
Napirendi pontok: 

MEGHÍVÓ 

A Kőbányai Lengyel Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

2016. június 14-én 16.30 órai kezdettel 
a Nemzetiségek és Civil Sze1-vezetek Házában 

(1105 Bp. X., Ihász utca 26.) 

testületi ülést tart, 
melyre ezúton meghívom. 

1. Javaslat a Kőbányai Lengyel Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
módosítására (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Wygocki Richárdné elnök 

2. A Budapest Főváros X. keriilet Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai 
Lengyel Önkormányzat közötti Egyiittműködési megállapodás 
felülvizsgálata (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Wygocki Richárdné elnök 

3. Beszámoló a lengyel hagyományok megőrzése céljából 2016. június 4-én 
megrendezett Lengyel Gyermeknapról (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Wygocki Richárdné elnök 

4. Tá.jékoztató a lengyel kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos 
feladatok ellátása céljából 2016. június 23-a és 26-a között megrendezésre 
keriilő hagyományos Szent László-napi iinnepségről (szóbeli előte1jesztés) 
Előadó: Wygocki Richárdné elnök 

5. Tájékoztató a lengyel kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos 
feladatok ellátása céljából 2016. június 25-én megrendezésre keriilő 
Magyarországi Lengyelség Napja rendezvényről (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Wygocki Richárdné elnök 

6. Tájékoztató a lengyel kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos 
feladatok ellátása céljából 2016. június 26-án a Lengyel Kulturális 
Központban (1103 Bp. Óhegy utca ll.) megrendezésre keriilő Jan Szkodon 
Piispök festészet című kiállítás megnyitójáról (szóbeli előtetjesztés 
Előadó: Wygocki Richárdné elnök 

7. Tájékoztató a lengyel kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos 
feladatok ellátása céljából 2016. ,június 26-án a Lengyel Perszonális 
Plébánián (1103 Bp. Óhegy utca 11.) a Poznani felkelés 60. évfordulója 
alkalmából megrendezésre keriilő kopjafaavatásról (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Wygocki Richárdné elnök 

8. Tájékoztató a lengyel kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos 
feladatok ellátása céljából 2016. jímius 29-én a Bp., V. Városháza parkban 
az 1956 Lengyelország-Magyarország történelem és emlékezet című 



szabadtéri kiállítás megnyitójáról valamint a Poznani felkelés 60. 
évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő emlékülésről (szóbeli 

előterjesztés) 
Előadó: Wygocki Richárdné elnök 

Esetleges távolmaradását kérem, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal 431-87 48-as 
telefonszámán jelezni szíveskedjék. 

Budapest, 2016. június 8. 

Wygocki Richárdné s.k. 
elnök 



Készült: 

KŐBÁNYAILENGYELÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

1102 Budapest, Szent László tér 29. 

JEGYZŐKÖNYV 

a Kőbányai Lengyel Önkormányzat 2016. június 14-én 16.30 órai kezdettel a 
Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában (ll 05 Bp. X., Ihász u. 26.) 
földszint 7. szám alatti irodában megtartott képviselő-testületi ülésén. 

Jelen vannak: Wygocki Richárdné 
Garai Balázs 

elnök 
elnökhelyettes 
képviselő Segesdy Katarzyna Natalia 

A Kőbányai Polgármesteri Hivatal részéről tanácskozási joggal: 
dr. Éder Gábor jogász 
J ógáné 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 
előtetjesztésekkel együtt. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Segesd y Katarzyna 
Natalia bízza meg a Képviselő-testület. Kéri a szavazatok megtételét 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

5112016. (VI. 14.) Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testiiletének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítésével 
Segesdy Katarzyna N atalia képviselőt megbízza. 

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

Elnök: Isme11eti a napirendi pontokat, majd kéri a szavazatok megtéte lét. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 
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52/2016. (VI. 14.) 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 2016. évi költségvetésének 
módosítására ( szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Wygocki Richárdné elnök 

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai 
Lengyel Önkormányzat közötti Egyiittműködési megállapodás felülvizsgálata 
(szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Wygocki Richárdné elnök 

3. Beszámoló a lengyel hagyományok megőrzése céljából 2016. június 4-én 
megrendezett Lengyel Gyermeknapról (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Wygocki Richárdné elnök 

4. Tájékoztató a lengyel kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok 
ellátása céljából 2016. június 23-a és 26-a között megrendezésre keriilő 
hagyományos Szent László-napi ünnepségről (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Wygocki Richárdné elnök 

5. Tájékoztató a lengyel kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok 
ellátása céljából 2016. június 25-én megrendezésre kerülő Magyarországi 
Lengyelség Napja rendezvényről (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Wygocki Richárdné elnök 

6. Tájékoztató a lengyel kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok 
ellátása céljából 2016. június 26-án a Lengyel Kulturális Központban (1103 Bp. 
Óhegy utca ll.) megrendezésre kerülő Jan Szkodon Piispök festészet cimű 
kiállítás megnyitójáról (szóbeli előterjesztés 
Előadó: Wygocki Richárdné elnök 

7. Tájékoztató a lengyel kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok 
ellátása céljából 2016. június 26-án a Lengyel Perszonális Plébánián (1103 Bp. 
Óhegy utca 11.) a Poznani felkelés 60. évfordulója alkalmából megrendezésre 
kerülő kopjafaavatásról (szóbeli előtetjesztés) 
Előadó: Wygocki Richárdné elnök 

8. Tájékoztató a lengyel kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok 
ellátása céljából 2016. jímius 29-én a Bp., V. Városháza parkban az 1956 
Lengyelország-Magyarország történelem és emlékezet című szabadtéri kiállítás 
megnyitójáról valamint a Poznani felkelés 60. évfordulója alkalmából 
megrendezésre kerülő emlékülésről (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Wygocki Richárdné elnök 



l. napirendi pont tárgya: Javaslat a Kőbányai Lengyel Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének módosítására ( szóbeli előtet:_jesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 2016. évi költségvetés módosítása szükséges, 
mivel a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály tájékoztatása szerint az egyes főkönyvi 
számlákan nincs elegendő előirányzat. Ez után ismerteti a részletes átcsoportosítási 
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. 

53/2016. (VI. 14.) Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testiiletének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Lengyel 
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 17/2016. (II. 8.) határozatát az alábbiak 
szerint módosítja: 

05355191 
05351121 

0563112 

0567121 

Egyéb különféle dologi kiadások kiadásai 
Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 

Átcsoportosít 

Kisértékű informatikai gép, berendezés beszerzése 
Projektkód: 500010 

Beruházási célú, le nem vonható ÁFA 
Projektkód: 5000 l O 

-45 760 

-12 355 

45 760 

12 355 

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

2. napirendi pont tárgya: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és 
a Kőbányai Lengyel Önkormányzat közötti Együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Budapest Főváros Konnányhivatala törvényességi felhívást tett a Képviselő-testület 
felé amiatt, hogy a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
80. § (2) bekezdése szerint nem került sor 2016. január 31-éig a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Lengyel Önkormányzat közötti 
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Együttműködési megállapodás felülvizsgálatára. Javasolja, hogy az Együttműködési 
megállapodás változatlan tartalommal maradjon hatályban. Kéri a szavazatok megtételét 

Segesdy Katarzyna Natalia: Egyetért az elnökjavaslatávaL 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

54/2016. (VI. 14.) Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testiiletének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. A Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros 
Kormányhivatala törvényességi felhívása alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat és a Kőbányai Lengyel Önkormányzat közötti Együttműködési 
megállapodást változatlan tartalommal hatályban tartja. 

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

3. napirendi pont tárgya: Beszámoló a lengyel hagyományok megőrzése céljából 2016. 
június 4-én megrendezett Lengyel Gyermeknapról (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a lengyel hagyományok megőrzése 
céljából a 2016. június 4-én megrendezték a Lengyel Gyermeknapot a Nemzetiségek és 
Civil Szervezetek Háza (1105 Budapest, Ihász utca 26.) kertjében. A gyermekeket ugráló 
várral, arc festéssel, bohóccal és különböző kézműves foglalkozásokkal és rengeteg játékkal 
várták. Megkérték a kerületi Tűzoltóságtól a tűzoltóautót is bemutatóra és a gyerekeknek 
megtekintésre. Terveztek "Ország- város" vetélkedőt is a résztvevőknek. A gyermekeket 
és a szüleiket szendvics, üdítő, bográcsban főtt gulyásleves, sütemény és pogácsa várta. 
Köszöni a képviselők segítségét a szervezésben és a lebonyolításban. Kéri a beszámoló 
elfogadását, majd a szavazatok megtételét 

Garai Balázs: Egyetéli az elnökjavaslatávaL 

ElnUk: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

55/2016. (VI. 14.) Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete Wygocki Richárdné elnök 
beszámolóját a lengyel hagyományok megőrzése céljából a 2016. június 4-én a 
Nemzetiségek és Civil Szervezetek Háza (1105 Budapest, Ihász utca 26.) kertjében 
megrendezett Lengyel Gyermeknapról elfogadja. 
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4. napirendi pont tárgya: Tájékoztató a lengyel kulturális örökségének ápolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2016. június 23-a és 26-a között megrendezésre 
kerülő hagyományos Szent László-napi ünnepségről (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja képviselőket, hogy az lengyel kulturális örökségének ápolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzattal közösen 2016. június 23-a és 26-aközött megrendezik a hagyományos 
Szent László-napi rendezvényeket és kulturális programokat. A Képviselő-testület tagjai 
több eseményen is részt vesznek, többek között a "Kőbánya díszpolgára" és a Kőbányáért 
díj átadási ünnepségén, a Szent László-szobor koszorúzásán, és az azt követő fogadáson a 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban. Javasolja, hogy Szent László Napi 
kulturális rendezvény költségeihez bruttó 25 OOO Ft keretösszeget biztosítsanak a 2016. évi 
költségvetésben meghatározott dologi kiadások terhére. Kéri a beszámoló elfogadását, 

majd a szavazatok megtételét 

Segesdy Katarzyna Natalia: Egyetért az elnökjavaslatávaL 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

56/2016. (VI. 14.) Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete a lengyel kulturális örökségének 
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából elfogadja Wygocki Richárdné elnök 
tájékoztatóját a 2016. június 23-től - 26-áig tartó Szent László Napok rendezvényein - a 
"Kőbánya díszpolgára", a Kőbányáért díjak és elismerő címek átadási ünnepségén és a 
Szent László-szobor koszorúzása programjain - részt vesznek. A Szent László Napi 
rendezvény költségeihez bruttó 25 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 

5. napirendi pont tárgya: Tájékoztató a lengyel kulturális örökségének ápolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2016. június 25-én megrendezésre keriilő 
Magyarországi Lengyelség Napja rendezvényről (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az Országos Lengyel Önkormányzattal 
közösen megrendezésre kerülő Magyarországi Lengyelség Napja rendezvényről, valamint a 
Magyarországi Lengyelekért Díj átadási ünnepségen az Uránia Nemzeti Filmszínházban 
részt vesznek. Javasolja, hogy a Magyarországi Lengyelekért díj átadási ünnepség 
költségeihez bruttó 60 OOO Ft összeget biztosítsanak a 2016. évi költségvetés be~ 
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meghatározott dologi kiadások terhére. Kéri a beszámoló elfogadását, majd a szavazatok 
megtétel ét. 

Garai Balázs: Örömmel vesz részt a rendezvényen és Díjátadó ünnepségen. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

57/2016. (VI. 14.) Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testiiletének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete Wygocki Richárdné elnök 
tájékoztatóját a lengyel kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok 
ellátása céljából 2016. június 25-én megrendezésre kerülő Magyarországi Lengyelség 
Napja rendezvényről elfogadja. A rendezvény költségeihez bruttó 60 OOO Ft összeget 
biztosít a 2016. évi költségvetésben meghatározott dologi kiadások terhére. 

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

6. napirendi pont tárgya: Tájékoztató a lengyel kulturális örökségének ápolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2016. június 26-án a Lengyel Kulturális 
Központban (1103 Bp. Óhegy utca ll.) megrendezésre kerülő .Jan Szkodon Piispök 
festészet címíi kiállítás megnyitójáról (szóbeli előterjesztés) 

Einöle Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a lengyel kulturális örökségének 
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2016. június 26-án a Lengyel 
Kulturális Központban (1103 Bp. Óhegy utca ll.) megrendezésre kerülő Jan Szkodon 
Piispök festészet című kiállítás megnyitóján részt vesznek. Javasolja, hogy a kiállítás 
költségeihez bruttó 20 OOO Ft keretösszeget biztosítsanak a 2016. évi költségvetésben 
meghatározott dologi kiadások terhére. Kéri a beszámoló elfogadását, majd a szavazatok 
megtételét 

Garai Balázs: Örömmel vesz részt a kiállítás megnyitóján. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

58/2016. (VI. 14.) Kőbányai Lengyel Önkormánvzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete Wygocki Richárdné elnök 
tájékoztatóját a 2016. június 26-án a lengyel kulturális örökségének ápolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2016. június 26-án megrendezésre keriilő 
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kerülő .Jan. Szkodmí Püspök festészet címií kiállítás megnyitójáról elfogadja. A 
rendezvény költségeihez bruttó 20 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 
Felelös: elnök 

7. napirendi pont tárgya: Tájékoztató a lengyel kulturális örökségének ápolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2016. június 26-án a Lengyel Perszonális 
Plébánián (1103 Bp. Óhegy utca 11.) a Poznani felkelés 60. évfordulója alkalmából 
megrendezésre kerülő kopjafaavatásról (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselöket arról, hogy a lengyel kulturális örökségének 
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2016. június 26-án a Lengyel 
Perszonális Plébánián (1103 Bp. Óhegy utca ll.) a Poznani felkelés 60. évfordulója 
alkalmából megrendezésre kerülő kopjafaavatásán részt vesznek. Javasolja, hogy a 
kiállítás költségeihez bruttó 20 OOO Ft keretösszeget biztosítsanak a 20 16. évi 
költségvetésben meghatározott dologi kiadások terhére. Kéri a beszámoló elfogadását, 
maj d a szavazatok megtétel ét. 

Garai Balázs: Örömmel vesz részt a kopjafaavatáson. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

59/2016. (VI. 14.) Kőbányai Lengyel Önkormánvzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete Wygocki Richárdné elnök 
tájékoztatóját a lengyel kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok 
ellátása céljából 2016. június 26-án megrendezésre kerülő Lengyel Perszonális 
Plébánián. (1103 Bp. Óhegy utca ll.) a Poznani felkelés 60. évfordulója alkalmából 
megrendezésre kerülő kopjafaavatásán részt vesznek. A kopjafaavatás költségeihez 
bruttó 20 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 
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8. napirendi pont tárgya: Tájékoztató a lengyel kolturális örökségének ápolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2016. jímius 29-én a Bp., V. Városháza 
parkban az 1956 Lengyelország-Magyarország történelem és emlékezet című 
szabadtéri kiállítás megnyitójáról valamint a Poznani felkelés 60. évfordulója 
alkalmából megrendezésre kerülő emlékülésről (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a lengyel kulturális örökségének 
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2016. ,június 29-én a Bp., V. 
Városháza parkban az 1956 Lengyelország-Magyarország történelem és emlékezet 
című szabadtéri kiállítás megnyitójáról valamint a Poznani felkelés 60. évfordulója 
alkalmából megrendezésre keriilő emlékülésen részt vesznek. Javasolja, hogy a kiállítás 
költségeihez bruttó l O OOO Ft keretösszeget biztosítsanak a 2016. évi költségvetésben 
meghatározott dologi kiadások terhére. Kéri a beszámoló elfogadását, majd a szavazatok 
megtételét 

Garai Balázs: Örömmel vesz részt a megnyitón. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

60/2016. (VI. 14.) Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testiiletének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete Wygocki Richárdné elnök 
tájékoztatóját a lengyel kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok 
ellátása céljából2016. június 29-én a (Bp., V. Városháza park) az 1956 Lengyelország
Magyarország történelem és emlékezet című szabadtéri kiállítás megnyitójáról 
valamint a Poznani felkelés 60. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő 
emlékülésről elfogadja. A megnyitó ünnepség költségeihez bruttó l O 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 
érkezett, megköszöni a jelenlévők aktív részvételét, és a testületi ülést 16.55 órakor bezárja. 

................ c=.=n .. : .................... .. K.m.f . 

........ ~~ .... ~ ...... . 
Elnök Jegyzőkönyv -hitelesítő 
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