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A K6bdnyai Lengyel Onkorm{nyzat
K6pvisel6-testiilete

2017. janufr 9-6n 8.30 6rai kezdettel

a Nemzetisdgek 6s Civil Szervezetek Hdzttban
(l105 Bp. X., lhinzutca26.)

testiileti iil6st tart,
melyre ezfton meghivom.

Napirendi pontok:

l. Javaslat a K6bfnyai Lengyel Onkorm inyzat 2016. 6vi kamatbev6telek bev6telei,
valamint egy6b mtikiiddsi bev6telek elSirinyzatainak m6dositrisira (sz6beli
eloterjesztds)
Eload6: Wygocki Rich6rdne eln6k

2. A nemzeti, vagy etnikai nemzetis6g nyelvdn foly6 els6 6vodai beiratkoz:lsi 6vre
nevel6si 6s els6 iskolai dvfolyamra oktatr{si ig6ny felm6r6se (sz6beli eloterjesztes)
Eloado: Wygocki Richdrdne elnok

3. Javaslat a lengyel kulturrllis iiriiks6gdnek 6poLisrival kapcsolatos feladatok
elkltrisa c6ljfb6l 2017.janur{r 17-6n a Nemzetis6gek 6s Civil Szervezetek Hiziban
(1105 Bp. Ihfsz utca 26.) megrendezdsre keriil6 Magyar-lengyel kfiziszltir
bemutat6jzira (sz6beli eloterjesztds)
Eload6: Wl,gocki Rich6rdnd elnok

4. Javaslat a lengyel kulturrilis hagyom{nyok :ipoklsa c6ljfb6l az Orszd,eos Lengyel
6nkormrinyzat egyiittmtiktidve 2017.janurlr 28-itn 19.00 rirakor a Hotel Hung{ria
szrillod:lban (1074 Budapest, Rrikriczi rit 90.) megrendez6sre keriil6 Lengyel Brilon
va16 r6szv6telre (sz6beli eloterjesztds)
Eload6: W1'gocki Rich6rdnd elnok

5. Javaslat az Emberi Er6forrrisok Trlmogat{skezel6 riltal kiirt 2017. 6vi
n emzetis 6 g i p 6ly iuatokra val6 p iiy fuzatok b ea d {sa (sz6be I i el oterj esztes)
Eload6: Wy'gocki Rich6rdnd elncjk

6^ Javaslat a lengyel kulturflis hagyomfnyok 6pol{sa c6ljrib6l2017. ianuir l8-6n,
18.00 6rakor a K6riisi Csoma Sindor K6bfnyai Kultur{lis Kiizpont (K6CAFE)
(1105 Budapest, El6d utca l.) szrim alatt megrendez6sre keri.il6 Danka Zoltiln
fest6miiv6sz munk{ibd,l k6sztlt ,,Festm6nyek a lelkem tiikr6ben" cimti kirillit{s
megnyit6jira (sz6beli el6terjeszt6s)
El6ad6: Wygocki Richrirdnd elndk

Esetleges t6volmaradtisiit kdrem, a Polg6rmesteri Hivatal
sziveskedj6k.

Budapest, 2017 .janu6r 5.
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rOnANyAr LENGYEL oNronvrANyzar
KE PvIS E L6-rn sr tir,rrr

1102 Budapest, Szent Lhszlil t6r 29.

K6sziilt:

JEGYZ6TONYV

a K6b6nyai Lengyel Onkormilnyzat 2017 .janu6r 9-6n 8.30 6rai kezdettel
a Nemzetisdgek 6s Civil SzervezetekHdzfban (1105 Bp. X., lhiszl.26.)
ftildszint 7. szdm alatti irod6ban megtartott kdpvisel6-testiileti til6s6n.

Jelen vannak: Wygocki Rich6rdnd elndk
Garai Balflzs eln6khelyettes
Segesdy KatarzynaNatalia kdpvisel6

A K6bSnyai Polgrirmesteri Hivatal r6sz6r6l tanicskozfsi joggal:
dr. Eder G5bor jogirsz
J6g6n6 Szabados Henrietta civil 6s nemzetisdgi referens

Wygocki Richrlrdn6, a K6b6nyai Lengyel Onkormiinyzat elndke iidvozli a
megjelenteket 6s a rendes testi.ileti til6st megnyitja. Meg6llapida, hogy a testiileti
iil6sen 3 f6 k6pvisel6 megielent, 6s a testiilet hat6rozatk6pes. Bejelenti, hogy a
jegyz6kdnyv magyar nyelven kdsziil. K6r mindenkit, hogy az iil6s jelenl6ti iv6t irj6k
al6, ameLy a jegyzokdnyviik, amely kdzokiratnak min6siil mell6klet6t k6pezi az
elkdszitett meghiv6val es az ir6sbeli eloterjesztdsekkel egytitt. Javasolja, hogy a
jegyz6k0nyv hitelesft6sdvel Garai Bal6zs k6pvisel6t bizza meg a K6pvisel6-testtilet.
Kdri a szav azatok megt6tel6t.

Elniik: A Kdpvisel6-testtlet 3 f6vel hatdrozatkdpes.

1/2017. (I. 9.) K6binvai Lenevel Onkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hathrozata
(3 igen, egyhangf szavazattal)

K6bSnyai Lengyel Onkorm6nyzat Kepvisel6-testUlete a jegyz6kdnyv hitelesit6s6vel
Garai Balins k6pvisel6t megbizza.

Elniik: Bejelenti, hogy a jegyzlkdnyvet J6gdnd Szabados Henrietta civil 6s nemzetisdgi
referens vezeti.

Elndk: Ismerteti a napirendi pontokat, majd k6ri a szavazatokmegt6tel6t.

Elniik: A K6pvisel6-testiilet 3 f6vel hattuozatkdpes.
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2/2017. (I. 9.) K6brinvai Lensvel Onkorm:lnvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hat6,rozata
(3 igen, egyhangu szavazattal)

K6b6nyai Lengyel Onkorrn6nyzat Kdpvisel6-testtilete a testiileti iil6s napirendj6t az
al6bbiak szerint fogadja el:
l. Javaslat a K6b6nyai Lengyel Onkorminyzat 2016. 6vi kamatbev6telek

bev6telei, valamint egy6b mtikiid6si bev6telek ellirilnyzatainak
m6dosftisira (szobeli el6terj eszt6s)
El6ado: Wygocki Rich6rdne elnok
A nemzeti, vagy etnikai nemzetis6g nyelv6n foly6 els6 6vodai beiratkozisi
6vre nevel6si 6s els6 iskolai 6vfolyamra oktatisi ig6ny felm6r6se (szobeli
el6terjesztes)
Eloado: Wygocki Rich6rdn6 elnOk
Javaslat a lengyel kulturilis iiriiks6g6nek 6poLlsfval kapcsolatos feladatok
ellftisa c6lj6b6l 2017. januir 17-6n a Nemzetis6gek 6s Civil Szervezetek
Hizi,}an (1105 Bp. Ihisz utca 26.) megrendez6sre keriil6 Magyar-lengyel
k0zisz6tir b e m uta t6 jir a (szobel i el 6terj e szt6s)
El6ado: Wygocki Richdrdnd elnok
Javaslat a lengyel kulturdlis hagyominyok 6pol6sa c6ljib6l az Orszfgos
Lengyel Onkormrinyzat egyiittmiikiidve 2017. janurlr 28-in f9.00 6rakor a
Hotel Hung6ria szrillodrlban (1074 Budapest, RSk6czi ft 90.) megrendez6sre
kerii16 Lengyel B6lon val6 r6szv6telre (sz6beli el6terjeszt6s)
Eloado: Wygocki Richdrdnd elnok
Javaslat az Emberi Erriforrisok Tdmogat6skezel6 rlltal kiirt 2017. 6vi
nemzetist6gi pirlyizatokra va16 p6ly6zatok bead6sa (szobeli eloteriesztds)
Eloado: Wygocki Richardn6 eln6k
Javaslat a lengyel kultur6lis hagyominyok ipokisa c6lj6b6l 2017. janurlr
l8-6n, 18.00 6rakor a K6riisi Csoma S6ndor K6b:lnyai Kulturrllis Kiizpont
(KOCAFE) (1105 Budapest, El6d utca 1.) szim alatt megrendez6sre keriiki
Danka Zoltin fest6miiv6sz munk6ib6l k6sziilt ,,Festm6nyek a Ielkem
tiikr6ben" cimti kirlllitis megnyit6j6ra (szobeli el6terjeszt6s)
Eloado: W'ygocki Rich6rdne elndk

1. napirendi pont tirgya Javaslat a K6binyai Lengyel Onkorm ilnyzat 2016. Gvi
kamatbev6telek bev6telei, valamint egy6b miikiid6si bev6telek el1irinyzatainak
m6dositris6ra (sz6beli el6terj esztds)

Elniik: Ti$ekoztatja a kdpvisel6ket arr6l, hogy a 09408219 egydb kamatbevdtelek
bev6telei f6kdnyvre 61 Ft, valamint az egyeb kiil6nf6le mrikdd6si bevdtelek (09411199)
6 Ft 6rkezett, amely dsszegekkel a kiad6si ellirinyzat emeldse sziiksdges. Ez utin
ismerteti a m6dositdsi javaslatot 6s k6ri a k6pvisel6ket, hogy mondj6k el v6lemdnytiket,
egyetdrtds eset6n tegydk meg szavazataikat.

Garai Bal6zs: Egyet6rt az elndk javaslat6val.

5.

6.
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Elniik: A K6pvisel6-testiilet 3 fovel hat6rozatkdpes.

3/2017. (I. 9.) K6b6nvai Lenevel 6nkorminvzat K6pvisel6-testtilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangf szavazattal)

1.. Kobrinyai Lengyel Onkorm6nyzatK6pvisel6-testiilete m6dosida a K6b6nyai Lengyel
Onkorm6nyzat 2016. 6vi k6ltsdgvet6s6rol sz6l6 1712016. (II. 8.) hat6rozatit a 011140
korminyzati funkci6 k6don 6s a 2016.6vi egy6b kamatbevdtel bev6teleit (09408219)
61 Ft-ot, valamint az egyeb ktilonf6le mtikod6si bev6telek (0941 I 199) 6 Ft-ot az alabbi
fokdnyvre helyezi:

09408219 Egydb kamatbevdtelek bev6telei
09411199 Egy6b kiildnf6le miik6d6si bev6telek
0535512 Dijak, egy6b befiz. kiad.

6t
6

67

2. EzenhatSrozatot 2016. december 3l-tol kell alkalmazni. A K6pvisel6-testiilet felkdri
az elndkdt a szi.iks6ges intdzked6sek megt6tel6re.
Hat6rido:
Felelos:

azonnal
elndk

2. napirendi pont tirgya A nemzeti, vagy etnikai nemzetis6g nyelv6n foly6 els6
6vodai beiratkozisi 6vre nevel6si 6s els6 iskolai 6vfolyamra oktatisi ig6ny
felm6r6se (sz6beli eloterj esztds)

J6g6n6 Szabados Henriettaz Tdjdkoztafa a Kdpviselo-testtiletet an6l, hogy a
Nemzeti kdznevel6srol sz6l6 20ll.6vi CXC. tOrvdny 83. $ (7) bekezddse alapj5n a
magyar nyelvi elbkeszites, a nemzetisdg nyelvdn foly6 nevel6s 6s oktat6s irrinti ig6nyt
a teleptil6si Onkormiinyzat, az Lllami intezmenyfenntart6 krizpont dvente koteles
felmdrni az erintett els6 6vodai nevel6si 6vre, els6 iskolai 6vfolyamra beiratkozni
szdndekoz6k kdr6ben az lrdekelt telepiildsi nemzetisdgi dnkorm6nyzat 6s az orszirgos
nemzetisdgi dnkorm fny zat bevon6s6val.

Elndk: Kdszdni ati$ekoztat6st. Elmondja, hogy k6b6nyai sziil6k reszdrbl nem 6rkezett
ilyen igdny, ezdrtjavasolja, hogy ne ig6nyelj€k az els6 6vodai beiratkozitsi dvre a
nemzetis6gi nyelven foly6 nevel6st. A K6b6nyai Lengyel Onkorm6nyzat tovdbbra sem
tart ig6nyt a keriiletben lengyel anyanyelven foly6 neveldsre az els6 6vodai
b eir atkozitsi 6vre. K6ri a szav azatok m egt6te I dt.

Garai Bal6zs: Egyetdrt az eln6k javaslatiival.

Blniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 f6vel hat6rozatkdpes.
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4/2017. (I. 9.) K6brlnvai Lenevel Onkorm6nvzat K6pviset6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. Kob6nyai Lengyel Onkormdnyzat K6pvisel6-testiilete a Budapest X., keri.ilet6ben a

201712018. tandvben nem tart ig6nyt lengyel anyanyelven folyo neveldsre az els6
ovodai beiratkoz6si 6vre.

2. A K6pviselo-testi.ilet felk6ri az elndkdt a sztikseges int6zked6sek megt6tel6re"
Hat6rido:
Felel6s:

Hatdrido:
Felel6s:

azonnal
elnok

azonnal
elnok

Elntik: Tovrlbb6 elmondja, hogy k6b6nyai sztilSk reszerol nem 6rkezett ilyen igdny,
ezert javasolja, hogy ne igdnyeljdk az els6 iskolai 6vfolyamra a nemzetis6gi nyelven
foly6 oktat6st. A K6b6nyai Lengyel Onkorm6nyzat tovhbbra sem tart ig6nyt a

kerUletben lengyel anyanyelven foly6 oktat6sra az elso iskolai 6vfolyamra beiratkoz6k
eset6ben. K6ri a szav azatok megtdtel6t.

Garai Bal6zs: Egyet6rt az eln6k javaslat6val.

Elniik: A Kdpviselo-testtilet 3 f6vel hatirrozatkdpes.

5/2017. (I. 9.) K6brlnvai Lengvel 6nkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatilrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. K6b6nyai Lengyel Onkorminyzat K6pvisel6-testiilete a Budapest X., keri.iletdben a

201712018. tan6vben nem tart igdnyt lengyel anyanyelven foly6 oktat6sra els6 iskolai
6vfolyamra beiratkoz6k eset6ben.

2. A Kdpviselo-testiilet felkdri az elndkdt, hogy a dont6srSl a Klebelsberg
Int6zm6nyfenntartd Kiizpont Budapest X. Tankeriilete (1102 Budapest, Korosi
C soma s6t6ny 8 .) igazgat6j rit ir6sb an tilekoztassa.

3. napirendi pont thrgya: Javaslat a lengyel kulturflis iiriiks6g6nek rlpol6srival
kapcsolatos feladatok ell:itrisa c6ljfb6l 2017. janu6r 17-6n a Nemzetis6gek 6s Civit
Szervezetek Hrizfban (1105 Bp. Ihisz utca 26.) megrendez6sre keriil6 Magyar-
lengyel k6.zisz6thr bemutat6jira (szobeli elSterjeszt6s)

Elniik: Tilekoztatja a kepvisel6ket arr6l, hogy a lengyel kulturdlis iiriiks6g6nek
ripolfsrlval kapcsolatos feladatok ell6tisa c6ljib6l 2017. janu6r 17-6n 

^Nernzetisdgek 6s Civil Szervezetek Hazaban (1105 Bp. Ihdsz utca26.) megrendezt6k a

Magyar-lengyel k6zisz6thr bemutat6 jhra, amelyet Busko Andras mutatott be. A
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szotilr cimszo6llomdnya sz6mos internetes hivatkoz6st is figyelembe vesz, rnelyekre a

szotdrhaszn6loknak sziiksege lehet. Term6szetesen a keziszotdr cimsz6anyag csak a
legsziiksdgesebb szavakat 6s kifejezdseket tartalmazza, nem terjedhet ki minden
szaktertiletre 6s fbgalomk6rre" A keziszot6r terjedelm6ndl fogva azonban tobb ezer

sz6, idiomatikus szokapcsolat, vonzatos kifejez6s, p6ldamondat, sz6l6s 6s kozmond6s
talalhat6. E keziszotdr azonban nem egyszenien a nagy szotixak reduk6lt vdltozata,
hanem sz6mos rij von6ssal is rendelkezik. Az est fogadSssal 6s bar6ti besz6lgetdssel
zirult. Javasolja, hogy a rendezv6ny szervez6s kolts6geihez brutto 20 000 Ft
keretosszeget biztositsanak a 2017 .6vi kdltsdgvet6sben meghat6rozott dologi kiad6sok
terh6re. K6ri a besz6molo elfogad6sat. majd a szayazatok megt6telet.

Garai Balizs: Oromrnel vett r6szt a konyvbemutat6n.

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

6/2017. (I. 9.) K6b6nvai Lenevel Onkormfnvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. K6b6nyai Lengyel Onkormtnyzat K6pviselS-testiilete Wygocki Rich6rdnd eln6k
besz6molojat a lengyel kulturilis tiriiks6g6nek 6pol6sival kapcsolatos feladatok
ellitisa c6ljrib6l 2017. januir 17-6n Nemzetisdgek es Civil Szervezetek Hhzfhan
(1105 Bp. Ihtsz utca 26.) megrendezdsre kertil6 Magyar-lengyel sziltir
ktinyvbemutat6jrir6l elfbgadja. A rendezv6nyszervez6s kolts6geihez brutt6 20 000 Ft
keretosszeget biztosit a 2017. 6vi kolts6gvet6sben meghat6rozott dologi kiadasok
terhere.

2" A K6pviselo-testtilet felkdri az elnokot a sztiks6ges int6zkeddsek megt6tel6re.
Hat6rid6:
Felelos:

azonnal
elnok

4. napirendi pont thrgya: Javaslat a lengyel kulturflis hagyom6nyok 6pol6sa
c6lj{b6l az Orszirgos Lengyel Onkorm ilnyzattal egyiittmtikiidve 2017. janu:lr 28-
6n 19.00 6rakor a Hotel Hungiria szrillod6ban (1074 Budapest, Rik6czi rit 90.)
megrendez6sre keriil6 Lengyel B6lon val6 r6szv6telre (sz6beli eloterjeszt6s)

Elniik: Tilekoztatja a k6pviseloket arrol, hogy a lengyel kulturilis hagyominyok
6pol6sa c6ljrlb6l egytittmtikodve az Orsz6gos Lengyel Onkorm6nyzattal 2017 . janu6r
28-in,19.00 megszervezik a Lengyel Brilt a Hotel Hungiria szrillodriban (Budapest,
R6koczi [t 90.). Javasolja, hogy a k6pvisel6k vegyenek reszt a B6lon 6s a

rendezv6nyszeryezes, reprezentiici6, dologi es szallit6s koltsegeihez brutto 120 000 Ft
keretdsszeget biztositsanak a2017. evi k6lts6gvetesben meghat6rozott dologi kiad6sok
terhere. K6ri a szavazatok megt6teldt. Javasolja a k6pvisel6knek, hogy fogadj6k el a

besz6mol6t.
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Segesdy Katarzyna Natrllia 6s Garai Bal6zs: Egyet6rtenek az eln6k javaslat6val.

Rdszt vesznek a Lengyel B61on.

Elniik: A K6pviselo-testiilet 3 fdvel hat6rozatk6pes.

7/2017. (I. 9.) K6brlnyai Lenevel 6nkormdnvzat K6pviset6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. K6b6nyai Lengyel Onkorminyzat Kepvisel6-testiilete Wygocki Rich6rdnd eln6k
tajekoztat6j6t a lengyel kultur6lis hagyomrlnyok 6pol6sa c6lj5b6l egyiittmiikiidve
az Orszigos Lengyel Onkormhnyzattal 2017. janludr 28-6n, 19.00 orakor a Hotel
Hung6ria sz:illodriban (Budapest, R6koczi ut 90.) rnegrendezdsre kertil6 Lengyel
B:ll16l elfogadja. A rendezv6nyszervez6s, sz6llit6s, dologi 6s reprezentdci6s
koltsegeihez brutt6 120 000 Ft keretosszeget biztosit a 201J. evi kdltsdgvet6sben
meghat6rozott dologi kiad6sok terhdre.

2. A K6pvisel6-testtilet felkdri az elnokot a sztiks6ges int6zked6sek megt6tel6re.
Hat6rido:
Felelos:

azonnal
elnok

5. napirendi pont thrgya: Javaslat az Emberi Er6forrSsok T6mogatfskezelo 6ltal
kiirt 2017. 6vi nemzetis6gi phlyfizatokra val6 pitlyirratok beadisa (sz6beli
el6terjesztds)

Elniik: Javasolja, hogy az Emberi Eroforr6sok Tdrnogataskezelo iital kiirt 2017. evi
nemzetisdgi pdlydzatokra nyirjtsanak be 3 db pdlydzatot: Szent Lhszl6 kir6ly
eml6krit, Derenki bricsri-300 6ves 6vfordu16 eml6ktrira, Lengyel-magyar sziil6kkel
rendelkez6 gyerekek tiborozSsa 6s a K6brlnyai Lengyel Onkorm Snvzat weblap
oldal cimmel. A piiydzat bead6si hatdrideje: 2017. janu6r 15. A nemzetis6gi
t6mogat6sok celja, hogy a nemzetisegi t6rvdny hat|lya al6 tartozo magyarorszdgi
nemzetisdgeket nyelviik, kulturilis hagyominyaik, szellemi 6s tirgyi iiriiks6giik
m6lt6 ripol6s:{ban segitse, ds ezzel hozzi\6rd.ion Magyarorszitg kultur6lis
sokszinrisdgdnek rnegtart6s6hoz. TSmogatSst n6gy kateg6riiban lehet igdnyelni: a

forr6s felhaszn6lhato nemzetisegi civil szervezetek mrik6ddsdre, a magyarorsz6gi
nemzetisdgek szellemi ds tirgyi eml6keinek 6pol6s6ra, kulturSlis rendezvdnyekre 6s

nyelvi kornyezetben rnegval6sulo t6borokra, valarnint az anyaorsz6gok
kozrernrikod6sdvel megval6sulo nemzetisegi pedag6gus-tov6bbk6pz6sekre.
Keri a k6pvisel5ket, hogy rnondjak el javaslataikat. majd k6ri a szavazatok rnegtdtelet.

Garai Bal6zs: Egyetert az elnok javaslat6val. Segit apiiyazat bead6s6ban.

Elniik: A K6pviselo-testiilet 3fovel hatarozatkepes.



7

8/2017. (I. 9.) K6binvai Lensvel 6nkorminvzat K6pvisel6-testiitet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

l. K6b6nyai Lengyel Onkorm6nyzat Kdpviselo-testtilete az Emberi Er6forrasok
T6mogat6skezel6 iital a 2017.6vi nemzetis6gi piiyfizatok kulturilis rendezv6nyek
programjainak t6mogat6s6ra kiir6sra keriilo piiydzaton 4 db p6lyinattal vesz r6szt:

Szent Litszl6 kirily eml6krit, Derenki bricsri-30O 6ves 6vfordul6 eml6ktrira,
Lengyel-magyar sziil6kkel rendelkez6 gyerekek thborozflsa 6s a K6brlnyai
Lengyel Onkorm6nyzat weblap oldal cirnmel.

2. A Kdpviselo-testiilet felk6ri az eln6kdt a sziikseges int6zkeddsek rnegteteldre.
Hat6rid6:
Felelos:

2017.janu6r 15.

elndk

6. napirendi pont tirgya: Javaslat a lengyel kultur6lis hagyom6nyok 6pol6sa

c6ljib6l 2017. januir 18-6n, 18.00 6rakor a K6riisi Csoma S:lndor K6binyai
Kulturrilis Kiizpont (KOCAFE) (1105 Budapest, El6d utca 1.) szfm alatt
megrendez6sre keriil6 Danka Zolthn fest6miiv6sz munkrlib6l k6sziilt
,,Festm6nyek ^ lelkem tiikr6ben" cimii kirlllit6s megnyit6jira (sz6beli

eloterjeszt6s)

Elniik: Ti$ekoztatja a k6pvisel6ket arrol, hogy a lengyel kulturilis hagyominyok
6pol6sa c6ljrlb6l 2017. janu6r 18-6n ki6llit6s nyilik Danka Zoltin gralikiib6l a

Kordsi Csoma S6ndor Kultur6lis K6zpontban (1105 Budapest, El6d utca l.) A
rendezvdnyre az ismertebb nev6n fOSZt Kocafeban kertil sor este 6-kor" A
.,Festm6nyek a lelkem tiikr6ben" cimii ki6llit6st Jog6n6 Szabados Henrietta,
Budapest Fov6ros X. keri.ileti K6b6nyai Polg6rmesteri Hivatal6nak civil 6s nemzetis6gi
referense nyitja n-reg. Fell6p a Szent Kinga Korus Socha Karolina vezenyletevel, majd
Danka Zoltdn fest6mtiv6sz t6rlatvezetdst tart a k6peir6l n6pes k6z6ns6g elott. A
megnyito utan a jelenlev6k megtekintethetik a szines grafik6kat, majd kdtetlen
beszelgetessel folytat6dik. Javasolja, hogy a kdpviselSk vegyenek r6szt a ki6llit6son ds

a rendezvenyszervez6s koltsdgeihez brutt6 60 000 Ft keretosszeget biztositsanak a

2017. 6vi k6lts6gvet6sben meghat6rozott dologi kiad6sok terh6re. K6ri a szavazatok
megt6te16t. Javasolja a k6pviseloknek, hogy fogadj6k el a besz6mol6t.

Garai BalSzs: Egyet6rt az elnok javaslatdval.

Elniik: A Kdpvisel6-testtilet 3fovel hatarozatkdpes.

9/2017. (I. 9.) K6binvai Lensvel 6nkormf nvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

L K6b6nyai Lengyel Onkormimyzat Kepviselo-testtilete Wygocki RichSrdn6 elnok
t6jdkoztatojat a lengyel kulturilis hagyomrinyok:ipol6sa c6ljrlb6l 2017.janu6r 18-
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6n, 18.00 6rakor a K6rosi Csoma S6ndor Kultur6lis K6zpontban (1105 Budapest, El6d
utca 1.) megrendezlsre kertil6 Danka Zoltin fest6mtiv6sz munkiib6l k6sziilt
,,Festm6nyek a lelkem tiikr6ben" cimii kiillitis megnyit6jfr6l elfogadja. A
rendezv6nyszervezes koltsdgeihez brutto 60 000 Ft keretosszeget biztosit a 2011. evi
kdlts6gvet6sben meghatarozott dologi kiadasok terhere.

2. A Kepviseld-testiilet felk6ri az elndkot a sziiksdges int6zked6sek megtdtel6re.
Hatdrid6:
Felel6s:

azonnal
elnok

Elniik: Megrillapitja, hogy tovdbbi javaslat vagy 6szrev6tel a kdpvisel6k rdszerol nern
6rkezett, megkdszoni q-jsQnl6v6k aktiv rdszvetelet, 6s a testtileti tilest 8.55 kor
bezitrja.

K.m.f.

CIu* $rfr
Jdlyzokdnyv- h i te I e s it6

f:grl&
*ffie



JELENLETI iv

a K6br{nyai Lengyel Onkormfinyzat
2017.janurflr 9-6n 8.30 6rai kezdettel

megtartott testiileti iil6s6n

l.i Wygocki Rich6rdn6

2.1 GaraiBalilzs

3./ Segesdy Katarzyna Natalia

Meghivottak:

dr. Eder Gribor jog irsz:.. 6 l*a:
J6g6n6 Szabados Henrietta referens:. qf#'


