
MEGHiV6

A K6binyai Szerb dnkormdnyzet
K6pvisel6-testiilete

2019, november 19-6n 9.00 6rai kezdettel

a Kdbdnyai Polg6xmesteri Hivatal (l102 Bp. X., Szent L6szl6 tdr 29.)
ftildszint 20. szlm alatti tanacskoz6 termdbe

iestiileti iildst tart,
melyre eaiton meghivom.

Napirendi pontok:

1. A K6b6nyai Szerb dnkorm6nyzat elniik6nek megbizisa az utaly6nyoz6
szem6lyekre vonatkoz6an (sz6beli el<iterjeszt6s)
Eload6: Szab6 Bogdrin Arprid elndk

2. A K6binyai Szerb Onkorm6nyzat bankszrimlija feletti rendelkez6si jog
biztositisa (sz6beli el6te{esztds)
El6ad6; Szab6 Bogddn Ary6d elnitk

3. A Polgr6rmesteri Hivatal Gazdas6gi 6s P6nziigyi F6oszt6ly mutrkatirsai
r6sz6re a batrksziml6yal kapcsolatos p6trzforgalmi tev6kenys6g
enged6lyez6se (sz6beli el6teiesztds)
Elciad6: Szab6 Bogd6n Aryrid eln6k

4. Beszrimol6 a szerb kultur6lis tiriiks6g 6pol6s6val kapcsolatos feladatok
ell6tAsa c6lj6b6l az aradi y6rtanrik tisztelet6re 2019. okt6ber 4-6n 10.00
6rakor megrendez€tt megeml6kez6s16l (sz6beli eloterjesztds)
Ekiad6: Szab6 Bogd6n Arp6d elnitk

5. Beszdmol6 a szerb kulturdlis iiriiks6g ripoldsdval kapcsolatos feladatok
ellit{sa c6ljib6l 2019. okt6ber 23-61 az 1956-os forradalom 6s
szabadsigharc tisztelet6re rendezett iinneps69rdl (s26beli el6terjesads)
El6ad6; Szab6 Bogd6n Arp6d elndk

6. Besz6mol6 a kulturAlis dr0ks6g dpol6s6val kapcsolatos fetadatok ell6t6sa
c6ljdb6l 2019. november 4-6n m€grendezett ,,M6rtirjaink emt6ke iiriik',
koszoriz6si iinneps6g16l (sz6beli el6terjesztds)
El<iad6: Szab6 Bogden A+6d elniik

7. Tdi6koztzt6 a 2019. november 2l-6II. a Budapest F6v6ros X. keriilet
K6b6nyai 6nkormdnyzat 6ltal szervezett kiiimeghallgatis16l (sz6beli
el6terjesztds)
El6ad6: Szab6 Bogd6n Ary6d eln6k

8. Javaslat I kdzmeghallgat6s id6pontj6nak meghaterozrsdra (szobeli
el6terjesztds)
El6ad6: Szab6 Bogdrin Arpdd elniik

9. Javaslat a kultur6lis ttriiks6g 6pol6s6val kapcsolatos feladatok ell6t6sa
c6ljdb6l a Nemzetis6gek Napja alkalm6b6l megreDd€zosre keritl6



10.

11.

nemzetis6gek hagyom6ny6rz6 kardcsonyi iinneps6g6n yal6 r6szv6telre
(sz6be1i el6terj eszt6s)
El6ad6: Szab6 Bogdrin Arp6d elntik
Tdjdkoztat6 a vagyonnyilatkozatok lead6s6r6l 6s a kiiztartoz6smentes
adatb6zisba val6 bejelentkez6s16l
El6ad6: Szab6 Bogd6n Arprid eln6k
Javaslal a szerb kulturdlis tirtiksdg 6pol6s6val kapcsolatos feladatok
ell6t6sa c6lj6b6l a Havasi Gyopdr Alapityinnyal egyiittmiikiidye, a 2019.
december 17-6n 13.30 6rakor a K6riisi Csoma Sindor K6bdnyai Kultur6lis
Kiizpontban (ff05 Bp., El6d utca 1.) megretrdez6sre keriil6 Civil
kardcsonyi iinneps6gre (sz6beli eloterjesztds)
El6ad6: Szab6 Bogddn Arprid elndk
Javaslat a szerb kultu16lis hagyom6nyok 6pol6sa c6lj6b6l 2019. december
12-6n a Magyarorszrigi Szerb Szinhizban (1065 Bp. X., Nagymez6 utca 49.)
megrendez6sre keriil6 ,,Najvise na cvetu,, (Legiobban a vir6gon) cimii
e16adisra (sz6beli el6teriesztds)
El6ad6: Szab6 Bogd6n Arp6d elnok
Besz6moki a kulturrilis hagyom6nyok npol6sa c6lj6b6l 2019. okt6ber 5-6n,
18.00 6rakor a K6rOsi Csoma S6ndor KrSb6nyai Kultur6tis Kiizpont (1105
Budapest, Szent L6szl6 t6r 7-14.) szinhiztermdben megrendezett ,,Balk{n
HaDgia Fesztiy6lr6l" (sz6beli el6tedesztds)
El<iad6: Szab6 Bogdrin Arprid elntik
Beszdm016 a szerb kulturilis hagyom{nyok 6polisa c6lj6btil 2019. oktriber
I l-6n 18.00 -03.00 6ra kiiziitt a K6riisi Csoma 56ndor K6b6nyai Kultur6lis
Kilzpont (1105 Budapest, El6d utca l.) szinhizterm6ben megrendezett
,,Tabrin bAl16l" (sz6beli el6terjesztds)
El6ad6: Szab6 Bogd6n Arprid elniik

12.

13.

1,1.

Esetleges livolmaradris6t kdrem, a Polgdmesteri Hivatal 4338-l4l-es telefonsz6mrin jelezri
sziveskedj 6k.

Budapest, 2019. november 12.

s.k.



KoBANyAI szERB oNronnrANyznr
rtpvrsor,6-TBsTULETE

I102 Budapest, Szefi L szt6 t6r 29.

.rncyz6rOxyv

K6sziitt: a K6b6nyai Szerb onkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete 2019. november
l9-6n 9.00 6rai kezdetlel a KSbrinyai Polgarmesteri Hivatal (1102 Bp.
X., Szert Lriszl6 tdr 29.) ldldszint 20. sz6m alatti tan6cskoz6 termdben
megtartott Uldsr6l.

elntik
elnokhelyettes
kdpviset<i

Jelen Yantrak: Szab6 Bogdrin Arprid
Dokic Sanja
Szab6 Biljana Addl

A K6b6ryai Polg{rmesteri Hiyatal r6sz6r6l tanicskozrisi joggal:
dr. Szabados Ott6 kamarai j ogtanricsos
J6giin6SzabadosHenrietta nemzetisdgireferens

Elndk Bejelenti, hogy a jegyzrikdnyvet J6g6nd Szabados Henrietta yezeti magyat
nyelven.

Szabri Bogdrin Arpnd, a K6brinyai Szerb Onkorm6nyzat elnoke iidvdzli a
megielenteket ds a testiileti tildst megnyitja. Meg6llapitja, hogy a testiileti iildsen 3 Ib
kdpvisel6 megjelent, ds a testijlet hatArozatkdpes.

Elndk: Javasolja, hogy a jegyzrikonyv hitelesitdsdvel Dokic Sanja elndkhelyettest
bizza meg a Kdpvisel6-testiilet, egyben megkdrdezi, hoS. a jel61t elfogadja-e a
jeldldst. Kdd a szavazatok megtdteldt.

Dokic Sanja: V6ltalom a megbizatAst.

Elniik A Kdpviselo-testiilet 3 ftivel hat6rozatkdpes.

81/2019. (XI. 19.) K6binvai Szerb Onkorm6nvzat K6pvisel6-testiitet6nek
hatdrozata a iesyz6kdnYv-hitelesitd meev{lasztisdr6l
(3 igen, egyhangri sz a\azatlal)

A K6brinyai Szerb Onkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete fgy d6nt, hogr jegrz6kiinyv-
hitelesit6nek Dokic Sanja elndkhelyettest v6lasztja meg.

Elniik: Ismerteti a napirendi pontokkal, m ajd keri a szavazatok megtdteldt.



ai Szerb tcstiilet6nek
hatirozata a naDirend elfogadils,i16l
(3 igen, cg-yharrgi sza\azatlal)

K6brinyai Szerb onkorm6nyzat Kdpviselo-testtlete a testijleti tilds napirendjdt az
aldbbiak szerint fogadja el:

1. A K6b6tryai Szerb Onkorminyzat elniik6nek megbiz6sa 
^z 

utalvarryozl
szem6lyekre vonatkozrian (sz6beli ekiteiesztds)
Eload6: Szab6 Bogdrin Arprid elniik

2. A K6brinyai Szerb Onkorminyzat bankszdmlija feletti rendelkez6si jog
biztosit6sa (sz6beli eloterjesztds)
E16ad6: Szab6 Bogdrin Arprid etn6k

3. A Polg6rmesteri Hivatal Gazdasdgi 6s p6nziigyi F6oszt6ly mutrkatirsai
r6sz6re a bankszaml6val kapcsolatos p6nzforgalmi tev6kenys6g
enged6lyez6se (sz6beli el6teriesztds)
El6ado: Szabo Bogddn Arprid elncik

4. Beszamoli a szerb kultur{lis iiriiksdg {pol6s6val kapcsolatos f€ladatok
eu6tdsa c6lj6b6l az aradi y6rtanik tiszteletere 2019, okt6ber 4-6n 10.00
6rakor megrendezett megem16kez6sr6l (szobeli el6te{esztes)
El<iad6: Szab6 Bogd6n Arprid elnOk

5. Besz6mol6 a szerb kulturrilis driiks6g 6pol{s6yal kapcsolatos feladatok
ell6t6sa c6lj6b6l 2019. okt6ber 23-a\ az 1956-os forradalom 6s
szabadsSgharc tisztelet6re rendezett iinneps6gr6l (sz6beli eloterjesztds)
Eload6: Szab6 Bogd6n Arprid eln6k

6. Beszimol6 a kulturdlis iiriiks6g ipolisdval kapcsolatos feladatok ell6t{sa
c6ljrib6l 2019. november 4-6n megrendezett ,,M6rtirjaink emldke iirtik,,
koszorf 26si iintreps6gr{61 (sz6beli el6terj esztds)
El6ad6: Szab6 Bogdrin Arp6d elndk

7. Tij6koztat6._ a 2019. november 2l-6n a Budapest F6y{ros X. keriilet
K6b6nyai 6nkorm6nyzat 6ltal szervezett kiiimeghallgat6sr6l (sz6beli
el6te{esztds)
Ekiad6: Szab6 BogdriLn Arprid elniik

8. Javaslat a kiizmeghallgatis id6pontjdnak meghatdrozris{ra (szobeli
ekiterjeszt€s)
Eload6: Szab6 Bogd6n Arprid elniik

9. Javaslat a kultur6lis arrdks6g 6polis6yal kapcsolatos feladaiok ell6t6sa
c6ljib6l a Nemzetis6gek Napja alkalmdbtil megrendez6sre keriil6
nemzetis6gek hagyom6nyr6rz6 kar{csonyi iinneps6g6n va16 r6szv6telre
(sz6beli el6terjesztds)
Eload6: Szab6 Bogdrin Arp6d eln<ik

10. T6j6koztat6 a vagyonnyilatkozatok lead6s6r6l 6s a kiiztartozfsmentes
adatbdzisba yal6 bejelentkez6s16l
El6ad6: Szab6 Bogdrin Arp6d elndk

11. Javaslat a szerb kulturalis iiriiks6g 6polis6val kapcsolatos feladatok
ell6t{sa cdljib6l a Havasi Gyop{r Alapitvdnnyal egyiittmiikodve, a 2019.
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december 17-6n 13.30 6rakor a Kiiriisi Csoma Sindor K6brinvai Kulturdlis
KitzpoDtban (1105 Bp., El6d utca l.) megrendez6sre keriiki Civil
kardcsonyi iinneps6gre (sz6beli eltiterjesaes)
El6ad6: Szab6 Bogd6n Arp6d elntik

12. Jayaslat a szerb kulturilis hagyomdnyok 6polisa c6lj6b6l 2019. dec€mber
12-6n a Magyarors z{gi Szerb Szinhirzban (1065 Bp. X., Nagymez6 utca 49.)
megrendezdsre keriil6 ,,Najvise na cyetu,, (Legiobban a vir6gon) cimii
el6ad6sra (sz6beli elotedeszt ds)
Eklad6: Szab6 Bogdrin Arprid eln6k

13. Beszimol6 a kultur{lis hagyom6nyok lipohisa c6ljr6b6l 2019. okt6ber 5-6n,
18,00 6rakor a K6riisi Csoma S6ndor K6b6nyai Kultur6lis Kiizpont (1105
Budapest, Szent Lriszl6 t6r 7-14.\ szlnhizterm6ben megrendezett ,,Balk6n
Hangia Fesztiv6l16l,, (sz6beli eloterieszt6s)
Eldad6: Szab6 Bogdrin Arprid elntik

14. Beszimoli a szerb kulturilis hagyom6nyok {pol6sa c6lj6b6l 2019. okt6ber
11-6n 18.00 -03.00 6ra kiizittt a K6riisi Csoma Sindor K6brinyai Kultur6lis
Kiizpotrt (1105 Budapest, El6d utca 1,) szinh6zterm6betr megrerdezett
,,Tab6r bil16l,, (sz6beli el6teiesztds)
Elciad6: Szab6 Bogd6n Arprid elndk

1. napirendi pont tdrgya: A K6brinyai Szerb Onkorm6nyzat elniik6rek megbizdsa
az utalyinyoz6 szem6lyekre voDatkoz6an (sz6beli ekiterjeszt6s)

Elndk: Bejelenti, hogy utalvanyoziisi jogkdnel felhatalmazza akad lyoztat sa,
illetve a rdszdre torteno kifizetds esetdre Dokic Sanja elntikhelyettest ds Szab6
Biljana Addl kdpvisel6t.

Elniik: Hatifuozathozatal ndlkiil, az llar,,hiahrti\s sz6l6 tiirvdny vdgrehajtrisrir6l szol6
368/2011. (X .31.) Korm. rendetet 52. g (7) bekezddse 6s 59. g (l) beke;ddse alapjan
bizta meg a Dokic Sanja ds Szab6 Biljana Addl kdpvisel6t az utalvrinyozrisi jogkOnel.

2. napirendi pont tirgya: A K6binyai Szerb 6rkorm6nyzat banksz6ml6ja feletti
rendelkez6si jog biztositisa (sz6beli el6terjesztds)

Eltriik: Bejelenteti, hogy az 6nAll6 pdnzforgalmi sz6mla ds az itllami hozzftlintlits
szrimla feletti rendelkezesi jogot Szab6 Bogdrin Arp6d eln6knek, Dokic Sanja
elndkhelyettes ds Szab6 Biljara Ad6l kdpvisel6 rdszdre kiviinja biztositani.

Elniik: Kdri a szavazatok megtdteldt.

J6gdn6 Szabados Henrietta: T j€koztatja az elniik urat, hogy a szemdlyek
kijeliildsdndl figyelembe kell venni, hogy a Polgriri Tdrvdnykdnyvrol sz6l6 2013. evi
V. tdrvdny 8:1. $ (1) bekezdds 1. ds 2. pontja szerint kdzeli hozzi\tartoz6t a h6zastrirs,
az egyenesiigbeli rokon, az ordkbefogadott, a mostoha- ds nevelt gyermek, az
0r6kbefogad6-, a mostoha- ds a nevelosziil6 ds a testudr: hozziLlartoz1 a klzeli
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hqz,61a1o"6, az dlett6rs, az egyenesiigbeli rokon hiizast6rsa, a h6zastiirs egyenes6gbeli
rokona 6s testvdre, ds a testvdr h6zast6rsa, akik nem lehetnek azonos miivelet sor6n az
al irbk.

Elndk: Kdri a szayazatokat az eredeti javaslaha mely szerint az dn6llo penzforsalmi
szilmla ?z Allar;:,i hozz616rul6s szdmla feletti rendelkezdsi jogor Szab6 Bogdrin ,irprid
elniiknek,. Dokic Sanja elndkhelyettes ds Szab6 ailjana addl-kepviseki rdsidre kivinja
biztositani.

Elniik: Kdri a szavazatok megtdteldt.

9.
atfrozn K6b{n

iog biztosit6si16l

K6b kornr/rn
t bankszrimliia fr rendel

lctanek

(3 igen, esrhangf szavaz attal)

L 
. 
A K<ibrinyai Szerb Onkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete a K<ibrinyai Szerb

9$oTa"ylil az OTP Bank Nyrt.-ndl vezet;tt dn6ll6 pdnzforgalm j sztmla 6s az
rillami hozzrijrirul6s szrimla feletti rendelkez6si jogot SzaUO Bo;d6n Arpnd elnark
Dokic Sanja elniikhelyettes ds Szab6 Biljana Ad6l kdpvisek! reszie biaositja.

2. A Kdpvisel6-testulet felkd az elndk6t a sziiksdges intdzkeddsek megtdteldre.Hat6rid6: azonnal
Felel6s: elndk

3. napirendi pont t6rgya: A polgdrmesteri Hivatal Gazdasrigi 6s pdnziigyi
F6osztily munkatirsai r6sz6re a battksz{ml6val kapcsolatos p6nzforgalmi
tev6kenys6g engeddlyez6se (sz6beli el<iterjesztds)

J6gdn6 Szabados Henrietta: Tajdkoztatja a Kdpvisel6-testUl etet, hogy az
6llamh6ztart6sr6l sz6l6 201 L dvi CXCV. tdrvdny 26. g. (l) bekezddse szerint: ,i'helyi
nemzetisdgi dnkormAnyzat bevdteleivel ds kiadiisaival kapcsolatban a tervezdsi,
gazd6lkod6si, ellenrirzdsi, finansziroz6si, adatszolgiiltat6si di beszrimol6si feladatok
ell6t6srir6l a helyi nemzetisdgi dnkormiinyzat szdkhelye szednti helyi iinkorm6nyzat
iinkormanyzati hivatala gondoskodik. A helyi dnkormiinyzat ds az drintett helyi
nemzetisdgi 6nkormanyzatok a feladatok ellatAsenak rdszletes szabrilyait a
nemzetisegek jogair6l sz6l6 2011. dvi CLXXX. tirrvdny (a rov6bbiakban: Njtv)
szerinti egltlttmfkod6si megrillapodrisban riigzitik.

Eluiik: Kdszdni a t6jdkoztatiist, ds kdri a Kdpvisel6-testiiletet, jaruljon hozz6, hogy a
Budapest F<iviiros X. keriilet KobAnyai Polg6rmesteri Hivatal Gazdasigi 6s pdnztigyi
F6oszt6ly munkatarsai a pdnzforgalommal kapcsolatos kdzvetlen feladatokat a
banksz6mlavezet6 pdnzintdzetndl elliithassAk.

Elniik: Kdri a szavazatok megtdtelet.



8,1/2019. 19.) K6 Szerb On
ha Hivatal 6s Pdnzii
munkatirsai r6sz6re a lranksziimldial kaDcsolatos D6nzforgalmi tey6kenvs6g
etrsed6lyez6s616l
(3 igen, egyhangf szavazattal)

l. A K6bdmyai Szerb Onkormrinyzat Kdpvisel6-testiilet e hozz jirul ahhoz, hogy a
Kepvisel6-testiilet ddntdsei alapj6n a banki pdnzforgalom kOzvetlen bonyolitrisril az
OTP Bank Nyrt.-nel vezetett a K6bdnyai Szerb Onkormifuryzat 6ndlJo pdnzforgalmi
szirmlasz6mira ds az 6l1ami hozzijirul s szimlaszfuniaa vonatkoz6an a K6b6nyai
Polgiimesteri Hivatal Gazdas6gi ds Pdn znryi F 6oszt6ly al bbi d.olgozoi v6gezz6k:
V€gh Erzsdbet Liza looszt6lyvezet6
Hardi Orsolya pdnziig:Ji llgyl ezb
Tari Melinda pdnziigyi iigyintdz6
Kalmifu BeAta pdnzti Wi n8,in]r-zl
Tdritknd Kovdcs Zsuzsanna pdnziigyi ilgyintdz6
Nagy J6zsefn6 pdnziigyi iigyintdz<i
Gubjen Ildik6 lbkdnyvi ktinyvel6

2. A Kdpvisel6-testiilet felkdri az eln6k6t a szuksdges intdzkeddsek megteteldre.
Hatdrido: azonnal
Felelos: elnitk

4. napirendi pont t6rgya: Besz6mol6 a szerb kulturAlis iiriiks6g 6pol6s{val
kapcsolatos feladatok ell6trisa c6lj6b6l az Aradi v6rtanfk tisztelet're 2019.
okt6ber 4-6n 10.00 6rakor megrendezett megeml6kez6s16l (sz6beli eloterjesztds)

Elndkhelyettes (a legut6bbi K6b{Dyai Szerb Onkormdnyzat eltroke): TiL:eko4atja
k€pvisekiket arr6l, hogy egyiiftmiikddve a Budapest F<iviiros X. keriilet Kobrinyai
Onkormrinyzattal a szerb kulturilis ilrdksdg 6polis6val kapcsolatos feladalok
ell6t6sa c6ljribril rdszt vettek 2019. okt6ber 4-6n 10.00 6rakor az Aradi vdrtantk
tiszteletdre megrendezett iinnepi megeml6kez6sen a R6koskeresztriri Uj kdztemet6
1848-as sirhelyein€l (l108 Budapest, X.. Kozma utca 8-10.). Unnepi beszddet mondott
dr. Varjund dr. Fekete Ildik6 tankeriileti igazgat6. K<izremiikttdtek az Ull6i 0ti
Magyar-Angol K6t Tanitrisi Nyelvri Altakinos lskola tanuloi: A megemldkezds
koszoruz6ssal ziirult.

Szab6 Biljana Ad6l: Egyetdrt az elndkhelyettes beszdmol6j6val.

Elndk: Kdri a besziimol6 elfogadiis6t, majd a szavazatok megtdteldt.
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85/2019. (XI. 19.) K6brinvai Szerb Onkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatdrozata a beszimol6r6l a szerb kultur6lis tir0ks6g ipol6s6yal kapcsolatos
feladatok ell{trisa c6li6bril az aradi v6rtanrik tisztelet6re 2019. okt6ber 4-6n 10.00
6rakor mesrendezett megeml6kez6sr6l
(3 igen, egyhangri sz ayazattal)

A K6b6nyai Szerb Onkorm6nyzat Kdpviselo-testiilete elfogadja Szab6 Bogdiin Arprid
elniik besz6mol6jrit a szerb kulturilis iirtiks6g 6pol6s6val kapcsolatos feladatok
ellitdsa c6lj6b6l a 2019. okt6ber 4-6n 10.00 

'rakor 
az aradi v6rtanrik tisztelet6re

megrendezett flnnepi megeml6kezdsrdl a Rdkoskcresauri Uj kdztemeto 1848-as
sirhelyeindl (l108 Budapest, X., Kozma utca 8-10.).

5. napirendi pont t6rgya: Besz6mol6 a szerb kulturilis tiriiks6g ripol6s6val
kapcsolatos feladatok elldtrisa c6ljrib6l 2019. okt6ber 23-6n az 1956-os forradalom
6s szabads6gharc tisztelet6re rendezett megeml6kez6sr6l (sz6beli el6terjesads)

Eltriik: Tiijekoztatja kepvisel6ket arr6l, hogy egyiittmiiktidve a Budapest F<ivriros X.
keriilet Krib6nyai onkormrinyzattal, a szerb kultur6lis iiriiks6g 6pol6s6val
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6ljib6l rdszt vettek 2019. okt6ber 23-dn 16.00
6rakor az 1956-os forradalom 6s szabadsagharc tiszteletdre megrendezett iinnepi
megemldkezdsen a Kopjaiinril (1102 Budapest, X., K6r<jsi Csoma S6ndor sdtiiny-
Liget tdri vdge.). Unnepi beszddet mondott D. Kovecs R6bert Antal, K6b6nya
polgiimestere. Ezt kdvet6en Agardi LAsz16, a Magyar K'ztirsasAg Erdemkereszttel ds
Magyar Erdemrend Lovagkeresaje elismer6 cimmel kittntetett szinmiivdsz iinnepi
mfisora kiivetkezett, melyben Faludy Gyttrgy, M6rai Srindor, Wass Albert ds Illyds
Gyula versei hangzoftak el. A megemlekez6s koszoruzassal zdrult.

Dokic Sanja: Egyetdrt az eln<ik beszrimol6jrival.

Elniik; Kdri a szavazatok megtdteldt.

86/2019. (XI. 19.) A K6b6nyai Szerb dnkormdnyzat K6ovisel6-testiiletdnek
hat6rozata a szerb kulturilis itriiks6s 6pol{s{val kapcsolatos feladatok ellitasa
c6lirib6l 2019. okt6ber 23-6n az 1956-os forradalom 6s szabads{sharc tisztelet6re
rendezett mesem16kez6s16l tiirt6nt bes26mol616l
(3 igen, egyhangri szayazafial)

A K6brinyai Szerb Onkormrinyzat Kdpyiselo-testiilete elfogadja Szab6 Bogdrin Arpdd
elndk besztunol6jet a szerb kulturilis iiriiks6g :ipol6s6val kapcsolatos feladatok
ell6t6sa c6lj6b6l, a 2019. okt6ber 23-dn 16.00 6rakor a Kopjafrinril az 1956-os
forradalom 6s szabads6gharc tisztelet6re rendezett megeml6kez6s16l.
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6. napirendi pont tirgya: Beszimol6 a szerb kultur6lis iirttks6g ,pol6s6yal
kapcsolatos feladatok ell6tdsa c6lj6br6l 2019. november 4-6n megrendezett
,,Mdrtirjaink eml6ke iirOk,, koszorriz6si iinneps6gr6l (sz6beli el6terjesztds)

Elniik Tdjdkoztatja a kdpvisel6ket, hogy a szerb kulturrilis iiriiks6g 6pol6s6val
kapcsolatos feladatok elldt6sa c6lj6b6l a Budapest F6v6ros X. keriilet k6banyai
Onkorm6nyzattal egytittmtkddve 2019. novembir 4-6n 10.00 6rakor ,,Nemzeti
Gyisznap" alkalmib6l megrendeztdk a koszorrizdsi iinneps6get, amelyre az Eles
sarokniil Silye S6muel ds t6rsai tiszteletere lelallitott emldkmiindl (llo5 Budapest,
K6rdsi Csoma Siindor rit - Malita utca sarok) keri.ilt sor. A miisorban kdzremiikddtek
a P6dium szinhiiz mfv6szei. Az iinnepseg koszoruziissal z6rult. Kdri a beszdmol6
el fogadesrit.

Szab6 Biljana Ad6l: Egyetd( az elniik beszimol6jeval, Dokic Sanja elntikhelyettessel
6k ketten yettek rdszt a koszorilz6son.
Elniik: Keri a sza\ azatok megldteldl.

!?40!9. tEL 19.) K6brinyai Szerb dnkorm6nyzat K6pvisel6-testiiletdnek
hflJirozata a szerb kulturilis iiriiks6e dpol6s6val kaocsolatos feladatok ell6t6sa
ggllEb6l]L2019. november 4-6r mesrendezett .,Mirtiriaink eml6k€ iiriik"
koszonizisi iinneDs6s16l tartott beszimol616l

A K6brinyai Szerb Onkormdnyzat Kdpviselo-testiilete elfogadja Szabo Bogddn Arpdcl
elndk beszrimol6jrit a szerb kultur{lis driiks6g ipol6s6val kapcsolatos feladatok
ellitrisa c6ljibt6l, egyiittmiikitdve a Budapest Foviiros X. keriilet Kribrinyai
Onkormiinyzattal a 2019. november 4-6n 10.00 6rakor a ,,Nemzeti Gy6sznap,'
alkalmrib6l az Eles sarokn6l Silye Srimuel ds tiirsai tiszteletdre feldllitott emldkmiindl
(1105 Budapest, Koriisi Csoma S6ndor it - Mal6ta utca sarok) megrendezett
tinnepsdgrol ds azt k6vet6 koszoruziisr6l.

7.7. napirendi pont tdrgya: T6jdkoztat6 a 2019. november 2l-6n a Budapest
Fdvriros X. keriilet K6b6nyai Onkormdnyzat 6ltal szervezett kiizmeghallgat6s16l

napirendi

(sz6beli el6tetesztes)

Elntik: Tajdkoztatja a kdpvisel6ket, hogy a Budapest F6v6ros X. kertilet Kobanyai
Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete polg6rmesterdt6l meghiviist kaptak a 2019.6vi
kiizmeghallgatrisra, amelyre 2019. november 21-6n 17.00 6rakor keriil sor a K6rdsi
Csoma Si4ndor K6bAnyai Kulturilis Kdzpont (1105 Budapest, Szett Llszll Gt j-14.)
L szimf termdben. Bejelenti, hogy elnitkkdnt mindenkdpp rdszt kivdn venni a
Budapest F6viiros X. keflilet K6brinyai Onkormdnyzat Kdpviseki-test[let6nek
kdzmeghallgatrisrin, s javasolja az elnrikhelyettes ds a kdpviselo rdszv6teldt is.

Dokic Sanja: T6mogatja az eln6k rdszvdteldt, de egy6b elfoglaltsdga miatt nem tud
megjelenni a kiizmeghallgat6son.
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Szab6 Biljara. Ad6l:. T6mogatja az elndk r6szv6teldt, 6m egydb elfoglalts6ga miatt
nem tud megjelenni a kdzmeghallgat{4son.

Elniik Kdri a t6j6koztat6 elfogad6s6t, majd a szavazatok megtdteldt.

1.56b-l:j Szerb Onkorm6nyzar Kdpvisel6-testiilete Szab6 Bogd6n Arpiid etni,klr5jekoz],ajoj - a Budapest Frivriros X. keriilet K6biinyai Onkorm'rinyzat Kdpvisel<i-
testiilete 6ltal 2019. november 2l-6D 17.00 6rakor a K6r<isi Csoma Slnaor fbtanyalKulturiilis Kit?nont (1105 Budapest, Szent Lriszl6 Gt j_14.) 1. iz6mu termdben
megrendezdsre keriil6 kiizmeghallgat6sotr vald r6szv6telrdl _ elfogadja.8. rap_irendi pont tdrgya: Jayaslat a kiizmeghallgat"6s id6pontjdnak
meghat6roz6s6ra (sz6beli el6terjesztds) -

_Elnitk: Trijdkoztalja a testiiletet, hogy egy dvben eg]rszer kiitelez6 megtartani a
K<ib6nyai Szerb Onkorm6nyzat kOzmaghalgat6s6t, aho'i az eln6k bevrimol a testiilet
6ves munkrij6r6l, a pdnziigyi trimogat6sokr6r, beszdl a kitiiztttt cdlok6l 6s az erdrt
eredmdnyekrril, valamint az dv hritral6vo rdszdnek programjair6l. Javasolja, hogr a
kii_zmeghallgat6s megtartiis6ra 2019. december Z-8n if.+j 6rakor keriilj<in sor aK6rGi Csoma S6ndor K6btinyai Kultulilis Kozpont, KOSZI, I105 Budapest, El6d
utca l.) I. em. 10. sz6mt termdben.

Elniik: K6ri a trijdkoztat6 elfogad6s6t, majd a szavazatok megtdteldt.

igen, egyhangt szavazattal)

!94019. (Xl. 19.) K6brinvai Szerb Onkorm6nr- zat K 6pvisel6_test ii letdn e k
hat:irozirta a kiizmeghfl llgatis idijnonti6nak,r"ohrt,iinzi.ilr--
(3 igen, eghangt sz avazattzl)

19. 19. 6binvai Szcrb man
ta IC 16l a 2019. no er 2l-6n Buda

tK6 :invzilt kiizm e tisra

elrrrik

l;.56b6n13] Szerb 0nkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete Szab6 Bogdrin Arprid eln6k
t6jdkoztat6j6t a 2019. december 7-6n, 11.45 6rakor megiendezdsre keriilti
Kiizmeghallgatdsr6t elfogadja, amelyre a K6nisi Csoma S6ndor k6brinyai Kuhunilis
Kitzpont (l 105 Budapest, Szent LAszl6 ter 7-14..) I. szAmi termdben keriii sor.
2. A K6pvisel6-testtlet felk6ri az elndktit a sziiksdges intdzkeddsek megt6teldre.Hatririd6: azonnal
Felclos:
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9. napirendi port tergya: Javaslat a szerb kulturdlis irritks6g 6polds6yal
kapcsolatos feladatok ellitdsa c6ljrib6t r6szy6telre a Nemzefi;dg;k Napja
alkalDCb6l 2019. december 7-6n a K6riisi Csoma Sindor K6brinyai Kulturilis
Kiizport (1105 Budapest, Szent L6szl6 t6r 7-14,) 1. szimti term6betr
megrendez6sre keriil6 nemzetis6gek hagyom6try6rz6 karicsonyi iitrtreps6g6re
(sz6beli el6terjesztds)

Elniik: T6jdkoztatja a Kdpvisel6-testiiletet, hogy a szerb kulturdlis 6riiks6g
6pol6s6val kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj6;61 2019. december 7-dn, 14.00_
18.00 6rriig a Kordsi Csoma S6ndor K<ib6nyai kulturrilis Kdzpont (1105 Budapest,
S_zent Lriszl6 tdr 7-14.) L sziimf termdben megrendezik a'Nemzetisdgek }riapja,ll.^lrdf9! a nemzetis6gek hagyomdnydrz6 karricsonyi iinneps6g6t. Ebbril az

llllloIt.bol . valamenny.i Kiibdny6n miikodd nemzetisdgi dnkormdnyzat rirvidteltualfs, hagyomdny6rzd mi.isorral (verssel, pr6za, zenevel, liinccal) k6sziil.
Elmondja, hogy 10. alkalommal kerul megrendezdsre az ilnnepsdg ds bizik abban,
hogy iddn is hasonl6 eredmdnyeket fognak eldmi. A Szerb Onkonianyzat kultunilis
miisorra-l kdpviselteti maget az i.innepsdgen. Javasolja, hogy a Nemzeiis6gek Napja
alkalmdb6l megrendez6sre keriil6 remzetisdgel ha;iom6ry6rzO karecsonyi
iitrneps6ge rendezvdnyszervez6si, miisorszolgriltatrisi, miivdszeti tevdkenyseg ds
dekoriici6s ktiltsdgeihez brutt6 300 000 Ft itssz;ggel jtuulja rlak hozz6. A rendezvdnyt
k6vetclen fogadiisra keritl sor. K6ri a kdpviiel6iet, hogy vegyenek teszt az
Unneps€gen.

Dokic Sanja: Egyetdrt az eln6k javaslatiiyal rdszt vesz a rendezvdnyen.

Elniik: Kdri a szavazatok megtdteldt.

Onkorm
ri p oli s riv al

19. d
Buda

feladatok ellitisa
7-6n a
t

iinneos6g€n val6 r6szv6telre vonatkoz6 iayaslatr6l
(3 igen, egyhangl szavazattal)

cn megrendez6sre iirzii karit

l. A K<lbrinyai Szerb Onkormiinyzat Kepvisel6{esriilete elfogadia a szerb kulturilis
hagyominyok Spol6sa c6lj6b6l Szabo Bogdrin Arpdd etn<ik jivislatdr a feladatatapri
timogat{sr6lr yalamint a Nemzetis6gek Napja alkalmdb6l 2019. december 7_!n,
14.00 6rakor a Krir<isi Kulturrilis Nonprofit Kft. (1105 Budapest, Szent Liiszl6 t& 7_
14.) I. szrimu termdben nemzetis6gek hagyomriny6rz6 kar6csonyi iinneps6g6n vaki
r6szv6telr6l. E kariicsonyi rendezvdny kirltsdgeihez brutt6 300 0'00 Ft kiretiisszeget
biztosit a 2019. dvi ktiltsdgvetdsben meghattuozott dologi kiadiisok terhdre.
A feladatalapi t6mogatris felhasznrilisa az el6irfutyzottak 6s tervezettek szerint a
telepiilds nemzetisdgi eletdnek fellenditdsdt, szinesitdsdt szolg6lja a megval6sult
kiizOssdgi programok, valamint a nemzetisdgi hagyom6ny -eJ lutt,i.a ripoliisdnak
kdsziinhet6en. A Gladatalapi 6mogat6s felhaszn6lasi sor6n a nemzetisdgi
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iinkormiinyzat kiemelt figyelmet forditott az itts6g nemzetis6gi eletbe val6b..u9l6lTu, a fiatal generiici6ban a nemzetisdgi iovatartozris ritOriikitdsdnek
elmdlyitdsdre.

2. A K6pvisel6testUlet felkdri az elntikot a sziikseges intdzkeddsek megtdteldre.Hat6rid6: azonnal
Felel6s: elndk

10. napirendi pont t6rgya: Tej6koztat6 a vagyonnyilatkozatok lead6s6r6l 6s a
KoztaflozesmeDtes adatb6zisba val6 bejelertkez6sr6l (sz6beli el6terjesztds)

Elntk: T6jdkoztatja a k6pvisel<iket an6l, hogy Szab6 Bogdrin Arp6d, Dokic Sanja dsSzab6 Biljana Addl kdpviseldk eleget 
-iettek 

totjezettsJjuGer<, leadtdk a
vagyonnyilatkozatukat, ds bejelentkeztek a kiiztartoziismentes idatbrizisba. Kdri a
t6jdkoztat6 elfogad6s6t.

Dokic Sanja: Egyetdrt az eln6k javaslat6val.

ElDiik: Kdri a szavazatok megteteldl..

9t/20 tiilet6n
tok

l.j?t".trziq', 
"r1"r "d, 

tb,ir@
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1.56bto1:j Szerb Onkormiinyzar Kdpvisel6-tesriilete Szab6 Bogdrin Arprid elniik
hjekoztatijet a vagyonnyilatkozatok lead6s6r6l ds a kciztartoziisrientes adatbtuisba
val6 bej elentkezdsr6l elfogadja.

11. napirendi pont tdrgya: Javaslat a szerb kulturdlis drtiksdg ipol6s6val
kapcsolatos feladatok ellitdsa c6lj6b6l a Havasi cyopdr A'lapitv6nnyal
egyiittmiikiidvc, a 2019. december l7-6n 13,30,irakor a i6rOsi Csoma S6ndor
I:fily"i Kulturilis Kiizpontban (l105 Bp., El6d utca t.) megrendez6sre keriit6
Civil kar6csonyi iinneps6gre (sz6beli el6te{esrds)

Elniik: -tiijdkoztatja a kdpvisel6ket arr6l, hogy a szerb kulturrilis iir6ks6g 6pol6s{yal
kapcsolatos feladatok ellilisa c6ljr6b6i, a Hayasi Gyoprir Alapitvrinnyal
eg/i.ittmiik6dve 2019. december 17-dn 13.30 6rakor a KbrOsi Csoma S6ndor
K6b6nyai Kulturrilis Kdzpontban (1105 Bp., El6d utca l.) megszervezik a Civil
kar{csonyi iinneps6get, amelyen a k6brinyai szerb nyugdijasok i-s rdszt vesznek. A
rendezvdnyszervezds, fot6 ds dekoriici6 kdltsdgeihez brutt6 j0 000 Ft arsszeget biztosit
a 2019. 

'vi 
k6ltsdgvetdsben meghaterozott doiogi kiad6sok terhdre. Kdri a besziimol6

elfogadAs.it.
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Dokic Sanja: Egyetdrt az elntikjavaslati4yal, ds rdszt vesz a rendezv€nyen.

Elndk K€ri a szavazatok megtdtelet.

2t2019. 19.) A b{ t ek
tfroza szerb urrilis nek a val ka tos fela

ellrtisa c6l aHa iG ar ann iittmiikiid a 2019.
ecem -6n 1 rakor rost {ndor ai Kultur:ili

tban 058 6d utca l.) m keriil6 il kar6cson
iinneps6get illet6 beszrimo1616l
(3 iBen. cgyhangi szavaTattal)

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

l- K<lb6nyai Szerb Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete elfogadja Szab6 BogdiiLn Arprid
elnitk beszamol6j6t a kuttur6lis hagyomanyok 6rz6se c6tj;bAl a 2019. december l7_
6n 13.30 6rakor Havasi Gyoprir Alapitv6nnyal egyi.ittmiikddve, a K6riisi Csoma
Srindor K6b6nyai Kultur6lis K<izpontban (1105 Bp., Ektd utca l.') megszervez6sre
keri.ilci. Civil kar6csonyi iinneps6get illet6en, amilyen szerb nyugdijasok is rdszt
vesznek. A rendezvdnyszervez6s, fot6 ds dekonici6 kOltsdgeifrei t.uttO 30 000 Ft
dssze€et biztosit a 2019. dvi kdltsdgvetdsben meghatrtuozott dologi kiad6sok terhdre.
A feladatalapf t6mogat6s felhaszn6lisa az eliJitilryozottak 6s tervezettek szerint a
telepUlds nemzetisdgi dletdnek fellenditdsdt, szinesitdset szolgrilja a megval6sult
kdzdssdgi programok, valamint a nemzetisdgi hagyomriny -eJ tuttr:ra 6polis6nak
kdszOnhet6en. A feladatalapt tiimogat6s felhasznr risi sor6n a nernzetisdgi
dnkormturyzat kiemelt figyelmet forditott az ilrisrig nemzetis6gi dletbe vai6
bevoniisiira, a fiatal generiici6ban a nemzetisdgi hovatartozas dtordkit6senek
mdlyitdsdre.

Hat6ridri:
Felel<is:

azonnal
elnitk

12-. rapirendi pont tirgya: Javaslat a szerb kulturilis hagyomrnyok ipol6sa
c6ljdb6l 2019. december l2-6n a Magyarorszfgi Szerb Szinhdiban (1065 Iip. X.,
laqfmez6 utca 49.) megrendez6sre keriit6 ,,Najvise na cyetu', (iegiobban a
virigon) cimii €l6adrisra (sz6beli el6terjeszt6s)

Elniik: Trijdkoztatja a kdpvisekiket arr6l, hogy a szerb kultur6lis hagyomdnyok
,pol6sa c6ljib6l 2019. december l2-dn 20.30 - 22.00 6ra kiiz6tt a Maglarorsz6gi
Szerb Szinhiizban (1065 Bp. X., Nagymez6 utca 49.) megrendezik a ,,Najvise na
cvetu" (Legiobban a vir6gon) cimii el6ad6st. Javasolja, hogy a rendezveny
rendezvdnyszervezdsi, eload6miiv6szetitevdkenysdg kitltsdg;ihez UiuttO fSO OOO ft
keret6sszeget biztosit a 2019. dvi kitltsdgvetdsben meghatiirozott feladatalapi kiadrisok
terhdre. Kdri a t6jdkoztat6 elfogad6s6t, majd a szavazatok megtdteldt.
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Dokic Sanja: Egletert az elniik javaslat6val, ds drOmmel vesz tes1 az
iinnepsegen.

Elndk: A Kdpvisel6-testUlet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

93/2019. 19. Szerb 0nkorminr z isel6- let6nek
ha a iavasl a szcrb lis hawomin a lisa c6l 2019.
decem l2-6n a M rorsza Szinh6zban B N
49.) m dez6sre 16..Na cvetu" bban
eliia ddsra

2. A K6pvisel6-testi.ilet felkdri az elndkiit a sziikseges intdzkeddsek megtdteldre.

(3 ieen. esyhangf szavazattal)

1. A K6brinyai Szerb Ontormrinyzat Kdpvisel6-testiilete Szab6 Bogd6n Arpdd elntik
besziimol6jiit a feladatalapf trimogatasr6l a kultur6lis hagyomdnyok Zpol6su ie5abOt u
K<itrrinyai Szerb dnkorm6nyzat 61tal 2019. december ii-6n a-Uugyarorszrigi Szerb
Szinhrizban (1065 Bp. X., Nagymez6 utca 49.) megrendezdsre kerii16,,Na.ivise na
cvetu" (Leglobban a virrigon) cimii eltiad6sr6l elfogadja. A rendezvdny
rendezv6nyszervezdsi ds reprezent6ci6s k6ltsdgeihez brutt6 350 000 Ft keretdsszeget
biztosit a 2019. dvi kiiltsdgvetdsben meghat6rozott feladatalapri kiad6sok terhdre.
A feladatalapf tamogat6s felhaszn6l6sa az eltiiriinyozottak 6s tervezettek sz€dnt a
telepiilds nemzetisdgi 6let6nek fellenditdsdt, szinesitdsdt szolgriltrik a megval6sult
kiizdssdgi programok, valamint nemzetisdgi haglzomiiny -ds kulttira 6polis6nak
kosziinhet6en. A feladatalapf t6mogat6s felhaszniiliisa sor6n a nemzetisdgi
ijnkormiinyzat kiemelt fiS/elmet forditott az i!fsiig nemzetisdgi dletbe val6
bevoniisiira, a fiatal generiici6ban a nemzetisdgi hovatartoz6s et6riikitdsdnek
mdlyitdsdre.

utca
clmu

Hat6rid6:
Felel6s:

azonnal
elnOk

13. napirendi pont tirgya: Beszimo16 a kultur6lis hagyom6nyok 6pol6sa c6ljrib6l
2019, oktriber 5-6n, 18.00 r6rakor a K6riisi Csoma Sindor K6b{nyai Kultur6lis
Kiizpont (1105 Budap€st, Szert L6szl6 t6r 7-14.) szinh{zterm6ben megretrdezett
,,Balkin Hangia Fesztivrilr6l', (sz6beli el6terjesztds)

Elniik: T6jdkoztatja a kdpvisel<'ket, hogy a kulturdlis hagyomdnyok rlpol6sa
c6lj6b6l egyiittmiikddve a Balkrin Hangia Kultunilis Egyesitlettel 2019. okt6ber 5-6n,
18.00 6rakor megrendeztdk a Balk{n Hangla Fesztivdlt, amely a K6r6si Csoma
Sendor K6b6nyai Kultur6lis Kdzpont (1105 Budapest, Szent Lriszl6 tdr 7-14.)
szinhi2termdben ds aul6jriban yolt. Az estet megnyitotta dr. M6tai Gabor, a
Humdnszolgriltatdsi Bizotts6g elndke. Az esten felldptek: Tab6n, Helidonaki, pyrgos,
Rozmaring, a Deszki Brinrit, Titktil, Roszica ds a Hrvatski Biseri T5nccsoportok. A
kultur6lis miisor ut6n 21.00 -02.00 6rriig Akropolis, Koto ds Rila bolgir, giirtig,
ddlszlriv ds szerb tinch|z volt az auliban ds az I. sz6mri teremben. Nagyon sokan
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voltak. Kdri a besztimol6 elfogad6s6t, majd a szavazatok megtdteldt. K6ri a szavazatok
megt€teldt.

Dokic sanja: Egyetdrt az cln6k taj ekoztatoj|var, es szivesen vett rdszt a fesdiv6ron.

Elniik: Kdri a szavazatok megtdreldt.

(3 igen, egyhangt sz avazatlal)

56br_inyai.. 
S-zerb onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete Szab6 Bogdrin Arprid elndk

beszimol6jAt a kulturilis iirdks6g6nek 6pol6s6vat kapcsolatos"feladatok ell6t6sa
c6lj6bril a feladatalapri timogatisr6l egyiittmiikddve a Balkrin Hangja Kulturrilis
Egyesiilettel, yalamint a 2019. okt6ber 5-6n 1g.00 6rakor a Kcirdsi (]soma Srindor
Kdbanyai Kultunilis Kdzport (1105 Budapest, Szent L6szl6 tu 7_14.)
szinhiizterm€ben megrendezett Balk{n Hangia Fesztiv6lr6l elfogadja.

l1:.lrpiTnli pont t6rgya: Beszr4molti a szerb kultur6lis hagyom6nyok 6pol{sa
c6lj{b6l 2019. okt6ber l1-6n 18.00-03.00 kiizittt a K6rdsi Csom-a Sindor K6b6nyai
Kullu.r'61is 

591eont (1105 Budapest, El6d utca l.) szinhdzterm6betr megrendezett
,,Tab6n b6lr6l', (sz6beli el6teiesztds)

Ehiik: T6jdkoztatja a kdpvisel6ket arr6l, hogy a szerb kulturilis hagyomdnyok
ripokisa c6lj6b6l 2019. okt6ber l l-dn 18.00 - 03.00 6ra kdzittt a Korosi csoma S6ndor
Kdbrinyai 

_Kultur6lis Ktizpontban (1105 Budapest, Et6d utca l.) megendeztdk aTabin bilt. A rendezv6nyen ddlszkiv ds gdiitg tdnchaz volt. i<dri a besziimol6
elfogadiisAt, majd a szavazatok megtdteldt.

Dokic Sanja: Egyetdrt az eln6k javaslataval, ds drttmmel vett r6szt az iinnepsdgen.

Eltriik: Keri a szavaz atok megtdteldt.

19.19. ai S 6nkormin K nek
tan ol6rril bku is ha a irl2019.

okt6ber l1-6n 18.00 6rakor
nt (11 BudaDest. El6d

bril16l"
(3 igen, egyhangf szavazafial)

Sindor binvai K r6lis
ben me ezett Tasztn

I K:btL": Szerb Onkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete Szab6 Bogdrin Arprid elniik
b::.1?lgl"Jg 

_" 
feladatalapu..t6mogatrisr6l a szerb kuttur{tis hagy-om6nyok apolisa

c6ljdb6l a K6brinyai Szerb dnkorm6nyzat iital2[lg. okt6ber li-en a K6rdsi Csoma

lTd:t S9bllyll Kulturalis Kozpontban (1105 Budapest, El<id utca l.) megrendezett
Tab6n b6lr6l elfogadja.
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Eltriik: Megri lapitja. hogy tovribbi javaslat vagy dszrevdtel a kdpvisel6k rdsz6r6l nem
erkezeft. megkiiszdni a jelenldv6k aktiv rdszvereldr. es a restiileri Uldsr bezarja.

(h*u \=
(Dokic Sanja)

Jegyzokdnyv-hitelesit6
t't r r\ \--z
rWa&J- \" " "'l''d .," \\_,:

(J6gdnd Szabados Henrieft a)
Jegy z6kiinyl.vezeto



, A K6biinyai Bolgdr, cairiig, Horvit,
Len_gyel, N6met, 6rm6n, Roma, Romin,
ruszin, Szerb ds Uk16n 6nkormdnyzatok

szeretettel meghfviiik Ont 6s kedves csa16djdt

a Nemzetis6gek Napja alkalmiib6l

2019, de.ember 7_6n (szombatont
14.00 6ral kezdettel tartahd6

Nemzetis6gek
hagyomdny6rz6 kar6csonyi

iinneps6g6re
A rendezvdnyt megnyitia:
D. Kov{cs R6bertAnt;t
K6biinya polg6rmestere

Kardcsonyi 6ld6st mond:
Balogh Attila

pl6biinos

X
xg?J"]|IA

\

A rendezv6ny programja:

a k6bSnyai nemzetis6gi
itnkorm6nyzatok kultur{lls mfu ora

(6nek, vers, tAnc, zene)

A rendezvdnyt kdvet6en bar6ti besz6lget6sre
ds fogadrsra kerill sor.

A rendezvdnyt trmogatJa:
K6b6nyai 0nkorm6nyzat

A rendezv6ny helyszlne:

K6riisi Csoma S6ndor
K6b5nyai Kultu16lis K6zpont

(1105 Budapest, Szent L6szl6 tdr 7-14.)
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JELENLETI iV

a Kdbinyai Szerb Onkorm6nyzat
2019. noyember l9-6n 9.00 6rai kezdettel

megtartott testiileti iil6s6n

l./ Szab6 Bogdin Arp6d: .......71

2./ Dokic Sanja; ... (hU". r..?f.=

Meghivottak:

dr. Szabados On6 kamarai jograndcsos: : 5:::-
Jogdnd szabados Henriena re lerens ;..... 0-tilrj''''''J" r" '


