
Napirendi pontok: 

MEGHÍVÓ 

A Kőbányai Lengyel Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

2016. január 20-án 16.00 órai kezdettel 

a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában 
(ll 05 Bp. X., Ihász utca 26. ) 

testületi ülést tart, 
melyre ezúton meghívom. 

l. Javaslat a Kőbányai Lengyel Önkormányzat 2015. évi kamatbevételek bevételei, 
valamint egyéb működési bevételek előirányzatainak módosítására (szóbeli 
előterjesztés) 

Előadó: Wygocki Richárdné elnök 
2. Javaslat a Kőbányai Lengyel Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 

módosítására (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Wygocki Richárdné elnök 

3. A nemzeti, vagy etnikai nemzetiség nyelvén folyó első óvodai beiratkozási évre 
nevelési és első iskolai évfolyamra oktatási igény felmérése (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Wygocki Richárdné elnök 

4. Beszámoló a kulturális hagyományok őrzése céljából 2015. november 25-én a 
Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emlékére 
megrendezett emléktábla koszorú.zási ünnepségről (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Wygocki Richárdné elnök 

5. Beszámoló a kulturális hagyományok őrzése céljából a Kőbányai Görög 
Önkormányzat által 2015. december 6-án, 11.00 órakor a Görög Klubban (1104 
Bp., Kada utca 120.) megrendezett Mikulás ünnepségen való részvételről (szóbeli 
előterjesztés 

Előadó: Wygocki Richárdné elnök 
6. Beszámoló a kulturális hagyományok ápolása céljából a Kőbányai Szerb 

Önkormányzat által 2015. december 9-én, 18.00 órakor a Nemzetiségek és Civil 
Szervezetek Házában (1105 Bp., Ihász utca 26.) megrendezett Szerb irodalmi és 
gasztronómiai esten való részvételről (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Wygocki Richárdné elnök 

7. Beszámoló a kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása 
céljából és a Nemzetiségek Napja alkalmából2015. december 12-én megrendezett 
nemzetiségek hagyományőrző karácsonyi ünnepségéről (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Wygocki Richárdné elnök 

8. Beszámoló a kulturális hagyományok ápolása céljából a Kőbányai Bolgár 
Önkormányzat által 2015. december 14-én 17.00 órakor a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.) Kőbányai Könyvtárában 
megrendezett "Bolgár zenés jazz és irodalmi esten való részvételről (szóbeli 
előterjesztés) 

Előadó: Wygocki Richárdné elnök 



9. Javaslat a kulturális hagyományok ápolása céljából az Országos Lengyel 
Önkormányzat által 2016. január 30-án 19.00 órakor a Danubius Hotels Flamenco 
szállodában (1113 Budapest, Tas vezér utca 3-7.) megrendezésre kerülő Lengyel 
Bálon való részvételről (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Wygocki Richárdné elnök 

Esetleges távolmaradását kérem, a Polgármesteri Hivatal 431-8748-as telefonszámán jelezni 
szíveskedj ék. 

Budapest, 2016. január 13. 

Wygo'cki Richárdné s.k. 
elnök 



Készült: 

KŐBÁNYAILENGYELÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

1102 Budapest, Szent László tér 29. 

JEGYZŐKÖNYV 

a Kőbányai Lengyel Önkormányzat 2016. január 20-án 16.00 órai 
kezdettel a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában (1105 Bp. X., 
Ihász u. 26.) földszint 7. szám alatti irodában megtartott képviselő
testületi ülésén. 

Jelen vannak: VVygockiBUchárdné 
Garai Balázs 

elnök 
elnökhelyettes 
képviselő Segesdy Katarzyna Natalia 

A Kőbányai Polgármesteri Hivatal részéről tanácskozási joggal: 
dr. Szabados Ottó jogász 
Jógáné Szabados Henrietta civil és nemzetiségi referens 

Wygocki Richárdné, a Kőbányai Lengyel Önkormányzat elnöke üdvözli a 
megjelenteket és a rendes testületi ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a testületi 
ülésen 3 fő képviselő megjelent, és a testület határozatképes. Bejelenti, hogy a 
jegyzőkönyv magyar nyelven készül. Kér mindenkit, hogy az ülés jelenléti ívét írják 
alá, amely a jegyzőkönyvük, amely közokiratnak minősül mellékletét képezi az 
elkészített meghívóval és az írásbeli előterjesztésekkel együtt. Javasolja, hogy a 
jegyzőkönyv hitelesítésével Garai Balázs képviselőt bízza meg a Képviselő-testület. 
Kéri a szavazatok megtétel ét. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

1/2016. (1. 20.) Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítésével 
Garai Balázs képviselőt megbízza. 

Elnök: Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Jógáné Szabados Henrietta civil és nemzetiségi 
referens vezeti. 

Elnök: Ismerteti a napirendi pontokat, majd kéri a szavazatok megtételét 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 
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2/2016. (1. 20.) Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete a testületi ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 

l. Javaslat a Kőbányai Lengyel Önkormányzat 2015. évi kamatbevételek 
bevételei, valamint egyéb működési bevételek előirányzatainak 

módosítására (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Wygocki Richárdné elnök 

2. Javaslat a Kőbányai Lengyel Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 
módosítására (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Wygocki Richárdné elnök 

3. A nemzeti, vagy etnikai nemzetiség nyelvén folyó első óvodai beiratkozási 
évre nevelési és első iskolai évfolyamra oktatási igény felmérése (szóbeli 
előterjesztés) 

Előadó: Wygocki Richárdné elnök 
4. Beszámoló a kulturális hagyományok őrzése céljából 2015. november 25-én 

a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások 
emlékére megrendezett emléktábla koszorúzási ünnepségről (szóbeli 
előterjesztés) 

Előadó: Wygocki Richárdné elnök 
5. Beszámoló a kulturális hagyományok őrzése céljából a Kőbányai Görög 

Önkormányzat által 2015. december 6-án, 11.00 órakor a Görög Klubban 
(1104 Bp., Kada utca 120.) megrendezett Mikulás ünnepségen való 
részvételről (szóbeli előterjesztés 
Előadó: Wygocki Richárdné elnök 

6. Beszámoló a kulturális hagyományok ápolása céljából a Kőbányai Szerb 
Önkormányzat által 2015. december 9-én, 18.00 órakor a Nemzetiségek és 
Civil Szervezetek Házában (1105 Bp., Ihász utca 26.) megrendezett Szerb 
irodalmi és gasztronómiai esten való részvételről (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Wygocki Richárdné elnök 

7. Beszámoló a kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok 
ellátása céljából és a Nemzetiségek Napja alkalmából 2015. december 12-én 
megrendezett nemzetiségek hagyományőrző karácsonyi ünnepségéről 

(szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Wygocki Richárdné elnök 

8. Beszámoló a kulturális hagyományok ápolása céljából a Kőbányai Bolgár 
Önkormányzat által 2015. december 14-én 17.00 órakor a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.) Kőbányai 

Könyvtárában megrendezett "Bolgár zenés jazz és irodalmi esten való 
részvételről ( szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Wygocki Richárdné elnök 

9. Javaslat a kulturális hagyományok ápolása céljából az Országos Lengyel 
Önkormányzat által 2016. január 30-án 19.00 órakor a Danubius Hotels 
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Flamenco szállodában (1113 Budapest, Tas vezér utca 3-7.) megrendezésre 
kerülő Lengyel Bálon való részvételről (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Wygocki Richárdné elnök 

1. napirendi pont tárgya: Javaslat a Kőbányai Lengyel Önkormányzat 2015. évi 
kamatbevételek bevételei, valamint egyéb működési bevételek előirányzatainak 
módositására (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a 0940819 egyéb kamatbevételek 
bevételei főkönyvre 7 Ft, valamint az egyéb különféle működési bevételek (09411199) 
12455 Ft érkezett, amely összeggel a kiadási előirányzat emelése szükséges. Ez után 
ismerteti a módosítási javaslatot és kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket, 
egyetértés esetén tegyék meg szavazataikat 

Garai Balázs: Egyetért az elnökjavaslatávaL 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

3/2016. (1. 20.) Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a Kőbányai Lengyel 
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 15/2015. (III. ll.) határozatát a 011140 
kormányzati funkciókódon és a 2015. évi egyéb kamatbevétel bevételeit (0940819) 7 
Ft-ot, valamint az egyéb különféle működési bevételek (09411199) 12 455 Ft-ot az 
alábbi főkönyvre helyezi: 
0535512 Díjak, egyéb befiz. kiad. + 12 462 Ft 

2. Ezen határozatot 2015. december 31-től kell alkalmazni. A Képviselő-testület felkéri 
az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 

2. napirendi pont tárgya: Javaslat a Kőbányai Lengyel Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének módosítására ( szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 2015. évi költségvetés módosítása 
szükséges, mivel a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály tájékoztatása szerint az egyes 
főkönyvi számlákon nincs elegendő előirányzat. Ez után ismerteti a részletes 
átcsoportosítási javaslatot és kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket, 
egyetértés esetén tegyék meg szavazataikat 
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Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

4/2016. (1. 20.) Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Lengyel 
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 15/2015. (III. ll.) határozatát a 
084020 kormányzati funkciókódon az alábbiak szerint módosítja: 

05217 Munkáltatót terhelő személyi j öv. adó kiadásai -538 
Atcsoportosít 

0533712 Pénzügyi, befekt. szolgáltatási díjak kiadásai 538 

2. Ezen határozatot 2015. december 31-től kell alkalmazni. A Képviselő-testület felkéri 
az elnököt a szükséges intézkedések megtétel ére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

5/2016. (1. 20.) Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Lengyel 
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 15/2015. (III. ll.) határozatát a 
011140 kormányzati funkciókódon az alábbiak szerint módosítja: 

05213 
05217 

051231 

Egészségügyi hozzájárulás kiadásai 
Munkáltatót terhelő személyi j öv. adó kiadásai 

Átcsoportosít 
Egyéb külső szem. jutt. teljesítése 

-10 500 
-10 500 

21 OOO 

2. Ezen határozatot 2015. december 31-től kell alkalmazni. A Képviselő-testület 
felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 



5 

3. napirendi pont tárgya: A nemzeti, vagy etnikai nemzetiség nyelvén folyó első 
óvodai beiratkozási évre nevelési és első iskolai évfolyamra oktatási igény 
felmérése (szóbeli előterjesztés) 

Jógáné Szabados Henrietta: Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a 
Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (7) bekezdése alapján a 
magyar nyelvi előkészítés, a nemzetiség nyelvén folyó nevelés és oktatás iránti igényt 
a települési önkormányzat, az állami intézményfenntartó központ évente köteles 
felmémi az érintett első óvodai nevelési évre, első iskolai évfolyamra beiratkozni 
szándékozók körében az érdekelt települési nemzetiségi önkormányzat és az országos 
nemzetiségi önkormányzat bevonásávaL 

Elnök: Köszöni a tájékoztatást. Elmondja, hogy kőbányai szülők részéről nem érkezett 
ilyen igény, ezért javasolja, hogy ne igényeljék az első óvodai beiratkozási évre a 
nemzetiségi nyelven folyó nevelést. A Kőbányai Lengyel Önkormányzat továbbra sem 
tart igényt a kerületben lengyel anyanyelven folyó nevelésre az első óvodai 
beiratkozási évre. Kéri a szavazatok megtételét 

Garai Balázs: Egyetért az elnökjavaslatávaL 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

6/2016. (1. 20.) Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., kerületében a 
2016/20 l 7. tanévben nem tart igényt lengyel anyanyelven folyó nevelésre az első 
óvodai beiratkozási évre. 

2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 

Elnök: Továbbá elmondja, hogy kőbányai szülők részéről nem érkezett ilyen igény, 
ezért javasolja, hogy ne igényeljék az első iskolai évfolyamra a nemzetiségi nyelven 
folyó oktatást. A Kőbányai Lengyel Önkormányzat továbbra sem tart igényt a 
kerületben lengyel anyanyelven folyó oktatásra az első iskolai évfolyamra beiratkozók 
esetében. Kéri a szavazatok megtételét 

Garai Balázs: Egyetért az elnökjavaslatávaL 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 
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7/2016. (1. 20.) Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., kerületében a 
2016/2017. tanévben nem tart igényt lengyel anyanyelven folyó oktatásra első iskolai 
évfolyamra beiratkozók esetében. 

2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy a döntésről a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Budapest X. Tankerülete (1102 Budapest, Körösi 
Csoma sétány 8.) igazgatóját írásban tájékoztassa. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 

4. napirendi pont tárgya: Beszámoló a kolturális hagyományok őrzése céljából 
2015. november 25-én a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és 
kényszermunkások emlékére megrendezett emléktábla koszorúzási ünnepségről 
(szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Beszámol arról, hogy 2015. november 25-én 11.00 órakor a Kőbányai 
Önkormányzat és a Kőbányai Nemzetiségi Önkormányzatokkal közösen a 1102 
Budapest, X. Állomás utca 2. számú épület falánál a Szovjetunióba hurcolt magyar 
politikai rabok és kényszermunkások emlékére emléktábla koszorúzási 
ünnepségen részt vett. A koszorúzáson részt vett Kovács Róbert polgármester, 
Radványi Gábor és Weeber Tibor alpolgármester urak. Kéri a beszámoló elfogadását, 
majd kéri a szavazatok megtételét 

Garai Balázs: Részt vett a megemlékezésen. Egyetért az elnök javaslatával. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

8/2016. (1. 20.) Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete Wygocki Richárdné elnök 
beszámolóját a 2015. november 25-én 11.00 órakor a Szovjetunióba hurcolt magyar 
politikai rabok és kényszermunkások emlékére megrendezett emléktábla 
koszorúzási ünnepségéről a ll 02 Budapest, Állomás utca 2. szám alatti emléktáblánál 
elfogadja. 
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5. napirendi pont tárgya: Beszámoló a kolturális hagyományok őrzése céljából a 
Kőbányai Görög Önkormányzat által2015. december 6-án, 11.00 órakor a Görög 
Klubban (1104 Bp., Kada utca 120.) megrendezett Mikulás ünnepségen való 
részvételről (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy részt vett a Kőbányai Görög Önkormányzat 
által 2015. december 6-án, 11.00 órakor a Görög Klubban (1104 Bp., Kada utca 
120.) megrendezett Mikulás ünnepségen, amelyen nagyon sok gyennek részt vett és 
kulturális műsor is nagyon színvonalas volt. A műsorban hallhatóak voltak magyar
görög Mikulás versek, majd a zenés műsor végén megérkezett a Mikulás bácsi 
meglepetése. Az ünnepséget Görög táncház zárja. Kéri a beszámoló elfogadását, majd 
kéri a szavazatok megtételét 

Garai Balázs Egyetért az elnök tájékoztatójávaL 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

9/2016. (1. 20.) Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete Wygocki Richárdné elnök 
beszámolóját- a Kőbányai Görög Önkormányzat által2015. december 6-án 11.00 
órakor a Görög Klubban (1104 Budapest, Kada utca 120.) szám alatt kulturális 
műsorral, gasztronómiai bemutatóval egybekötve megrendezett "Mikulás 
ünnepségen" való részvételről - elfogadja. 

6. napirendi pont tárgya: Beszámoló a kolturális hagyományok ápolása céljából a 
Kőbányai Szerb Önkormányzat által 2015. december 9-én, 18.00 órakor a 
Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában (1105 Bp., Ihász utca 26.) 
megrendezett Sze r b irodalmi és gasztronómiai esten való részvételről ( szóbeli 
előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy részt vett a Kőbányai Szerb Önkormányzat 
által 2015. december 9-én, 18.00 órakor a Nemzetiségek és Civil Szervezetek 
Házában (1105 Bp., Ihász utca 26.) megrendezett Szerb irodalmi és gasztronómiai 
esten. Kéri a beszámoló elfogadását, majd kéri a szavazatok megtételét 

Garai Balázs Egyetért az elnök tájékoztatójával, és szívesen vett részt a 
rendezvényen. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 
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10/2016. (1. 20.) Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete Wygocki Richárdné elnök 
beszámolóját- a Kőbányai Szerb Önkormányzat által2015. december 9-én 18.00 
órakor a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában (1105 Budapest, Ihász utca 26.) 
szám alatt megrendezett "Szerb irodalmi és gasztronómiai esten" való részvételről 
- elfogadja. 

7. napirendi pont tárgya: Beszámoló a kolturális örökségének ápolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából és a Nemzetiségek Napja alkalmából 2015. 
december 12-én megrendezett nemzetiségek hagyományőrző karácsonyi 
ünnepségéről (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a kolturális örökségének 
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából és a Nemzetiségek Napja 
alkalmából 2015. december 12-én a Nemzetiségek Napja alkalmából a Kőbányai 
Lengyel Önkormányzat részéről fellépett a Szent Kinga Kórus, akik karácsonyi 
énekeket adtak elő, majd Garai Anna (harmadik osztályos) tanulótó l, aki egyben a 
Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola tanulója is egy gyönyörű szép ókori verset 
hallhatak lengyel nyelven. A dokumentálás érdekében a nemzetiségi hagyományőrző 
karácsonyi rendezvényről videofelvétel és fényképek is készültek. Kéri a beszámoló 
elfogadását, majd a szavazatok megtételét 

Garai Balázs: V él eménye szerint egy magas színvonalas produkciókat láthattak, 
gratulál a szervezéshez és fellépő művészeknek egyaránt. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

1112016. (1. 20.) Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete Wygocki Richárdné elnök 
beszámolóját a kolturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása 
céljából és a Nemzetiségek Napja alkalmából 2015. december 12-én, 15.00 órakor a 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft (1105 Budapest, Szent László 
tér 7-14.) I. számú tennében megszervezett nemzetiségek hagyományőrző karácsonyi 
ünnepségéről elfogadja. 
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8. napirendi pont tárgya: Beszámoló a kolturális hagyományok ápolása céljából a 
Kőbányai Bolgár Önkormányzat által 2015. december 14-én 17.00 órakor a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.) Kőbányai 
Könyvtárában megrendezett "Bolgár zenés jazz és irodalmi esten való részvételről 
(szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Beszámol arról, hogy Garai Balázs képviselő úrral részt vett a Kőbányai 
Bolgár Önkormányzat által 2015. december 14-én, 17.00 órakor megrendezett 
"Bolgár zenés jazz és irodalmi esten, amely a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (1105 
Budapest, Szent László tér 7-14.) Kőbányai Könyvtárában volt. Fellépett Lukács 
Miklós cimbalom, Tóth Viktor szaxafon és Hadzsikosztova Gabriella előadóművész. 
Kéri a beszámoló elfogadását, majd a szavazatok megtételét 

Garai Balázs: Egyetért az elnök beszámolójával, és szívesen vett részt a 
rendezvényen. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

12/2016. (1. 20.) Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete Wygocki Richárdné elnök 
beszámolóját - a Kőbányai Bolgár Önkormányzat által 2015. december 14-én 
17.00 órakor a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (1105 Budapest, Szent László tér 7-
14.) Kőbányai Könyvtár kiállítótermében megrendezett "Jazz és irodalom 
rendezvényről- elfogadja. 

9. napirendi pont tárgya: Javaslat a kolturális hagyományok ápolása céljából az 
Országos Lengyel Önkormányzat által 2016. január 30-án 19.00 órakor a 
Danubius Hotels Flamenco szállodában (1113 Budapest, Tas vezér utca 3-7.) 
megrendezésre kerülő Lengyel Bálon való részvételről (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy meghívást kaptak az Országos Lengyel 
Önkormányzattól a Lengyel Bálra, amelyet a Danubius Hotels Flamenco 
szállodában (1113 Budapest, Tas vezér utca 3-7.) rendezik meg. Javasolja, hogy 
vegyenek részt a Bálon és a rendezvényszervezési díj és terembérleti díj költségeihez 
100 OOO Ft keretösszeget biztosítsanak a 2016. évi költségvetésben meghatározott 
dologi kiadások terhére. Kéri a szavazatok megtételét Javasolja a képviselőknek, hogy 
fogadják el a beszámolót. 

Segesdy Katarzyna Natália és Garai Balázs: Egyetértenek az elnök javaslatával. 
Részt vesznek a Lengyel Bálon. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 
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13/2016. {1. 20.) Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete Wygocki Richárdné elnök 
tájékoztatóját a 2016. január 30-án a Danubius Hotels Flamenco szállodában (1113 
Budapest, Tas vezér utca 3-7.) megrendezésre kerülő Lengyel Bálról elfogadja. A 
rendezvényszervezési és terembérleti dij költségeihez l 00 OOO Ft keretösszeget biztosít 
a 2016. évi költségvetésben meghatározott dologi kiadások terhére. 

2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 

Elnök: Megállapítja, hogy további javaslat vagy észrevétel a képviselők részéről nem 
érk~z~tt, megköszö~~~Jy~enlévők aktív részvételét, és a testületi ülést 16.25 kor 
bezarJa. v·.,.,. . . ··, 

\', ''r <! 
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