolatban a tervezdsi,
gazd6tkod6si, ellen<irzdsi, finansziroz6si, adatszolgaltat6si ds beszimolasi feladatok
elleds6r6l a helyi nemzetisdgi dnkormAnyzat szdkhelye szerinti helyi dnkormAnyzat
onkorm6nyzati hivatala gondoskodik. A helyi dnkorm6nyzat 6s az ddntett helyi
nemzetisdgi dnkorm6nyzatok a feladatok ellat6siinak r€szletes szab6lyait a
nemzetisdgek jogair6l sz6l6 2011. dvi CLXXIX. titrvdny (a tov6bbiakban: Njtv)
szerinti egyUttmiikdddsi megrillapodrisban riigzitik.

Elniik: K6szdni a t6jdkoztat6st, ds k6ri a Kepvisel6-testiiletet, j6ruljon hozz6, hogy a

Budapest F6vAros X. keriitet K6b6nyai Polg6rmesteri Hivatal Gazdas6gi ds Pdnziigyi
Fooszt6ly munkat6rsai a pdnzforgalommal kapcsolatos kdzvetlen leladatokat a

banksziimlavezet6 pdnzintezetndl ell6thass6k.

Eluiik: Keri a szavazatok megretelet.

107/2019, (XI. 18.) K6b6nvai Lenwel 6nkorm6oyzat K(oviselti-testiilet6nek
hat6rozata a Pols6rmesteri Hivatal Gazdasfsi 6s P6nziiwi F6oszt6lv
munkathrsai r6sz6re a batrksziml6val kaDcsolatos p6nzforsalmi tev6kenvs6g
etrged6lyez6s616l
(3 igen, egyhangf szavazattal)

l. A K<ib6nyai Lengrel Onkormiinyzat K€pviselo-testiilete hozzrijrirul ahhoz, hogy a
K€pvisel6-testulet ddntdsei alapj6n a barki pdnzforgalom kiizvetlen bonyolit6s6t az

OTP Bank Nyrt.-ndl vezetett a K6b6nyai Lengyel Onkorm6nyzat dn6ll6 pdnzforgalmi
sz6mlasz6m6ra 6s az iilani hozzijiLnlis sz6mlaszirmiaa vonatkoz6an a K6b6nyai
Polgiirmesteri Hivatal Gazdas6gi 6s P6nzugyi F6oszt6ly alabbi dolgoz6i vdgezzdk:

5
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V€gh Erzsdbet Liza froszt'lyyezet'
Hardi Orsolya p€nzuryi [gyintdz6
Tari Melinda pdnziigyi Uglintdz6
Kalm6r Be6ta penzilgyi iigyintdz6
Tdrtikne Kov6cs Zsuzsanna pdnziigyi i.i$/intdz6
Nary J6zsetrd pdnzUgyi iis,intdzb
Gubjen Ildik6 f6kdnyvi ktinyveki

2. A Kdpvisel6-test[let felkdri az elndktit a sziiksdges intdzkeddsek megtdleldre.
Hatiirid6: azonnal
Felel6s: elndk

4. napirendi pont t6rgya: Besz6mol6 a lengyel kultur6lis 6rdks6g 6pol6s6val
kapcsolatos feladatok ellitdsa c6lj6b6l az Aradi v6rtanrik tisztelet6re 2019.
okt6ber 4-6tr 10.00 6rakor megrendezett megeml6kez6s16l (sz6beli eloterjesztds)

Elniikhelyettes (a legut6bbi Kiibdnyai Lengyel Onkorm6nyzat elniike):
T6jekoaatja kdpvisel6ket arr61, hogy egyiittmrikddve a Budapest F6viiros X. keriilet
K<ibrinyai 0nkorm6nyzattal a lengyel kultur6lis iirarks6g epohsival kapcsolatos
feladatok ell6trisa cdlj6b6l rdszt vettek 2019. okt6ber 5-6n 10.00 6rakor az Aradi
vdrtanik tiszteletdre megrendezett iitrnepi megeml6kez6sen a Riikoskeresztriri Uj
kiiztemet6 1848-as sirhelyeindl (1108 Budapest, X., Kozma utca 8-10.1. Unnepi
beszddet mondott dr. Varjund dr. Fekete Ildik6 tankeriileti igazgat6. KOzremfikddtek
az UU6i Uti Magyar-Angol Kdt TanitAsi Nyelvii Altal6nos Iskola tanul6i: A
megemldkezds koszoruz6ssal z6rult.

Danka Zolt^n: E$/etdrt az elniikhelyettes besz6mol6j6val.

Elndk: Kdri a beszrimol6 elfogad6siit, majd a szavazatok megtetel€t.

108/2019. (XI. 18.) K6b6nvai Lenwel dnkorm6nvzat K6pviseld-testilet6nek
hat6rozata a besz6mol6r6l a lengyel kulturdlis iiriiks6s 6pol{s6val kapcsolatos
feladatok ell6t6sa c6li6b6l az aradi v6rtanrik tisztelet6re 2019. okt6ber 4-6n 10.00
6rakor meqretrdezett mesem16kez6s16l
(3 igen, egyhangri sz aYazatlal)

A K<ibrinyai Lengyel Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete elfogadja Wygocki fuchrirdnd
elnokhelyettes beszdmol6jrit a lengyel kulturilis iiritksEg 6pol6sival kapcsolatos
feladatok ellatisa cdljib6l a 2019. okt6ber 4-6n 10.00 6rakor az aradi vertantk
tiszteletdre megrendezett iinnepi megeml6kez6srdl a Riikoskereszttri Uj k6ztemeto
1848-as sirhelyeindl (l108 Budapest, X., Kozma utca 8-10.).
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5. napirendi pont tirgya: Besz6mol6 a lengyel kultur{lis iiriiks6g {pol6s6val
kapcsolatos feladatok elkit6sa c6lj6b6l 2019. okt6ber 23-6n az 1956-os forradalom
6s szabads6gharc tisztelet6re rendezett megeml6kez6sr6l (sz6beli eloterjesztds)

Elniik: T6jdkoztatja kdpvisel6ket arrol, hogr egyiitlmfkddve a Budapest Fovaros X.
kedlet Kob6nyai Onkorm6nyzaftal, a letrS/el kulturilis itriiks6g epolisayal
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6ljib6l rdszt vettek 2019. okt6ber 23-6n 16.00
6rakor az 1956-os forradalom 6s szabadsagharc tisztelet6re megrendezett Unnepi
megemldkezdsen a Kopjaf6n6l (1102 Budapest, X., K6rdsi Csoma S6ndor sdtriny-
Liget t6d v6ge.). Unnepi beszddet mondott D. Koviics R6bert Antal, K6brinya
polg6mestere. Ezt kdvet6en Ag6rdi Lriszlo, a Magyar Kdztrfsasdg Erdemkereszttel ds

Magyar Erdemrend Lovagkeresztje elismer<i cimmel kittintetett sziffnflvdsz iinnepi
miisora kdvetkezett, melyben Faludy Gydrgr, Mrfuai Sdndor, Wass Albert 6s Illyds
Gyula versei hangzottak el. A megemldkezds koszoruz6ssal z6rult.

Wygocki Richirdnd: Egyetdrt az elndk besz6mol6jrival.

Elniik: Keri a szar azatok megldleldl.

109/2019. (XI. 18,) A K6b6nvai Lenevel dnkorminyzat K6oviselti-testiilet6nek
hatfrozata a lengy€l kultrrdlis iiriiks6s apolisiyal kapcsolatos f€ladatok ell6t6sa
c6li6b6l 2019, okt6ber 23-6n az 1956-os forradalom 6s szabadsaqharc tisztelet6re
rendezett megeml6kez6sr6l ttirt6nt besz6mol616l
(3 igen, egyhangri szaYazattal)

A K6brimyai Lengyel Onkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete elfogadja D6vid Mriria elndk
beszimol6j6t a lengyel kulturilis drdks6g 6pol6s6val kapcsolatos feladatok ell6tisa
c6ljib6l, a 2019. okt6ber 23-6n 16.00 6rakor a Kopjaf6n6l az 1956-os forradalom
6s szabads6gharc tisztelet6re r€ndezett megeml6kez6s16l.

6. napirendi port tirgya: Beszdmol6 a lengyel kulturdlis iiriiks6g 6pol6sival
kapcsolatos feladatok ellitisa c6ljrib6l a 2019. trovember 1-j6n (15.00 6rakor) a
Rrikoskereszhiri Uj kiiztemetd Lengyel Parcelhjiban tartott finnepi szentmis6n 6s

megeml6kez6sen val6 r6szv6telr6l (sz6beli el6terjesa6s)

Elniik: T6jdkoztatja a kdpyisel6ket ar6l, hogy a lengyel kultur6lis drdksdg 6pokisrival
kapcsolatos feladatok el16t6sa cdlj6b6l a 2019. november l-jdn (15.00 6rakor) a

Rakoskereszhiri Uj kitztemetS Lengyel Parcellij6ban tartott iinnepi szentmisdn ds

megemldkezdsen rdszt vettek. Kdri a beszimol6 elfogad6s6t.

Wygocki Richirdn6: Egyetdrt az elndk beszrimol6jrival.

Eltriik: Keri a szavazatok megtdteldt.



110/2019, (XI. 18.) A K6b6nyai Lensyel Onkormrinvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatfrozala a lensyel kulturdlis iirtiks6s Sool{s{val kaDcsolatos feladatok ell6l6sa

a 2019. noyember 1-
Lenqyel Parcellii{ban tarlott iinnepi szetrtmison 6s meqeml6kez6sen ya16

r6szv6tel16l
(3 igen, egyhangri szavazattal)

A K6b6ryai Lengyel Onkormiinyzat Kdpvisel6-testiilete elfogadja D6vid Mdria elnaik
beszimol6j6t a lengyel kultur6lis iiriiks69 6polrsival kapcsolatos feladatok
ell6t6sa c6ljribt6,l a 2019. november l-j6n (15.00 6rakor) a R6koskeresztri ri fij
kiiztemetd Lengyel Parcelkij{ban tartott iitrtrepi szetrtmison 6s megemldkez6sen
val6 rdszv6tel16l.

7. napirendi pont t6rgya: B€sz6mol6 a lengyel kultur6lis iiriiks6g 6pol6s6val
kapcsolatos feladatok ell6tisa c6ljib6l 2019. november 4-6tr megrendezett
,,Mdrtirjaink eml6ke 6riik" koszorriz6si iiDneps6gr6l (sz6beli el6terjesztds)

Elniik: T6jdkoztatja a kdpviseloket, hogy a lengyel kulturilis iiriiksdg ipolisrival
kapcsolatos feladatok ell6trsa c6lj6b6l a Budapest Fov6ros X. keriilet K6b6nyai
ontorm6nyzattal e$/iittmiik6dve 2019. Doyember 4-61 10.00 6rakor ,,Nemzeti
Gy6sznap" alkalmib6l megrendezdk a koszorfzisi iinreps6get, amelyre az Eles
sarokn6l Silye S6muel ds ttusai tiszteletdre feldllitott eml€kmiindl (1105 Budapest,
K6riisi Csoma Siindor rit - Mal6ta utca sarok) kerillt sor. A miisorban kdzremiikddtek
a P6dium szinh6z miiv6szei. Az iinneps€g koszoruziissal z6rult. Kd a beszdmol6
elfogad6s6t.

Danka Zoltdn: Egyetefi az elnitk besz6mol6jrival, Wygocki Richrirdnd
elnokhelyettessel 6k ketten vettek rdszt a koszoruz6son.

Elniik: Kdri a szavazatok megtdteldt.

hatdrozata a lensyel kultur6lis ilrdks6q 6pol6s6val kapcsolatos feladatok ell6tisa
c6li6b6l a 2019. noyember 4-6n mesretrdezett ..M6rtiriaitrk eml6ke iiriik"
koszorrizisi iinneos6sr6l tartott beszimo1616l

A K6b6ryai Lengyel onkormrinyzat Kdpviselo-testiilete elfogadja Diivid Mtuia elniik
besz6mol6j6t a lengyel kultur6lis iiriiks6g 6polisival kapcsolatos feladatok ell6tisa
c6lj6b6l, egyiittmr.ikiidve a Budapest F<ivdros X. kertilet Kdbdnyai Onkorm6nyzattal a

2019, november 4-6n 10.00 6rakor a ,,Nemzeti Gyrisznap" alkalm6b6l az Eles
sarokn6l Silye S6muel €s tersai tiszteletdre fel6llitott eml6kmiin6l (1105 Budapest,
Kordsi Csoma SAndor it - Maliita utca sarok) megrendezett iinnepsdgrol ds azt koveto
koszoruz6sr6l.

8
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8. napirendi pont t6rgya: Besz6mol6 a lengyel kulturrilis iiriiks6g ipolisiyal
kapcsolatos feladatok elldt6sa c6lj6b6l a 2019. november 6-6n (17.30-t6l 20.00
6r6ig) a Pesti Vigad6ban, a Lengyelorszig fiiggetlers6ge yisszaszerz6s6nek

alkalm{b6l tartott iinnepi megeml6kez6sr6l 6s fogadisr6l, amely€n Diyid M6ria
vett r6szt a Lengyel Kiiztirsasrig rendkiviili 6s meghatalmazott nagyktiyete, Jerzy
Snopek 6s felesdge, Gedeon M6rta meghiv6s6ra. (sz6beli el6terjesztds)

Eln0k: Trijdkoztatja a kdpvisel6ket arr6l, hogy a lengyelek kultunilis iiriiksdgdnek
dpolis6val kapcsolatos feladatok ellatiisa cdljAb6l 2019. november 6-iin (17.30-t6l 20
6niig) a Pesti Vigad6ban rdszt vett a Lengyelorszdg fiiggetlensoge visszaszerz6s6nek
alkalm6b6l tartott iinnepi megemldkezdsen ds fogadison a Lengyel KoztArsasAg
rendkiviili ds meghatalmazott nagr'kdvete, Jerzy Snopek ds felesdge, Gedeon Mrirta
meghivrisrira. Kdri a besz6mol6 elfogadrisrit.

Danka Zolt6n: Egyetdrt az elndk besz6mol6j6val.

Elniik: Keri a szavazatok megldrelel.

112/2019. (XI. 18.) A K6binyai Lenevel dnkormdnyzat K6pvisel6-test0let6nek
hatdrozata a beszimol6r6l a lensyel kulturilis irrirks6s {pol6sdyal kapcsolatos
feladatok ellitisa c6li6b6l a 2019, november 6-{n (17.30-t6l 20.00 6rdis) a Pesti
Viqad6ban. a Lensyelorsz6s fiisqetlens6se yisszaszerz6s6nek alkalm6b6l tartott
iinneoi meseml6kez6sr6l 6s fosad6sr6l, amelyen Drivid M6ria vett r6szt a Lenqyel
Kdzt6rsas6s rendkiyiili 6s meshatalmazott trasvktivete. Jerzy Snopek 6s feles6se.
Gedeon M6rta meshiY{sira

A K6bdnyai Lengyel Onkormiinyzat Kdpvisel6-testiilete elfogadja Ddvid Miiria elniik
besz6mol6j6t a lengyel kulturilis iiriiks6g ipolrsrval kapcsolatos feladatok ellrtisa
c6lj6b6l a 2019. november 6-6n (17.30-t6l 20.00 6r{ig) a Pesti Vigad6ban, a

Lengyelorszig fiiggetlensdge yisszaszerz6s6nek alkalm{b6l tartott iinnepi
megeml6kez6sr6l ds fogadrisr6l, amelyen elntik asszony yett rdszt a Lengyel
Kdztfusasiig rendkiviili ds meghatalmazott naglkovete, Jerzy Snopek ds felesdge,
Gedeon Miirta meghiviisara.

9. napirendi pont t{rg!r'a: Besz6mol6 a letrgyelek kulturrilis iiriikseg6nek
6pol6sfval kapcsolatos feladatok ell6tisa celj6b6l a . K6b6nyai Lengyel
Onkorm6nyzat 6ltal a Lengyel H6zbatr (1103 Bp. Ohegy utca 11.) a

Lengyelorszfg fiiggetleDs6ge visszaszerz6sdnek 101. 6vfordul6ja alkalm6b6l
tartott iinnepi program16l. (sz6beli el6terjesztds)

Elnitk: T6jdkoztatja a kdpvisel6ket arr6l, hogy a lengyelek kulturalis ordksdgenek
6poliis6val kapcsolatos feladatok elliitAsa cdljrib6l a Lengyel H6zban (1103 Bp.
Obegy utca 11.) a Lengyelorszig fiiggetletrs6ge visszaszerz6s6nek l0l.6vfordul6ja
alkalm6b6l tartott iinnepi programot szerveztek. A rendezvdny kiiltsdgeihez brutt6
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80 000 Ft keretdsszeget biztositottak a 2019. dvi kdltsdgvet€sben meghatii,rozott dologi
kiad6sok terhdre. K6ri a besz6mol6 elfogad6s6t.

Wygocki Rich6rdn6: Egyet6rt az elndk beszdmol6j6val.

Elniik Kdri a szavazatok megtdteldt.

113/2019. (XL 18.) A K6binyai Lensvel Onkorminyzat K6pyis€16-testiilet6nek
latos feladatok

c6liribdl a Lengvel Hizban (1103 Bp. Ohesr utca ll.) a Lenerelorsztis
ftssetlens6se yisszaszerz6s6nek 101. 6vfordul6ia alkalm6b6l tartott iinpepi
oroeram16l val6 besz6mol6rdl

l. A Kobanyai Lengyel onkormrinyzat Kdpvisel6{estiilete ellogadja D6vid Mriria
elnok beszrimol6jrit a lengyel kultur6lis iir0ks6g 1ipolisrival kapcsolatos feladatok
ellatisa c6lj6b6l a Lengyel Hrizban (t103 Bp. Ohegy utca 11.) a Lengyelorszig
fiiggetlensoge visszaszerz6s6nek l0l. ovfordul6ja alkalmAb6l tartott iinnepi
programr6l. A rendezvdny kitlts6geihez brutt6 80 000 Ft keretttsszeget biztositottak a

2019. evi katltsdgvetdsben meghatiirozott dologi kiad6sok terhdre.

2. A Kdpvisel6-testiilet felkdri az elniikdt a szuksdges intdzkeddsek megtdteldre.
azonnal
elndk

10. napirendi pont t6rgya: Besz6mol6 - a lengyel kultur6lis tiriiks6g 6pol6sival
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj6b6l - a Magyarorsz6gi Bem J6zsef Kultur6lis
Egyesiilet 6s a XII. keriiteti Lengyel Nemzetisdgi Onkormrinyzat 6ltal a Lengyel
Fiiggetlens6g Napj6n,2019. nov. l1-6n a Pilsudski marsall eml6kmiiv6D6t (Bp.
XII. ker. Cstirsz utca - Avar utca sarok) 17 6rai kezdettel tartott iinnepi
megeml6kez6sr6l 6s koszoriz6s16l (sz6beli eloterjesztds)

Elndk: T6jdkoztatja a kdpviselciket arr6l, hogy a lengyel kultuftilis iiriiksdg iipol6s6val
kapcsolatos feladatok elt6t6sa cdlj6b6l a Magyarorszigi Bem J6zsef Kultur6lis
Egyesiilet 6s a XII. keriileti Lengyel Nemzetis6gi Onkorminyzat 6ltal a Lengyel
Fiiggetletrs6g Napj6n, 2019. noy. ll-6n a Pilsudski marsall eml6kmiiv6n6l (Bp.

XII. ker. Cs6$z utca Avar utca sarok) 17 6rai kezdettel tartott iinnepi
megeml6kez6sen 6s koszoniz6son Danka Zoltannal egyiitt rdszt vett. K6ri a

besz6mol6 elfogad6s6t.

Wygocki Rich6rdn6: Egyet6rt az elndk beszrimol6jrival.

Eltriik: Kdri a szavazalok megldteldt.

Hatrirido:
Felel6s:



ll

114/2019. (XI. 18.) A K6b6nyai Lenwel Onkorminyzat K6pviseld-testiilet6nek
hatfrozata a lepqyelek kultur6lis irriiks6s6nek 6pol6s6yal kapcsolatos feladatok

b6laM
keriileti Lensvel Ncmzetis6si kormiinvzat iiltal a Lcnsrcl Fiissetlcnsds
Naoirin.20l9. nov. 11-6n a Pilsudski marsatl eml6kmflv6n6l (Bp. XII. ker. Cstirsz
utca - Avar utca sarok) 17 6rai k€zdcttel tartott iilnepi meseml6kez6sen 6s
koszortzison yal6 r6szv6tel16l sz6l6 beszim01616l

A Kribriayai Lengyel onkormrinyzat K6pvisel6-testtilete D6vid M6ria elniik
beszimol6jit a lengyel kultur{lis iiriiksog 6pol6s6val kapcsolatos feladatok
ell6t6sa c6lj6b6l a Magyarorsz6gi Bem J6zsef Kultur6lis Egyesiilet ds a XII. kedleti
Lergyel Nemzetisdgi Onkormiinyzat 6ltal a Lengyel Fiiggetlens6g Napj6n, 2019.
nov. 11-6n a Pilsudski marsall eml6kmiiv6n6l (Bp. XII. ker. Cs6rsz utca Avar utca
sarok) 17 6rai kezdettel tartott iinnepi megeml6kez6se[ 6s koszoriz6son val6
r6szvdteh6l elfogadj a.

ll. napirendi pont tirgya; T6j6koztat6 a K6biinyai Lengyel Onkorm{nyzat 6ltal
szervezett, 3 napos (2019. nov. 23-25.), Rabka-Krakk6-Zakopane ritvonahi
tatrulminyi kir6ndul6s r6szletes programj616l, a rabkai Muzeum Etnograficzle
(N6prajzi Mtizeum), ill. a Muzeum G6rali i Zb6jrik6w (G6ral- 6s Bety6rmrizeum)
vezet6ivel folytatott egyeztet6seket kitvet6en.

Elntik: T6jdkoztatja a kdpvisel6ket arr6l, hogy a lengrel kultur6lis 6r6ksdg 6po16s6val
kapcsolatos feladatok ell6t6sa cdlj6b6l 3 napos (2019. nov. 23-25.), Rabka-Krakk6-
Zakopane itvonahi tanulm{nyi kiritrdulist szerveznek, s a r6szleles program
kidolgozisa 6rdek6ben egyeztet6seket folytatott a rabkai Muzeum Etnograficzne
(N6prajzi Mrizeum), ill, a Muzeum Grirali i Zb6jnik6w (G6ral- 6s Bety6rmrizeum)
vezet6ivel. Javasolja, hogy a tanulmenyi kir6ndul6s sz6llit6si kdltsdgeihez 410 000 Ft
osszeget biztositsanak a 2019. dvi kdlts6gvetdsben meghat6rozott dologi kiadrisok
terhdre. Kdri a beszimol6 elfogadrisrit.

Wygocki fuchirdn6: Egyetdrt az elndk beszrimol6jrival

Eloiik: Kdri a szavazatok megldteldl.

115/2019. (XI. 18.) A K6b6nyai Letrqvel Onkormitryzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata a besz6mol6r6l a lersyel kultur6lis 0rdks6s 6polis6val kapcsolatos
feladatok ell6t6sa c6li6b6l

l. A K6b6nyai Lengyel dnkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete elfogadja Drivid Mriria
elnok beszamol6jrit a letrgyel kulturilis iiriiks6g ripol6s{val kapcsolatos feladatok
ellatrsa c6lj6b6l a 3 napos (2019. nov. 23-25.), Rabka-Krakk6-Zakopane
ritvonahi tanulminyi kir6ndul6s r6szletes programji16l, a rabkai Muzeum
Etnograliczne (N6prajzi Mrizeum), ill. a Muzeum G6rali i Zb6jnik6w (G6ral- 6s
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Betyirmrizeum) vezet6ivel folytatott egyeztetdseket k0r46en. A tanulm6nyi
kirrindul6s utaz6si kdltsdgeihez 410 000 Ft keretdsszeget biztositanak a 2019. 9vi
ktiltsdgvetdsben meghat5rozott dologi kiadiisok terh6re.

2. A Kdpvisel6-testiilet felkiri az elniikdt a sziiksdges intezkeddsek megldteldre.
Hat6rido: azonnal
Felel6s: elndk

12. Beszrimo16 a kultur6lis iiriiks6g6nek 6pol6sival kapcsolatos feladatok ellitisa
c6ljdb6l a 2019. november l3-Arn 17 6rit6l tartott kdnyvbemutat6n val6
r6szv6telr6l a Szent Istv6[ Bazilika M6ria term6ben. A bemutatott k6[yv:
Grzegorz G6rny-Jatrusz Rosikon: A titkok tanii - Nyomoz6s Krisztus
erekly6inek iigy6ben. (sz6beli elciterjesztds)

Elnitk: TAjdkoztatja a kdpvisekiket a lengyel kulturilis iiriiks6g ripolisrival
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj{bril, a 2019. november 13-6n 17 6r6t6l tartott
kdn)rybemutat6n yal6 r6szy6telr6l a Szent Istv{n Bazilika Mdria termdben. A
bemutatott kiinyv: Grzegorz G6rny-Janusz Rosikon: A titkok tanti - Nyomoz6s
Krisztus ereklyditrek iigy6ben. Kdd a beszrimol6 elfogad6siit.

Wygocki Rich6rdn6: Egyetdrt az elnok beszrimol6jrival.

Elniik: Kdri a szavazatok megldteldt.

116/2019. (XI. 18.) Kiibrinvai Lenwel Onkormrinvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatdrozata a besz6mol6rril a lenwelek kulturrilis iiriiks6e6nek lipolis6val
kapcsolatos feladatok ellithsa c6li6b6l. a 2019. noyember 13-6n 17 6r6t6l tartott
kOuwbemutat6n val6 r6szv6telr6l a Szent Istvrin Bazilika M6ria term6ben' A
bemutatott kiiply: Grzesorz G6rnv-Janusz Rosikon: A titkok !a[ii - NYomozds
Krisztus erekly6inek iiw6ben.

A K6briLnyai Lengrel onkormrlnyzat Kdpvisel6-testiilete elfogadja.David M6ria elndk
besz6mol6jdt a lengyel kulturdlis iiriiks6g 6pokisrival kapcsolatos feladatok
ellit6sa c6lj6b6l, a 2019. november 13-6n 17 6rit6l tartott kiitr,'vbemutat6n val6
r6szv6telr6l a Szent IswriLn Bazilika M6ria termdben. A bemutatott ktin]'v: Grzegorz
G6rtry-Janusz Rosikon: A titkok tatrfi - Nyomoz6s Krisztus erekly6itrek iigydben

13, napireldi pont tdrgya: "faj6kozl^t6 a 2019' noYember 2l-6n a Budapest
F6v6ros X. keriilet K6b6nyai Onkorminyzat 6ltal szervezett kiizmeghallgat6s16l
(sz6beli el6terjesztds)

Elniik: Trijdkoztatja a kdpviseloket, hogy a Budapest F6viiros X. keriilet Kcib6nyai

onkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete polg6rmesterdt6l meghivAst kaptak a 2019.6vi
kiizmeghallgatisra, amelyre 2019. november 2l-6n l'1.00 6rakor keriil sor a Kordsi
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Csoma Stindor K<ibrinyai Kultur6lis Kozpont (1105 Budapest, Szent L6szl6 tdr 7-14.)
l. sziimri termdben. Bejelenti, hogy elndkkdnt mindenkdpp rdszt kiviin venni a

Budapest F6viiros X. kertilet KobriLnyai onkormdnyzat Kdpviset6-testiiletdnek
kdzmeghallgat6stin, s javasolja az elniikhelyettes ds a kdpvisel6 rdszydteldt is.

Wygocki Rich6rdn6: Trimogatja az elnok r6szvdteldt, de egydb elfoglaltsAga miatt
nem tud megielenni a kdzmeghallgatdson.

Danka Zoltin: Tiimogatja az eln6k rdszvdtel6t, rim egydb elfoglalts6ga miatt nem tud
meglelenni a kdzmeghallgat6son.

Elndk Kdri a t6jdkoztat6 elfogad6s6t, majd a szavaz atok megleteldt.

11712019. (XI. 18.) A Kdb6nyai Letrsyel onkorminvzat K6pvisel6-testiilet6rek
hatdrozata a tdi6koztat6r6l a 2019. trovember 21-6n a Budapest F6v6ros x.
keriilet K6b6nvai Onkorminvzat 6ltal szervezett kiizmeshallsatisra
(3 igen, egyhangri sz aYazaftal)

A K6brinyai Lengyel onkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete D6vid Mtuia elnitk
6jekozra6:irt - a Budapest Fdv6ros X. keriilet K<ibrinyai dnkormdnyzat K6pvisel<i-
testiilete iiltal 2019. november 2l-6tr 17.00 6rakor a K6r0si Csoma Srindor K6btiayai
Kultuiilis K6zpont (1105 Budapest, Szent L6szl6 Gt 7-14.) 1. sz6m[ termdben
megrendezdsre keriil<i kOzmeghallgat6son val6 16szv6telr6l elfogadja.

14. napirendi pont t6rgya: Javaslat a kiizmeghallgatis id6pontjitrak
meghatriroz6srira (sz6beli elclterjesads)

Eltrdk: Tajdkoztatja a testiiletet, hogy egy 6vben egyszer kdtelez6 megtartani a
K6b6nyai Lengyel Onkormanyzat kiizmeghallgat6siit, ahol az elniik besz6mol a

testiilet 6ves munk6j6r6l, a pdnziigyi t6mogat6sok6l, beszdl a kitiizdtt c6lokr6l ds az

eldrt eredmdnyekr6l, valamint az 6v h6traldv<i rdsz6nek programjair6l. Javasolja, hogy
a kdzmeghallgat6s megtafiialsara 2019. december 4-6n 16.00 6rakor keriiljdn sor a
K6rtisi Csoma S6ndor K6b6nyai Kulturdlis Kitzpont. KoSZI. 1105 Budapest, El6d
utca 1.) I. em. 10. szrimri termdben.

Elniik: Kdri a tdjdkoztat6 e1fogad6s6t, majd a szavazatok megtdteldt.

118/2019. (XI. 18.) K6b6nvai Lenwel 6nkormdnvzat K6oviselii-testiilet6nek
hat6rozata a kdzmeshallsates id6ponti6nak meshat6rozis{ra
(3 igen, egyhangf szavazattal)

l. K6brinyai Lengyel dnkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete Drivid M6ria elntjk
ti;iekoz:'atbjilt a 2019. december 4-6n, 16.00 6rakor megrendezdsre keflllo
Kiizmeghallgatisr6l elfogadja, amelyre a K6r6si Csoma Siindor K<ib6nyai Kultu(ilis
Kitzpont (l 105 Budapest, Szent Liiszl6 tet '1-14.) l. szemrfterm6ben keriil sor.
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2. A Kdpvisel6-testUlet felked az eln6k6t a sztiksdges int€zkeddsek megtdteldre.
I Iat6rid6:
Felel6s:

azonnal
elntik

15. napirendi pont tirgya: Jayaslat a lengyel kulturdlis drdks6g apoliseval
kapcsolatos feladatok ell6tdsa c6lj6b6l r6szv6telre a Neml,etisdgek Napja
alkalm6b6l 2019. december 7-€n a K6riisi Csoma S6ndor K6b6nyai Kultur6lis
Kdzpont (1105 Budapest, Szent L6szl6 t6r 7-14.) 1 szimri term6ben
megrendez6sre keriil6 nemzetis6gek hagyom6nydrz6 kardcsonyi iinneps6g6re
(sz6beli ekiterjesztds)

ElDdk: TAj6koztatja a K6pviselo-testiiletet, hogy a lengyel kulturrilis itriiks€g
6pol6sival kapcsolatos feladatok ellitrisa c6ljrib6l 2019. december 7-dn, 14.00-
18.00 6r6ig a Kortjsi Csoma S6ndor Kobrinyai Kultur6lis Kiizpont (1105 Budapest,
Szent L6szl6 ftt 7-14.) l sziimi termdben megrendezik a Nemzetisdgek Napja
alkalmrib6l a nemzetis6gek hagyom6ny6rz6 karicsonyi iintreps6g6t. Ebbol az

alkalomb6l valamennyi K5b6ny6n miikiid6 nemzetisdgi atnkorm6nyzat rdvid
kultur6lis, hagyomany6rzo miisorral (verssel, pr6za, zer,'vel, trinccal) kdsziil.
Elmondja, hogr' 10. alkalommal kerill megrendezdsre az iinneps6g 6s bizik abban,

hogy id6n is hasonl6 eredmdnyeket fognak eldmi. A Lengyel Onkormdnyzat kulturrilis
miisorral kdpviselteti magi,l az iinnepsdgen. Javasolja, hogy a Nemzetis6gek Napja
alkalm6b6l megrendez6sre keriil6 nemzetis6gek hagyomriny6rz6 kardcsonyi
iinneps6ge rendezvdnyszervezdsi, miisorszolgiiltat6si, mtivdszeti tev6kenysdg ds

dekor6ci6s kdltsdgeihez brutt6 90 000 Ft dsszeggel jriruljanak hozzir. A rendezvdnyt
kdvetoen logadiisra keriil sor. Kdri a kdpvisel<iket, hogy vegyenek reszt az

iinnepsdgen.

Wygocki Richdrdn6: E$/etdrt az elniik javaslatiival, de csal6di elfoglaltsiiga miatt
nem tud rdszt venni a rendezvdnyen.

Elnitk: K€d a szavazatok megtdteldt.

119/2019. (XI. 18.) A K6b6nvai Lenevel Onkorminvzat K€pviseld-testiilet6nek
hatirozata a lensvel kultur6lis iiroksdg ipolis{val kapcsolatos feladatok ellitdsa
c6li6b6l a Nemzetisdsek Napia alkalm{b6l 2019. december 7-6n a K6rtisi Csoma
S6ndor K6binyai Kultur6lis Kiizpont (1105 Budanest. Szent L6szl6 t6r 7-14.) 1.

szimri term6ben mesrendez6sre keriil6 nemzetis6gek hasvom6nv6rz6 karicsonvi
iinpeDs6E6n val6 r6szv6telre vonatkoz6 iavaslatr6l
(3 igen, egyhangti sz avazaltal)

l. A K6b6nyai Lengyel onkormrinyzat K6pvisel6-testiilete elfogadja a lengyel
kulturilis hagyomrinyok 6pol6sa c6ljib6l D6vid M6ria elndk javaslatAt a

feladatalapt timogat6sr6l, valamint a Nemzetis6gek Napja alkalm6b6l 2019.
december 7-6n, 14.00 6rakor a K6rtisi Kulturalis Nonprofit Kft. (1105 Budapest,
Szent L6szl6 tdr 7-14.) I. szimf termdben nemzetis6gek hagyom6ny6rz6 ka16csonyi
iinneps6g6n val6 r6szv6tclr6l. E karricsonyi rendezvdny kdltsdgeihez brutt6 90 000
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Ft keretitsszeget biztosit a 2019. evi koltsdgvet6sben meghatfuozott dologi kiad6sok
terhdre.
A feladatalapri ti{mogat6s felhaszndliisa az el6ir6nyzottak ds tervezettek szerint a
telepiilds nemzetisdgi dletdnek fellenditdsdt, szinesitesdt szolgiija a megval6sult
ktiztissdgi progamok, valamint a nemzetisdgi hagyomdny -ds kultura 6polSs6nak

koszOnhet6en. A feladatalapf tifunogat6s felhasznrilisa sor6n a nemzetisdgi
dnkorm6nyzat kiemelt figyelmet forditott az ifirisrig nemzetisdgi dletbe val6
bevon6s6ra, a fiatal gener6ci6ban a nemzetisdgi hovatartoz6s 6tiirdkit6sdnek
elmdlyitdsdre.

2. A Kdpviseld-testulet felkdri az elntikdt a sziiksdges intdzkeddsek megtdteldre.

Hatdridti: azonnal
Felelos: eln6k

16. napiretrdi pont t6rgya: T6j6koztat6 a vagyonnyilatkozatok leadis{r6l 6s a
kiiztartoz6smetrtes adatbizisba val6 bejelentkez6s16l (sz6beli el6te{esztds)

Elniik: T6jdkoztatja a kdpviseloket arr6l, hogr Drivid M6ria, Wygocki tuchrirdnd ds

Danka Zoltir. kdpvisetok eleget tettek kdtelezettsdgiikrek, leadt6k a

varyonnyilattozatukat, ds bejelentkeztek a koztartoz6smentes adatbazisba. Kdri a

tiijekoztat6 elfogad6siit.

Wygocki Richirdn6: Egyetdrt az elnitk javaslatiiYal.

Elniik: Keri a szavazatok megldtelet.

120/2019. (xI. 18.) K6b6ryai Lenqvel Onkormfnvzat KdpYisel6-testiilet6nek
hatirozata a tii6koztat6r6l a yaqvotrtrYilatkozatok leades6r6l 6s a

kdztartozismentes adatbdzisba yal6 beieletrtkez6sr6l (sz6beli elciterjesads)
(3 igen, egyhangri szavaz attal)

A K6b6nyai Lengyel Onkorm6nyzal Kdpvisel6{estiilete D6vid M6ria elndk
t6iekozJl?,:6:itt a vagyonnyilatkozatok lead6s6r6l ds a kdztartoz6smentes adatbazisba

val6 bej elentkezdsrol elfogadja.

l?. napirendi pont t{rgya: Javaslat a lergyel kulturelis 6rarks6g 6pol6s6val
kapcsolatos feladatok ell6f6sa c6ljib6l a Maglrarorszfgi Katolikusok Szent

Adalbert Egyestlet6vel egyiittmtkiidve' a 2019. december 8-6n 11.45 rirakor a
Lengyel H6zban (1103 Bp., 6hegy utca 11.) megrendez6sre keriild
Hagyom6ny6rz6 Miku16s-iinneps6gre (sz6beli eloterjesztds)

Elndk: Trijdkoztatja a Kepvisel6-testiiletet, hogy a lengyel kulturAlis iiriiksEg

ripol6s6val kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6ljrib6l a Magyarorsz6gi Katolikusok

Szent Adalbert Egyesilletdvel egyiittmiiktidve, a 2019. december 8-6n 11.45 6rakor a
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Lengyel H{zban (1103 Bp., Ohegy utca 11.) megrendezik a Hagyom nylrz|
MikuLis-0nneps6get. A Mikulis-iinnepsdg kdltsdgeihez brutt6 50 000 Ft
keretosszeget biztosit a 2019. dvi kdltsdgvetdsben meghatiirozott dologi kiad6sok
terh€re. Kdri a t6jdkoztat6 elfogad6s6t, majd a szavazatok megtdteldt.

Wygocki Rich6rdn6: Egyetdrt az eln6kjavaslatiival ds rdszt vesz a rendezvdnyen.

Elnok: K6ri a szavazatok megtdteldt.

12112019. (XI. 18.) K6b{nvai Lerwel dnkormdnvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatdrozata a lensvel kultur6lis iiriiks6e {pol6s6val kapcsolatos feladatok ell6t6sa
c6li6b6l a Mawarorsz6si Katolikusok Szelt Adalbert Esvesiilet6vel
egviittmiikiidye, a 2019. december 8-6p 11.45 6rakor a Lensyel H6zban (1103 Bp..
Ohesy utca 11,) mesrendez6sre keriil6 Hasvom6ny6rz6 Mikulfs-iintreps6sre
vonatkoz6 beszimol6r6l

l. A K6b6nyai Lengyel onkormiinyzat Kdpvisel6-testiilete elfogadja Drivid M6ria
elniik besz6mol6j6t a lengyel kulturrilis iiriiks6g 6pol6s6val kapcsolatos feladatok
ellitdsa c6ljib6l egyiittmiikitdve a Magyarorsz6gi Katolikusok Szent Adalbert
Egyesiilet6vel a 2019. december 8-6n 11.45 6rakor a Lengyel H6zban (1103 Bp.,
Ohegl. utca 11.) megrendez6sre keriil6 Hagyomrlny6rz6 Mikul6s-iiDnepsdget
valamint a feladatalapri t6mogatest illet6etr. A Mikulis-iinnepsdg kOltsegeihez brutt6
50000 Ft keretosszeget biztosit a 2019. 6vi koltsdgvet€sben meghat6rozott dologi
kiadiisok terhdre. A feladatalapf t6mogatAs felhaszn6l6sa az el6iriinyzottak 6s

tervezettek szerint a telepiilds nemzetis€gi dletdnek fellendit6sdt, szinesitdsdt szolgalja
a megval6sult koziissdgi programok, valamint a nemzetisdgi hagyomriny -ds kultira
ripolds6nak kdsztinhet<ien. A feladatalapri tAmogat6s felhaszn6lAsa sor6n a nemzetis€gi
onkormanyzat kiemelt figyelmet forditoh az ilris6g nemzetisdgi dletbe va16

bevon6s6ra, a fiatal generiici6ban a nemzetisdgi hovatartoziis rititrokitdsdnek
elm6lyitdsdre.

2. A Kdpvisel6-testiilet felkdri az elniikiit a sziiksdges intdzkeddsek megtdteldre.
Hatarid6:
Felelos:

azonnal
elnok

18. napirendi potrt t6rgya: Javaslat a lengyel kulturilis iirtiks6g 6poltisival
kapcsolatos feladatok ell6f6sa c6lj6b6l a Havasi Gyop6r Alapitvrinnyal
egyiittmiikirdve, a 2019. december 17-6n 13.30 rirakor a K6riisi Csoma S{ndor
Kdbrinyai Kultur6lis Kiizpontbatr (l105 Bp., El6d utca 1.) megrendez6sre kerii16
Civil kar6csonyi iinneps6gre (sz6beli eltiterjesztds)

Elniik: T6jdkoztatja a kdpvisel6ket arr6l, hogy a lengyel kultur6lis iiriiks6g
6pol6s6val kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj6b6l, a Havasi Gyop6r Alapitvrinnyal
egyi.ittmiikddve 2019. december 17-dn 13.30 6rakor a Koriisi Csoma Srindor

K6bAnyai Kultur6lis Kiizpontban (1105 Bp., Elod utca 1.) megszervezik a Civil
kar{csonyi iinnepsdget, amelyen a k6bdayai lengyel nyugdijasok is r6szt vesznek. A
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rctdezrenyszervezes, fot6 ds dekor6ci6 kdltsdgeihez brutt6 20 000 Ft dsszeget birosit
a 2019. 6vi kdlts6gvetdsben meghattuozott dologi kiadrisok terhdre. Kdri a besz6mol6
elfogad6slit.

Wygocki Rich6rdr6: Eg)/etdrt az elnt kjavaslat6val, ds r6szt vesz a rendezvdnyen.

Elniik: Kdri a szavazatok megtetelet.

122l20r9. (Xr. r8.) A let6nek
hat6rozata a lensvel kulturilis iiriiks6sdnek 6ool6s6val kapcsolatos feladatok
ellAt6sa c6li6b6l a Havasi Gvopdr Alapitvinnyal ewiittmiikiidve. a 2019.
december 17-6n 13.30 6rakor a K6rdsi Csoma S{rdor K6benvai Kulturilis
Kiizpotrtban (1105 Bp., El6d utca 1.) mesrendez6sre keriil6 Civil kar6csonyi
iinneps6set illet6 beszimol616l
(3 igen, e$/hang[ szavazattal)

l. K6b6nyai Lengyel Onkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete elfogadja D6vid M6ria elndk
besz6mol6j6t a kultur{lis hagyomdnyok 6rz6se c6lj6b6l a 2019. december 17-6n
13.30 6rakor Havasi Gyop6r AlapitvAnnyal e$/iiftmiikddve, a Kordsi Csoma Siindor
Ktlbrinyai Kulturrilis Kozpontban (1105 Bp., Elod utca l.) megszervezdsre keriil6 Civil
kar6csonyi iinnepsdgei illet6en, amelyen lengyel nyugdijasok is r6szt vesznek. A
rendezvdnyszervezds, fot6 ds dekor6ci6 kdltsegeihez brutt6 20 000 Ft osszeget biztosit
a 2019. 6vi kiiltsdgvetdsben meghatiirozott dologi kiad6sok terhdre.
A feladatalapf t6mogat6s felhasznrilisa M eloiri,Ji.yozoltak ds tervezettek szerint a
telepiilds nemzetisdgi dletdnek fellenditdsdt, szinesitdset szolgiilja a megval6sult
kdzdssdgi programok, valamint a nemzetisdgi hagrom6ny -ds kulhira ripolisrinak
kdszonhet6en. A feladatalapt tAmogatiis felhasznrilisa sonin a nemzetisdgi
onlormiinyzat kiemelt fig)relmet forditott az i![s6g nemzetisdgi dletbe val6
bevondsiira, a fiatal generiici6ban a nemzetisdgi hovatartozris 6tiirtikitdsdnek
mdlyit6sdre.

2. A Kdpvisel6-testiilet felkdri az elntikatt a sztiksdges intdzkeddsek megtdtelere.
Hat6rid6:
Felel6s:

azonnal
elniik

19. trapireDdi pont tdrgya: Javaslat a lengyel kultur6lis iiriiks6g 6pol6s6val
kapcsolatos feladatok ellitisa c6ljib6l a Magyarorsz6gi Katolikusok Szent
Adalbert Egyesiilet6yel egyiittmiikiidve, a 2019. december l8-6n (12.00 6rakor) a
Lengyel Hizban (1103 Bp., 6hegy ,tca lt.) megretrdez6sre keriil6
Haryom6ny6126 Senior Ka16csony iintreps6g trimogat6srira (sz6beli eloterjesztds)

Elniik: Trijdkoztatja a Kdpvisel6-testiiletet, hogy a letrgyel kultur6lis itriiks6g
6pol6sdval kapcsolatos feladatok ell6tisa c6ljib6l a Magrarorsz6gi Katolikusok
Szent Adalben Egyesiiletdvel egyiittmiikiidve, a 2019. december l8-6n (12.00
6rakor) a Lengyel Hdzban (1103 Bp.. Ohegy utca ll.) megrendezik a
Hagyomitry6rz6 Senior Kar6csony iirneps6get. A rendezvdnyszervezds ds
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dekor6ci6 kdltsdgeihez brutt6 60 000 Ft iisszeget biztosit a 2019. 6vi kdltsegvetdsben
meghatifuozott dologi kiad6sok terhdre. Kdri a besziimol6 elfogadiisiit.

Wygocki Richirdn6: Egyetdrt az elndk javaslataval €s rdszt vesz a rendezvdnyen.

Eltriik: Keri a szavazatok megtdteldt.

123/2019. (xI. 18.) A K6b6ryai Lenqyel Opkorm6nyzat K6oviseld-testiilet6nek
hatirozata a lensyel kulturilis tiriiks6s6nek dpolis6val kapcsolatos feladatok
ell6t6sa c6li6b6l a Masyarorsz6gi Katolikusok Szent Adalbert Esyesiilet6vel

miikiidve. a 2019. december 18- r 103

utca 11.) mecrcndezisrc keriilti omiin\'6126 Senior Karicso
iitrtreps6s t6mosatisira

l. K6b6nyai Lengyel Onkormiinyzat KepviselS-testiilete elfogadja a lengyel
kultur6lis ordksdg 6pol6s6val kapcsolatos feladatok elletasa c6ljdb6l Ddvid Mriria
elntik besz6mol6jrit a feladatalapt t6mogat6sr6l ds a Magyarorszigi Katolikusok
Szent Adalbert Egy€siilet6vel egyiittmiikddve, a 2019. december 18-6n (12.00
6rakor) a Lengyel H6zban (1103 Bp., Ohegy utca ll.) megrendez6sre keriil6
Haryom6ny6rz6 Senior Karicsony iinneps6get illet6en. A rendezvdnyszervezds ds

dekor6ci6 kdltsdgeihez brutt6 60 000 Ft osszeget biztosit a 2019. €yi koltsdgvetdsben
meghat6rozott dologi kiadrisok terh€re.
A feladatalapri tamogaris felhaszn6l6sa az elciiriinyozottak 6s tervezettek sze nt a

telepilles nemzetisdgi dletdnek fellenditdsdt, szinesitdsdt szolgrilja a megval6sult
kdz6ss6gi programok, valamint a nemzetisdgi hagyom6ny -6s kultira 6pokisrinak
kOszdnletoen. A feladatalapt t6mogat6s felhaszniiliisa sonin a nemzetis6gi
iinkorm6nyzat kiemelt hgrelmet forditott az ilris6g nemzetisdgi dletbe val6
bevonrisfua, a fiatal gener6ci6ban a nemzetisdgi hovatartozas 6tdritkitdsdnek
mdlyitdsdre.

2. A K€pvisel6-testiilet felkdd az elnokdt a sziiksdges intdzkeddsek megtdteldre.
HatdLrid6:
Felel<is:

azonnal
elndk

Elntik: Meg6llapitja, hogy tovribbi javaslat vagy dsaeydtel a kdpviselok rdsz6rtil nem

'rkezett, 
my$6szfi a jelenldvok aktiv rdszvdtel6t, 6s a testuleti iitdst bez6ria.
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1D6vid M6ria) /.tr-f!'-o";B\ lwygockfRich\6rdne)

Elndk , Ii: I trH ?* I Jegyz6kitnyv-hitelesitii

't/z'r7/
.l[*,/ .(r*

':;;:['1'' fs",i ffi tg.i') #,Bffi;]Iifi;;ft
!T\n*,,, \iVt"7

(J6grind Szabados Henrietta)
Jegyz6kdny\.vezet6



JELENLETI iV

a K6binyai Lengyel Onkormenyzat
2019. november 18-6n 16.30 6rai kezdettel

megtartott testiileti iil6s6n

ilil/:,l./ D6vid Mriria

2./ Wygocki Rich6rdnd

3.lDarkazotrin . . tt;"&./Z:.

dr. Szabados Ono kamarai jogtandcsos: .:.. /,4................

Meshivottak: 
1e.4.-- ,*-''

,7 ,/'

J6grind Szabados He *r"ou ,"t"r"rr, . . . .f Xli**|
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Tisnel eft el m egh ivjuk G rzego tz G6 rny-J a n usz Rosi ko n

ATTOKTAN{'I
Nyom oz{s Krisztus ereklyd inek iigydben

c lm 6 k6 n ),v 4 n e k b e m u tat 6 i i ft

I

Her6zlr: Szent lstvan-bazllika - Mariaterem,ro5r Eudapes!Szent lst\dnt{r 1

/ddporri 2o19- november t3.l7.oo 6ra
Htlazdaj SzalaiAttila public sta, kutat6

venddg: Grzego.z G6rny i6, iFrigir6, a kdnyv szerr6je
Ez. ton vtabbrudt utr& tobbrazbdalgdas,tobb trtoid ar do*!rcntum att nulmtny.zasln.k

S&mola.. M.8Endfr6@rs aid6b.n, (i*us korrrd Epi:inkiA &talbs, iS:.nllatdtdlspauoloElaig
A.i.lf.lLd.zas,h.B,amdko{ud6eihos6riurMtu8Edornakiiwtk :trlt.rt'nht.zr&dokot
sere!.r E&/t6tui.6r6 , hoa/atudomlrymk rsniits4.hn alizta

=ztr3

\

ATTTOK
TANUI

Nlstrwls Kirz..s eeurriftk nSr{ne.

llL

-_:-,/

LLI

:



. A Ktib{nyai BolgSr, ciiriig, Horv{t,
LengyeL Ndmet, 6rmdn, Roma, Rom{n,
Ruszin, Szerb ds Ukr6n Onkorm{nyzatok

szeretettel meghrvjrk ont ds kedves csali,djjt

a Nemzetis69ek Napja alkalmdbril

2019. de(ember 7_dn (szombaton)
14.00 6ral kezdettel tartand6

Nemzetis6gek
hagyom5ny6rz6 karicsonyi

tinneps6g6re

A rendezv6nyt megnyjtja:
D. Kovrcs R6bert Antal
K6biinya pol giirmestere

Kariicsonyi iild6st mondj
Balogh Artila

pl6biinos
:

A rendezvdny programja:

a k6b6nyai nemzetis6gi
iinkorm5nyzatok kultu16lis mOsora

(6nek, ver5, t;nc, zene)

A rendezvenyt kdvet6en bariti beszdlgetdsre
65fogaddsra keriil sor.

A rendezv6nyt tdmogatja:
K6bAnyai 0nkormdnyzat

A rendezv6ny helyszine:

K6riisicsoma 55ndor
K6bdnyai KulturAlis Kiizpont

(1105 Budapest, Szent Ldszl6 t6r 7-14.)

)rffi
xcle{xvr $fl
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MEGHIVO

Havasi Gyopdr A lup{tvdny

:zeretettel meghivju ()nt
2019. december 17.-dn kedden

' ddlulin 13.30 drokor kezdiittd
hogyomdny6rc6, kuhurtilis mlisorr eg)bekijfifl

C I VI L KAR,/|CSONY I iJ NN E PS E G RE

Kdsziinldt mond:

/8
;-J$r!;

'.i t,r a,'
Ur,'it.**
1ttr .t?

.,1.$L1e

2-rt, rlri
!,

+ib:*
{?..tr.

3 r:.
ii?r aoil' ri' "

'i,ol rt:i?tt

rai'i

{2$ D. Kovtics Rdbert Antal
Budapest Fdvtiros X ker. Kdbdnyai dnkomdnJzal

Polgdrmestere

, *r* ** + * * ,t + ,t + ,t +,r *,i *,r,*,i,*,i *,i * * * *** ** {'*** +,}

Vend6geink

Balogh Allilu olya Sze t Ldszli Templon
gil ikus Egthriz*bzi)ssig

iptiszlor

'::rt.;j
rf..n-1

t3

(f
ilr\i1il

&"*e 
qi

t!r]

tr-
)7tt!*

-tiri/3

i.ri,i;
i.f?r*

It t"

'i$?,*
't+ft

;x$?r:;,

&r*

K6szI srinh6zte..",
Budapest X. hlod u. l.

(Akaddlyoztatis eset6n k6rjiik jelezni a

Helyszin

260-6725-tis telefonon)

i:t.tt"i

Program
Tult Fotza Zet e,

ii
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ZaproszenielMegh{a6
Sto@anlszenie Katolik6zo Polskich p.ut, 6zu, Wojciecha

oraz Polska Parafia Personahra

serileczrie zapraszaj 4 P aniql P ana na Wigilijne sp otkanie
dla polskich senior6zo

llprzeimie prosimy o przyniesienie ciast ilomozoych.

Termin : 18. grudnia 2019 godz. 13.00.

Miejsce : Dom Polski 1103 Budapest, 6hegy u.11.

Soonsorzu :

Stowafiy szeflie 5w. Woiciecha

Polski Oirodek Kulhtroho -Ogw iatowy odrtziat 6hegy
Stmotz4d Polski za J6zsefudros

Sorflorzqd Polski ts Kfbdnyi
Samotz4d Narcdota6ci Polskiej Bp. XVII dz.

Samotzqd Narodow6ci Polskiej Bp. XlrIIl dz,

Im,

JI


