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MEGUiVO

A K6br[nyai Bolgfr Onkormrinyzat
K6pvisel6-testillete

2017. okt6ber 26-fin 8.00 6rai kezdettel

a Kordsi Csoma S6ndor Kob6nyai Kultur6lis Kdzpont, KOSZI
(1105 Bp. X., El6d utca 1.)

testiileti iil6st tart,
melyre eztton meghivom.

Napirendi pontok:

1. Beszf mol6 a trolgrlr kultur6lis iiriiks6g6nek 6pol6s6val kapcsolatos
feladatok ellStfsa c6ljib6l 2017. augusztus 12-6n megrendezett Bolgir
Zenei Estr6l (sz6beli el6terjesztds)
El6ado: Nagy Istv6n elnok

2. Besz6mol6 a bolgrlr kultur6lis iiriiks6g6nek 6pol6s6val kapcsolatos
feladatok ellitrlsa c6ljrlb6l 2017. augusztus 20-6n megrendezett Szent
Istv6n-napi iin neps6gre (sz6beli el6terj eszt6s
Eload6: Nagy Istv6n elndk

3. Beszimol6 a bolgrlr kulturilis iiriiks6g6nek Spol6s6val kapcsolatos
feladatok ellitisa c6ljrlb6l 2017. szeptember 2-6n 6s szeptember 3-6n
m egren d e zett X. K6bri nyai Rendv6delm i Napr6l (szobeli el6terj esztes

Eloado: Nagy Istv6n elnok
4. Beszimol6 a kulturSlis iiriiks6g6nek 6pol6sival kapcsolatos feladatok

elLitrisa c6ljrib6l a K6binyai Orm6ny Onkornr6nyzat riltal 2017.
szeptember 28-5n megrendezett 6rm6ny ltiiggetlens6g Napja
rendezv6nyr6l (szobeli el6terjesztds)
El6ado: Nagy Istv6n elnOk

5. Beszfmol6 a kulturrilis hagyominyok 6pol6sa c6ljib,6l a K6bfnyai Szerb
Onkorminyzat 6ltal a Szerb Kultrira H6napja keret6n beliil 2017.
szeptember 30-6n, 19.00 6rakor a K6riisi Kultur6lis Nonprofit Kft (1105
Budapest, Szent Lirszl6 t6r 7-14.) I. szimri szinhiruterm6ben megrendezett
,,Vujicsics egyi.ittes" esten val6 r6szv6tel16l (sz6beli eltrterjeszt6s)
Eloado: Nagy Istv6n elnok

6. Besz6mol6 a bolgf r kulturilis iiriiks6g6nek 6polSsSval kapcsolatos
feladatok ellitr{sa c6ljib6l az Aradi v6rtanfk tisztele't6re 2017. okt6ber 6-
rin 10.00 6rakor megrendezett megeml6kez6s16l (sz6beli eloterjeszt6s)
Eloado: Nagy Istv6n elndk

7. Beszdmol6 a bolgdr kultur6lis iiriiks6g6nek ipol:lsival kapcsolatos
feladatok elLltisa c6ljrlb6l egyiittmiikiidve tfrsszervezfkfnt a Bolgr{r
Orsz6gos 6nkorm6 nyzattal 2017. okt6ber 18-6n a magyar-bolgrlr baritsig
napja alkalmfb6l Sz6firlban megrendezett kiizponti iinneps6gr6l (szobeli
eloterjeszt6s)
E,l5ad6: Nagy Istv5n elnok



8. Besz6mol6 a bolg6r kultur6tis iiriiks6g 6pol6s6val kapcsolatos feladatok

ell6t6sa c6ljfb6l iotl. okt6ber 23-in az 1956-os forradalom alkalm6b6l

megrendezettmegeml6kez6s16l(szobelieloterjesztes)
E,l6ado: NugY IstvSn elnok

Javaslat a bolgar kulturalis iiriiks6g6nek 6polSs6val lkapcsolatos feladatok

eil6t6sa c6lj6b6t 2Or7.okt6ber 26-6; 9.00-12.00 6ra kiiiziitt a K6riisi csoma

sindor K6b6nyai Kulturilis Kiizpont 41. term6ben (1105 Budapest' Szent

L6szl6 t6r 7-14.) megrendez6sie keriit6 Nemzetis6gi Onkormrlnyzati

k6pvisel6k kiitelez6 k6pz6s6re (sz6beli el6terjesztds)

El6ado: NagY Istv6n elnok

Javaslat ^ bolg6r kultu16lis tirtiks6g 6po16s6val hapcsolatos feladatok

ellitrlsa c6lj6b6l 2017. november 4-6n 
^megrendez6sre keriil6 Nemzeti

Gyasznap,, alkalm6b6l a koszorriz6si iinneps6gre (szobeli eloterjesztes)

Eloado: NagY Istv6n elnok

Javaslat a Budapest F6viros X. keriilet K6binyai Onkormhnyzat hltal

2017. november 23-hn megszervez6sre kertil6 kiizmeghallgatfson val6

r6szv6telre (szobeli eloterj esztes)

E,loado: Nagy Istv6n elnok

Javaslat a Kon6nyai Bolg6r Onkormi nyzat 2017,. 6vi kiizmeghallgatis

id6pontj6nakmeghathroz6s6ra(szobeliel6terjeszt6s)
Eloado: NagY Istv6n elnok

T6j6koztat6 a bolgar kulturalis hagyominyok '6rz6se c6lj6b6l 2017 '

november z4-6n ^ szovjetuni6ba hurcolt magyar politikai rabok 6s

k6nyszermunkasok eml6k6re megrendez6sre keriil6 eml6kt6bla

koszorrizisi iinneps6g16l (szobeli el6terjeszt6s)

hagyominyok lrzlse c6ljib6t hagyom6nyol

t<ilIiOtOsOr. O. megt6rgyal6s6ra (szobeli

Eloado: NugY Istv6n elnok

Javaslat a bolg6r hagyomfnyok meg6rz6se c6lj6b6l,:2017' november m6sodik

fel6ben megrende iirr" keriil6 
- 
n6prajzi klubfoglalkozfsr6l (szobeli

eloterieszt6s)
ElSado: NagY Istv6n elnok

Javaslat a bolg6r kulturilis hagyom6nyok 6rz6se. c6lj6b6l 2017 ' november

18-6n megrendez6sre keriil6 hagyom6nyls Bolg6r lLfjfsfgi N6pt6nc 6s Zenei

Fesztivil,,Bulfest" rendezv6ny t<ijeldles6re Zs megt6rgyal6s6ra (szobeli

el6terjeszt6s)
E,loado: NagY Istv6n elnok

Javaslat a bolgar kulturilis hagyominyok rlpolisa c6lj6b6l2017 ' november

25-6n 19.00 6rakor a Bolg6r Miivel6d6si H6zba (1097 Budapest' v6g6hid

utca 62.) megrendez6sre keriild ,,Kamen Donev: Egy vid6ki tanit6 n6zetei,,

cimii el6adSson val6 r6szv6telre (szobeli el6terjeszt6s)

E,loado: NagY Istv6n elnok

9.

10.

11.

t2.

13.

t4.

15.

16.

El6ado: NagY Istv6n elnok

Javaslat a bolgir kulturilis
..Dimitroden" rendezv6nY

eloterjeszt6s)

t7.



18.

19.

20.

21.

22.

JavaslatabolgirkulturflishagyomSnyok6pol6sac6lj6b6|20ll.december
5-6n16.306rakoraK6rtisiCsomasanoorK6b6nyaiKultunllisKiizpont,
Koszl (1105 up. x., nr6d utca 1.) megrendezgsle- keriil6 ,,8o196r orthodox

ka16csonyitinnepsegenval6r6szv6telre(sz6belieloteqleszt6s)
Eloado: NagY Istv6n elnok

Javaslatat6liBolg6rMIKULAS-NIKULDENGyereknap'kijeliil6s6re6s
megt6rgyal6s6ra 

-u kultur6lis iiriiks6g6nek 6prc16s6val kapcsolatos

fela"d atoi< ellitis a c6lj 5b6l (szob eli el6terj eszt6s)

Eloado: NagY Istv6n elndk

Javaslat a bolgSr kultrira terjeszt6se c6lj6b6l a -Malko 
Teatro k6tnyelvii

b6bel6ad6s hij etol6s6re 6s rn.gi6.gyal6s6ra (szobeli eloteri esztes)

Eloado: NagY Istv5n elnok

Javaslat a bolgir kultrira terjeszt6se c6lj5b6l a Nlalko Teatro k6tnyelvti

bSbel6ad6st<ijettitos6re6smegt6rgyal6s6ra(szobelielSterjesztes)
E16ad6: NagY Istv6n elnok

Javaslat a bolg6r kultur6lis iiriiks6g6nek 6pol6s6vall kapcsolatos feladatok

ell6t6sa c6lj6b6l r6szv6telr. u N-.rnzetisigek Napja alkalmib61 2017 '

december 9-6n K6riisi Kulturatis Nonptont Kft r[1105 Budapest' szent

L6szl6 t6r 1-14.) 1. sz6mu t..*ol* megrendez6sre keriil6 nemzetis6gek

hagyominyorzokaricsonyiiinneps6gre(szobelieloterjesztes)
El6ad6: NagY Istv6n eln6k

Esetleges t6volmarad6s6t k6rem, a Polg6rmesteri

sziveskedj6k.

Budapest, 2017. okt6ber 20'

Hivatal 433 -8141 -as telefonsz trmin ielezti



T6gANYAI BoLGAn ONronnnANYzar
KEPvrsEl6-rnsrUlnrn

1102 Buda Szent Liszt6 t6r 29

K6sziilt:

Jelen vannak:

JEGYZ6K6NYV

aK6b6nyaiBolg6ronkorm6nyzat20|7.okt6ber26-in8.006rai
kezdettel a K6rOsiCsoma S6ndoi fOUaryai Kultur5lis K6zpont' 6OSZI

(1105 Bp. X., EI6d utca 1.) I emelet 10. sl6m alatti nemzetisdgi irod6ban

me gtartott k6pvisel6-testtileti ii16s6n'

Nagy Istv6n
Szak6cs Ferencnd

Nackina Hrisztova Eliszaveta

elndk
eln6khelYettes
k6pvisel6

AK6b6nyaiporgirm:ffi 
:iH;l,l,r1sz6r6rtanacs\ooli;'r'u::33t'

iogane szabados Henrietta civil 6s nemzetis6gi referens

Nagy Istvin, a K6b6nyai 8olg6r-Onkormsnyzat elnoke iidvozli a megielenteket es a

rendes testiileti i.il6st megnyitja. tUelattapitja, ho.gy a testiileti til6sen 3 f6 k6pviselo

megielent, 6s a testtil etnitaroLattep.-s. ne3eienti, noel a jegyz6kdnyv magyar nyelven

k6sziil. K6r mindenkit, hogy u, tirerl.f.nl.ti ivdt iiiau"uti, amely a iegyz'konyvtik'

amery kozokiratnut .rirorii me*er.reieit ep.ri az erkeszitett meghiv6val 6s az irdsbeli

elSterj eszt6sekkel e gYtitt'

Javasolja, hogy aiegyzoki5nyv hitelesitds6vel Szak6cs Ferencn6 k6pvisel6tbizzameg

u iJp"it.tti-testtitlt. keti a szavazatok megt6tel6t'

Elniik: A Kdpvisel6-testtilet 3 f6vel hatdrozatk6pes'

Bole6r 0
\rJl!vl " \zr' -"" 

_

G tgpn, egYhangf szavazattal)

K6b6nyai Bolgar OnkormSn yzat Kepvrselo-testiilete a jegyz6kdnyv hitelesitds6vel

Szak6cs Ferencnd k6pvisel6t megbizza'

Elniik: Bejelenti, hogy a iegyz6ki5nyvet Jlghne Szabados Henrietta civil 6s nemzetis6gi

referens vezeti.

Elniik: Ismerteti a napirendi pontokat, majd k6ri a szavazatokmegt6tel6t'

Elniik: A K6pvisel6-testtilet 3 f6vel hat6rozatkdpes'



hathrozata
6 igpn, egYhangri szavazattal)

Kob6nyai Borg6r onkorm6nyzat K6pvisel6-testtrete a testuleti til6s napirendiet az

al6bbiak szerint fogadja el:

1. Beszimol6 a bolgf r kulturilis
feladatok ellStrlsa c6ljib6l 2017 '

Zenei Estr6l (szobeli el6terj eszt6s)

iirdks6g6nek 6pol6sival kapcsolatos

augusztis l2'6n megrendezett Bolghr

E,l6ado: NagY Istv6n elnok

2.Besz6mol6^bolgirkulturilistiriiks6g6nek6pol6s6valkapcsolatos
feladatok elt6t6sa c6lj6b6t 2017. augusztus 20-hn megrendezett szent

Istv6n-napi iinneps6gre (szobeli eloterjesztes

El6ad6: NugY Istv6n elnok

3.Besz6mol6abolgSrkultur6lisiiriiks6g6nek6llol6s6valkapcsolatos
feladatok ell6t6sa c6lj6b6l 2017. szeptember 2-int 6s szeptember 3-6n

megrende zett x.K6b6 nyai Rendv6delmi Napr6l (szo beli el6teri eszt6s

ElSado: NagY Istv6n elnok

4. Besz6mol6 ^ kultur6lis iiriiks6g6nek 6pol6sival kapcsolatos feladatok

eltftisa c6ljib6l a K6b6nyai" Orm6ny 6nkorm6 nyzat 6ltal 2011 '

szeptember 28-hn megrendezett Orm6ny Fiiggetlens6g Napja

rendezv6ny16l (sz6beli el6terjeszt6s)

Eloado: NagY Istv5n elnok

5. Besz6mol6 a kulturSlis hagyomanyok Spolasa c6ljirb6l a K6b6nyai Szerb

$nkormi nyzat 6ltal a #erU Iiultrira H6napja keret6n betiil 2017 '

szeptemb..30-6n,lg.006rakoraK6riisiKulturilisNonprofitKft(1105
Budapest,szentLitsz|6t6r7-|4.\I.szimriszinhhzllerm6benmegrendezett
,,vujicsics egyiittes" esten val6 r6szv6tel16l (szobeli eloter-ieszt6s)

Eloado: NagY Istv6n eln6k

6.BeszSmo16Abolg6rkultur6lisiiriiks6g6neklrpol6s6valkapcsolatos
feladatok ellftrlsa c6lj6b6l az Aradi v6rtanrik tisztelet6re 2017' okt6ber 6-

6n 10.00 rirakor megrendezett megeml6kez6sr6l (sz6beli el6terjeszt6s)

Eloado: Nagy Istv6n elnok

l.Besz6mol6^bolgirkulturilisiiriiks6g6nek:ipol6s6valkapcsolatos
feladatok ell6t6sa c6tjab6t egyiittmiikiidve t6rsszervezokfint ^ Bolg6r

Orszigos Onkorminyzattal 2017. okt6ber 18-6n a rmagyar-bolg6r baritsig

napjaalkalm6b6lsz6fi:lbanmegrendezettkiizporrtii.inneps6gr6l(szobeli
eloterjeszt6s)
E,loado: NagY lstvan elnok

8. Besz6mol6 a bolgar kultur6lis iiriiks6g 6pol6s6varl kapcsolatos feladatok

ellitisac6lj6b6l2017.okt6ber23-itnaz|956-osforradalomalkalmrlb6l
megrende,.tt*.g.ml6kez6s16l(sz6beliel6terjeszt6:;)
Eloado: NagY Istv6n elnok

g.Javaslatabolgfrkulturilisiirtiks6g6nek6pol6s6valkapcsolatosfeladatok
ell6t6sa c6lj6b6l 2017. okt6ber 26-a;9.00-12.00 6ra kiiziitt a K6riisi csoma

SindorK6b6nyaiKulturilisKiizpont4l'term6be'n(1105Budapest'Szent

2



10.

11.

12.

13.

a
1

Lhszl6 t6r 7-14.) megrendez6sre keriil6 Nemzetis6gi finkorminyzati

kJpvisel6k kiitelei6 k6pz6s6re (szobeli eloterieszt6s)

E,load6: NagY Istvan elnok

Javaslat ^ bo196r kultur6lis iiriiks6g 6pol6s6val l'iapcsolatos feladatok

eilitisa c6lj6b6l 2011. nor.mb.. 4--6n 
^megrendez6sre keriil6 Nemzeti

Gy6sznap,,alkalmSb6lakoszorrizisiiinneps6gre(szobelieloterjesztes)
Eldado: NagY Istv6n elndk

Javaslat u noOup.ri FOn6.os X. keriilet K6binyai 6nkormhnyzat hltal

2017. november 23-6n megszervez6sre keriil6 kii;zmeghallgatison val6

r6szv6telre (szobeli eloterj esztes)

Javaslat a KOninyui fotga. Onkormi nyzat 2017 ' 6vi kiizmeghallgatfs

id6pontj6nakmeghathrozhsilra(sz6belielSterieszt6s)
Eloado: Nagy Istv6n elnok

T6j6koztat6unorga.kulturilishagyominyok6rz6sec6lj6b6l20ll.
november24-6naszovjetuni6bahurcoltmagyatrpolitikairabok6s
k6nyszermunkisokemlek6remegrendez6srekeriil6eml6kt6bla
koszorrizisi iinneps6gr6l (sz6beli eloterjeszt6s)

hagyominyok 6rz6se c6ljib6l hagyomin.Vo-1

f.ijEitifOtCt. Ot megtirgyalisrlra (szobeli

E,loado: NagY Istvan elnok

Javaslat a bolgir hagyomSnyok meg6rz6se c61j5b61.2017' november mfsodik

fel6ben megrendei,irr" keriil6'n6p.u3,i klubfoglalkoz6sr6l (szobeli

eloterjeszt6s)
Eloado: NagY Istv6n elnok

Javaslat a bolgar kultur6lis hagyom6nyok 6rz6se c6lj6b6l 2011' november

18-6n megrendez6sre keriil6 rrugyotnenyos BolgSr I'fjfs6gi N6pt6nc 6s Zenei

Fesztiv6l,,Bulfest,, rendezv6ny xiletdt6s6re 6s mLgt6rgyal6sira (szobeli

eloterieszt6s)
Eloado: NagY Istv6n eln6k

Javaslat a bolgir kulturflis hagyomanyok 6poklsa. c6lj6b6l2017 ' november

25-6n 19.00 6rakor a Bolg6r Miivel6d6si H6zba (1097 Budapest' v6g6hid

utca62.)megrendez6srekeriil6,,KamenDonev:Egyvid6kitanit6n6zetei,,
cimti e16adison val6 r6szv6telre (szobeli eloterjeszt6s')

E,loado: NagY Istv6n elnok

Javaslat a bolgar kulturilis hagyomanyok 6pot6sa c6lj6b6l2017 ' december

5-6n 16.30 6rakor a K6rtisi csoma sindor K6brlnyai Kultunilis Kiizpont'

KflSZI (1105 Bp. X., El6d utca 1.) megrendez-9s1e- keriil6 ,,Bolg5r orthodox

karicsonyiiinneps6genval6r6szv6telre(szobelieloterlesztes)
E,loado: NagY Istv6n elnok

Javaslat a t6li Bolgir MIKULAS - NIKULDEN Clyereknap

megt6rgyal6sf ra a kultur6lis iiriiks6g6nek 6pol6s6val

feladatoI ellitisa c6ljib6l (szobeli el6terjesztes)

El6ado: NagY lstv6n elnok

14.

15.

16.

E,loado: NagY Istv6n elnok

Javaslat a bolg6r kulturilis
.,Dimitroden" rendezv6nY

eloterjesztris)

t7.

18.

19.
kijeliil6s6re 6s

kapcsolatos



20.

4

Javaslat a botgar kultrira terjeszt6se c6ljib6l a Malko Teatro k6tnyelvii

b6bel6ad6s kijeliil6s6re 6s megtSrgyal6s6ra (szobeli el6ter-ieszt6s)

ElSado: NugY Istv6n elnok

Javaslat a bolgir kultfra terjeszt6se c6lj6b6l a M:alko Teatro k6tnyelvti

b6bel6ad6s kijeliil6s6re 6s megt6rgyalSs6ra (sz6beli el6terjeszt6s)

El6ado: NagY Istv6n eln6k

Javaslat a bolgar kultur6lis iirtiks6g6nek 6polSs6val kapcsolatos feladatok

ell6t6sa c6lj6b6l r6szv6telre a N"emzetisEgek Napja alkalmfb6l 2017'

tlecember 9-6n K6riisi Kulturilis Nonprofit Kft (1105 Budapest' Szent

L6szl(t t6r 7-14.) 1. sz6mf term6ben megrendez6sre' keriil6 nemzetis6gek

hagyom6ny6rzokarScsonyiiinneps6gre(sz6belieloterjeszt6s)
El6ado: NagY Istv6n elnok

1. napirendi pont thrgyaz Besz6mol6 a bolgfr kultur6lis iiriiks6g6nek apolSsrlval

kapcsolatos feladatok ell6tisa c6tjib6l iOtl' augusztus' l2-6n megrendezett

Bolgir ZeneiEstr6l (sz6beli el6terjeszt6s)

Eloterj eszt6 : NagY Istv6n elndk

Erntik: T6jekoztatja kepviseloket. hogy a borgrrr kurtur6ris iiriiks6g6nek 6polSs6val

kapcsolatos feladatok ell6t6sa .oliauot iotl ' augusztus l2-6n 17'00 6rakor

megrendezt6k a Bolg6r Zenei Estet 
"a 

Nemzetis6gek ds civil szervezetek H'zitban

(1105 Budapest, th{szutca 26.). Egy nagyol feffe=es 
idoben' f6k alatt kulturalis

musor keret6ben taliikoztak a BudapEr,.n 6io uotgarok 6s egyiitt 6nekelnek, t6ncoltak'

stitogettek 6s beszdlgettek. A rendezv6ny keretein u.tut bemutat6sra keri.ilt a Malko

Teatro zen6s irodalmi el6ad6sa. Keri a besz6mol6 elfogad6s6t, majd a szavazatok

megt6telet.

Szakics Ferencn6: Egyetert az eln6k javaslat6val'

Elniik: A Kdpviselo-testi'ilet 3 fovel hat6rozatkepes'

hathrozata
(3 igen, egYhangri szavazattal)

Kob6nyai Bolgar onkorm6n yzatKepvisel6-testiillt-t, 1 
bolg6r kultur6lis tiriiks6g6nek

6pol6s6val kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6tj6b6l Nagy Istv6n elnok ti$ekoztatojit' a

feladatalapir t6mogat6sr6l a 2017. augusztus f i-6n.16.00 6rarkor megrendezett Bolg6r

Zenei Estr6l a N"emzetis6gek es ci"vit SzervezetekiHitzihetn (1105 Budapest, Ih6sz

utca 26.) elfogadja.

21.

22.
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2.napirendipontt6rgya:Besz6mol6abolgirkulturilisiiriiks6g6nekSpol6sSval
kapcsolatos feladatotlttetasa c6ljib6l 2017' augusztus 20'htt megrendezett Szent

Istirln-napi iinneps6gr6l (szobeli el6terjesztds)

E,l6terjeszto: NagY IstvSn elnok

Elniik: T6j6koztatja a kepvisel6ket, hogy ^ kulturSlis iiriiks6g6nek 6pol6s6val

kapcsolatos fetadatok eli6t6sa .OiienOi'egytittmtikddve a Budapest Fovdros X'

kertilet K6b6nyai Onkorm6nyzattol ieszt vettek a Magyar Olt6r el6tti t6ren (1105

Budapest X., Szent Ldszloft;1-14.)2017.augusztus Z}-fn 10'00 orakor megrendezett

Szent Istvfn-napi iinneps6gen. A kulturilis mtisoron tet;zt vett Garai Bal'zs

k6pvisel6. Urrr"pi beszedei mondott Kov6cs R6bert K6b6nya prolg6rmestere' valamint

a kerLileti egyhtnak(katolikus, evang6likus, refo-rm6tus) kepviseloi' Kozremukodtek a

Podium szinhtn mtiv6szei. Sor keriilt keny6rszentel6sre'. koszoruz6:1 1 T::::
Himnusszal kezdodik, majd lesz Allamalapit6s- Szent Istv6n Unnepe verses' zenes

ossze6llitas 6s Sz6za ttal zatult.Keri a k6pvisel6ket, hogy fogad'iak el a besz6molot'

Szakics Ferencn6: Rdszt vett a rendezv6nyen'

Elniik:AK6pviselo-testiilet3t-ovelhat6rozatk6pes.

hatirozata
13 ig.n, egYhangir szavazaltal)

Kob6nyaiBolg6ronkorm6nyzatKepviselo.testtileteNagylstl.6nelnokbesz6mol6j6ta
bo196r kultur6lis iirtiks696nek 6por6s6var kapcsoratoi feladatok ell6t6sa c6lj6b6l'

valamint a 2017. uugrrrl, z}-irn a Magyar bttat elotti t6ren (Budapest X', Szent

Laszlo ter 7 -14.) megiendezett Szent Istv6n-napi iinneps6grtil elfogadja'

3.napirendiponttirgya:Besz6mol6akulturilisiiriiks6g6nekripolasival
kapcsolatos feladatox ettetasa c6lj6b6l 2017' szeptember 2 6s szeptember 3-6n

megrende zett x. K6b6nyai Rendv6delmi Napr6l (sz6beli el oterj eszt6s)

Eloierjeszt6: NagY Istv6n elnbk

Elntik: T6j6koztatja a k6pviseloket arr6l, hogy a kultur6lis iiriiks6g6nek 6pol6s6val

kapcsolatos feladatoX etteteru 
"ef;aUOt 

a*Budape_st Fov6nos X' kertilet Kob6nyai

Onkormdn yzattol meghivast kaptak az Ohegy parkban 2Ol7 ' szepternber 2 6s

szeptember 3-inmegiendezett X.-k6brlnyai nlnavOOelmi Napra' A rendezv6nyen

r6szt vettek a k6pvisel5k, afCf. fragyo*anyo' bolg6r nenlzeti 6teleket k6szitettek

gasztron6miai bemutatoval .gyU.t;t,re es megkin6lt6k a vendegeket' Unnepi

koszontot mondott Kov6cs R6be( K6b6nya polg6rmestere' Sor keriilt f6z6versenyre'

katonai testnevel6sre, lovas purii1 u,' szolgilati kuty6s, bemutat6ra, kozelharc

bemutator a, tizorto 6s ment6si gyakorlatru. 4 gyerekek r6sz6re voltak i.igyessegi

versenyek, jAtdkos vet6lkedSk, bemutatok sok-sok zen6v<tl' szinpadi eloadSsokkal

egybekotve. Keri a besz6molo elfogad6sat, majd a szavazatol< megt6tel6t'
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Szak6cs Ferencn6: R6szt vett a rendezv6nyen' Egyetert az elnoll javaslat6val'

Elniik: A K6pviselo-testiilet 3 f6vel hatittozatk6pes'

hathrozata
6 i g.n, .SYhangf szav azattal)

Kob6nyai Bolg6r onkonn6nyzat Kdpvisel6-testtilete Nagy Istvd'n eln6k besz6mol6j6t a

kultur6lis iiriiks696nek 6pol6s6val kapcsotatos feladatok ell6t6sa c6lj6b6l' 
^

feladatalapri timogat6sr6l, valamint aZOtl' szeptember Z-hn 6s szeptember 3-6n

az ohegy parkban megrende zett x. K6b6nyai Rendv6delmi Nap rendezv6nyr6l

elfogadja.

4. napirendi pont t6rgya: Besz6mol6 ^ kultur6lis tiriiks6g6nek 6pol6s6val

kapcsolatos feladatot< etlitesu .OfianOi-a K6b6nyai Orm6ny Onkorm6nyzat hltal

z'li.szeptemb.. iS-e, -.g..nAJr*i O.*Ony Fiiggetlens6g Napja rendezv6ny16l

(szobeli el6terj esztds)

iloterjeszt6: NagY Istv6n elndk

Elniik: T6j6koztatja a kdpviseloket arc61, a K6b6nyai ormenl' onkormanyzat 6ltal a

kulturilis iiriiks6g6nek 6pol6s6val kapcsolatos feladaiok ellStisa c6ljnb6l

hagyornanv", ,rJJir"* 6r^any--Higg.tlens6g Nlnja 26.' 6vfordlJ6iu alkalmabol

20rj.szeptember 2g_6n 15.30 orur.o?L.grenlezt6l"az o,m6ny Hagyomhnybrz6

KulturilisEstetaGorogKlubban(1104B-udapest,.Kadautca120.)Arendezv6nyre
erkezovend6geket kulturali, *.iror, a t<OfestO 

"ukko' 
ki6llit6sa fogadta' A vendegeket

bo196r etelnevek feliratoz6s 6val, bolg6r hagyom6nyos r;iitem6nnyel (marlenka)

kin6lt6k. Az Orm6ny dokumentumfilm 6s koncerthtm vetit6se utan az 6rm6ny

nemzet 6tereib6r k6stoloval egybekotott gasztronomiai bem*tat6ra keriilt sor. K6ri a

b e sz6mol o e lfo gad6s6t, maj d a szav azatok me gt6tel6t'

Szak6cs Ferencn6: Or6mmel vett r6szt a rendezv6nyen'

Elniik:AK6pvisel6-testiilet3fovelhatftrozatkepes.

hathrozata
6 igen, egYhangir szavazattal)

Kobanyai Bolg6r onkorm6nyzat K6pvisel6-testi'ilete N.agy Istv6n elnok besz6rnoloj6t a

kulturilis tiriiks696nek 6polnsrlvai ttupt"tutot retaaatott ellatisa c6lj6b6l a

Kob6nyai eolgar 
- 

Onkorm6nyzat iital 2Ol1' szeptember 28-in az Orm6ny

Fiiggetlens6g Napja 26. 6vfordrro;u uitulm6bol rendezett Orm6ny Hagyom6nyorz6
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Kultur6lis Estr6l 6s az orm6ny dokumentumfilm 6s kon.certfilm vetit6sr6l a

Gorog Klubban (1104 Budapest, Kada utca 120') elfogadia'

5. napirendi pont t6rgya: Besz6mol6 a kulturilis hagyom6n;rofu:lpolSsa c6lj6b6l a

K6b6nyai Szerb Onf,L.- irnyzat i;1tal a Szerb Kultfra H6napja keret6n beliil

2017. szeptember 30.6n, 19.00 6rakor a K6riisi Kultur6lis Nonprofit Kft (1105

Budapest, szent Litszll t6r 7'14.) I. sz6mri s.zinhilzterm6ben megrendezett

,,vujicsics egyiittes" esten val6 r6szv6tel16l (sz6beli el6terjeszt6s)

E,l6terjeszto: NagY IstvSn eln6k

Elniik: Tftjekozlatla a k6pvisel6ket, h.ogy a kultur6lis hagyominyok 6pol6sa

c6lj6b6l r6szt vette"k a Kobinyai Bolgar Olilot*a"yzattol a Szerb Kultrira H6napja

keret6n beliil a 2017. szeptember" 30-6n, 19.00 6rakor rnegrendezett vujicsics

egytittes,o koncerten, amely a K6riisi Kutturalis Nonprofit Kft (1105 Budapest'

Szent Lttszlo ter 7-14.) I. sz6mir szinhdztermdben voli. Az est venddge a Babra

zenekar.A koncerl ut6n d6lszl6v t6nch6z volt. K6ri a besz6:molo elfogad6s6t' majd a

szav azatok m e gt6tel 6t.

Szakics Ferencn6: Egyetert az elnok tdjekoztat6jilal, es szivesen vett r6szt a

koncerten.

Elniik:AKepvisel6-testiilet3fdvelhat6rozatkdpes.

hatirozata
(3 igen, egYhangu szavazattal)

Kobanyai Bolg6r onkorm6nyzatKepvisel6-testi.ileteNagy Istv6n elnok tajdkoztatojat

- a K6b6n,ui Sr..U O"Xoi*e nyrit iltal a Szerb Kulttira H6napja keret6n beliil

a 2017. szeptember 30-ino 19.00 6rakor megrendezesre keriilo vujicsics egyiittes"

koncerljdn valo rdszv6telrol, amely ^ K6iiisi -Kulturalis 
Nonprofit Kft (1105

Budapest, Szent Litszll t6r 7-14.) t. sz6mu szinhftzterm6ben - elfogadia'

6. napirendi pont tSrgya: Besz6mol6 a bolgir kulturalis iSriiks6g6nek Spol6s6val

kapcsolatos fetadatok ellStisa c6ljrlb6l i, Arldi v6rtanfik tisztelet6re 2017'

okt6ber 6_in 10.00 6rakor megrendlzett megemr6kez6sr6l (szobeli elSteriesztes)

Eloterjeszt6: NagY lstv6n elnok

Elniik: T6j6koztatja k6pviseloket arr61, hogy egytittmtikodve a Budapest Fov6ros X'

keriiret K6b6nyai onkorm6n yzattar u rotgar Lurtur6lis iiriiks6g6nek 6pol6sival

kapcsolatos feladatok ell6tisa c6tj6b6l r6sIt vettek20lT' okt6ber 6-6n 10'00 orakor

az Aradi vertanuk tisztelet6r. ..g..ndez6sre keriil6 iinnepi megeml6kezesen a

R6koskeresztirri ul r.orLr"et6 1848-is sirhelyekn6l (1108 Eludapest, X', Kozma utca
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8-10.). A k6pviselok reszt vettek a koszorrizSson' Unnepi beszedet mondott dr' Gyorgy

Istv6n Budapest Fov5ros to.,rany*egbizottja'. Kozremrihodnek a Kob6nyai

;;#;r-k, E;; Magyar Angol Kdt'Ta;it6si Nyelvri Altal6nos lskola tanul6i es a

Mogyorodi S6ndor-h,isz6rok 6s Tdrt6nelmi Lovas Hagyom6n y (\rzok E'gyesiilete' K6ri

u b.?6mo16 elfogad6s6t, majd a szavazatok megtetel6t'

Szakics Ferencn6: R6szt vesz az iinneps6gen'

Elniik: A K6pviselo-testiilet 3 fdvel hat6rozatkepes'

hatirozata
@i g.n, e gYhan gu szav azattal)

K6b6nyai Bolg6r onkorm6nyzat K6pviselo-testiil-t1:: bolgar l<ulturilis iiriiks6g6nek

6pol6sival kapcsolatos feladatot ejtetesa c6ljib6l Nagylstviin elnok besz6mol6j6t a

2011. okt6ber 6-6n 10.00 6rakor az Aradi v6rtanrik tiszteret6re megrendezett

iinnepi megeml6kez6sr6l a R6kosker.rrtr.i uj k.ztemeto 184'8-as sirheiyekndl (1108

Budapest, i., Kor*u utca 8-10') elfogadja'

T.napirendipontthrgyazBesz6mol6abolgirkulturilisiiriiks6g6nek6pol6s6val
kapcsolatosfelaclatot<"ettetasu.otleuottgyiilt',.'tikiidvetSrsszervezok|ntaBolg6r
Orszigos Onkorm6nyzattal 20fi:okt6bei 18-6n a magyar-bolgSr barits6g napja

alkalm 6b 6l Sz6fi 6ban me gren dezettkiizponti iinneps6gr6l (sz6bel i eloterj eszt6s)

E,loterjesztS: NagY Istv6n elnok

Elniik: T6j6koztatja a kepviseloket, hogy a bolgar kultur:ilis iiriiks6g 6pokls6val

kapcsolatos feladatok eil6tisu .or3eror"iotl. oxi6ber 1g-rrn t6rsszervez6k6nt reszt

vetteku-ugyur-Uofga.bar6ts6g"upiualkalm6b6lrendez<:ttktizpontiiinneps6gen
Sz6fi:lban. A Bolg6r Orsz6gos Onko#anyzal2017-ben is mr5lt6k6ppen szerette volna

,-regtinnep.fni o iougyar-UItgar bar5ts69 napj6t, amely nagyon fontos esemeny a

magyarorsz6gi bolgal tozosseg. elet6ben 6s egy fontos rn6rfo.ldk6 a k6t nemzet

tort6nelmi 6s jelenkori kapcsolataiban. A Kob6nyai Bolg6r. Onkorm6nyzat mint

t6rsszerve zo reszt vett azi.innep *lgrr..r.z6s6ben, lebony<llit6s6ba1 6s a kolts6gek

egyreszetisirtv5llalta'Javasolja,hogy.T.,uc6lra95000Ftkeretosszeget
biztositsan ak a 20l: . evrkoltsegvet6ru.ri-.ghat(rozotl dologi kiad6sok terhere' Id6n

a kozponti rendezvdnyekre Szofi6ban kertilne sor' A rendezv6nysorozat tervezett

programja:
A rendezvenyek helyszine: Sz6fia, Rilai kolostor' tJtazas rnodja: aut6busz'

Aut6buszok indui6si ideje: 2011. oktober 18' kora reggel'.A.,mlgyarotszdgi vend6gek

2017 .oktober 1g_6n r6szt vettek a Rilai korostorban &lebrrilt iinnepi istentiszteleten"

oktober 20-6n,pedig a szent Sz6fia templomban a Bolgfr orszitgos onkormttnyzat

6ltalfelaj6nlott,amagyar-bolg6rbaratsagnapj6tmegorOkit'oeml6kt6blafelavat6s6n'
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valamint az aztk6vet6 Hungarikumok UtcSja fesztiv6l megnyit6 tinnepsdgen is' K6ri a

besz6mot6 elfogad6s6t, majd a szavazatok megt6tel6t'

Szakics Ferencn6: Egyet6rt az eln6k javaslat6val'

Elniik: A K6pvisel6-testtilet 3 f6vel hatbrozatkdpes'

hatirozata
@ ig..t, egyhangir szavazattal)

1. KSb6nyai Bolg6r Onkorm6nyzat Kepviselo-testtil-e]e a bolg6r kulturilis iiriiks6g

6polis6val kapcsolatos feladatok ellitasa c6tjrlb6l Nagy Istviin eln6k besz6mol6j6t'

valamint t6rsszerve zokent egyiittmrik6dve a eltgar OrszAgos Cnkorm6nyzattal 2017 '

okt6ber 18-6n u *ugyu.-u'orga. bar6tsig nu[;u alkalmrlb6l Sz6fi6ban rendezett

kiizponti iinneps6gr6l elfogadja. Az u\urasi- kolts6gekhez brutto 95 000 Ft

keret.sszeget biztosTtott a zoh .6vi k6lts6gvet6sben meghatrirozott dologi kiad,sok

terh6re.

2. A K6pviselo-testi.ilet felk6ri az e1n6k6t a sztiksdges intdzkedtisek megt6telere'

Hatdrido:
Felel6s:

azonnal
eln6k

8. napirendi pont tfrgya: Besz6mol6 a bolgar kulturitis iiriiks6g 6pol6sival

kapcsolatos felaclator Jttretesa c6lj6b6l 2ol1' okt6ber 23-hn az 1956-os forradalom

alkalmib6l megrend ezettmegem16kez6sr6l (szobeli eloterjeszt6s)

Eloterjeszt6: NagY Istv6n eln6k

Elniik: Tajekoztatja a k6pviseloket. hogy a borgar kurtu*iris iiriiks6g 6pol6s6val

kapcsolatos feladatox etiat6sa c6lj6b6i a Rudapest F6v6ros X. keriilet Kob6nyai

onkorm6n yzattalegyiittmukodve 20i7. okt6ber zl-an 16'00 6rakor megrendezik az

1g56-os forradalom alkalmrlb6l.a megeml6kez6st, amelyre a K6rosi csoma Sandor

Kob6nyai Kulturalis Kdzpont - KOSZI if f OS Budapest, Elod utca 1') szinhdztermeben

keriilt sor. EmlekezS besz6det mondott dr' Gyorgy Istviin- 1 BldaRest Fov6rros

Korm6nyhivatat6nak korm6nym egbizottia. Kozremtikodott a valaszut T6ncegytittes'

Aziinnepsegkoszortiz6ssale,me.,.sekgyrijt6s6valz6ru|taK6rosiCsomasetany
v6g6n elhelyezett kopjaf6n6l. A rneg.r"iettxt dekor6cio koltsdgekhez brutt6 5 000 Ft

keretosszeget biztosiiott u 2Ol7 . eii t OttrOgvetesben meghat6rozott dologi kiadSsok

terh6re. K6ri a besz6molo elfogad5s6t, majd a szavazatok megt6tel6t.

Szakics Ferencn6: R6szt vett aziinneps6gen 6s egyet ert az e'lnok iavaslat6val'

Elntik:AK6pvisel6-testiilet3f6velhatlrozatk6pes'
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hatirozata
[i g.n, e gyh an gri szav azattal)

1. Kob6nyai Bolg6r onkorm6nyzat Kepviselo-testiillte a bolg:ir kulturalis tiriiks6g

6pol6s6val kapcsolatos feladatok ell6i6sa c6ljib6l Nagy IstvdLn elnok beszimol6jit

a feladatalapri trlmogat6s16l, ,utu,rint tgyiittmrikddve a-Budapest Fov6ros X' keriilet

K6b6nyai Onkorm6n yzattal 2017. okt6[Lr 23-in 16'00 6rakor a Korosi Csoma

S6ndor Kobdnyai Kultur6lis ftirplnt - KOSZI (1105 Budapest' E'l6d utca 1')

szinh,zterm6ben ^z 
1956-os forradalom 6s szabadsSgharc tisztelet6re

megrendez6sre kertil6 emr6kez6sr6r, valamint azazt k6vet6 k<tszoruzitsr6l elfogadja.

A megernl6kezes dekor6ci6 kOltsegeihez brutt6.5.900 Ft kerotosszeget biztositott a

2Ol7 .6vi koltsegvet6sben meghat6rozott dologi kiad6sok terh6re'

2.AK6pvisel6-testiiletfelkeriazeln6k6tasziiksegesintezkedesekmegtetelere.
Hat6rid6:
Felelos:

azonnal
elndk

g. napirendi pont thrgyaz Javaslat a bolgir kultur6lis iiriiks6g6nek 6poL{s6val

kapcsolatos feratlatot 
".itate.a 

c6lj6b6r zoh. okt6ber z6-hnt 9.00-12.00 6ra kiiziitt

a K6riisi Csoma Sindor K6b6nyai Kulturilis Kiizponl 4l' term6ben (1105

Budapest, Szent Liszl6 t6r "7-14.) megrendez6ire keriil6 Nemzetis6gi

O nko rmi ny zatik6pvisel6k kiitelez6 k6pz6s6re (szobeli el6te'ri eszt6s)

E,loterjeszto: NagY Istv6n elnok

Erntik: Tttjekoztatja k6pviseloket, hogy a borgir kultur6lis iiriiks6g6nek 6polis6val

kapcsolatos feladatok'ell6tisa c6lj6"b6l 2017. okt6ber 26-An 9'00-12'00 ora kozott

rnegrendezikaNemzetis6giont<ormenyzatik6pvisel6kkiitelez6k6pz6s6taKorosi
Csoma S6ndor K6b6nyai Kultur6lis Kdzpont (1 1d5 Budapest' Szenl. Ldszlo ter 7 - 14' A

kepzds t6mAja: A (epviselOi ;oggyalorfat 6s kotelezettrsegteljesites k6rdesei a

torvenyess egt tapasztalat alapjan. luiurolja, hogy a program rendezvdnvszervezesi 6s

reprezentacios kolts6geihez bruJtg 80 000 Ft lieretosotgtt biztositsanak 2017' 6vi

k.itsegvet6sben meghat6rozott dologi kiadasok terh6re. Keri a besz6molo elfogadas6t,

maj d a szav azatok megtetel6t'

Szakf cs Ferencn6: E,gyet6rt az elnok javaslat6val'

Elniik: A Kepviselo-testtilet 3 f6vel hatfuozatkepes'
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hathrozata
[i g.n, e gyh angf szav azattal)

1. K6b6nyai Bolg6r OnkormSnyzat K6pviselo-testtilete a bolgir kultur6lis

iiriiks6g6nek 6pol6l6val kapcsolatos feradatok en6t6sa c6rj6ro6l Nagy Istv6n elnok

t6j6koztatoj 6t.a 2017. okt6ber 26-hn 9.00 -12'00 6ra kozott megrendezesre kertilo

Nemzetis6gionkorminyzatik6pvisel6kkiitelez6k6pz6s6reaK6rosiCsotnaS6ndor
Kob6nyai Kulturalis Kozpont 41. term6ben (1105 Budapest' Szent Lilszlo tet 7-14')

elfogadja. A program rendezv6nyszervez6si es repreient1ci(rs k6lts6geihez brutto

S0000Ftkeretdsszegetbiztosita20|l,evikoltsegvet6sbenmeghat6rozottdologi
kiad6sok terhere.

2. A K6pviselo-testiilet felk6ri az elnokot a sztiks6ges intezkedesek tnegt6tel6re'

Hat6rido:
Felel6s:

azonnal
elnok

10. napirendi pont t6rgya: Javaslat ^ bolgir kulturilis

kup.roiuto, felatlatok .tietetu c6ljib6l 2017 '- november

keriil6 Nemzeti Gy6sznap" alkalm6b6l ^ koszorriz6si

eloterjeszt6s)
Eloterjeszto: NagY Istv6n elnok

6riiks6g r[Pol6s6val
4-6n megrendez0sre
iinneps6gre (szobeli

Elniik: T{lekoztatja a k6pviseloket, hogy a bolgSr kultur6lis iiriiks6g 6pol6s6val

kapcsolatos feladatot< etiatasa c6ljabii a Budanest F6v5ros X' kertilet Kob6nyai

Onkorrn6nyzattal egytittmtikodve, valamint a 2017' november 4-6n 10'00 6rakor

,,Nemzeti Gy6sznap,, alkalm6b6l megrendezik a koszorfzisi iinneps6get, amelyre

az Eres sarokn6r Silye S6muel es t6isai tiszteret6re fel6llitott eml6kmtindl (1105

Budapest. Korosi Csoma Sandor ut -Ma16ta utca sarok) kertil sor' Javasolja' hogy az

iinnepsdgen 6s a koszoruzitson vegyenek r6szt a kepvisel6k' Elrnlek ezo beszedet mond

Kov6cs Robert, K6b6nya polg6rrnestere. Kozremtikodne:k a Podium szinh'z

muvdszei. Az tinneps6g koszoruz6ssal zirul. Javasolja, ho8')' .u \qtl:t'i dekor6ci6s

kortsegeihez 5 000 Ft keretosszeget biztositsan ak a 20\7 .6vi dologi koltsegek terh6re,

valamint fogadj6k el az elnok ueszamoto.l6t a feladatalapu t6rnogat6s t-elhasznalasarol'

K6ri a szaY azatok me gtetel6t'

Szakics Ferencn6: E,gyet6rt az elnok javaslat6val'

Elniik:AKepvisel6-testiilet3fdvelhat6rozatk6pes'
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hathrozata
(3 igen, egyhangir szavazallal)

1. Kob6nyai Bolg6r Onkorm6n yzat Kepvisel6-testii\:e z bolg:ir kutturflis iiriiks6g

ipoLlsrlval kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj6b6l Nagy 
-TlYi' 

tllt')X besz6mol6j6t'

valarnint egyi.ittmrikodve a Budapest Fovdros X. keriilet Kob6nyai Onkormfinyza)tal

2017. november 4-6n 10.00 6rakor a o,Nemzeti Gy6sznup" ulkllmabol az Eles

sarokn6l Siiye S6muel es t6rsai tisztelet6re felSllitott eml6kmun6l (1105 Budapest,

Korosi csoma Sandor irt -Mal6ta utca sarok) megrendezesre kertilo iinnepsdgrol 6s

azt koveto koszoruzirsrol elfogadja. A koszorf dekor6ci6s koltsdgeihez brutt6 5 000 Ft

osszeget biztosit a 2017 . lvikolts6gvet6sben meghat6rozott dologi kiad6sok terh6re'

2. A K6pviselo-testiilet felk6ri az elnokot a szlikseges intezked6sek megt6tel6re'

Hat5rido:
Felelos:

azonnal
elnok

11. napirendi pont tilrgyaz Javaslat a Budapest F6v6ros X' kerillet K6b6nyai

orxr.ira nyrui rlltal 2017. november 23-in megszervez6sre keriil6

kiizmeghaligatison val6 r6szv6telre (szobeli el6terjeszt6s)

El6terjeszt6: NagY Istv6n elnok

Elniik: Tttjekoztatja a kepvisel6ket, hogy a Budapest F6v6ros X' keriilet K6b6nyai

Onkorm6n yzat Kipvrselo-testtilete polgTrmesterdtol meghivhst kaptak a 2017 ' 6vi

kiizmeghallgatisra, amelyre 2011. norembet 23-6n 17'00 6rakor kertl sor a Korosi

Kultur6lis Nonprofii Kft (1 105 Budapest, Szent Ldszl6 ter 7ll4.) 1' sz6rnri termdben'

Javasolja, hogy az elnok es az elnokhelyettes vegyen r6szt a Budapest F6v6ros X'

keriilet K6b6nyai Onkorm6n yzat Kepvisel6-testiiGtenek k6zmeghallgat6s6n' K6ri a

tajekoztato elfogad6s6t, majd a szavazatok megt6tel6t'

szakics Ferencn6: E,gyetert az eln6k t6j6koztatoj6val, 6s t6'szt vesz a

kOzrneghallgat6son.

Elniik: A K6pvisel6-testtilet 3 fdvel hat6rozatk6pes'

hathrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

Kobanyai Bolgar Onkorm6nyzat K6pvisel6-testi.ilete Nagy Istv6n 9ln9k tfqekoztatoiifi

a Budapest Fov6ros X. keriilet Kbb6nyai Onkorm6nyzat Kepvisel6-testiilete altal

2017. november 23-hn 17.00 6rakor a Korosi Kultur6liis Nonprofit Kft (1105

Budapest, Szent L(tszlo ter 7114.) 1. szttmfi termeben megrendezlsre keriil6

kiizmeghallgat6son val6 r6szv6telr6l elfogadja'
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12. napirendi pont titrgyaz Javaslat a K6b6nyai Bolg6r Onkorm:lnyzat2017' 6vi

kiizm e gh a llgatis iOO p o nti an ak megh athr ozhshra (sz6b el i el6teri esztd s )

Eloterjeszt6: NagY Istv6n eln6k

Elniik: Tajekoztatja a testUletet, hogy a Kob6nyai 8o196r. Onkorminyzat

k6zmeghallgat6s6t kotelez6 megtartani .gy 6vben egyszer, ahol az eln6k besz6mol a

testtilet er.s *unk61 irol, penztigyi t6mogat6sokr6l, besz6l a tr<ittizott c6lokr6l es az

el6rt eredm6nyekr6l, valamint az 6v h5tral-6v6 r6szenek progran{airol' Javasolja' hogy

a kiizmeghallgatis megtart6s6ra 2017. december 5-6n 16'00 orakor keriiljon sor a

Korosi Csoma S6ndor Kob6nyai Kultur6lis Kozpont, KOSZI (1105 Budapest, E'lod

utca 1.) I emelet 10. sz6m aiatti nemzetis6gi irodSban. Keri a szavazatok megt6tel6t'

Szakfcs Ferencn6: E,gyetdrt az elnok javaslat6val'

Elniik:AK6pvisel6-testiilet3f6velhat6rozatkepes'

hathrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. K6b6nyai Bolg6r Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete Nagy Istv6n elndk

titjlkoztat6jifi a zotl. december 5-6n, 16.00 6rakor megrendezlsre keriil6

Kiizmeghallgatrlsr6l elfogadja, amelyre a K6r6si csoma s6ndor K6b6nyai Kultur6lis

iA;rffi;-r-tislitl05 Budapest, Eiod utca l.) I emelet 10. sz6m alatti nemzetis6gi

iroddban keriil sor.

2. A K6pvisel6-testtilet felk6ri az eln6k6t a sztiks6ges int6zked6sek megt6tel6re'

Hat6rido:
Felel6s:

azonrtal
elnok

13. napirendi pont t6rgya: T6j6koztat6 a bolgar kulturflis hagyominyok 6rz6se

c6lj6b6l 2017. novembJr 24-6n a Szovjetuni6ba hurcolt magyar politikai rabok 6s

k6nyszermunkasok eml6k6re megrJndez6sre kerii16 eml6ktibla koszorriz6si

iinneps6gr6l (szobeli el6terjeszt6s)

Eloterjeszt6: NagY Istv6n elnok

Elniik: Titjekoztatja a k6pviseloket, hogy a bolg6r kultu-r6-lis hagyom6nyok 6rz6se

c6lj6b6l 2OI1 . nou.*b.. 24-en t t.OO 6rakor a K6b6nyai Onkorm6nyzattal

egyiittrnukodve a llo2 Budapest, x. Allom6s utca 2' szftmu 6piilet fal6n61 a

Szovjetuni6ba hurcolt magyar politikai rabok 6s k6nyszermunkfsok eml6k6re

eml6kt6bla koszorfz6si iinneps6get szerveznek. Javasolla, hogy a kepvisel6k

vegyenek rcszl. A koszoliz6son r6izt vesz Kov6cs Robert polg6rmester' Radv6nyi

G6bor es weeber Tibor alpolg6rmester urak. Javasolja, hogy az onkormtnyzat a
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dekor6ci6 kolts6ghez brutt6 10 000 Ft keretdsszeget biztositson a 2017. 6vi dologi

k6lts6gek terh6re. ie.i u k6pvisel5ket, hogy a thi1koztat6t fogadj6k el, majd k6ri a

szav azatok me gt6tel 6t.

Szak6cs Ferencn6: R6szt vesz amegemldkez6sen. Egyetdrt az elndk javaslat6val'

Eln6kAK6pvisel6.testiilet3f6velhatitrozatk6pes.

hathrozata
(3 igen, egYhangir szavazattal)

1. K6b6nyai Bolg6r Onkorm6nyzat Kdpviselo-testiilete Nagy Istv6n elnok

besz6moloj ifi a bolg[r kultur6lis hagyomfnyok 6rz6se c6lj6b6l 2017 ' november 24-

6n 11.00 6rakor a Szovjetuni-6ba hurcolt magyar politikai rabok 6s

k6nyszermunkSsok eml6k6re ,megrende 
zesf-e keriilS eml6kt6bla koszorrizasi

iinneps6g Erol a ll02 Budapest, AlloLas utca2. szttm alatti emlekt6bl6n6l elfogadia'

A megeml6kezes dekor6ci6 kdlts6gekhez brutto. 10 000 Ft l<eretosszeget biztosit a

2O1i .Zvi koltsegvet6sben meghat6rozott dologi kiadSsok terhdrre'

2. A K6pviselo-testtilet felk6ri az elnokot a szi.iksdges int6zkeddsek rnegtetel6re'

Hat6rid6:
Felelos:

azonnal
elnok

14. napirendi pont tfrgya: Javaslat ^ bolg6r

c6ljrlb6i hagyom6nyos,.Dimitroden" rendezv6ny

(szobeli eloterj eszt6s)

Eloterjeszto: NagY IstvSn elnok

Etniik: Tttjekoztatja a k6pvisel6ket arr6l, hogy a bolg6r k'ultur6lis hagyom6nyok

6rz6se c6rj6b6l K6b6nyai Bolg6r onkorm6lnyzat tirisszervezoie a magyarorsz6gi

bolgarkert6szek legnagyobb iinnep6nek a hagyomfnyos,'Dimitroden"-nek' (A

bolg6rkertdszek .r* u-,rupon i.innepelt6k a kertekben vegzett munka bef'e-iez6s6t 6s a

haszon sz6toszt6s ffi, ez€rt az "osztozkod6s napj6nak" is nevezik' Miut6n mindenki

nregkapta a juss6t, a nap iinnepi lakom6val 6rt v6get' A Derneter-nap eltelte ut6n a

vendegmunk6sok iosrtiioAni kezdtek, hogy hazatErjenek Bulg6ri6ba)' A Kob6nyai

B;i;# ont o.,oanyzat segits6get nyirjt az iinnep megszervez6s6ben'. A K6b6nyai

;;G;; o,rr.t.*anyrut hozzfiiarul u 
"nitu 

Zenekar 6s B6sits Branka rntiv6szeti

fell6p6s6nek kolts6g6hez 95.000,-Ft keretosszeggel. A Demeter-napi iinneps6g 2017'

november 4-,6n, iq.oo 6rai kezdettel keri'il megrendez6st:e a Bolg6r Mtivelod6si

HDzban (1097 tsudapest, vSgohid fica 62). A szervez6s'sel, az egyeztet6ssel 6s

koordin6cios munk6val felhatalmazza az elnokot, a kOltsegeket a 2017 ' 6vi

feladatalapir tamogat6s6bol finansziro zza majd' K6ri a szavazalok megt6tel6t'

kulturilis hagYom6nYok 6rz6se

kijeliil6s6re 6s megtirgyalfs6ra
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Nackina Hrisztova Eliszaveta: Egyet6rt az elnok javaslat6val

Elniik: A K6pviselo-testiilet 3 fdvel hat6rozatk6pes'

(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. Kob6nyai Bolg6r Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete ^ bolg6r kulturSlis

hagyom6nyok 6rzZse c6ljib6l Nagy Istv6n elnok besz6mol6j6t a feladatalapfl

t6rilgat6sr6l, valamint a 2017. november 4-En, a Bolg6r Mtirzel6d6si H6zban (1097

Budafest, v6gohid utca 62.) a magyarotszfrgi bolg6rkert6szek legnagyobb i.innep6nek

a ha[yom6nyos ,,Dimitroden" rend ezv6nyr6l elfogadja. A rntiv6szeti tev6kenyseg

koltsZgeihez brutto 95 000 Ft keretosszeget biztosit a 201',1. evi koltsegvet6sben

meghat6rozott dologi kiadSsok terhere'
A ieladatalapir t6mogat6s felhaszn6l isa az eloirfnyzottak 6s tervezettek szerint a

telepiil6s nemzetis6gi 6let6nek fellendit6s6t, szinesit6s6t szolg6lt6k a megval6sult

koz^oss6gi p.ogru*ok, valamint nernzetisdgi hagyom6ny -ds kultirra 6pol6s6nak

koszonhetoen. A feladatalapI t6mogat6s felhaszn6l6sa sor6n a nemzetisegi

onkorm6nyzat kiernelt figyelmet forditott az ifiris6g nernzetis6gi 6letbe valo

bevon6sara. a fiatal generacioban a nemzetisdgi hovatztrtoz6s 6torokit6s6nek

m6lyites6re.

2. A K6pvisel6-testiilet felkdri az elnokdt a sziiksdges intdzked6sek megt6teldre.

HatArid6:
Fele16s:

azonnal
elnok

15. napirendi pont tirgya: Javaslat a bolg6r hagyomanl'ok meg6rz6se c6lj6b6l

2017. november mfsodik fel6ben megrendez6sre keriil6 n6prajzi

klubfoglalkozis16l (szobeli el6terj esztds)

E,loterjeszt6: Nagy Istv6n elnok

Elniik: Ti\ekoztatja a kdpviseloket arr61, hogy a bolg6r hagyomSnyok meg6rz6se

c6lj6b6l 2017. november mfsodik fel6ben megrendezr5sre keriil6 n6prajzi

klubfoglalkozist tartanak a K6b6nyai Konyvt6r kamaraterrneben' A Raba Marta

alkalmibol meghivtfk a Malko Teatro BolgSr Nemzetis6gi Szinh6z ,,Fonalmese'"

cirnii el6ad6sat. Kdzmrives foglalkoz6st tartana a gyerekeknek es jatdkos form6ban

megismertetik 6ket az oszi nepszokashoztartoz6 dalaival, t6rLcaival. A rendezv6nyre

brutto g0 000 Ft osszegti keretosszeget javasol biztositani a 2Ct17 . evi koltsegvetdsben

meghat6rozott dologi kiad6sok terh6re. K6ri a szavazatok megt6tel6t'

Szakfcs Ferencn6: Egyetert az elnok javaslat6val.

Elntik: A K6pviselo-testi.ilet 3 fovel hat6rozatk6pes.
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7gl2017. (X. 26.) K6b6nvai Boleir 6nkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek hat6rozata

(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. Kob6nyai Bolg6r onkorm6nyzat Kdpvisel6-testi'ilete Nagy Istv6n eln6k rir

besz6mol6j ifi a20l-j .november m6sodik feidben a bolgrlr hagyom6ny6pol6s c6ljib6l

megrendezdsre kertilo bolgfr n6prajzi klubfoglalkozisr6l elfbgadia" A rendezv6ny

keretein beli.il bemutat6sra keriil a Malko Teatro Bolgir Nemzetis6gi Szinhfz
,,Fonalmese" cimri e16ad6sa. - K6zmrives foglalkoz6st tartanak a gyerekeknek 6s

j6t6kos form6ban megismertetik 6ket a ma3usi n6pszok6shoz tartoz'5 dalaival'

t6ncaival. A rendezvZnyt a K6banyai K6nyvt6r kamarertermdben tartj6k. A

rendezv6nyre g0 000 Ft keretosszeget biztosii a rendelke,dsdre 6116 2011. 6vi

kolts6gvet6sben meghat6rozott dologi kiad6sok terh6re.

2. A K6b6nyai Bolg6r onkorm6nyzat K6pvisel6-testi.ilete felk6ri az elnokot a

sztiks6ges int6zked6sek megt6tel6re'

Hat6rid6:
Felel6s:

azonnal
elnok

16. napirendi pont thrgya: Javaslat ^ botgir kulturalis hagyomanyok 6rz6se

c6lj6b6l Z0lT.november 18-6n megrendez6sre keriit6 hagyominyos Bolg6r Ifjfs6gi

N6pt6nc 6s Zenei Fesztiv6l ,,BulfJst" rendezv6ny kijeliil6s6re 6s megt6rgyal6sira

(szobeli el6terjeszt6s)
Eloterjeszt6: NagY Istv6n elnok

Elniik: Titjekoztatja a k6pvisel6ket arr61, hogy a bolgir kulturalis hagyomanyok

6rz6se c6lj6b6l t<obanyai Bolg6r Onkorm6nyiattdtsszewezoje a2017' november 18-

:ln 19.00 6rakor a Radn6ti Mikl6s Mtivel6desi H6zban (1133 Budapest' K5rp6t utca

23.) megrendezesre keriilS hagyominyos Bolg6r Ifjris:lgi N6pt6nc 6s Zenei

Fesztiv6l ,,Bulfest,, idei ev egyik legieleni6sebb bolgfr kulturflis rendezv6nynek' A

Kob6nyai Bolgar OnkormAriyzat Jgits6get nyirjt -az 
iinnep megszervezdsdben' A

rendezv6ny a Bolg6r Ifiris6gi-Egyesiilet 6ltal mtik6dtett k6t tdnccsoport, a Jantra 6s a

Roszica bolg6r ifiisagi 6s gy..-.t .gyiittesek 6n61lo este lesz' A mtisorban fell6p rn6g

a Roszica n6pt6ncegititt.i u 20. 6vEs Pravo 6s a Szlavia Zen.ekar, a Gaytan zenekar'

Hadzsikosztoya Gabriella es Wertetics Szlobod6n. A Pravo 'Zenekar reperlo6rj6ban

szerb, makedon es bolgar hangszeres, valamint 6nekes dallamol< ds saj6t feldolgoz6sok

is szerepernek. a pravo-, amely a kezieti id6kben csak t6nkis6rettel foglalkozott, idovel

kinotte mag6t on6ll6 koncertezd zenekarrl. Mrisor ut6n t6nclviz es buli a szerb Selo'

valarnint a zeys 6s a Mydros 96169 zenekarokkal. A szervez<lssel, az egyeztetdssel 6s

koordin6cios munk6val felhatalmlza az elnokot, a kdlts6geket a mtikod6si 6s a

feladatalapir t6mogat6s6b6l finansziro zza ma1d. A K6b6nyai Bolg6r Onkorm6nyzat

reszt vesz a tech;ikai lebonyolit6sban, valamint hozzirjdrvl a Jantra t6ncegyiittes

mriveszeti felldp6senek k6lts6g6hez brutt6 90.000, -Ft keretosszeggel a rendelkezeve

6116 2017. 6vi kolts6gvet6sben a feladatalapri dologi kiad6sok terh6re' Keri a

szav azatok me gtete I et.
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Nackina Hrisztova Eliszaveta: Egyet6rt az elnok javaslat6val.

EIniik: A K6pvisel6-testi.ilet 3 f-6vel hat6rozatkepes.

(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. K6b6nyai Bol961 Onkorm6nyzat K6pvisel6-testtilete ^ bolgrlr kulturSlis
hagyominyok 6rz6se c6ljrlb6l Nagy Istv6n elndk besz6moloj6t a feladatalapf
tfmogatfsr6l, valamint a 2017. november 18-6n, a Radnot-i Mikl6s Mrivelod6si

Hdzban (1133 Budapest, Kfrpilt utca 23.) a hagyominyos Bolgrlr lfjrisfgi N6ptfnc
6s Zenei Fesztivfl ,,Bulfest" rendezv6nyr6l elfogadja. A nrriv6szeti tev6kenys6g

kolts6geihez brutto 90 000 Ft keretosszeget biztosit a 201'1'. evi kdlts6gvetesben

rneghat6rozott dologi kiad6sok terh6re.
A feladatalapri t6mogat6s felhaszn6llsa az el6irhnyzottak es tervezettek szerint a

telepiil6s nemzetis69i 6letdnek fellendit6s6t, szinesit6s6t szoltgaltSk a megval6sult

kozossegi programok, valamint nemzetis69i hagyom6ny -es kultrira 6pol6s6nak

koszdnhetoen. A feladatalapri t6mogat6s felhaszn6l6sa sor6n a nemz,etisegi

onkorrn6nyzat kiemelt figyelmet forditott az ifiris69 nenrzetisdgi 6letbe val6

bevonds6ra, a fiatal gener6cioban a nemzetis6gi hovatartoz6s 6tdr6kit6senek

m6lyites6re.

2. A Kdpviselo-testtilet felk6ri az eln6kot a sztiksdges int6zkedesek megtetel6re.

Hatarid6:
Felelos:

azonnal
elnok

17. napirendi pont tirgya: Javaslat a bolgfr kultur6lis hagyom6nyok ripolfsa
c6lj:lb6l 2017. november 25-6n 19.00 6rakor a Bolg6r Miivel6d6si H6zba (1097

Budapest, Vrig6hid utca 62.) megrendez6sre keriil6 ,,Kamen Donev: Egy vid6ki
tanit6 nlzeteio' cimti el6ad6son val6 r6szv6telre (szobeli el6teqi eszt6s)

Eloterjeszt6: Nagy Istv6n eln6k

Elniik: Ttrjekoztatja a k6pvisel6ket, hogy a bolgSr kulturSlis hagyominyok rlpolisa
c6ljib6l 2017. november 25-6n, 19.00 6rakor megrendeirdsre kertil6 ,,Kamen
Donev: Egy vid6ki tanit6 n6zetei" cimii el6adisra, amely a Bolg6r Mtivel6desi

Hitzban (1097 Budapest, V6gohid utca 62) lesz. A bolg6r ttnyanyelvi es szinhfni

kultura terjesztes6ben jelent6s esem6ny 16sztvev6i leheti.ink. Magyarorsz6gon

vendegszerepel Bulg6ria egyik legismertebb szinhdzi produkci6ja a o,Kamen Donev:

Egy vid6ki tanit6 n6zetei" cimmel. Szeretn6nk, ha a Kob6ny6n lako bolg6rok is

mindl nagyobb szdmban neznekmegaz e16ad6st. A darab Magyarorszdgta hivas6ban

szem6lyeien is reszt vett a K5b6nyai Bolg6r Onkorm,6nyzat eln6ke 6s a

lebonyolit5sban a K6b6nyai 8o196r Onkorm6nyzat, mint t6rssz,ervezo. Javasolja, hogy
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az e16ad6s tetemes teremb6rlet ktllts6geihez a K6b6nyai Bolg6r Onkorm6nyzat

95.000,- Ft-ot - azaz kilencvenezer forintot biztositson a rendelkez1sre iil6 2017 . evi

k6lts6gvet6sben a feladatalapir dologi kiad6sok terh6re. K6ri a szavazatok megt6tel6t.

A szelvezessel, az egyeztet6ssel 6s a pontos idSpont meghat5rozilshval felhatalmazza

az elnok6t, a koltsJgeket a feladataiapri t6mogat6sb6l finanszirozza majd. K6ri a

szav azatok me gt6te I 6t.

Nackina Hrisztova Eliszaveta: Egyet6rt az elnok javaslat6val

Elniik A Kdpviseld-testtilet 3 f6vel hathrozatk6pes.

hathrozata
(3 igen, egyhangf szavazattal)

1. K6b6nyai Bolg6r Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testtilete a bolg6r kulturflis
hagyom6nyok 6ri6se c6ljrlb6l Nugy Istv6n elnok besz6m,c[6j6t a feladatalapri

t6mogatnsr6l, valam int a 2017. novembe r 25-6n, 19.00 6rakor a Bolg6r Mtivel6desi

Hitzbin (1097 Budapest, Vag6hid utca 62.) a kertileti nyugdijasok, gyerekek 6s

6rdeklodo vend6gek reszere megrendez€,ste keriil6 ,,keriilo ,,Kamen Donev: Egy

vid6ki tanit6 n6zetei,, cimti el6ad6sr6l elfogadja. A rerrclezvdny terembdrleti.

rendezv6nyszervezesi kolts6geihez brutto 95 000 Ft keret6sszeget biztosit a20ll. evi

kolts6gvet6sben meghat6rozott dologi kiad6sok terh6re'

A feladatalapri t6rnogat6s felhaszn6lilsa az el6irdnyzottak 6si tervezettek szerint a

telepiiles nemzetis6gi 61.t6n.k fellenditds6t, szinesites6t szo,lg6lt6k a megvalosult

kozoss6gi p.ogru*ok, valamint nemzetis6gi hagyom6ny -t!s kultflra apol5sanak

kosz6nhetoen. A feladatalapir t6mogat6s felhaszn6l6sa sor6n a nemzetisegi

onkorm6nyzat kiemelt figyelmet forditott az ifiris6g nernzetis6gi 6letbe valo

bevon6s6ra, a fiatal genir6ci6ban a nemzetis6gi hovatatlozds 6tordkitdsdnek

m6lyit6s6re.

2. A K6pvisel6-testtilet fetkeri az eln6kot a szi.iksdges intdzkeddsek megt6tel6re'

Hatarid6:
Felelos:

azonnal
elnok

18. napirendi pont tilrgyaz Javaslat a bolgir kulturilis hagyom6nyok 6pol6sa

c6ljrib6l 2017. hecembei 5-6n 16.30 6rakor a K6riisi Csoma S6ndor K6brlnyai

Kultur6lis Kiizpont, XOSZT (1105 Bp. X., Et6d utca 1.) megrendez6sre keriil6

,,Bo196r orthodox karfcsonyi iinneps6gen val6 r6szv6telre (r;:robeli el6terjesztes)

E,l6terjeszto: Nagy Istv6n eln6k

Elniik: Tilekoztatja a k6pvisel6ket, hogy a bolgir kultur6lis hagyomanyok 6poLisa

c6ljrib6l 2017. december 5-6n, 16.30 6rakor megrende:z6sre keriil6 ,,Bolgir
orthodox karicsonyi iinneps6gre, amely a K6rosi csorna S6ndor Kob6nyai
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Kulturalis K6zpont, KOSZI (1105 Bp.X., El6d utca l.) lesz. Az tinneps6gen fell6p a

HaGabi zenekar. Bemutatjak a Koledari bolg6r n6pszok6st a ke:rtiletben 6s k6zmtives

foglalkoz6st tartanak. A Malko Teatro bolg6r nemzetiseg;i szinhdz interaktiv

b6beload6st tart. Javasolja, hogy a rendezv6nyszervez6si 6s d.ekor6ci6 kolts6geire

140.000,- Ft-ot - azaz kilencvenezer forintot - tewezzenek be a rendelkezeste tilo
2017.6vi kolts6gvet6sben a feladatalapri dologi kiad6sok terhdrre. Keri a szavazatok

megt6tel6t. A szervezdssel, az egyeztet6ssel 6s a pontos idSpont meghat6rozdsixal

felhatalma zza az eln6k6t, a k6lts6geket a feladatalapri t6rnogirt6sb6l frnanszirozza

maj d. K6ri a szav azatok megtetel6t.

Nackina Hrisztova Eliszaveta: Egyet6rt az elnok javaslat6val

Elniik: A Kepvisel6-testiilet 3 f6vel hatarozatk6pes.

82/2017. (X. 26.) K6binvai Boleir Onkorm6nvzat Ni!pvisel6-testiilet6nek

hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. K6b6nyai Bolg6r Onkorm6nyzat K6pvisel6-testtilete a bolg6r kulturilis
hagyom6nyok iirzise c6lj6b6l Nagy Istv6n elnok besz6mol6j6t a feladatalapf

t6mogatisi6l, valamint a2017. december 5-6n, 16.30 6rakor a. Korosi Csoma Sdndor

Kob6nyai Kultur6lis Kdzpont, KOSZI (1105 Bp. X., Elor1 utca 1.) a keriileti

n,vugdijasok, gyerekek es 6rdeklod6 vend6gek rdszdre megrenclcz6sre kertilo ,,Bolgir
orthoclox kar6csonyi iinneps6gr6t elfogadja. A rendezv6ny rntiv6szeti tev6kenysdg,

rendezv6nyszervezdsi, dekor6ci6 koltsdgeihez brutt6 140 000 Ft keret6sszeget biztosit

a 2017 . 6vi kdlts6gvet6sben meghat6rozott dologi kiad6sok terhr5r:e.

A feladatalapri t6rnogat6s felhaszn6l isa az eloirinyzottak 6s tervezettek szerint a

teleptil6s nemzetis6gi 6l.t6n.k fellendft6s6t, szinesitds6t szc,lg6lt6k a megvalosult

koz-oss6gi p.og.u,rok, valamint nemzetis6gi hagyom6ny -6s kultira 6polas6nak

kosz6nhet6en. A feladatalapti t6mogat6s felhaszn6l6sa sor6n a nemzetisegi

onkoln6nyzat kiemelt figyehnet forditott az i{ris6g nerrLzetisdgi dletbe valo

bevon6s6ra, a fiatal gener6cioban a nemzetis6gi hovatarlozds 6torokit6sdnek

rndlyitdsdre.

2. A K6pvisel6-testi.ilet t-elk6ri az eln6kot a sztiks6ges int6zkedesek megt6tel6re.

Hatarido:
Felel6s:

azonnal
elnok
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19. napirendi pont tirgya: Javaslat a t6li Bolg6r MIKUL,AS - NIKULDEN
Gyereknap t<i;ettitOs6re 6s megtirgyal6sfra a kulturilis tiriiks6g6nek 6pol6s6val

kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj6b6l (sz6beli el6terjeszt6s)

Eloterjeszt6: Nagy Istv6n elndk

Elniik: Taj6koztatja a k6pviseloket arr6l, hogy a bolg6r kulturalis t ugvgl1lllvik
6rz6se cOtJenOt 2,017. december 6-6n, 10.00 orakor a t6li lBolgfr MIKULAS -
NIKULDEN Gyereknapot a KSb6nyai B6bita Ovod6ban (1102 Budapest, Halorn

utca 7/B.). Javasolja, hogy a Gyereknap alkalm6b6l egytittmtikc,clve a Malko Teatro -
bolgar nemzetis6gi szinhlzzal szewezzenek bolgir interaktiv gyerekel6adrlst

nolgrir n6pmese napot. Az e16ad5s ut6n j6t6kos formdban megisrnertess6k

gyeiekeknek a bolg6r NIKULDEN ritusaival, mond6k6ival. Javasolja, hogy a

iendezv6nyre 90.000,-Ft-ot azaz kilencvenezer forintot tervezzenek be a

rendelkez6sre 6116 2017. evi kolts6gvet6sben a feladatalapf dologi kiadSsok terh6re'

K6ri a szavazatok rnegt6tel6t. A szervez6ssel, az egyeztet6ssel 6s a pontos idopont

meghat6rozitstwal felhatalmazza az elnokot, kolts6geket a feladatalapri t6mogat6sb6l

frnanszir o zza mai d. K e r i a s zav azatok m e gt6t e I 6t'

Nackina Hrisztova Eliszaveta: E,gyetdrt az elndk javaslat6val

Elniik: A Kepvisel6-testiilet 3 fovel hat6rozatk6pes'

83/2017. (X. 26.) K6bAnvai Boleir 6nkorm:lnvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. Kob6nyai Bol96r Onkorm6nyzat K6pviselo-testi.ilete a bolgfr kulturilis
hagyom6nyok orzlse c6ljib6l Nagy Istv6n eln6k besz6rnol6j6t a feladatalapri

t6mogatrisr6l, valamint a 2017. december 6-6n, 10.00 6rakor a Kob6nyai B6bita

Ovod6ban (1102 Budapest, Halom utca 7lB.). megrendezds're keriilo t6li Bolg6r

MIKULAS - NIKULDEN Gyereknapr6l elfogadja. A rr:ndezv6ny mtiv6szeti

tevekenys6g 6s rendezv6nyszervezes koltsegeihez brutt6 90 000 Ft keretosszeget

biztosit a20ll. evi k6lts6gvet6sben meghat6rozott dologi kiad6sok terh6re'

A f'eladatalapri t6mogat6s felhaszn6lilsa az ellirinyzottak 6s tervezettek szerint a

teleptiles nemzetis6gi 6l.t6r.k fellendit6s6t, szinesit6s6t szolg6lt6k a megval6sult

koz-oss6gi prog.u,rok, valamint nemzetis6gi hagyom6ny -,5rs kultura apol6s6nak

koszonhet6en. A feladatalapri t6rnogat6s felhaszniil6sa sor6n a nemzetis6gi

onkorm6nyzat kiemelt figyelmet forditott az if,tis6g nemzetis6gi 6letbe valo

bevon6s6ra, a fiatal generacioban a nemzetisdgi hovatartoz6s Storokit6senek

rn6lyites6re.
2. A K6pviselo-testiilet felkdri az elnok6t a szi.iks6ges int6zked(:sek megt6tel6re.

Hatarido:
Felelos:

azonnal
elnok
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20. napirendi pont thrgyaz Javaslat a bolgir kultrira terjeszt6se c6lj6b6l a Malko

Teatro k6tnyelvii nebetriaOas kijeliil6s6re 6s megtirgyalfsira (sz6beli elSterieszt6s)

Eloterjeszt6: Nagy Istv6n eln6k

Elntik: Javasolja, hogy a bolgar kultrira terjeszt6se c6tj5b6l 2017- december 7-6n.

10.00 6rakor a bolg6inemzetis6gi kultrira terjeszt6se c61j6b6l k6tnyelvii b6beltiadast

szeryezzenek egy K obinyar 6vodAban. Javasolja felkdrni a Malko Teatro bolgf r
nemzetis6 gi sziihirzat, hogy a ,,Nikola a tengern6l" cimti k6tnyelvti gyermekel6ad6st

j6t6kos taigybemutatoval egybek6tve a K6binyai Gilzengtru Ovod6ban (1107
"eudapest i., Z1grhbi rit f jiA.l j6tssz6k el. Az el6ad6s rlegtart6s6ra 80 000 Ft

keretisszeget javasol biztositani a rendelkez6sre 6116 2011. 6vi kolts6gvetdsben a

feladatalapri dologi kiad6sok terh6re. Kdri a szavazatok megt6tel6t'

Nackina Hrisztova Eliszaveta: Egyet6rt az eln6k javaslat6val.

Elniik: A K6pvisel6-testtilet 3 fovel hatdrozatk6pes.

hatirozata
(3 igen, egyhangf szavazattal)

1. K6b6nyai Bolg6r Onkorm6nyzat K6pvisel6-testtilete Nagy Istv6n elnok

besz6mol6j6t a bolgSr kulturilis hagyom6nyok 6rz6se c6tjib6l Nagy Istv6n elnok

besz6rnol6j6t a feladatalapri t5mogat6sr6l, valamint a K6b:inyai G0zeng{ru

Ovodiban (1 107 Budapest X., Zdgrthi ft 13/A.) j6t6kos t6rgybemutatoval egybekotve

a 2017. december 7-6n,10.00 6rakor megrendez6sre keriilo Malko Teatro bolgrlr

nemzetis6gi szinhhzat, hogy a ,,Nikola a tengernel" cimti k6tnyelvii

gyermekel6adisr6l elfogadja. A mtiv6szeti tevdkenys6g k6lts6lgeihez brutt6 80 000 Ft

flretosszeget biztos it a ZOtl . 6vi kolts6gvet6sben meghat6rozott dologi kiad6sok

terh6re.
A feladatalapri t6mogat6s felhaszn6lilsa az eloirdnyzottak 6s tervezettek szerint a

telepiil6s nemzetis6gi 6let6nek fellendit6s6t, szinesit6sdt szolg6lt6k a rnegval6sult

k6z^6ss6gi p.og.u,rJk, valamint nernzetis6gi hagyom6ny -,5s kultfra 6pol6sanak

k6szonhetoen. A feladatalapri tSmogatds felhaszn6l6sa sor6n a nemzetisegi

onkorm6nyzat kiemelt figyelmet fordftott az i{ris6g nemrzetisdgi eletbe valo

bevon6s6ra, a fiatal gener5cioban a nemzetis6gi hovatartoz6s Storokit6s6nek

rn6lyitdsdre.

2. A K6pvisel6-testtilet felk6ri az elnok6t a sztiks6ges int6zkeddsek megt6tel6re.

Hat6ridS:
Felel6s:

azonnal
elnok
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21. napirendi pont t6rgya: Javaslat a bolgfr kultrira terjeszt6se c6ljrib6l a Malko
Teatro k6tnyelvii b6bel6adis kijeliil6s6re 6s megt6rgyalSsfra (sz6beli eloterjeszt6s)

El6terjeszto: Nagy Istv6n elnok

Elniik: Javasolja, hogy a bolg6r kultrira terjeszt6se c6ljrlb6l 2017. december 8-:in.

10.00 6rakor a bolgrir nemzetisrSgi kultrira terjeszt6se celj6b6l k6tnyelvii bfbel6adist
szervezzenek egy Kob6nyai 6vod6ban. Javasolja felkerni a Malko Teatro bolgir
nemzetis6gi szinhinat, hogy a ,.Nikola a tengerndl" cfmti k6tnyelvti gyermekel6ad6st

.j6t6kos t6rgybemutatoval egybek6tve a Kdbrlnyai Zsivaj Ovodrlban (1105 Budapest

X., Zsivaj utca 1-3.) j6tssz6k el. Az el6ad6s megtartds6ra 8() 000 Ft keretdsszeget
javasol biztositani a rendelkezdsre 6116 2017. evi k6lts6gvet6sben a t'eladatalapri dologi
kiad6sok terh6re. K6ri a szavazatok megt6tel6t.

Nackina Hrisztova Eliszaveta: Egyet6rt az eln6k javaslat6val.

Elniik: A K6pviselo-testtilet 3 fovel hat6rozatk6pes.

85/2017. (X. 26.) K6binvai BoleSr 6nkormAnvzat Kepvisel6-testiilet6nek
hathrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. Kob6nyai Bolg6r Onkorm6nyzat Kepvisel6-testiilete )\agy Istv6n elnok
besz6rnoloj6t a bolgrlr kulturflis hagyominyok orzflse c6ljrlb6l Nagy Istv6n eln6k
besz6mol6j6t a feladatalapri thmogathsr6l, valamint a K6bfnyai Zsivaj 6vodfban
(1105 Budapest X, Zsivaj utca 1-3.)) j6t6kos t6rgybemutatoval egybekotve 2017.
december 8-6n, 10.00 6rakor megrendez6sre keriil6 Malko Teatro bolgir
nemzetis6gi szinhflzat, hogy a ,,Nikola a tengern6[" cimti k6tnyelvii
gyermekel6ad6sr6l elfogadja. A mriv6szeti tev6kenysdg koltsep;e:ihez brutto 80 000 Ft
keretosszeget biztos it a 2017 . dvi kolts6gvet6sben meghat6r,czott dologi kiadasok
terhere.
A feladatalapfi t6mogat6s felhaszn6l fsa az eloiritnyzottak es tervezettek szerint a

teleptil6s nemzetisdgi 6let6nek fellenditesdt, szinesit6s6t szolg6ltSk a megvalosult
kozossdgi programok, valamint nemzetis6gi hagyom6ny -ds kultfra 6pol5s6nak

koszonhet6en. A feladatalapri t6mogat6s felhaszn6l6sa sor6n a nemzetis6gi

onkormdnyzat kiernelt figyelmet forditott az ifiris69 nenr.zetisegi 6letbe valo
bevon6s6ra, a fiatal gener6cioban a nemzetis6gi hovatartozas 5torokitds6nek
rnelyit6sere.

2. A Kdpvisel6-testiilet felkdri az elnokot a sztiks6ges int6zkedesek rnegtetel6re.

Hat6rido:
Felelos:

azonnal
elnok
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22. napirendi pont tirgya: Javaslat a bolg6r kultur6lis iiriiks6g6nek 6pol6srlval

kapcsolatos feladatok ell6t:isa c6lj6b6l r6szv6telre a Nemzetis6gek Napja

alkalmfb6l2017. december 9-6n K6riisi Kultur6lis Nonprofit Kft (1105 Budapest,

Szent Lhszl(t tlr 7-14,) 1. szimri term6ben megrendezflsre keriil6 nemzetis6gek

h agyom6 n y orz6 kar6csonyi iinneps6gre (sz6beli el6terj esztds)

El6terjeszto: Nagy Istv6n elnok

Elniik: Ti$ekoztatja a Kepvisel6-testtiletet, hogy a bolg6r kulturrilis iiriiks6g6nek

6pol6sival kapcsolatos feladatok ellitfsa c6ljib61 2017. december 9-6n, 14.00-

18.00 6raig a K6r6si Kultur6lis Nonprofit KFT (1105 Budapest, Szent Ldszlo ter 7-

14.) 1. sz6mri term6ben megrendezik a Nemzetisdgek Napja alkalm6bol a
nemzetis6gek hagyom6ny6rz6 kar6csonyi iinneps6g6t. Ilbb6l az alkalornb6l

valamennyi Kob6ny6n rnrikod6 nemzetisegi onkorm6nyz:at rovid kultur6lis.

hagyom6nybrzo mrisorral (verssel, pr6za, zenevel, t6nccal, ki6llit6ssal stb.) keszLil.

E,lrnondja, hogy nyolcadik alkalommal kertil megrendez€sre az tinneps6g es bizik
abban, hogy id6n is hasonlo eredm6nyeket fognak el6rni. A bolgar Onkormanyzat

kultur6lis mtisorral k6pviselteti mag6t az tinnepsdgen. Javasolja, hogy a Nemzetis6gek

Napja alkalmrlb6l megrendez6sre kerii16 nemzetis6gek hagyominyiirz6
karicsonyi iinneps69 rendezvdnyszervezesi, mtisorszol96ltat6si. rnriv6szeti

tevdkenys69 nyorndai 6s dekor6cios kdltsdgeihez brutto 300 000 keretosszeggel

j6ruljanak hozz6. A rendezvdnyt kovet6en fogad6sra keriil sor. Keri a k6pvisel6ket,

hogy vegyenek r6szt az i.inneps6gen. K6ri a szavazatok megt6tel'51.

Szakics Ferencn6: Egyet6rt az elndk javaslat6val, 6s resztvesz atendezvenyen.

Elniik: A K6pvisel6-testtilet 3 fSvel hat6rozatk6pes.

86/2017. (X. 26.) K6brinvai Boleir 6nkorminyzat K6pvisel6-testillet6nek
hatirozata
(3 igen. egyhangri szavazattal)

1. Kob6nyai Bo196r Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete a bolgir kultu16lis
hagyominyok 6rz6se c6ljrlb6l Nagy Istv6n elnok besz6moloj6t a feladatalapf
timogat6sr6l, valamint a Nemzetis6gek Napja alkalmib61 2017. december 9-6n,

14.00 6rakor a K6rosi Kulturalis Nonproht Kft (1105 Budapest, Szent Lisz16 tet 7-

14.) I. sz6nir termdben nemzetis6gek hagyominy6rz6 kar6csonyi iinneps6get

szeryez. A kar6csonyi rendezyeny kdltsegeihez brutt6 300 000 Ft keretosszeget

biztosit a2017. evi koltsdgvetesben meghat6rozott dologi kiad6sok terhdre.

A feladatalapri t6mogatas f-elhaszn6llsa az elokdnyzottak 6r; tervezettek szerint a

teleptil6s nemzetisdgi elet6nek fellendit6s6t, szinesitds6t szc,lg6lt6k a megvalosult

kozoss6gi programok, valarnint nemzetis6gi hagyom6ny -6s kultura apolas6nak

kdszonhetoen. A feladatalapri t6mogat6s felhasznfl6sa sor6n a nenrzetis6gi

onkorm6nyzat kiemelt figyelmet forditott az i{irs69 netnzetis6gi 61etbe valo

bevon5sdra, a fiatal gener6cioban a nemzetisdgi hovatartoz6s 6tor6kit6sdnek

rn6lyit6s6re.
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2. A K6pvisel6-testiilet felk6ri az etnokot a sziiksdges intezkedesek megt6tel6re'

Hatarido:
Felel6s:

azonnal
elnok

Elniik: Meg6llapitja, hogy tov6bbi javaslat vagy esztev6tel a k6pvisel6k r6sz6r61 nem

6rkezett,megktisz'#Gjafnryot"attiv r6szi6ter6t, 6s a testiileti i.it6st 9.25 6rakor

;;;6'iu.'- " tr*ffiU Kmr,,-#Wq {*e."mffi
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Megjelen6s6re sz6mitoh heryet biztositva az 0n sz6mira. K6rem, hogy amennyiben az esem6nyen

nem tud r6szt venni, legyen szives azr a .l;;;6i roosztly. s'utuu'jti o 
"szt6lya 

felS jelezni a 4338-225'

os telefonszarnon urgy 7c'os'unna@kobanya'hu e-mail cimen'

E gytittm rikdd6s6t krisz<i nd m !

Budapest, 20t7. ol<tober 20'

'7Rtv6csR6bert

Udvrizlettel:

1102 Budapest, Szent Ldszlo t€r 29' I Levdlctm:1475 Budapest' Pl' 35

Telefon: +36 1 4338 ZOr i'-f.*' -g6 1 4338 zZr 
' 

*"*-*fto6*v''hu I E-mail: polgarmester@kobanya hu



JELENLETI iV

a K6binYai Bolg6r OnkorminYzat

2017. okt6ber 26-6n 8'00 6rai kezdettel

megtartott testiileti iil6s6n

Le 80,hedr

Meghivottak:


