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A K6brlnyai Orm6nY OnkorminYzat
K6pvisel6-testiilete

2017. januSr 9-6n 10.00 6rai kezdettel

a Nen-rzetis6gek 6s C ivil Szervezetek Httzthan
(1105 Bp. X., Ihhszutca26.)

testiileti iil6st tart,
melyre ezfton rneghivom'

Napirendi pontok:
1. Javaslat ^ K6b6nyai Orm6ny Onkormdnyzat 2016. 6vi kamatbev6telek

bev6telei, valamint egy6b mtikiid6si bev6telek elilirinyzatainak
m6dositrls6ra (sz6beli el6terj eszt6s)

El6ado: Bacsa Gyula eln0k
2. A nemzeti, vagy etnikai nemzetis6g nyelv6n foly6 els6 6vodai beiratkozfsi

6vre nevel6si 6s els6 iskolai 6vfolyamra oktatisi ig6ny felm6r6se (sz6beli

el6teqlesztds)
El6ad6: Bacsa Gyula elnok

3. Javaslat az tirm6ny hagyominyok :lpolSsa c6ljib6l ^z Orm6ny

hagyom6n y 6rzo k6fest6 szakkiir tovf bbi miikiid6s6re, valamint iinnep6lyes
megnyit6 rendezv6nyre (szobeli el6terieszt6s)

Eloado: Bacsa Gyula eln6k
4. BeszSmofti az iirm6ny kulturilis hagyomf nyok ilrz6se c6lj:lb6l

egyiittmiikiidve az Orszhgos Orm6ny Onkorm inyzattal 2017. janu6r 6-hn,

18.00 6rakor megrendezett ,,Orm6ny karScsony" cimti 6vadnyit616l
(szobeli el oterj esztes)

Eloado: Bacsa Gyula elnok
5. Javaslat :rz Emberi Er6forrisok T6mogatiskezel6 6ltal kiirt 2017. 6vi

nemzetis6 gi pillyhzatokra val6 p6ly6zatok beadisa (sz6beli eloterieszt6s)

Eloado: Bacsa Gyula elndk
6. Javaslat 1 kulturilis hagyomfnyok 6pol6sa c6lj6b6l 2017. janufr 18-6n,

18.00 6rakor a K6riisi Csoma Sindor K6b6nyai Kulturflis Kiizpont
(KOCAFE) (1105 Budapest, El6d utca 1.) szim alatt megrendez6sre keriil6
Danka Zolthn fest6mtiv6sz munkiib6l k6sziilt ,,Festm6nyek a lelkem

tiikr6ben" cimii kiSllitfs megnyit6jin va16 r6szv6telre (sz6beli eloterjeszt6s)

El6ado: Bracsa Gyula elnok
Esetleges t6volmarad6s6t k6rem, a

jelezni sziveskedj6k.

Budapest, 2017 .janu6r 5.

Polg6rmesteri Hivat al 431 -8748-as telefonsz6rnan

i",i i

la s.{i.i



x6nANyar onvrpNy oNronuANyzAT
KEPvISET6-rBsrUlrrn

1102 Budapest, Szent Lhszlfl t6r 29.

K6sziilt:

Jelen vannak:

JEGYZ6T6NYV

a K6b6nyai Ormdny Onkorm6nyzat 2017. janu6r 9-dn 10.00 6rai
kezdettel a Nemzetis6gek ds Civil SzervezetekHdziban (1105 Bp. X.,
Ih6sz u. 26.) ftildszint 7. szdm alatti irod6ban megtartott kdpvisel6-
testiileti iil6s6n.

Bacsa Gyula
L 6rinczi, Arp iid S zab ol c s

Takiics Eva

eln6k
elndkhelyettes
k6pvisel6

A K6b6nyai Polgfrmesteri Hivatal rflszfirfil tanicskozisi joggal:
dr. Eder G6bor jogitsz
Jogine Szabados Henrietta civil 6s nemzetisdgi referens

Bacsa Gyula, a K6brinyai Orm6ny Onkorm6nyzat elndke iidvozli a megjelenteket 6s a
rendes testtileti iil6st megnyida. Meg6llapitja, hogy a testi.ileti iildsen 3 f6 k6pvisel6
megielent, 6s a testtilethatirozatk6pes. Bejelenti, hogy a jegyz6kdnyv magyar nyelven
k6sziil. K6r mindenkit, hogy az til6s jelenldti ivdt irjik al6, amely a jegyz6krinyviik,
amely k6zokiratnak minSsiil mell6kletetkdpezi az elkeszitett meghiv6val 6s az iri.sbeli
el6terjesztdsekkel egytitt. Javasolja, hogy a jegyzokdnyv hitelesit6s6vel Takrics Eva
k6pvisel6t bizza meg a K6pvisel6-testtilet. K6ri a szavazatokmegt6tel6t.

Elniik: A K6pviselo-testtilet 3 fovel hatdrozatkdpes.

1/2017. (I. 9.) K6b6nvai Orm6nv Onkormr{nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatilrozata
(3 igen, egyhangti szavazattal)

K6bSnyai Orm6ny Onkorm6nyzat Kepvisel6-testtilete a jegyz6kcinyv hitelesit6s6vel
Takiics Eva k6pvi selot megbizza.

Elniik: Bejelenti, hogy a jegyz6kdnyvet J6g6n6 Szabados Henrietta civil 6s nemzetis6gi
referens vezeti.

Elndk: Ismerteti a napirendi pontokat, majd k6ri a szavazatokmegtdtel6t.
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Elniik: A K6pvise:16-testtilet 3 fovel hatdrozatk6pes.

212017. (1. g.l K6brlnvai 6rm6nv Onkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6banyai Ormen'y Onkorm6nyzat Kepvisel6-testtilete a testi.ileti i.il6s napirendjet az

alSbbiak szerint ftrgadf a el:
1. Javaslat a Kdbrlnyai Orm6ny Onkormiinyzat 2016. 6vi kamatbev6telek

bev6telei, valamint egy6b miikiid6si bev6telek eloirhnyzatainak
m6dositis:ira (sz6beli el6terj eszt6s)
E,loado: Bacsa Gyula elnok

2. A nemzeti, vagy etnikai nemzetis6g nyelv6n foly6 els6 6vodai beiratkozisi
6vre nevel6si 6s els6 iskolai 6vfolyamra oktatisi ig6ny felm6r6se (szobeli
el6terjesztes)
E,l6ad6: Bacsa Gyula eln0k

3. Javaslat az iirm6ny hagyominyok :ipol:lsa c6ljrlb6l az Orm6ny
hagyominy6rz6 k6fest6 szakkiir tovribbi miikiid6s6re, valamint tinnep6lyes
megnyit6 rendezv6nyre (sz6beli el6terjesztds)
Eload6: Bacsa Gyula eln6k

4. Besz6mol6 az iirm6ny kultur6lis hagyomf nyok (irz6se c6lj6b6l
egyiittm ii l iiidve az Or szigos 6 rm 6ny Onkorm 6ny zattal 2017 . j anu6 r 6-6n,
18.00 6rakor megrendezett ,,6rm6ny ka16csony" cimii 6vadnyit616l
(szobeli el6terj eszt6s)
El6ado: Ba.csa Gyula elnok

5. Javaslat az Emberi Er6forr6sok Trimogatfskezel6 6ltal kiirt 2017. 6vi
nemzetis6 71i p6ly flzatokra va 16 p6ly5 zatok bea d 6sa (szobeli el 6terj esztes)

Eload6: Ba.csa Gyula elnok
6. Javaslat a kulturflis hagyominyok Spolisa c6ljib6l 2017. januSr 18-6n,

18.00 6rakor ^ K6riisi Csoma Sfndor K6brlnyai Kulturrllis Kiizpont
66CAn[]) (1105 Budapest, El6d utca 1.) szim alatt megrendez6sre keriil6
Danka Z<tltin fest6miiv6sz munk6ib6l k6sziilt ,oFestm6nyek a lelkem
tii kr6ben " cim ii ki:lltit6s megnyit6j rln val6 r6szv6telre (sz6be li el6terj esztds)

E,load6: Bacsa Gyula elndk

1. napirendi porrt thrgya: Javaslat a K6b:inyai 6rm6ny Onkormhnyzat 2015. 6vi
kamatbev6telek bev6telei, valamint egy6b miikiid6si bev6telek elfirhnyzatainak
m6dositis6ra (sz:obeli eloteri esztds)

Elniik: Tf$ekoztatja a kdpviseloket arrol, hogy a 09408219 egyeb karratbevdtelek
bev6telei f6konyvre 43 Ft, valamint az egyeb ktilonfele rntikod6si bevdtelek (0941 1 199)

12 Ft drkezett, amely Osszeggel a kiad6si eloirinyzat emeldse szi.ikseges. F,z utan
isrnerteti a modosit6si javaslatot 6s keri a kepvisel6ket, hogy mondj6k el velemdnyiiket.
egyetert6s eset6n tegydk meg szavazataikat.

Takics Eva: Eg1'eLert az elnok javaslat6val.



Elniik: A K6pvisel6-testtilet 3 f6vel hat6rozatk6pes.

3/2017. (I. 9.) K6binvai Orm6nv 6nkormrlnvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangf szavazattal)

1. K6b6nyai Orm6ny Onkorm6nyzatKepvisel6-testi.ilete m6dositja a K6b6nyai 0rm6ny
Onkorm5nyzat 2016. 6vi kolts6gvet6s6r6l sz6l6 1212016. (1. 21.) hatirozatirt a 011140

korminyzati funkci6 k6don 6s a 2016. 6vi egydb kamatbev6tel bev6teleit (09408219)
43 Ft-ot, valamint az egyeb ki.i16nf61e miikoddsi bev6telek (09411199) 12 Ft-ot az

al5bbi fdkdnyvre helyezi:

09408219 Egyebkamatbev6telekbev6telei
09411199 Egydb kiilonf6le mrikdd6si bev6telek
0535512 Dijak, egy6b befiz. kiad"

43

t2
55

2, Ezen hatdrozatot 2016. december 3 1-t6l kell alkalmazni. A K6pvisel6-testlilet felkeri
az elndk6t a sziiksdges intdzked6sek megtdtel6re.
Hat6rid6:
Felel6s:

azonnal
elndk

2. napirendi pont tirgya A nemzetin vagy etnikai nemzetis6g nyelv6n foly6 els6

6vodai beiratkozisi 6vre nevel6si 6s els6 iskolai 6vfolyamra oktat6si ig6ny
felm6r6se (sz6beli el6terj eszt6s)

J6gin6 Szabados Henrietta: Ti$ekoztatja a KdpviselS-testtiletet arr6l, hogy a

Nemzeti k0znevel6sr6l sz6l6 20ll.6vi CXC. tdrv6ny 83.$ (7)bekezd6se alapjiin a

magyar nyelvi elokeszites, a nemzetis6g nyelv6n foly6 nevelds 6s oktat6s ir6nti ig6nyt
a telepiil6si onkorm6nyzat, az 6llami intezmenyfenntart6 kdzpont 6vente kdteles
felm6rni az erintett els6 6vodai nevel6si 6vre, els6 iskolai dvfolyamra beiratkozni
szindekoz6k kdrdben az erdekelt telepiildsi nemzetis6gi Onkorm6nyzat es az orszitgos
nemzetis6gi dnkorm iny zat bevoniisiival.

Etndk: Kdszdni atdjdkoztat6st. Elmondja, hogy k6b6nyai sztilSk reszerol nem 6rkezett
ilyen ig6ny, ezdrt javasolja, hogy ne igdnyeljdk az els6 6vodai beiratkozirsi 6vre a
nemzetisdgi nyelven foly6 nevel6st. A K6b6nyai Ormdny Onkorm6nyzattovSbbra sem

tart ig6nyt a keri.iletben ormdny anyanyelven foly6 nevel6sre az els6 6vodai
b eir atkozits i 6vre. K6ri a szav azatok me gt6te 1 6t.

Tak6cs Eva: Egyetdrt az eln<ik javaslat6val.

Elndk: A Kdpvisel6-testiilet 3 f6vel hatirozatk6pes.

a
J
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4/2017. (I. 9.) K6binvai 6rm6nv Onkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hathrozata
(3 igen, egyhangri szavaiattal)

1. K6b6nyai Ormdny Onkorm6nyzatKepvisel6-testtilete a Budapest X., kerUletdben a

201712018. tan6vben nem tart ig6nyt ormdny anyanyelven foly6 neveldsre az els6

6vodai beiratkoz6si 6vre.

2. A K6pvisel6-testi.ilet felkdri az elnokot a sztiks6ges int6zked6sek megt6telere.
Hat6rido:
Felel6s:

Hat6rido:
Felelos:

az.onnal

elnOk

azonnal
elnok

Elniik: Tov6bb6 elmondja, hogy kSb6nyai sziil6k reszerll nem 6rkezett ilyen igeny,
ezert javasolja, hogy ne ig6nyeljdk az els6 iskolai 6vfolyamra a nemzetisdgi nyelven
foly6 oktat6st. A K6b5nyai Orm6ny OnkormSnyzat tovdbbra sem tart igdnyt a

keriiletben 6rm6ny anyanyelven foly6 oktat6sra az elsb iskolai dvfolyamra beiratkoz6k
eset6ben.

Tak{cs Eva: Egyetert azelnok javaslatilval.

Elniik: A Kdpvisel6-testtlet 3 f6vel hatirozatk6pes.

5/2017. (I. 9.) K6b6nvai Orm6nv OnkormSnvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatdrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. K6b6nyai Orm6ny Onkorm6nyzatKdpvisel6-testiilete a Budapest X., keriiletdben a

201712018. tandvben nem tart ig6nyt drmdny anyanyelven foly6 oktat6sra az els6
iskolai dvfolyamra beiratkoz6k eset6ben.

2. A Kdpvisel6-testiilet felk6ri az elndk6t, hogy a dont6sr6l a Klebelsberg
Int6zm6nyfenntart6 Kiizpont Budapest X. Tankeriilete (1102 Budapest, K6rdsi
Csoma s6t6ny 8.) igazgat6j6t irrlsban tiij6koztassa.

3. napirendi pont trlrgya: Javaslat az iirm6ny hagyomrlnyok 6pol6sa c6lj:ib6l az
6rm6ny hagyomSnyorz6 k6fest6 szakkiir tovribbi mtikiid6s6re, valamint
iinnep6lyes megnyit6 rendezv6nyre (sz6beli el6terjeszt6s)

Elniik: Javasolja a k6pvisel6knek, hogy 2017. jantdr 1- jdt6l - 2017. jrinius 30-6ig
tov6bb rntikodtessdk a hagyomdnyorzS k6festo szakk6rt a Nemzetis6gek 6s Civil
Szervezetek Hazhban. A szakkdrt a Janikovszky Eva Magyar - Angol Kdt Tanitasi
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Nyelvii Altal6nos Iskola tan6rn6je Jand6 Agnes egy6ni v6llalkoz6 vezeti 6s di6kok is

szivesen j6rnak. A szakkort heti egy alkalommal keddi napokon tartj6k. A szakkort
vezetl tan6rn6 dijazisdra havonta 20 000 Ft dsszeget javasol biztositani alanyi mentes

szirmla ellendben. A kofest6 szakkdr iinnepi megnyit6jira20LT.janurlr 30-rln 14.00

6rakor keriil sor a Nemzetis6gek 6s Civil SzervezetekHizitban (1105 Budapest, lhdsz
utca26.), melynek rendezv6nyszervezdsi kolts6geihez 50 000 Ft kerettisszeget javasol

biztositani a 2017.6vi kdltsdgvetdsben meghat6rozott dologi kiad6sok terhdre. K6ri a

szav azatok m e gt6te I 6t.

L6rinczi Arpid Szabolcs: Egyet6rt az eln6k javaslat6val, hogy tov6bb kell
mrikcidtetni a szakkdrt, amig vanrd 6rdekl6d6 gyermek 6s anyagi forr6s.

Elniik: A K6pvisel6-testiilet 3 f6ve1 hathrozatk6pes.

6/2017. (I. 9.) K6b6nvai Orm6nv 6nkormSnvzat K6nvisel6-testiilet6nek
hathrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. K6b5nyai Ormdny Onkormdnyzat K6pvisel6-testtilete :ugy hataroz, hogy 2017.
januSr 1-j6t61 - 2017 .jrinius 30-66ig a Hagyomhny6rz6 K6fest6 Szakkiir vezet6s6vel

Jand6 Agnes (1143 Budapest, Stef6nia ut2l.) egy6ni v6llalkoz6tbizza meg havonta
20 000 Ft alanyi mentes szdmla ellendben, valamint a k6fest6 szakk<ir i.innepi

megnyit6ja rendezvdnyszervez6si k<iltsdgeikhez 50 000 Ft keretdsszeget biztosit a

rendelkez6s6re 6116 2017 .6vi kolts6gvet6sben meghat6rozott dologi kiad6sok terh6re.

2. A Kdpvisel6-testiilet felk6ri az eln6kdt amegbizdsi szerzod6s megkdt6s6re.
Hat6ridci:
Felelos:

azonnal
elndk

4. napirendi pont tirgya: Besz{molil az 6rm6ny kulturSlis hagyomr{nyok frzflse
c6ljib6t egyiittmiikiidve az Orszhgos Orm6ny Onkormhnyzattal2017. januir 6-
6n, 18.00 6rakor megrendezett ,rOrm6ny karrlcsony" cimti 6vadnyit6r6l (sz6beli
el6terj esztds)

Elniik: Besz6mol arrol, hogy az iirm6ny kulturilis hagyominyok orzbse c6ljfb6l
egyiittmrikodve az Orsz6gos Orm6ny Onkorm6nyzattal20lT.janu6r 6-an 18.00 6rakor
az lrmeny Kultur6lis Kozpontban (Budapest, Semmelweis utca 17.) szitm alatt
megrendeztek az, ,,6rm6ny kardcsony" cim[i evadnyit6 rendezv6nyt" A program
keretdben megtek.intettek Avanesian Alex 6s Moldov6n Domokos ,,Orm6ny legenda"
cfrnti filmet. A rendezvdny szervez6se 6s dekor6cio kolts6geihez 50 000 Ft
keretosszeget biztositottak a 20ll . evi kolts6gvetdsben rneghatarozott dologi kiad6sok
terh6re" A vend6geket az 6rm6ny nemzet 6teleib6l kostoloval egybekotott
gasztron6miai bemutato vdrta. K6ri a besz6molo elfogad6s6t, majd a szavazatok
megt6tel6t.
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Takrics Eva: Or6mmel vett rdszt arendezv6nyen. Egyetert azelndk javaslatiival.

Elniik: A K6pvisel6-testiilet 3 fovel hat6rozatkepes.

7/2017. (I. 9.) K6b6nvai Orm6nv Onkormfnvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hathrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6brinyai 0rm6ny Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete Bacsa Gyula elndk
beszrimol6j6t a kultur6lis hagyominyok 6rz6se c6lj6b6l 2016. janu6r 6-6n, 18.00
6rakor a kultur6lis miisorral, gasztron6miai bemutat6val 6s filmbemutat6val az
O.rmdny Kultur6lis Kdzpontban (Budapest, Semmelweis utca 17.) megrendezett
,,Orm6ny kar6csony" 6vadnyit6 rendezvdnyrol elfogadja. A rendezvdny
rendezv6nyszewezdsi krilts6geihez 50 000 Ft keret<isszeget biztosit a rendelkezesere
6116 2017 .6vi k6ltsdgvet6sben meghat6rozott dologi kiad6sok terh6re.

2. A Kdpvisel6-testiilete felkdri az elndkdt a sztiks6ges int6zked6sek megt6tel6re.
Hatarid6:
Felelos:

azonnal
elndk

5. napirendi pont thrgya: Javaslat az Emberi Er6forrisok Tfmogat6skezel6 6ltal
kiirt 2017. 6vi nemzetis6gi pily6zatokra val6 piiyizatok beadisa (szobeli
eloterj eszt6s)

Elniik: Javasolja, hogy azEmberi Er6forrilsok TSmogatilskezelo iiltalkiirt 20fi. eyi
nemzetisdgi pdlydzatokra nyrijtsanak be 1 db pdlydzatot: Orm6ny Hagyominylrzl
K6fest6 Szakkiir cimmel. A pdlydzat bead6si hat6rideje: 2017. janu6r 15. A
nemzetis6gi t6mogat6sok c6lja, hogy a nemzetisdgi tdrvdny hatdlya al6 tartozo
magyarorszdgi nemzetisdgeket nyelviik, kultur6lis hagyominyaik, szellemi 6s
tirgyi 6rdks6giik m6lt6 6pol6sriban segitse, es ezzel hozziifiruljon Magyarorszirg
kultur6lis sokszintis6gdnek megtartindhoz. Tdmogatist n6gy kateg6riiban lehet
igdnyelni: a forr6s felhaszn6lhat6 nemzetisdgi civil szervezetek miikdd6s6re, a

magyarorsziigi nemzetisdgek szellemi 6s tdrgyi eml6keinek 6pol6sdra, kultur6lis
rendezvdnyekre 6s nyelvi k6rnyezetben megval6sul6 t6borokra, valamint az
anyaorsz6gok kdzremiik6ddsdvel megval6sul6 nemzetisdgi pedag6gus-
tov6bbk6pz6sekre. Kdri a k6pvisel6ket, hogy mondj6k el javaslataikat, majd kdri a
szav azatok m e gt6te I 6t.

Takr[cs Eva : Egye tert az elndk j avaslat6val. Segit a piily 6zatbead6s6ban.

Elniik: A K6pvis el6-testiilet 3 f6vel hat5rozatk6pes.
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8/2017. (I. 9.) K6brlnvai 6rm6nv Onkormfnvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatflrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. K6b6nyai Ormeny OnkormS,nyzat Kepvisel6-testiilete Bacsa Gyula elnok
besz6mol6j ifi - az Emberi Eroforr6sok T6rnogat6skezelo iiltal a 2017. 6vi nemzetis6gi
piiyinatok kultur6lis rendezv6nyek programjainak t6mogat5s6ra kiirt pdlyivatra
tondn6 bead6s6r6l Orm6ny Hagyomrlnyorzl K6fest6 Szakkiir cimmel - elfogadja.

2. A K6pvisel6-testiilet felk6ri az elnok6t a sziiks6ges intdzkeddsek megtdteldre.
Hat6rid6:
Felel6s:

2017.janu6r 15.

elnOk

6. napirendi pont trlrgya: Javaslat a kulturflis hagyomrlnyok 6pokisa c6ljnb6l
2017. janu6r 18-6n, 18.00 6rakor a K6riisi Csoma Sindor K6binyai Kulturflis
Kiizpont (KOCAFE) (1105 Budapest, El6d utca 1.) szhm alatt megrendeztisre
keriil6 Danka Zolthn fest6miiv6sz munkriib6l k6sziilt ,,Festm6nyek a lelkem
tiikr6ben " cimti kirlllitrls megnyit6j in va16 r6szv6telre (sz6beli el6terj esztds)

Elniik: Tilekozttrtja a k6pvisel6ket arr6l, hogy a kulturflis hagyominyok 6pol6sa
c6ljrlb6l 2017. januiir 18-6n ki6llitas nyilik Danka Zolthn grafikrlib6l a K6rosi
Csoma S6ndor Kulturalis Kozpontban (1105 Budapest, EI6d utca L.) A rendezvenyre
az ismertebb nev,5n KOSZI Kocafdban kertil sor este 6-kor. A ,,Festm6nyek a lelkem
tiikr6ben" cimii ki6llit6st J6g6nd Szabados Henrietta, Budapest F6v6ros X. keriileti
K6b6nyai Polgdrrnesteri Hivatal6nak civil 6s nemzetisdgi referense nyitja meg. Fellep
a Szent Kinga K6rus Socha Karolina vezenyletevel, majd Danka Zoltin fest6mriv6sz
tfulatvezet6st tart a kepeirol n6pes k6z6nsdg e16tt. A rnegnyito ut6n a ielenl6vok
megtekintethetik a szines grafik6kat, majd k6tetlen beszdlget6ssel folytatodik.
Javasolja. hogy a kepvisel6k vegyenek reszt a kiallit6s megnyiton. Danka Zoltdn a volt
Kobanyai Lengvr;l Onkorm6nyzat eln6ke volt 6s jo kapcsolatot 6poltak vele. Kdri a

szavazatok megt(:telet. Javasolia a kdpvisel6knek, hogy logadj6k el a beszdmol6t"

Tak6cs Eva: Egyetert az elnok javaslat6val.

Elniik: A Kdpvis elo-testtilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.

(3 igen, egyhangii szavazattal)

K6b6nyai Orm6ny Onkorm6nyzatKepvisel6-testiilete Bacsa Gyula elndk tdjekoztatojifi a
kulturilis hagyominyok 6pol6sa c6lj6b6l 2017. janudr 18-6n, 18.00 6rakor a Kordsi
Csoma S6ndor Kultur6lis Kozpontban (1105 Budapest, El6d utca 1.) megrendezdsre
keriil6 Danka Zolthn fest6mfiv6sz munkdib6l k6sziilt ,,Festm6nyek ^ lelkem
tiikr6ben" cimii kiSllitis megnyit6j 6n va16 r6szv6tel16l elfogadj a.

hatirozata



Elniik: Meg6llapitja, hogy tov6bbi javaslat vagy 6szrev6tel a k6pviselok reszdrol nen-r

6rkezett, megk ielenl6v6k aktiv r6szvdtelet, ds a testtileti tilest 10.20 kor
bezdrja.

K.m.f.
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JELENLETI iv

a K6bfnyai Orm6ny Onkorm ilnyzat
2017. januir 9-6n 10.00 6rai kezdettel

megtartott testiileti iil6s6n

l./ Bacsa Gyula .../S.rr:..L,.*............1.

z.tLorincziArpddszabolcs .;, .A;{ .

3./ rak6cs Eva .......IIF!+C[L.-W....

Meghivottak:

dr. Eder G6bor jogdsz:

J&girneszabados Henrietta referens: Y\il


