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MEGllivo

A K6bfnyai Giiriig Onkormrlnyzat
K6pvisel6-testiiIete

2017 . szeptemb er 27-6n 15.00 6rai kezdettel

a Gorog klubban
(1104 Budapest X., Kada utca 120.)

testiileti iil6st tart,
melyre ezriton meghivorn.

Napirendi pontok:

1. Javaslat a K6b6nyai Giiriig dnkormf nyzat 2017. 6vi bev6telei
eliiir hny zata i n a k m 6 d o s itf s 6 ra ( s zob e I i e I 6te r i e s zte s )
El6ado: Koll6tosz Jorgosz elndk

2. Besz6mol6 a giiriig kulturilis iiriiks6g6nek 6pol6s6val kapcsolatos
feladatok elLitrisa c6ljrlb6l 2017. augusztus l4-6n megrendezett Olymposzi
tead 6lutri n ren dezv6ny16l (sz6bel i eloterj eszt6s)
Eloado: Koll6tosz Jorgosz eln6k

3. Besz6mol6 a giiriig kulturrilis iiriiks6g6nek 6pol6sfval kapcsolatos
feladatok ell6t6sa c6lj6b6l 2017. augusztus 16-6n megrendezett Kritiki
Szkepszi Szinjritsz6 Csoport Pand6ra szelenc6je f6p16ba el6adrisri16l
(szobeli el6terj esztds)
Eload6: Kollatosz Jorgosz elnok

4. Beszimo16 a giiriig kulturrilis iiriiks6g6nek 6Jrolisival kapcsolatos
feladatok ellitrlsa c6ljrib6l 2017. augusztus 20-inr megrendezett Szent
Istvf n-napi iinneps6916l (sz6beli el6terjeszt6s)
El6ado: Koll6tosz Jorgosz elnok

5. Beszf mo16 a giiriig kultur:ilis iiriiks6g6nek 6pol6s6val kapcsolatos
feladatok ellitrlsa c6ljfb6l 2017. szeptember 2-hn 6s szeptember 3-:in
megrendezettX. K6bf nyai Rendv6delmi Napr6l (szobeli eloterjesztes
Eloado: Koll6tosz Jorgosz elndk

6. Beszimol6 a giiriig kulturilis iiriiks6g ripoLls:lval kapcsolatos feladatok
ell6t6sa c6ljrib6l az Emberi Er6forrrlsok Miniszt6rium6t6l (NEMZ-KIJL-
EPER-I7-1662) a 2017.09.13- 2017.09.20-a kiiziitti id6szakban
Litoch616ban (Giiriigorszigban) megrendezett o,Tes1.v6rv6rosi kapcsolatok
6pol6sa" pirlyizatra biztositott brutt6 100 000 Ft iisszegti tfmogat6s
felosztisS16l (sz6beli eloterj eszt6s)
Eloado: Koll6tosz Jorgosz elnok

7. Javaslat a giiriig kulturrllis hagyominyok tirz6se c6ljrlb6l 2017. szeptember
30-rin a Balkan Calling Egyesiilettel egyiittnriikiidve giiriig s6ta
megszervez6s6re (sz6beli eloterjesztes)
Ekiado: Koll6tosz Jorgosz elnok



8.

9.

10.

11.

t2.

13.

t4.

Tij6koztat6 ^ kultur6lis iiriiks6g6nek ripol6s6val kapcsolatos feladatok
ellrltisa c6ljib6l a K6brlnyai Orm6ny Onkorminyzat 6ltal 2017.
szeptem b er 28-in megrendezett Orm6ny Fiiggetlens 6 g N a pj a rend ezv6nyen
val6 r6szv6telre (sz6beli el6terjeszt6s)
El6ado: Koll6tosz Jorgosz elnok
Javaslat a kulturSlis hagyomfnyok 6pol{sa c6ljrib6l a Szerb Kultfra
H6napja keret6n beliil 2017. szeptember 30-in, 1i9.00 6rakor a K6riisi
Kulturrllis Nonprofit Kft (1105 Budapest, Szent Litszl6 tflr 7-14.) I. szimri
szinhfizterm6ben megrendez6sre kerii16,,Vujicsics egyiittes'o koncerten
valo r6szv6telre (szobeli el6terjeszt6s)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elnok
Tij6koztat6 a giiriig kulturflis iirtiks6g6nek 6pol6s6val kapcsolatos
feladatok ell6tisa c6ljib6l az Aradi v6rtanrik tisztelet6re 2017. okt6ber 6-
6n 10.00 6rakor megrendez6sre keriil6 megeml6kez6sre (sz6beli
el6terjesztds)
Eloado: Koll6tosz Jorgosz eln6k
Javaslat a giiriig kulturf lis iiriiks6g 6po16s6val kapcsolatos feladatok
ellftisa c6ljib6l 2017. okt6ber 23-6n az 1956-os lbrradalom alkalmrlb6l
m e grendez6s re keriil6 megeml6kez6s re (szobeli elSte rj eszt6s)
E,l6ad6: Koll6tosz Jorgosz elnok
Javaslat a giiriig kultur6lis iiriiks69 ripo16sfval kapcsolatos feladatok
ell6t6sa c6lj6b6l 2017. november 4-6n megrendeiz6sre keriil6 o,Nemzeti
Gyisznap" alka lm{b6l a koszoriruitsi iin neps6gre (sz6bel i el 6teri eszt6s)
Eloado: Koll6tosz Jorgosz elnok
Javaslat a giiriig kulturflis iiriiks6g6nek 6pol6siva)t kapcsolatos feladatok
ell:it6sa c6lj6b6l 2017. okt6ber 28-in a Giiriig ellen6ll6s 77. 6vfordul6ja
alkalmrib6l megrendez6sre keriil6 nemzeti me:gem16kez6sre (sz6beli
eloterjesztds)
Eloado: Koll6tosz Jorgosz eln6k
Javaslat a Budapest F6v6ros X. keriilet K6brlnyari Onkorminyzat fltal
2017, november 23-6n megszervez6sre keriil6 ki5zmeghallgat6son val6
r6szv6telre (szobeli el6terjesztds)
Eloado: Koll6tosz Jorgosz elnok

Esetleges t6volmarad6s6t k6rem,
jelezni sziveskedjdk.

Budapest, 2017. szeptember 22.

a Polg6rmesteri Hivatal 43 l-81 48-as telefonszirmitn
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KEPVrsEl6-rrsrUrnrE

1102 Budapesto Szent Lirszll t6r 29.

K6sziilt:

Jelen vannak:

JEGYZ6T6NYV

a K6b6nyai Gdrdg 0nkorm6nyzat 2017. szeptember 27-dn 15.00 6rai
kezdeffel a Bp. X. ker. Kada utca 120. sz. alatti G0rdg klubban megtartott
k6pvisel6-testiileti iil6s6n.

Koll6tosz Jorgosz
Bajkai Vasziliki
Dr. Klicasz Szpirosz

elndk
elndkhelyettes
k6pvise16

A K6b{nyai Polgfrmesteri Hivatal r6sz6rfil tanicskozisi joggal:
dr. Eder Gribor jogtan6r:sos

J6g6n6 Szabados Henrietta civil 6s nemzetis6gi referens

Kollitosz Jorgosz, a K6biinyai G6rdg Onkorm6nyzat elndke tidv6zli a megfelenteket
6s a rendes testiileti iildst megnyida. Meg6llapitja, hogy a testiileti iildsen 3 f6
k6pvisel6 megjelent, 6s a testi.ilet hatdrozatkdpes. Bejelenti, hogy a jegyzlkdnyv
magyar nyelven k6sziil. K6r mindenkit, hogy az i.i16s jelenl6ti ivet irjdk al6, amely a
jegyz6kdnyviik, amely k6zokiratnak min6stil mell6klet6t kdpezi az elk6szitett
meghiv6v al 6s az iriisbeli el6terj eszt6sekkel egytitt.

Javasolja, hogy a jegyzlk6nyv hitelesit6s6vel Bajkai Vasziliki k6pvisel6t bizza meg a
K6pvi sel 5-testtil et. K6ri a szav azatok me gtdtel 6t.

Elniik: A K6pvisel6-testiilet 3 ffivel hatdrozatk6pes.

(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai G6rog Onkorm6nyzat Kepvisel6-testiilete a jeglrz6konyv hitelesit6s6vel
Bajkai Vasziliki k6pvisel6t megbizza.

Elniik: Bejelenti, hogy a jegyzlk6nyvet JSgLnd Szabados Henrietta civil 6s nemzetis6gi
referens vezeti.

Elniik: Ismerteti a napirendi pontokat, majd k6ri a szavazatokmegtdtel6t.

tiilet6nek
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Elniik: A K6pvisel6-testiilet 3 fovel hat6rozatk6pes.

66/2017. (IX. 27.) K6b6nvai Giiriie 6nkormrnvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen" egyhangir szavazattal)

K6bdnyai GOrOg Onkorrn6nyzat Kepvisel6-testiilete a testtrleti tiles napirendjel az
alabbiak szerint fogadja el:

l. Javaslat a K6br{nyai Giiriig Onkormri nyzat 2017 . 6vi bev6telei
el6ir iny zata in a k m 6d os itf s 6 ra ( szob el i el6terj esztd s)
E,loado: Koll6tosz Jorgosz eln6k

2. BeszSmol6 a giiriig kulturrllis iiriiks6g6nek 6pol6sfval kapcsolatos
feladatok ell6t6sa c6ljrlb6l 2017. augusztus l4-6n nLegrendezett Olymposzi
tead6lut6n rendezv6ny16l (sz6beli el6terjeszt6s)
Eloado: Kolldtosz Jorgosz eln6k

3. Beszf mol6 a giiriig kultur{lis iiriiks6g6nek 6pol6sival kapcsolatos
feladatok ell6tisa c6ljfb6l 2017. augusztus l6-6nt megrendezett Kritiki
Szkepszi Szinjftsz6 Csoport Pand6ra szelenc6jt: f6p16ba el6adisi16l
(szobeli el6terj eszt6s)
E,loado: Koll6tosz Jorgosz elnok

4. Besz6mol6 a giiriig kultur6lis iiriiks6g6nek 5 polisival kapcsolatos
feladatok ellitfsa c6ljrib6l 2017. augusztus 20-6n megrendezett Szent
Istv6n-n a pi ii n neps6 g16l (szobel i eloterj esztds)
Eloado: Koll6tosz Jorgosz elnok

5. Besz6mol6 ^ giirtig kulturrilis iiriiks6g6nek dpol6sival kapcsolatos
feladatok ell6t{sa c6ljrlb6l 2017. szeptember 2-6n 6s szeptember 3-rin
me grende zett X. K6 b6nyai Rendv6delmi Napr6l (sz<ibeli el6terj esztds
Eloado: Koll6tosz Jorgosz elnok

6. Beszimol6 a giiriig kulturilis iiriiks6g 6polSs6val kapcsolatos feladatok
elLltfsa c6ljib6l az Emberi Er6forrrlsok Miniszt6r'iumit6l (NEMZ-KUL-
EPER-I7-1662) a 2017.09.13- 2017.09.20-a kiiziitti id6szakban
Litoch616ban (Giiriigorszigban) megrendezett ,,Testv6rvirosi kapcsolatok
6pol6sa" pirlyizatra biztositott brutt6 100 000 Ft iisszegii timogatr{s
felosztf si16l (szobeli el6terj eszt6s)
Eload6: Koll6tosz Jorgosz eln6k

l. Javaslat a giiriig kulturflis hagyominyok 6rz6se c6ltjf b6l 2017. szeptember
30-6n a Balkan Calling Egyesiilettel egyiittmiikiidve giiriig s6ta
megszervez6s6re (szobeli eloterjeszt6s)
E16ad6: Koll6tosz Jorgosz eln6k

8. Tij6koztatb a kulturflis iiriiks6g6nek fpolSsival kapcsolatos feladatok
ell:ltisa c6lj6b6l a K6brlnyai. 6rm6ny Onkorminyzat :lltal 2077.
szeptemb er 28-6n m egrende zett Ormfny Fiiggetlens 69 Napj a rendezv6nyen
va16 r6szv6telre (sz6beli elciterjeszt6s)
Eloado: Koll6tosz Jorgosz elnok



9.

aJ

Javaslat a kulturrllis hagyomfnyok 6pol6sa c6ljrlb6l ^ Szerb Kultrira
H6napja keret6n beltil 2017. szeptember 30-6n, 19.00 6rakor a K6riisi
Kultur6lis Nonprofit Kft (1105 Budapest, Szent Liszl6 t6r 7-14.) l. szfmri
szinhinterm6ben megrendez6sre keriil6,,Vujicsics egyiittes" koncerten
va16 r6szv6telre (sz6beli el6terjeszt6s)
E16ad6: Kollatosz Jorgosz elnok
Tijflkoztatb ^ giiriig kulturflis iiriiks6g6nek drpolSsSval kapcsolatos
feladatok elL{trlsa c6ljib6l az Aradi v6rtanrik tiszte,let6re 2017. okt6ber 6-
6n 10.00 6rakor megrendez6sre keriil6 megeml6kez6sre (szobeli
eloterjeszt6s)
Eloado: Koll5tosz Jorgosz eln6k
Javaslat a giiriig kultur6lis iiriiks6g ripol:{sfval kapcsolatos feladatok
ell6t6sa c6lj6b6l 2017. okt6ber 23-in az 1956-os llorradalom alkalmrlb6l
megrendez6sre keriil6 megeml6kez6sre (sz6beli eloterjesztes)
E,load6: Koll6tosz Jorgosz elnok
Javaslat a giiriig kulturilis iiriiks6g 6pol6sival kapcsolatos feladatok
ell6t6sa c6lj6b6l 2017. november 4-6n megrende:z6sre keriil6 ,,Nemzeti
Gyfsznap" alkalm6b6l a koszorfizisi iinneps6gre (sz:6beli el6terjeszt6s)
Eloado: Kollatosz Jorgosz elnok
Javaslat a giiriig kulturflis iirtiks6g6nek fpokisival kapcsolatos feladatok
ell6t6sa c6lj:lb6l 2017. okt6ber 28-6n a Giiriig ellenillfs 77. 6vfordul6ja
alkalm6b6l megrendez6sre kerii16 nemzeti mr:gem16kez6sre (szobeli
eloterjesztds)
Eloado: Kolldtosz Jorgosz elnok
Javaslat a Budapest F6vf ros X. keriilet K6b6ny:li Onko rminyzat 6ltal
2017. november 23-6n megszervez6sre keriil6 kiizmeghallgatison val6
r6szv6telre (szobeli eloterjeszt6s)
El6ado: Koll6tosz Jorgosz elnok

1. napirendi pont tirgya: Javaslat a K6b{nyai Giiriig Onkorminyzat 2017. 6vi
bev6telei el6ir 6ny zat{ n a k m 6 d ositis ir a (sz6b eli el 6terj esztd s)

Elniik: Ti$5koztada a k6pvisel6ket arr6l, hogy a Bl rovatra a Bp. XXII. keriileti Gdrdg
Nemzetis6gi Onkormdnyzattol (1221 Budapest, T6th J6zsef utca 45-47.) 30 000 Ft
t6mogat6s erkezett a Testv6rv6rosi Kapcsolatok Apol6sa sz.illlitdsi k6lts6gdre, amely
dsszegekkel a kiadiisi el6ir6nyzat emelese szi.iks6ges. Ez ut6n ismerteti a m6dositiisi
javaslatot 6s k6ri a k6pvisel6ket, hogy mondj6k el vdlemdnyUket, egyetdrtds eset6n
tegy6k meg szaY azataikat.

Bajkai Vasziliki: Egyet6rt az eln6k javaslatdval.

Elniik: A K6pvisel6-testi.ilet 3 fovel hat6rozatk6pes.

10.

11.

12.

13.

t4.
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67l2017. (IX. 27.) K6brlnvai Giiriie 6nkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hathrozata
(3 igen, egyhangu szavazattal)

A K6b6nyai Gdrog Onkorrn6nyzat Kdpvisel6-testtilete a K5banyai Gorog
Onkormanyzat 2017. 6vi k6ltsdgvet6s6rol sz6l6 1312017. (Il. 15.) hatdrozatifi az
alabbiak szerint m6dositja es a 2017 . evi mrik6ddsi cdhi tamogat6sok iilamhlztart6son
beliilrol, 30 000 Ft-ot az al6bbi rovatra helyezi:

B 1 Mtik6ddsi c6hi t6mogat6sok illlamhdztartrison
beli.ilr6l, kdtelez6 feladat

K3 Dologi kiad6sok, kotelez6 feladat

30 000 Ft

30 000 Ft

2. A K6pviselS-testtilet felk6ri az elndkdt a sztikseges int6zkecl6sek rnegtetelere.
Hat6rid6:
Felelos:

azonnal
elnok

2. napirendi pont tfrgyaz Beszimol6 a giiriig kulturilis iiriiks6g6nek 6pol6s6val
kapcsolatos feladatok elLltfsa c6lj5b6l 2017. augusztus l4-6n megrendezett
Olymposzi tead6lut6n rendezv6nyr6l (sz6beli el6terieszt6s)

Elniik: Talekoztatja k6pvisel6ket, hogy a giiriig kultur6lis iiriiks6g6nek rlpolfsival
kapcsolatos feladatok ell6tr{sa c6ljrib6l 2017. augusztus l4-6n 16.00 6rakor
rnegrendezt6k az Olymposzi Tead6lut:in rendezv6nyt a Gorog Klubban (1104
Budapest, Kada utca 120.). Sor kertilt az Oltimposz heg'yerol hozott eredeti tea
kostol6sdra. A program tinchLzzal zdrult magyarori;z6gi gorog zeneszek
k0zrerniikod6s6vel. K6ri a besz6molo elfogadas6t, majd a szayazatok rnegt6tel6t.
Bajkai Vasziliki: Egyetert az elnok javaslat6val.

Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 fdvel hat6rozatk6pes.

68/2017. (IX. 27.) K6brlnvai Giiriie 6nkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangu szavazattal)

Kob6nyai Gorog Onkorm6nyzatKepviselS-testtilete a giiriig kultur6lis tiriiks6g6nek
6pol:isrival kapcsolatos feladatok ell6tr[sa c6ljrlb6l KollStosz Jorgosz elnok
tifekoztatojdt a leladatalapri t6mogat6sr6l a 2017. augusztus l4-6n i6.00 6rakor
megrendezett Olymposzi tead6lutin rendezv6nyr6l a Gorog Klubban (1104
Budapest, Kada utca 120.) elfogadja.
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3. napirendi pont trirgya: Besz6mol6 a giiriig kultur6lis iiriiks6g6nek fpoklsfval
kapcsolatos feladatok elLitisa c6lj5b6l 2017. augusztus l6-6n megrendezett
Kritiki Szkepszi Szinj6tsz6 Csoport Pand6ra szelenc6je f6pr6ba el6adrisr{r6l
(szobeli el6terj esztes)

Elniik: Tfiekoztatja kepviseloket, hogy a giiriig kulturilis iirtiks6g6nek Spolisfval
kapcsolatos feladatok ellitrisa c6lj6b6l 2017. augusztus l6-6n 16.00 6rakor sor
keriilt a Kritiki Szkepszi Szfnjdtsz6 Csoport Pand6ra szelenc6je f6p16ba
el6ad6s6ra a Gorog Klubban (1104 Budapest, Kada utca 120.). E szinh6zi darabot a

gorogorszagi Litochoro v6ros foter6n nagy sikerrel adt6k elo 2017. szeptember 19-6n.
Ker a besz6rnolo elfogad6s6t, majd a szavazatok megt6tel6t.

Bajkai Vasziliki: Egyet6rt az elnok javaslat6val.

Elniik: A K6pvisel6-testtilet 3 fdvel hat6rozatkepes.

69i2017. (IX. 27.) K6b:lnvai Giiriie Onkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hat6rozata
(3 igen. egyhangi"r szavazattal)

Kob6nyai Gorog Onkorrnanyzat Kepvisel6-testtilete a giiriig kulturflis iiriiks6g6nek
6polSsival kapcsolatos feladatok ell6t{sa c6ljib6l Kollatosz Jorgosz elnok
taiekoztatojdt a feladatalapfr t6rnogat6sr6l a 2017. augusztus 16-:in 16.00 orakor
megrendezett a Kritiki Szkepszi Szinj6tsz6 Csoport Pand6ra szelenc6je f6pr6ba
el6ad6srlr6l a Gorog Klubban (1104 Budapest, Kada utca 120.) elfogadja.

4. napirendi pont tdrgya: Beszdmol6 a giiriig kulturilis iiriiks6g6nek 6pol6sival
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6ljfb6l 2017. augusztus 20-in megrendezett Szent
Istvf n-n api iin neps6916l (sz6beli eloterj esztes)

Elniik: Tajekoztatja a kepviseloket, hogy a Budapest F6varos X. kertilet Koban,vai
Onkonr-r6nyzattol meghivast kaptak a Magyar Olt6r el6tti teiren (1105 Budapest X..
Szent Ldszlo ter J -14.) 2017. augusztus 20-6n 10.00 orakor megrendezett Istvf n-napi
iinneps6gr6l. A kulturSlis mrisoron rdszt vett Dr. Klic6sz Szpirosz k6pviselo. Unnepi
beszedet mondott Kov6cs Robert Kobanya polgarmestere. valamint a kertileti
egyhazak (katolikus, reform6tus 6s evang6likus) k6pviseloi. K.ozremrikodtek a Podiurn
Szinhdz rntiv6szei. Sor kertilt keny6rszentel6sre, koszoruzitsira a m[isor Himnusszal
kezdodott, majd Allamalapit6s- Szent Istvan Unnepe verses, zenes ossze6llit6s 6s

Szozattal zirult. K6ri a k6pviselSket, hogy fogadjSk el a besz6molot.

Bajkai Vasziliki: R6szt vesz az tinnepsdgen.

Elniik: A Kdpvisel5-testi.ilet 3 fovel hat6rozatkdpes.
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70/2017. (IX. 27.) K6brlnvai Giiriie 6nkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

KSb6nyai Gorog Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete Koll6tosz Jorgosz elnok
besz6mol6j6t a feladatalapri tf mogatrisr6l, valamint a 2017. augusztus 20-6n a

Magyar Olt6r el6tti teren (Budapest X., Szent Ldszlo ter 7-14.) megrendezett Szent
Istvf n-napi tinneps6g16l elfogadj a.

5. napirendi pont t:lrgya: Besz6mol6 a giiriig kulturrllis iiriiks6g6nek 6pol{sival
kapcsolatos feladatok ellitisa c6ljfb6l 2017. szeptember 2-6n 6s szeptember 3-6n
megrendezett X. K6binyai Rendv6delmi Napr6l (sz6beli el6terjesztes

Elniik: T6jekoztatja a kdpvisel6ket arrol, hogy a kultur6lis iiriiks6g6nek rlpol:ls:lval
kapcsolatos feladatok elkltrisa c6ljfb6l a Budapest Fov6ros X. kertilet KSbanyai
Onkorm6nyzattol meghiv6st kaptak az Ohegy parkban :>.017. szeptember 2 es

szeptember 3-6n megrendezett X. K6brinyai Rendv6delmi Napra. A rendezv6nyen
reszt vettek a kdpviselok, akik hagyomdnyos gdr6g nemzeti dteleket kdszitettek
gasztron6rniai bemutat6val egybekotve ds megkin6lt6k a venddgeket. Unnepi
koszont6t rnondott Kov6cs Robert K6b6nya polgSrmestere. Sior keriilt fozoversenyre,
katonai testneveldsre, lovas parddera, szolg6lati kutyiis bemutat6ra, kozelharc
bemutat6ra, tizolto 6s ment6si gyakorlatra. A gyerekeknek voltak tigyessegi
versenyek, j6tekos vet6lked6k, bemutatok sok-sok zen6vel, szinpadi eloadasokkal
egybekotve. Kdri a k6pvisel6ket. hogy fogadj6k el a besz6mol6t.

Bajkai Vasziliki: T6rnogatja az elnok javaslatiit. Oromrnel vett rdszt a rendezvdnyen.

Elniik: A Kdpvisel6-testtilet 3 fovel hat5rozatk6pes.

7U2017. (IX. 27.) K6b:invai Giiriie 6nkorminvzat K6pviseld-testiilet6nek
hat|rozata
(3 igen, egyhangu szavazattal)

Kob6nyai Gor6g Onkorn-ranyzat K6pvise16-testiilete KollStosz Jorgosz elnok
beszamoloj6t a kulturrllis iiriiks6g6nek 6pol6sival kapcsolatos feladatok ell:itisa
c6ljdb6l, a feladatalapri timogatisr6l, valamint a 201',t, szeptember 2-6n 6s

szeptember 3-6n az Ohegy parkban megrendezett X. K6brinyai Rendv6delmi Nap
rendezv6ny 16l elfogadj a.
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6. napirendi pont tirgya: Beszimol6 a giiriig kulturilis iiriiks6g rlpol:lsrlval
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6ljrib6l az Emberi Er6fornisok Miniszt6riumit6l
(NEMZ-KUL-EPER-17-1662) a 2017.09.13- 2017.09.20-a kiiziitti id6szakban
Litoch616ban (GiiriigorszSgban) megrendezett ,,Test'r6rv6rosi kapcsolatok
6pol6sa" pirlyiizatra biztositott brutt6 100 000 Ft iisszegii titmogatits felosztSsfr6l
(szobeli el6terj esztds)

Elniik: Tdjekoztada a kdpviseloket, hogy az Emberi Er6fc,rr6sok Miniszteriumi*ol
(NEMZ-KUL-EPER-17-1662) ptiyfzati koddal beadott piiydzatra 2017.09.13-
2017.09.20-a koz6tti id6szakban Litoch6roban (Gordgorszagban) rnegrendeztek a
,,Testv6rvirosi kapcsolatok ipokisa" pfiyirzatra kapott brutt6 100 000 Ft osszegri
t6mogatast, amelyet sz6llit6si koltsegekre forditottak. A t6borban reszt vett 25
gyermek 6s 3 kisdr6. A Kritiki Szkepszi Szinj6tsz6 Csoport Pand6ra szelenc6je
el6adfs az 6kori szinhizban nagyon nagy sikert aratott. Keri a beszamolo
elfogadiisdt, majd a szavazatok megt6telet.

Bajkai Vasziliki: Egyet6rt az elnok javaslat6val.

Elniik: A K6pviselo-testtilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

7212017. (IX. 27.) K6brinvai Giiriie Onkormfnvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hathrozata
(3 igen, egyhangf szavazattal)

A Kobanyai Gorog Onkorm6nyzat KepviselS-testiilete a gtiriig kulturSlis iiriiks6g
6pol6sival kapcsolatos feladatok elkit6sa c6ljrlb6l Kollatosz Jorgosz elnOk
besz6rnol6j6t a Kob6nyai G6rdg Onkorrn6nyzat 2017. 6vi k6ltsdgvetdsdr6l szolo
1312017. (IL 15.) hat6rozatdt az Emberi Er6forr6sok Miniszt(:riumdt6l (NEMZ-KUL-
EPER-17-1662) piiyiruati k6ddal a ,,Testv6rvirosi kapcsolatok 6pol6sa"
pii.vdzattra kapott 100 000 Ft osszegri t6mogat6s feloszt6riar6l 6s lelhasznalasar6l
elfogadja.

7. napirendi pont tfrgya: Javaslat a giiriig kulturdlis hagyominyok 6rz6se
c6ljib6l 2017. szeptember 30-6n a Balkan Calling Egyesiilettel egyiittmiikiidve
giiriig s6ta megszervez6s[r6l (szobeli el6terjesztds)

Elniik: Tajekoztatja a kepviselSket arr6l, hogy a giiriig kulturSlis hagyomSnyok
6rz6se c6ljrib6l 2017. szeptember 30-rln a Balkan Calling Egyesiilettel
egyiittmtik6dve f6l napos interkulturilis giiriig-macerl6n s6t:lt szerveznek
Beloiannisz telepUlesre. Talalkozdsok, besz6lgetdsek, t6rt6netek, sdta, gasztron6mia.
gorog izek, hangulatok, mflt, jelen, jdv6 6s kultur6lis mrisor. A rendezvenyen fellep a

Kobanyai Gorog If us6gi Zenekar. megl6togatjak a Gorog Nr;mzeti Iskolat 6s Ovodat
is. Javasolja, hogy a rendezvdnyszervezes 6s dekor6cio kdlts5geihez brutt6 95 000 Ft
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keretdsszeget biztositsanak a2017.6vi kdlts6gvet6sben meghat6rozott dologi kiad6sok
terh6re. K6ri a szavazatok megt6tel6t.

Bajkai Vasziliki: Egyetdrt az elndk javaslatiival.

Elndk A K6pvisel6-testtilet 3 f6vel hathrozatk6pes.

(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. K6b6nyai Gorog Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete a giiriig kulturilis
hagyominyok 6rz6se c6ljib6l Kolliitosz Jorgosz eln6k besz6mol6j fft a feladatalapri
timogatfsr6l, valamint a 2017. szeptember 30-6n a Balk:rn Calling Egyesiilettel
egytittmtikodve f6l napos interkultur6lis giiriig-maced6n s6t:l16l elfogadja. A
rendezvenyszervezds ds dekoriici6 koltsdgeihez brutt6 95 000 Ft keretosszeget
biztosft a2017. evi kolts6gvet6sben meghatiirozott dologi kiadasok terhere.
A feladatalapri t6mogat6s felhaszn6lilsa az eloirfnyzottak 6s tervezettek szerint a

telepiil6s nemzetisdgi 6let6nek fellendit6s6t, szinesit6sdt s:rolg6ltik a rnegval6sult
koz6ssdgi programok, valamint nemzetis69i hagyom6ny -6s kultfrra 6pol6sanak
koszonhet6en. A feladatalapri t6mogat6s felhaszn6l6sa sor6n a nemzetisdgi
Onkormdnyzat kiemelt figyelmet forditott az i{ris6g nemzetis6gi dletbe valo
bevon6s6ra, a fiatal gener6cioban a nemzetis6gi hoveLtartoziis 6torokit6s6nek
mdlyitesere.

2. A K6pvisel6-testiilet felk6ri az eln6k6t a sztiks6ges int6zkecl6sek megt6te16re.
Hatarid6:
Felelos:

azonnal
elnok

8. napirendi pont tf,rgya: Thj6koztat6 a kulturilis tiriiks6g6nek 6pol6sival
kapcsolatos feladatok ell6tisa c6ljr[b6t a K6bSnyai Orm6rny Onkorm inyzat 6ltal
2017. szeptemb er 28-in megrendezett 0rmilny Fiiggetlens6g Napja rendezv6nyen
va16 16szv6telre (sz6beli eloterjeszt6s)

Elntik: Tajekoztatja a kdpvisel6ket arr6l, a K6b6nyai Ormeny Onkormanyzat frltal a
kulturf lis iiriiks6g6nek 6pol6sSval kapcsolatos feladatok ell6tf sa c6ljf b6l
hagyom6nyos m6don az 6rm6ny Fiiggetlens6g Napja 26. 6vfordul6ja alkahnabol
2017, szeptember 28-6n 15.30 orakor reszt yesznek az Orm6ny Hagyominyorzo
Kulturilis Esten a Gdrog Klubban (1104 Budapest, Kada utca 120.) A rendezv6nyre
erkez6 vendegeket kultur6lis mtisor, a k6fest6 szakkor ki6llit6sa fogadja. A vendegeket
drmeny etelnevek feliratoz6siival, Orrndny hagyom6nyos stitem6nnyel (marlenka)
kin6lt6k. Az 6rm6ny dokumentumfilm 6s koncertfilm vetit,Sse utan azgdrog nemzet
6teleibol k6stoloval egybekotott gasztron6miai bemutat6ra kertilt sor. K6ri a

beszdrnol6 elfogad6s6t, rnajd a szavazatok megt6tel6t.
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Bajkai Vasziliki: Orommel vett r6szt a rendezvlnyen.

Elntik: A Kepviselo-testtilet 3 f6vel hat6rozatk6pes.

7412017. (IX. 27.) K6bSnvai Gtirtie 6nkormfnvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

Kobanyai Gordg Onkorm6nyzat K6pvisel6-testtilete Kc,ll6tosz Jorgosz elnok
tdjekoztatoj6t a kulturrilis iiriiks6g6nek 6pol6s6val kapcsoltatos feladatok ellitfsa
c6ljrib6l a K6banyai Ormdny Onkorm6nyzat 6ltal2017 . szeptember 28-in az 6rm6ny
Fiiggetlens6g Napja 26. 6vfordul6ja alkalm6bol megrendez6sre keriil6 6rm6ny
Hagyom:inyiirzii Kulturilis Esten 6s az 6rm6ny dokumentumfilm 6s koncertfilm
vetit6sen val6 r6szv6telre a Gorog Klubban (1104 Budilpest, Kada utca 120.)
elfogadja.

9. napirendi pont tirgya Javaslat a kulturdlis hagyominLyok 6pol6sa c6ljrib6l a
Szerb Kultrira H6napja keret6n beliil 2017. szeptember 30-5n, 19.00 6rakor a
K6riisi KulturSlis Nonprofit Kft (1105 Budapest, Szent LirszlS t6r 7-14.) I. szimri
szinhinterm6ben megrendez6sre keriil6 ,,Vujicsics egyiittes" koncerten va16
r6szv6telre (szobeli el6terj eszt6s)

Elniik: Tajekoztatja a k6pvisel6ket arr6l, hogy a giiriig kulturilis hagyomfnyok
6pol6sa c6ljib6l 2017. szeptember 30-6n 19.00 6rakor a Szerb Kultrira H6napja
keret6n beliil a K6rdsi Csoma S6ndor K6b6nyai Kulturiilis Kozpont (1105 Bp., Szent
Ldszlo ter 7-14.) szinhintermeben megrendezik a Vujicsics Egyiittes koncertj6t. A
vendegeket koszonti Szab6 Bogddn Arp6d elnok. Szerb hagyomdnyos dtelek es italok
vari6k a kedves vend6geket, a zenet a Babra Zenekar szolg6ltatja. Keri a tilekozlato
elfogad6s6t, majd a szavazatok megt6tel6t.

Bajkai Vasziliki: Egyet6rt az elnok javaslat6val.

Elniik: A K6pvisel6-testiilet 3 f6vel hatarozatk6pes.

75l2017. (IX. 27.) K6b6nvai Giiriie 6nkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

A K6b6nyai Gorog Onkorrn6nyzat Kdpvisel6-testtilete trloll6tosz Jorgosz elnok
beszamol6j6t a feladatalapri tamogat6sr6l, valamint a giirtig kulturilis hagyom:{nyok
:{pol6sa c6ljib6l 2017. szeptember 30-in 19.00 6rakor a lizerb Kultrira H6napja
keret6n beliil a Korosi Csoma S6ndor K6brinyai Kultur6lis l(ozpont szinhinterm6ben
(1105 Bp., SzentLdszlo ter 7-14.) a Vujicsics Egyiittes kon,certjen val6 r6szv6telr6l
elfogadja.
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10. napirendi pont tirgya: Tiri6koztat6 a giiriig kulturilis iiriiks6g6nek 6pol6s6val
kapcsolatos feladatok ellitrlsa c6lj5b6l az Aradi v6rtanrik tisztelet6re 2017.
okt6ber 6-6n 10.00 6rakor megrendez6sre kerii16 megeml6kez6sre (sz6beli
el6terjesztds)

Elniik: Ti\ekoztada k6pviseloket arr6l, hogy egytittmrik6dve, a Budapest Fov6ros X.
kertilet K6b6nyai Onkormiinyzattal ^ giirtig kulturrilis iiriiks6g6nek rlpolisfval
kapcsolatos feladatok ellitdsa c6ljribbl reszt vesznek 2017. okt6ber 6-:in 10.00
orakor az Aradi vdrtanrik tiszteletdre megrendez6sre keriilo iinnepi megeml6kezdsen a

Rakoskereszturi Ui koztemet6 1848-as sirhelyekn6l (l108 Budapest, X.. Kozma utca
8-10.). A kdpviset6k rdszt vesznek a koszorfz6son. Unnepi besz6det mond dr. Gyorgy
Istv6n Budapest F6v6ros konn6nymegbizottja. K6zreruikodnek a Kob6nyai
Janikovszky Eva Magyar Angol K6t Tanit6si Nyelvri Altalinos Iskola tanuloi 6s a
Mogyor6di S6ndor-huszarok 6s Tort6nelmi Lovas Hagyomhnyorzok Egyesiilete. A
rnegernl6kez6s koszorirz6ssal zitrul. K6ri a besz6molo elfogad6sat, rnajd a szavazalok
megtetel6t.

Bajkai Vasziliki: Egyetdrt az elnok javaslat6val.

Elniik: A K6pviselo-testtilet 3 fovel hat6rozatk6pes.

7612017. (IX. 27.) K6bdnvai Giiriie Onkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatflrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

Kobanyai GOrOg Onkorm6nyzatKepviselo-testtilete a giiriig kultur{lis iiriiks6g6nek
6polisfval kapcsolatos feladatok ell6tisa c6ljib6l Kollatosz Jorgosz elnok
beszamol6j 6t a 2017. okt6ber 6-6n 10.00 6rakor az Aradi v6rtanrik tisztelet6re
megrendez6sre keriilo iinnepi megeml6kez6sr6l a R6koskereszttlri 0: kozterneto
1848-as sirhelyekn6l (1 108 Budapest, X., Kozma utca 8-10.) elfogadia.

11. napirendi pont tirgyaz Javaslat a giiriig kulturrlltis iiriiks6g ipoklsrival
kapcsolatos feladatok ellitrlsa c6ljib6l 2017. okt6ber 23-5n az 1956-os forradalom
alkalm6b6l megrendez6sre keriil6 megeml6kez6sre (sz6beli el6terjeszt6s)

Elniik: Ti$ekoztatja a k6pvisel6ket, hogy a gtirtig kulturlilis iiriiks6g fpoklsival
kapcsolatos feladatok ellftrlsa c6ljrib6l a Budapest F6v6ros X. keriilet Kob6nyai
Onkorm6nyzattal egyiittmtikddve 2017. okt6ber 23-hn 16.00 6rakor megrendezik az
1956-os forradalom alkalm6b6l a megeml6kez6st, amelyre a K5rosi Csoma Sdndor
KSb6nyai Kultur6lis Kozpont - KOSZI (1105 Budapest, El6d utca 1.) szinhintermeben
kertil sor. Javasolja, hogy a k6pvisel6k vegyenek r6szt vettek az tinneps6gen 6s a
koszorfzdson. Eml6kez6 beszddet mond dr. Gyorgy Istvtin a Budapest Fov6ros
Korm6nyhivatal6nak kormanymegbizottja. Kdzremrik6dik a Ydlasz:iut T6ncegytittes.
Az tinneps6g koszoniz6ssal 6s m6csesek gyirjt6siryal zitrul a K6rosi Csoma s6t6ny
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v6g6n elhelyezett kopjaf6n6l. Javasolja, hogy a koszorf kOltsegehezbrutto 5 000 Ft
osszeget biztositsanak, valamint fogadj6k el az eln6k besz:6rnol6j6t a feladatalapf
t6mogat6s felhaszn6l6s6r6l. Kdri a szav azatok megtdtelet.

Bajkai Vasziliki: R6szt vesz az i.innepsdgen es egyetert az elnok javaslat6val.

Elniik: A Kepvisel6-testUlet 3 f6vel hatiirozatk6pes.

7712017. (IX. 27.) K6b6nvai Giiriie OnkormAnvzat K6pviseki-testiilet6nek
hatfrozata
(3 igen, egyhangir szavazattal)

1. Kobdnyai Gordg Onkorm6nyzat Kepviselo-testtilete a giiriig kulturilis iiriiks6g
6po16sival kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6ljrib6l Kollatosz Jorgosz elnok
besz6mol6jit a feladatalapri t:lmogatisr6l, valamint egyiittmrikodve a Budapest
Fov6ros X. kertilet Kobanyai Onkorm6nyzattal20lT. okt6ber 23-6n 16.00 6rakor a

Kordsi Csoma Siindor Kob6nyai Kultur6lis K6zpont - KOS,al (1105 Budapest, Elod
utca 1.) szinhdztermeben az 1956-os forradalom 6s szabadsfgharc tisztelet6re
megrendez6sre keriil6 eml6kez6sr6l, valamint az azt kdveto koszor[zdsrol elfogadja.
A koszorri kolts6geihez brutt6 5 000 Ft dsszeget biztosit a 2017. evi kdltsdgvetesben
rneghat6rozott dologi kiad6sok terh6re.
A feladatalapri tiimogat6s felhaszniilisa az eloirinyzottak 6s tervezettek szerint a

telepiil6s nemzetisdgi 6let6nek fellenditds6t, szinesit6s6t s:zolgiiltiik a megvalosult
kOzdssegi programok, valamint nemzetis69i hagyom6ny -6s kultfra dpol6s6nak
koszonhet6en. A feladatalapri t6mogat6s felhaszniil6sa sordn a nemzetisegi
onkorm6nyzat kiemelt figyelmet forditott az i{ris6g nemzetisegi eletbe valo
bevon6sdra. a fiatal gener6ci6ban a nemzetis6gi hovatartozds 6t6rdkitdsdnek
melyitesere.

2. A K6pviselS-testiilet felk6ri az elnokdt a sziiks6ges int6zked6sek rnegtetel6re.
Hatdrido:
Felel6s:

azonnal
elnok

12. napirendi pont tirgya: Javaslat a giiriig kulturilis iiriiks6g :{pol6s:ival
kapcsolatos feladatok ellSt6sa c6lj6b6l 2017. november 4-6n megrendez6sre
kertil6 Nemzeti GySsznap" alkalm6b6l a koszorfzisri iinneps6gre (szobeli
el6terjeszt6s)

Elniik: Tilekoztatja a kepvisel6ket, hogy a giiriig kultur:ilis tiriiks6g rlpol:is:ival
kapcsolatos feladatok elLltrlsa c6lj6b6l a Budapest F6v6ros X. keri.ilet Kob6nyai
Onkorrn6nyzattal egytittrntikodve, valamint a 2017. november 4-6n 14.00 6rakor
,,Nemzeti Gy6sznap" alkalm6b6l megrendezik a koszorriz6si iinneps6get. arnelyre
az Eles sarokn6l Silye S6rnuel 6s t6rsai tisztelet6re fel6llitott emlekmtinel (1105
Budapest, Korosi Csoma Sandor rit -MalSta utca sarok) kertil sor. Javasol.ja. hogy az
tinneps6gen es a koszoruzirson vegyenek rdszt a k6pvisel6k. Ilmldkezobeszedet n-rond
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Kov6cs Robert, K6banya polgdrmestere. Kdzremrikodnek a Podium Szinhdz
rntiv6szei. Az iinneps6g koszoruziissal zdrul. Javasolja, hog;y a koszorf dekor6cios
ktiltsegeihez 5 000 Ft keretosszeget biztosftsanak a2017. evi dologi kolts6gek terh6re,
valamint fogadi6k el az elnok besz6molojdt a feladatalapri t6rnogat6s felhasznSl6s6rol.
K6ri a szavazatok megtetel6t.

dr. Klicrisz Szpirosz: Rdszt yesz az i.innepsdgen. Az elnok jar,aslat6t elfogadja.

Elniik: A Kepviselo-testlilet 3 f'6vel hat6rozatkepes.

78/2017. (IX. 27.) K6brlnvai Giiriie 6nkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hathrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. K6bdnyai Gdrog Onkorm6nyzatKepvisel6-testtilete az giiriig kultur6lis iiriiks6g
6pol:ls:ival kapcsolatos feladatok elkitisa c6ljrib6l Kollatosz Jorgosz elnok
beszfmol6jit a feladatalapri tfmogatisr6l, valamint egyiittrnrikodve a Budapest
F6v6ros X. keriilet K6banyai Onkormiinyzattal20lT. november 4-6n 14.00 6rakor a

,,Nemzeti Gyfsznap" alkalmdbol a az Eles sarokn6l Silye S5muel 6s t6rsai tisztelet6re
t-elallitott emlekmiindl (1105 Budapest, K6r6si Csoma S6ndor rit -Maldta utca sarok)
megrendezdsre kerlilo iinneps6gr6l 6s azt kovet6 koszoruzitsr6l elfogadja. A koszorf
dekor6cios koltsdgeihez brutt6 5 000 Ft osszeget biztosit a 20ll . evi k6ltsdgvetdsben
meghatdrozott dologi kiad6sok terh6re.
A feladatalapfi t6mogatris felhaszn6lisa az eloirinyzottak es tervezettek szerint a

telepiiles nemzetisdgi 6letdnek fellendit6s6t, szinesites6t sirolg6lt6k a megval6sult
kozoss6gi programok, valamint nemzetis6gi hagyorn6ny -6s kultura 6polas6nak
kOszdnhetoen. A feladatalapu t6rnogat6s felhasznal5sa sor6n a nemzetis6gi
onkorm6nyzat kiemelt figyelmet forditott az ifiris6g nemzetisdgi 6letbe valo
bevon6s6ra, a fiatal gener6ci6ban a nemzetisdgi hovaLtartoz6s atorokit6s6nek
melyit6sdre.

2. A K6pviselo-testiilet felkeri az elnokot a sztikseges intezkecl6sek megt6telere.
Hat6rido:
Felel6s:

azonnal
elnok

13. napirendi pont t6rgya: Javaslat a giiriig kulturilis iiriiks6g6nek r{pol:is:ival
kapcsolatos feladatok ell:ltrlsa c6lj5b6l 2017. okt6ber 28-iut a Giiriig ellenilk{s 77.
6vfordul6ja alkalmrlb6l megrendez6sre keriil6 nemzeti nregeml6kez6sre (szobeli
eloterjesztds)

Elniik: Tffiekoztatja a kepviseloket, hogy a giiriig kulturilis iSriiks6g6nek 6pol6sival
kapcsolatos feladatok ell:itfsa c6ljib6l 2017. okt6ber 28-in 18.00 6rakor a

Gorogs6g Hdzihan (1098 Budapest, Borzsdny utca2la) a Giiriig Nemzeti Ellen6ll6s
77. 6vfordul6ja alkalmib6l megrendezik a nemzeti me6lernldkezdst. Az tinnepi
mtisorban kozrernrikodnek a Manolisz Glezosz Gorog Nyel.n,oktat6 Iskola di6kjai" a

Kritiki Szkepszi tanul6i, azEllinizmos t6ncegyiittes, a Kariatidak Korus. A programot
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hajnalig tarto t6nchin zirja a Mydros zenekarral. Javasolja, hogy a rendezveny
rendezvdnyszervez6si, mriv6szeti tevdkenysdg, sziilititsi, valamint a dekoracio
k6ltsegeihez brutto 100 000 Ft dsszeget biztosit a 2011 . evi k6lts6gvet6sben
meghat6rozott dologi kiad6sok terh6re. K6ri a k6pvisel6ket, hogy fogadj6k el a
besziimol6t, majd kdri a szavazatok megtdtel6t.

Dr. Klic6sz Szpirosz: Orommel vett rdszt arendezv6nyen.

Elniik: A K6pvisel6-testtilet 3 fovel hat6rozatk6pes.

7912017. (IX. 27.) K6binvai Giirtie Onkormfnvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangu szavazattal)

1. K6b6nyai Gcirog Onkorm6nyzat K6pviselo-testiilete a giirtig kulturilis
iiriiks6g6nek 6pol6s6val kapcsolatos feladatok elkltisa c61tj6b6l Kollatosz Jorgosz
elnok besz6mol6j6t a feladatalapri tilmogatirsr6l, valamint a 2017. okt6ber 28-6n
18.00 6rakor a G6rogs6g Hiuiban (1098 Budapest, Bdrzsrony utca 2la) a Giiriig
Nemzeti Ellenilkis 77. 6vfordul6ja alkalmfb6l megrendezesre kertilo nemzeti
megernl6kezesr6l elfogadja. A rendezveny szervez6si, mriv6szeti tev6kenyseg,
sz6llitasi ds dekor6ci6 koltsegeihez brutt6 100 000 Ft 1<eretosszeget biztosit a
rendelkezes6re 6ll6 2017 .6vi kolts6gvet6sben meghat6rozott dologi kiad6sok terhere.
A feladatalapri t6mogat6s felhaszn6l6sa az el6ir6nyzottak 6s tervezettek szerint a
telepi.il6s nernzetis6gi 6letenek f'ellendit6s6t, szinesitds6t sz:olg6lt ik a megvalosult
kozoss6gi prograrnok, valamint nemzetis69i hagyorn6ny -6s kultrira 6polasdnak
koszonhet6en. A feladatalapri t6mogat6s felhaszn6l6sa sordn a nemzetisegi
onkorrnanyzat kiemelt figyehnet forditott az i{ris69 nr:rnzetis6gi eletbe vaL6
bevon6s6ra, a fiatal gener6cioban a nemzetisdgi hovatartoz6s ator6kit6senek
melyitesere.

2. A Kob6nyai Gorog Onkorm6nyzat K6pviselo-testtilete felkdri az elnokot a
szi.iksdges int6zked6sek megt6telere.
Hat6rido:
Felelos:

azonnal
elnok

14. napirendi pont tfrgya: Javaslat a Budapest F6v6ror; X. keriilet K6binyai
Onkorm6nyzat 6ltal 2017. november 23-6n megszervez6sre keriil6
kiizmeghallgat6son va16 r6szv6telre (sz6beli el6terj eszt6s)

Elniik: Tdjekoztatja a kepvisel6ket, hogy a Budapest F6v6ros X. kertilet Kob6nyai
OnkorrnSnyzat Kepvisel6-testtilete polgrirmesteretol meghiviist kaptak a 2017. 6vi
kiizmeghallgatfsra, amelyre 2017. november 23-an 17.OO 6rakor keriil sor a K6rosi
Kulturdlis Nonprofit Kft (1105 Budapest, Szent Ldszlo ter 7-14.) I . szitmu termdben.
Javasolja, hogy az elnok es az elnokhelyettes vegyen rdszt a Budapest Fov6ros X.
kertilet Kob6nyai Onkorm6nyzat Kepvisel6-testtilet6nek koz,meghaligat6s6n. K6ri a
tfiekoztato elfogadiis6t, majd a szavazatok megtetel6t.
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Bajkai Vasziliki: Egyet6rt az elnok tdjekoztatojilal, 6s rdszt vesz a

kdzrneghallgat6son.

Elniik: A K6pviselo-testiilet 3 f6vel hatdrozatkdpes.

80/2017. (IX. 27.) K6brlnvai Giiriie Onkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6brinyai Gorog Onkorm6nyzat K6pvisel6-testi.ilete Koll6tosz Jorgosz elnok
talekoztatoj6t a Budapest F6varos X. kertilet Kob6nyai Onkormdnyzat Kepviselo-
testtilete iital 2017. november 23-6n 17.00 6rakor a K6rosi Kultur6lis Nonprofit Kft
(i105 Budapest, Szent Ldszlo ter 7114.) 1. sz5mf termdben megrendezesre kertilo
kiizmegh allgat6son val6 r6szv6telrol el fogadj a.

Elniik: Meg6llapitja,
erkezett, rnegkoszoni
bezdria.

hogy tov6bbi javaslat vagy 6szrevetel a kepviselok r6sz6rol nern
a jelenl6v6k aktiv r6szvetel6t, 6s a testtileti iil6st 15.25 orakor
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Beloiannisz Onkormdnyzata ds a Balkan Calling Egyesi)let bemutatja:

Eqv darab GtirtiqorszSq - s6ta Beloiannisz kiizs6oben

Tal6lkoz6: 2017. szeptember 30-6n 09:00 6rakor a D6li pilyaudvaron * jegypdnztdr elott
(becsatlakozasi lehetdsdg: 10:4i-kor Beloiannisz kr)zsegben, az ortodox templom efuitt)

A sdrog - maced6n sdta fobb pontjai:

A 09:25-kor indul6 vonattal j6tdkos-ismerkedos utaziis Ivincsa-Beloianniszig (jegy vdsdrldsa egydniteg!)
Az Iv6ncsa-Beloiannisz vasrit6llom6sr6l sdta &b. t,3 km) a Szent Konstantin pu.kbun ial6lhat6
Szent Demeter Giiriig Ortodox templomhoz. ,,Egy talpalatnyi Gdrdgorsiz6 g" - atemplom megtekintdse.
Kdzseghdzin: Beloiannisz telepiil6s tiirt6nete ds a mai magyarorsz6gi gerrogdk bemutat6sa, fot6ki6llit6s.
Gorog nemzetis6gi iskola 6s 6voda megl6togat6sa.
Autentikus giiriig eb6d ds balkrini / gordg 6dess6gek k6stol6sa a Galanisz cukr6szd6ban. (Az dtkezes
fakultativ, a jelentkezesi {irlapon ekire meg kell rendelni!)

Sdta hossza (eb6ddel): kb. 4-5 6ra

Gdrde ebed - menii lehet6s6gek:
1. Egy szelet grillezett tarja+ 90169 sal6ta + hasdbburgonya
2. Kdt p6lcika souvlaki + g616g sal6ta + has6bburgonya

(A Galanisz cukrdszddban gdrdg italok, ddessdgek vdsarldsdra lesz mdg lehettisdg!)

Hazautaziisi lehetosdgek: vonattal ln6ncsa-Beloiannisz 6llom6sr6l (k6z6sen) v:rgy fakult ativan

Rdszvdteli dij: minimum 4.000 Ft I f6 egyestileti t6mogat6s
(amely tartalmazza az ebed drdt, de nem tartalmazza a menetjegyek / oda-vissza utazas/ ardt!)

Jelentkezds: Balkan calling Egyesiilet e-mail cimdn: balkan.calling@gmail.r)om -on, ds a jelentkezdsi iirlap
kitciltdsdvel, illetve a min. 4.000 Ft / fo egyesflleti t6mogat6s elozetes 6tutal6sdval. Kdrjtik, t ogy u t6mogat6it
(rdszvdteli dijat) legkds'bb szeptember l5-ig: a Balkdn Hiv Egtesi)let 1070,r34g-6g693g31-51100005 szLmrt
banksz6mlaszitmdra elutalni sziveskedj! Az utal6s megjegyzdsdben mindenk,5ppen legyen benne: aNeved es
,,Beloiannisz, tdmogatds" Tdmogatdsokatekjreiskdszdnji)k!

Jelentkezdsi hat6rido: 2017 . szeptember 15.

Tov6bbi informrlci6: Huszty Zolt\n(+36120/26s1640) ds www.facebgok.co{n/er:pefience.balkan
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E T6NANYAI OnunNY ONKORMANYZAT
KEPVISELo.TESTUL:ETE

az Orcnlny K<izt fursasdg kiki6lt6s 6nak
26. 6vfordul6i a alkalm6b61

szeretettel meghivja Ont 6s kedves csal6dj6t

20L7. szeptember 28-hn, cstitortokrin 16.00 6rakor
tartand6

.,

,l i i. L{r irl \.:l:.

O NUENY HAGYOMANV 6ru26 KU]LTURALI S

RENDEZVENYRE

I(oszont5t mond: dt. M6ttai G6bor,
a Humins zolgaltatirsi Bizotts 6,9 elnoke

A rendezv6nyt megnyitja: Bacsa Gyula,
a l{6bdnyai Orm6ny Onkorm6 ny z^t elnoke

A rendezv6ny helyszfne:
Gdrdg Klub

1104 Budapest, I(ada utca 120.

A rendezv6ny ptogramia:

Ormdny dokumentumfilm 6s koncertfilm rretft6se
K6fest6 szakkdrte ifu6 gyerekek alkotdsaib6l ki6llftds

Koteden ba:l6to, besz61get6s, orm6ny nemzetis6gl g sztron6miai 6telk6stol6
t?J

A rendezv6nyt thrnogatiaz
I{6bdrryatOnkorm6nyzatK6pvisel6-testiilete,

Hum6n s z olgilltatisi Biz o tts iga
Arm6nia N6pe I{ulturilis Egyesiilet
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A K6b6nyai Szerb Crnkorm5nyzat szeretettel meghivja
2017. szepternber 30-6n, 19 6rai kezdettel

,,a Szerb Kult0ra H6napja" keretein beli.il
tarl:and6 esem6ny6re,

Helyszin: K6rd:;i Csoma Sdndor Kulturdlis Kcizpont
(1105 Budapest, X. Szent Ldsz16 t6.r 7-74.1

40 6v ut6n rijra
a Kossuth-dijas

no3uBHHqA

Cpncxa caMoynpaBa 10. xeapra
cpAaqHo Bac nosuea Ha KoHqepr

30, cenreru6pa2OLT. - ca noqerxorvr y 19 v.
Mecro: Ky,nrypHn qeHrap KepeuH

(K6rosi Csoma Siindor Kulturillis Kdzpont)
(1105 Budapest, X. Szent Liiszl6 t€r7-f4.\

Ancann6n

ByJl4r{14h
focm npupedde: Opxecmop EABPA

l-{eHa xapre:
1500 rDr

httos://www jegv. hu/prof ra m/vu iicsics-egyuttes-koncetie-82553

CpAa{Ho Bac oqexyjy
Cpncxa caMoynpaEa 10. KBapra 6y4umneu:re

SorAaH Ca60

THMea 6epeq
Carsa Aoxrh

x6eANya
6Nxonr\4ANYzATA

VUIJICSICS
egyirttes a,, Pataky"-ban

Az est vend€ge o Bobro zenekor.
A koncert utdn ddlszldv tdnchdz.

Bel6p6jegy:
1500 Ft

https://www.iesv. hu/UpgA_m1_vJilsSrs*esyqteg*9lsClk-82519

Sz€!retettel virja 0n<jket a

k6biinyai Szerb Onkormilnyzat
Szab6 Bogdiin
Berecz T[mea
Doki6 Sanja

(6tANYAr xuLlurAfl s (orPoNr
ww.kdotl.org
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Dr. GydrryIstven,
. BudapestF6vdroskorm{nymegblzottJa

KozremUkodnek. aK6binyaiJanikovszlryEva
Magyar-Angdt Ket Tanltasi ftyefrrU Aftafanos Iskola tanut6i

es a Moryor6di Sdndor-huszirok
6s T6rt6nelmi Lovas X+yoriranyOrz6k Egyestilete

A megemldkez€st koszoruz{ssal zdrJukt

ut uoo"*"#i'H#", srrhetyek
uog Budapest, xoana u. i-io. 

-
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x6sANva
az dl6 v6ros '
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A K6b6nyat Onkorminyzat nev€ben
Kovdcs R6bert polgirmester

MEGHiVra6wr
20t7.okt6ber 6-en, pdfiteken 1O 6rdra, az

tisutelettire rendezendd
ffi;

megemldkezt{stre,
Beszddetmond:
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A l(Obanyal Onlormerryzat n€nrcben

Ibv6cs Rdbert P"tgattyt"

nreghiviaonl
az 1$6os fonadaldfu es sza6osaeharc 6t €'rbrdtl6ja

allcalrr6b6l tarhnd6 megemidlrezdsel'ce

t4tiz:ttiHNII
dz, tgt75i6' rr $ I or radalionrr a

Beszddetmond Dr' GY6rgY Istu6n'

n"J"p"ti F6veros korminyme9bizottla

XcaenrUfoOUc Vahsztlt'lbncegyuttes 
.

H"f'lgtt iOSA CI105 Budapest El6d rrtca 1)

17:3OKoszorrlzis
az 1956os forradalom 6s szabads6efnrc

enrl€l<fi eelft ottl<opjafana]

XO^.*UXoOrf" Oze Aror sdneszrendez6

Herysdn i(Or0d Csoma sdAny' kotlaia

l4t>szorfizAI5
a l\ Ii NI Zli tlciYlisi zt\Al'

allralrnibOl
Beszddet mond Kov6c s R6'bert'

K6binyaPolgirmestere
XoaemUXoOnef a Pftllum Sldnhez m0vdsel

Hebrcdn a SIrc Satto'a et tator tlsztelddrr: dllltctt emElsntl

0105 Eldapest K0rosr Csorna Sdndor rlt - ldalAta utca sarok)

Okt6b et?3-,hetfo

I
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o tt:gl:j:-,:lini Gor0gok orszasos onkornrenyzara
szere tetrel meoh ivJa ont 6s k-e<lves ;a.l;;;;i.'..,

2017. okt6ber 2g.in (szombaton) 18:00 6rakor
a Gordg$eg Hdz6ban (l0gg Budapest. Borzsony urca 2/a)
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Budapest F6vdros X

4h. w fr9t ae rus\ \owIwo?z

keruler: Kobarryai Orrkorntdnyzat
Polgdrmestere

\d x6eAxvr
e" '., az elo vdros

K6b5nyai Gtirtig 0nkorminYzat
Koll{tosz Jorgosz
elniik

Budapest

T6rgy: Kciznreghall gatdsra meghiv6s

Iktat6szAm: K / 37 532 / Z0 1'7 / tX

Ugyint6z6: Kor6nYin6 Cs6sz Anna
Telefon: 4338-2Zs
E-mail: csoszanna(!kobanYa.hu

Tisztelt Elniik 0r!

Budapest F6viros X. kenilet K6b6nyai Onkorrn,6nyzat K6pvisel6-testiilete

2017. november 23-6n [csiitortokrin) 17 6rai kezdettel kozmeghallgatAst tart, a K6rdsi Csoma Sdndor

K6b6nyai Kulturilis Kozpont 1. sz6m[ term6ben.

A kcizmeghallgat6sra Elnok Urat eztiton, tisztelettel meghivoml

Megjelen6s6re sz6mftok, helyet biztosiwa az 0n szAmAra. K6rem, hogy amennyiben az esem6nyen

nem tud r6szt venni, legyen szfves aztalegyzli F6oszt6ly Szervez6si 0szt6lya fel6 jelezni a 4338-225-

6s telefonsz6mon vagy a csoszanna@kobanya.hu e-mail cfmen'

Egyiittm fi kdd 6s6t krisz<i n<im !

Budapest, 2017, okt6ber 20' l/ i

vL^,1-
,,/ tiovAcs R6bert

Udvrizlettel:

1lO2 Budapest, Szent Ldszlo ter 29. I Lev6lcfm:1475 Budapest. Pf. 35

Telefon: *iO t a::g 2Ol I Fax: +36'l 4338 221 I www.kobanya.hu I E-mail: polgarmester@kobanya hu



JELENLETI iV

a K6b6nyai Gdriig OnkormrinYzat

2017. szeptember 27-6n 15.00 6rai kezdettel

megtartott testiileti iil6s6n

1 ./ Koll6tosz Jorgosz:..................

2.1 BqkaiVasziliki: .....

Meghivottak:
IT,

dr. Eder GSbor j og hsz:...................,$ .

J 6 g6n6 S zab ados Henrietta : referens. . . .Pt^""'


