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A Kdb{nyai Horvrlt Onkormrlnyzat
K6pvisel6-testiilete

2017, december 20-in 14.00 rirai kezdettel
a Korosi Csoma S6ndor Kob6nyai Kultur6lis Kozpont, KOSZI

(1105 Bp.X., Elod utca 1.

rendes testiileti iil6st tart,
melyre ezirton meghivom.

Napirendi pontok:
Javaslat a K6bfnyai Horvft Onkormrinyzat elniik szem6ly6nek megvr{lasztfsrira
(sz6beli eloterj esztds)
Eloado: Kricskovics Antal elnokhelyettes
Javaslat a Kdbfnyai Horvrlt Onkormdnyzat 2017. 6vi kiilts6gvet6s6nek
m6dositrlsrira (sz6beli eloterj esztds)
Eloado: Kov6cs Branko Kriszti6n elndk
Javaslat a 6012014. (X. 27,) Kdbrinyai Horvrlt Onkormrinyzat K6pvisel6-
testiilet6nek hatirozata m6dosit6sf ra (sz6beli el6terj eszt6s)
Eload6: Kov6cs Brank6 Kriszti6n elnok
Beszrimol6 

^z anyanyelv meg6rz6se 6s irtiiriikit6se c6ljrib6l egyiittmiiktid6si
meg{llapodris megkdt6s6r6l a Horvrit Hagyominyorzo Ep-esiilettel (szobeli
eloterjesztds)
Eload6: Kov6cs Brank6 Kriszti6n elnok
Beszrimol6 a horvr{t kulturrilis iiriiks6gdnek fpoklsr{val kapcsolatos feladatok
ellritfsa c6ljib6l r6szv6telr6l a Nemzetis6gek Napja alkalmdb6l2017. december 9-
6n K6riisi Kulturflis Nonprofit Kft (1105 Budapest, Szent Liszl| t6.r 7-14.) l.
szr{mri term6ben megrendezett nemzetis6gek hagyomriny6rz6 karfcsonyi
iinneps6gr6l (sz6beli eloterjeszt6s)
Eload6: Kov6cs Brank6 KrisztiSn eln6k
Beszfmoki a horvr{t kulturrilis tiriiks6g6nek ripokisrlval kapcsolatos feladatok
elldtfsa c6ljfb6l 2017, december l2-6n, 18.00 6rakor a Kdbr{nyai Szerb
Onkorminyzat 6ltal megszerrezett Szerb irodalmi 6s gasztron6miai estr6l a
Horvft Klubban (1104 Budapest, Kada utca 120.) (szobeli eloterjesztds
Eload6: Kov6cs Brank6 Kriszti6n elnok
Beszrimol6 a horvrlt kultur{lis iirtiks6g6nek fpokisrival kapcsolatos feladatok
ellitrlsa c6lj6b6l egyiittmiiktidve a Havasi Gyoprir Alapitvdnnyal a 2017.
december 15-6n 14.00 6rakor a K6riisi Csoma Srindor K6bdnyai Kulturrilis
Kiizpontban (1105 Bp., El6d utca 1.) megszervezett Civil karfcsonyi iinneps6gr6l
(sz6beli eloterj esztds)
Eload6: Kovdcs Brank6 Kriszti6n elnok

5.

6.

7.

Esetleges t6volmarad6s6t k6rem, a Polg6rmesteri Hivatal
sziveskedjdk.

Budapest, 2017 . december 18.

4338- l4 1 -es telefonszdm6n jelezni

);



xosANvAr HoRVAT ONroRnaAxvzar
KEPvrsErn-rusr"Ulnrn

1102 Budapest, Szent Ldszl6 t6r 29.

K6sziilt:

Jelen vannak: Kricskovics Antal
Kov6cs Branko Krisztiiin

elndkhelyettes
k6pviselo

JEGYZ6T6TVYV

a K6brinyai Horv6t Onkorm6nyzat 2017. december 2O-in 14.00 orai
kezdettel a K6rdsi Csoma Sandor Kobanyai Kultur6lis Kozpont, KOSZI
(1105 Bp.X., El6dutca 1.) I en-relet 10. szam alatti nemzetisegi irod6ban
megtartott k6pvisel6-testtileti til6s6n.

A K6b6nyai Polgirmesteri Hivatal r6sz6r6l tanfcskoz6si joggal:
dr. Eder G6bor Jogasz
J6g6n6 Szabados Henrietta civil 6s nemzetisdgi referens

Kricskovics Antal, a K6bSnyai Horv6t Onkormdnyzat elndkhelyettese Udvozli a
megjelenteket 6s a rendes testtileti tildst megnyitja. Meg6llapitja, hogy a testtileti
til6sen 2 fo kdpviselo megjelent, 6s a testUlet hat6rozatkepes. Bejelenti, hogy a

jegyzokdnyv magyar nyelven k6sziil. K6r mindenkit, hogy az :jJes ielenl6ti iv6t irj6k
al6, amely a jegyzlkdnyvi.ik, amely kdzokiratnak minosiil melldklet6t kepezi az

elkdszitett meghiv6val es az ir6sbeli eloterjeszt6sekkel egytitt.

Javasolja, hogy a jegyzokonyv hitelesitds6vel Koviics Brank6 Kriszti6n k6pviselot
bizza meg a KdpviselS-testtilet. K6ri a szavazatok megtdtel6t.

Elniik: A Kdpviselo-testtilet 2 fovel hat6rozatk6pes.

(2 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Horv6t Onkorm6nyzat Kepvisel6-testtilete a jegyz6kdnyv hitelesit6s6vel
Kov6cs Branko Kriszti6n kdpviselot megbizza.

Elniik: Bejelenti, hogy a jegyzokdnyvet J6g6ne Szabados Henrietta civil es nemzetisdgi
referens vezetl

Elniik: Ismerteti a napirendi pontokat, majd k6ri a szavazatok megtdtel6t.

hatirozata
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Elniik: A Kdpviselo-testtilet 3 fovel hat6rozatkdpes.

106/2017. (XII. 20.) K6b6nvai Horvit Onkormfnyzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6brinyai Horv6t Onkormiinyzat Kepvisel6-testtilete a testtileti til6s napirendjdt az
al6bbiak szerint fogadja el:

1. Javaslat a K6binyai Horv6t Onkormf nyzat elniik szem6ly6nek
megvilasztrisira (sz6beli el6terj eszt6s)
Eload6: Kricskovics Antal elnokhelyettes

2. Javaslat a K6b6nyai Horv6t Onkorm ilnyzat 2017. 6vi kiilts6gvet6s6nek
m6dosit6s fra (sz6beli el6terj eszt6s)
E,load6: Koviics Branko Kriszti6n elndk

3. Javaslat a 6012014. (X. 27.) K6binyai HorvSt Onkorm:inyzat K6pvisel6-
testiilet6nek hatirozata m6dositfsira (sz6beli el6terjeszt6s)
El6ado: Kov6cs Brank6 Krisztian elnok

4. Beszimol6 az anyanyelv meg6rz6se 6s r{tiiriikft6se c6ljrib6l egyiittmiiktid6si
meg6llapodis megkiit6s6rdl a Horv6t Hagyominyilrz(i Egyesiilettel (szobeli
eloterjeszt6s)
El6ad6: Kov6cs Brank6 Krisztiiin elnok

5. Besz6mol6 ^ horvSt kulturrilis iiriiks6g6nek 6pol6srival kapcsolatos
feladatok elLitisa c6ljib6l r6szv6telr6l a Nemzetis6gek Napja alkalmrlb6l
2017. december 9-6n K6riisi Kultur6lis Nonprofit Kft (1105 Budapesto
Szent Liszlil t[r 7-14.) 1. szdmri term6ben megrendezett nemzetis6gek
hagyomrlny6rz6 karicsonyi iinneps6916l (sz6beli eloterjeszt6s)
El6ado: Kov6cs Brank6 Kriszti6n elnok

6. Beszf mol6 a horv6t kultur6lis iiriiks6g6nek 6polSs6val kapcsolatos
feladatok ellSt6sa c6lj6b6l 2017. december l2-6n,18.00 6rakor a K6binyai
Szerb Onkorminyzat 6ltal megszervezett Szerb irodalmi 6s gasztron6miai
estr6l a Horvit Klubban (1104 Buclapest, Kada utca 120.) (szobeli
el6terjesztds
El6ad6: Koviics Branko Krisztiiin eln6k

7. Beszimol6 a horvSt kulturilis iiriiks6g6nek ipoLis:ival kapcsolatos
feladatok ell6tisa c6ljib6l egytittmiikiidve a Havasi Gyopir Alapitv:lnnyal
a 2017. december 15-6n 14.00 6rakor a K6riisi Csoma S6ndor K6brinyai
Kultur6lis Kiizpontban (1105 Bp., El6d utca 1.) megszervezett Civil
karicsonyi iinneps6gr6l (szobeli el6terjeszt6s)
El5ad6: Koviics Branko Kriszti6n elncik
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1. napirendi pont thrgya: Javaslat a K6b6nyai Horv6t Onkorm ilnyzat elniik
szem6ly6nek megvilaszt6sdra (szobeli el6terjeszt6s)

Elniik: Ti\ekoztatja a k6pvisel6ket arr6l, hogy Filipovics MAt6 (1933-2017) 2017.
december 15-6n bekdvetkezett viratlan halilla miatt sziikseges eln6k6t v6lasztani.
Nagyra ert6kelte M6td munk6ss6g, amelyet a k6b6nyai horv6ts6g drdekdben kiflejtett.
K6ri, hogy egy perces ndma fel6ll6ssal adozzanak Filipovics M6t6 emlekenek. A Mate
altal megszervezett programok sikeresek voltak 6s 6rzelmekre hatottak nemcsak a
horviit r6sztvevok tekintetdben. A maga reszerol Koviics Brank6 Kriszti6n kdpviselot
javasolta elnoknek. Mivel nem volt m6s javaslat megkerdezte a jeloltet, hogy v6llalja-e
a feladatot 6s k6r-e zdrt ilest a szavazds megtart6s6ru? Keri a kdpviselo v6lern6nyet,
majd a szavazatok megt6tel6t.

J6grin6 Szabados Henrietta: Nagyon megrinta a hir, 25 evet egyiitt dolgoztak az

dnkormiinyzatban. Nagyon fog hiinyozni. Emldk6t orokre megorzi. Nyugodjek
b6k6ben! Ti$ekoztatja a K6pviselo-testtiletet, hogy Tarr6s fia lev6lben fordult
Polg6rmester trhoz, jelezve, hogy ddesapja 1994 6ta megszakit6s ndlkiil a K6b6nyai
Horv6t Onkorm6nyzat aktiv tagja volt eg6szen a most bek6vetkezett halilli-;g, ezert
k6rte kdzbenj6rris6t abban, hogy kezelje 6t az Onkormanyzat saj6t halottj6nak,
v6llalva mindazokat a teend6ket 6s k6ltsegeket, ami a vdgs6 tisztessdg megad6s5hoz,
illetve a temet6s lebonyolititsirhoz sztiksdges. Polg6rmester fr igent mondott es intezik
a temetds lebonyolit6s6t, amelyre az iinnepekre valo tekintettel csak 2018. janu6r
m6sodik feldben kertilhet sor. J6 ember volt, a kclzdss6g6rt tenni akar6, szorgalmas ds

b6lcs. Mindig a j6 megold6sokat keres6 horv6t nemzetisdgi onkorminyzati k6pviselo.

Kovics Brank6 Krisztiin: Kdszoni sz6pen J6gane Szabados Henrietta referens
asszony thjekoztat/sirt. Elmondja, hogy MAtd a Kdbiinyai Horv6t Onkorm6nyzat
eln6kek6nt aktivan szervezte a kertileti horv6t nemzetisdg kultur5lis tev6kenyseget.
Term6szetesn v6llalj a a megbizat6st, nem kdrt zdrt ilest a szavazds megtartisfua.

Elniik: Kdri a Kdpvisel6-testtilet tagifi, hogy szayazzon a K6b6nyai Horv6t
Onkorm6nyzat elndkdnek szemdlydre.

Elniik: A Kdpviselo-testiilet 2 fovel hat6rozatkepes.

(2 igen, egyhangri szavazattal)

1. A K6b6nyai Horv6t Onkormdnyzat K6pvisel6-testtilete elndk6nek Kov6cs Brank6
Kriszti6nt megv6lasztotta.

2. A Kdpviselo-testi.ilet felk6ri az elnrikdt a sztikseges int6zkeddsek megt6tel6re.
Hat6ridS:
Felel6s:

azonnal
elndk

hatirozata
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Kovics Brank6 Krisztiin eln6k tov6bb vezeti a testtileti Uldst.

2. napirendi pont tirgya: Javaslat a K6b6nyai Horvit Onkormfnyzat 2017. 6vi
kdlts6gvet6s6nek m6dositfsr{ra (sz6beli el6terj esztds)
El6terjesztS: Kov6cs Brank6 Kriszti6n elndk

Elniik: Ti$5koztatja a kdpvisel6ket, hogy a 2017. 6vi koltsdgvetds m6dositdsa
sziiks6ges, mivel a Gazdasitgi 6s P6nztigyi F6oszt6ly ti$ekoztatirsa szerint az egyes
f6kdnyvi sz6ml6kon nincs elegend6 eloirdnyzat. Ez ut6n ismerteti a r6szletes
6tcsoportositSsi javaslatot es k6ri a kdpvisel6ket, hogy mondj6k el velern6nyliket,
egyet6rt6s eset6n tegydk meg szavazataikat.

Kricskovics Antal: Egyetdrt az eln6k javaslat6val.

Elntik: A K6pvisel6-testiilet 2 fbvel hatiirozatkdpes.

108/2017. (XII. 20.) K6b6nvai Horv6t Onkorminyzat K6pvisel6-testiilet6nek
hathrozata
(2 igen, egyhangri szavazattal)

1. A K6brinyai Horviit Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testtilete a KSb6nyai Horvdt
Onkorm6nyzat 2017. 6vi kolts6gvet6s6r6l sz6lo lll2}l7. (II.14.) hatirozatifi az

al6bbiak szerint m6dositj a:

Kl Szem6lyi juttat6sok, 6nk6nt vallalt feladat -4 961Ft
K2 Munkaad6kat terhelo j6rul6kok es szocialis 

_ Z 750 Ft
hozzi$irul6si ad6, 6nk6nt vdllalt feladat

K2 Munkaad6kat terhel6 j6rul6kok 6s szoci6lis
hozzdj[rul6si ad6, k6telez6 feladat -2146 Ft

K3 Dologi kiadiisok, 6nk6nt v6llalt feladat -1 339 Ft

K3 Dologi kiadrisok, kdtelez6 feladat ll796Ft

2. A Kdpvisel6-testiilet felkdri az eln<ikdt a sztiksdges int6zkeddsek megtetel6re.
Hat6rido: azonnal
Felel6s: elndk
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3. napirendi pont tirgya Javaslat a 6012014. (X. 27.) K6brlnyai Horvit
6nkormi nyzat K6pvisel6-testiilet6nek hatirozata m6dosit6s6ra (sz6beli
el6terjesztds)
El6terj eszto : Koviics Brank6 Krisztiiin elndk

Elniik: Javasolja a k6pvisel6nek, hogy a 6012014. (X. 27.) K6b6nyai Horv6t
Onkorm6nyzat Kepvisel6-testiiletdnek hatirozatitt m6dositsiik, mivel Filipovics MAte
eln6k meghalt 6s ki kell jelOlni egy mrisik szem6lyt a vagyonnyilatkozat
nyilvilntart isitra 6s el len6rz6sdre.

Jflghnf Szabados Henrietta:Tilekoztatjaa k6pviseloket arr6l, hogy az Nj. tv. 103. $
(l) szerint ,,A nemzetisdgi Onkorminyzati kepvisel6 a megvdlasztitsifiol sz6mitott
harminc napon beltil, majd ezt kdvet6en minden 6v janu6r 31-ig a 2. melleklet szerinti
vagyonnyilatkozatot kdteles tenni. A k6pviselo sajat vagyonnyilatkozatithoz csatolni
k6teles a vele kdz6s hdztartisban elo hdzastdrs6nak vagy 6lettdrs6nak, valamint
gyermekdn ek az e tcirv6ny me I I 6kl ete szerint i vagyonny ilatkozatifi .

(2) A vagyonnyilatkozat t6tel6nek elmulaszt6sa eset6n - annak benyirjt6s6ig * a

kdpviselo nem gyakorolhatja k6pviseloi jogait, 6s nem rdszesiilhet tiszteletdijban,
termdszetbeni juttat6sban, kdlts6gt6rit6sben.

(3) A vagyonnyilatkozatot a szewezeti 6s rntikdddsi szabiiyzatban erre kijelolt
bizotts6g, vagy legal6bb kdt k6pvisel6 tartja nyilv6n 6s ellenorzi. A kdpviselo
vagyonnyilatkozata - az ellenorzdshez szolgiiltatott azonosit6 adatok kivdteldvel -
nyilv6nos."

Elniik: Kdszoni J6g6n6 Szabados Henrietta referens tt\ekoztatoi6t, rnajd ezt k6vetoen
javasolja Kov6cs Brank6 Kriszti6nt ds Kricskovics Antal kdpvisel6ket a

vagyonnyilatkozat nyilv6ntart6 es ellenorzo szemelyek kijelolesdre. Kdri a szavazatok
megt6telet.

Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 2 fovel hat6rozatk6pes.

109/2017. (XII. 20.) K6brinvai Horvit Onkormrinvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hathrozata
(2 igen, egyhangri szavazattal)

1. A K6b6nyai Horv6t Onkorm6nyzat Kepviselo-testiilete a Kobanyai Horvdt
Onkorm6nyzat 6012014. (X. 27 .) hatarozatinak" l. A Kcibdnyai Horvdt Onkormdnyzat
KdpviselS-testtilete Filipovics Mdtd ds Kricskovics Antal kdpvisekiket a
vagyonnyilatkozat nyilvdntartd ds ellencirzci szerndlyeknek kijelAli. " sz{ivegreszdt az

al6bbiak szerint m6dositj a:

1. A KobAnyai Horv6t Onkorm inyzat Kdpvisel6-testtilete Kovics Brank6 Krisztir{n
6s Kricskovics Antal k6pvisel6ket a vagyonnyilatkozat nyilvitntarto ds ellen6rzo
szem6lyeknek kijel<ili. Az egyeb r6szek nem v6ltoznak
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2. A Kdpvisel6-testtilet felkdri a polg6rmestert a sztiksdges int6zked6sek megt6tel6re.
Hat6rido:
Felelos:

azonnal
elndk

4. napirendi pont thrgya: Beszimol6 a horvit anyanyelv meg(irz6se 6s ritiiriikit6se
c6ljib6l egyiittmiikiid6si megdllapodis megktit6s6r6l a Horv6t Hagyom6nyorzo
Egyesiilettel (sz6beli el6terj eszt6s)
El6telieszt6: Kov6cs Brank6 Kriszti6n elndk

Elniik: Tiljekoztatja a kdpvisel6ket arrol, hogy a Horv6t Hagyomiinyorzo Egyestilettel
(1102 Budapest, Liget utca llc.,IIl23.) 6vek 6ta nagyon szoros kultur6lis kapcsolatot
6polnak. Isp6novity Eva eln6k asszony kezdetektdl a K6brinyai Horv6t Onkorm6nyzat
k6pviseldje volt 6s nagyban segitette az Onkorm6nyzat mrikddds6t. Javasolia a

KdpviselS-testUletnek, hogy az anyanyelv meg6rzese es 6t6rokit6se celjabol
egytittmtikoddsi meg6llapod6st kdssenek a Horvdt I{agyomanyorzo Egyesiilettel. Keri
a k6pviselok vdlemdny6t, majd a szavazatok megt6telet.

Kricskovics Antal: Egyetdrt az elhangzottakkal. a javaslattal, val6ban pelda6rtekii a

kapcsolat az Egyestilettel.

Elniik: A Kepviselo-testtilet 2 f6vel hat6rozatk6pes.

110/2017. (XII. 20.) K6bSnvai Horvit Onkormrlnvzat K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
(2 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Horv6t Onkorm6nyzat az anyanyelv meg6rz6se 6s 6tiiriikit6se c6lj6b6l
egytittmrikod6si meg6llapod6st k0t6tt a Horvit I{agyom dny6rz6 Egyesiilettel ( l 1 02
Budapest, Liget utca I I c., Ill23 .).

5. napirendi pont tirgya: Besz6mol6 a horvit kultur6lis iiriiks6g6nek rlpol:lsrival
kapcsolatos feladatok ell6tisa c6lj6b6l r6szv6telr6l a Nemzetis6gek Napja
alkalm6b6l2017. december 9-6n K6riisi Kultur6lis Nonprolit Kft (1105 Budapest,
Szent Liszl6 t6r 7-14.) 1. szSmri termeben megrendezett nemzetis6gek
hagyomSny 6rz6 ka16csonyi iinneps6gr6l (szobeli el6terj eszt6s)
El6terjeszt6: Koviics Brank6 Kriszti6n elnok

Elniik: Elmondja a Kdpvisel6-testiiletet, hogy ^ horv6t kulturflis iiriiks6g6nek
6pol6s6val kapcsolatos feladatok ellitSsa c6lj5b6l2017. december 9-en, 14.00-18.00
oriig a K6rosi Kultur6lis Nonprofit KFT (1105 Budapest, Szent Ltrszll ter 7-14.) 1.

szirmu termdben megrendeztek a Nemzetisegek Napja alkalm6bol a nemzetis6gek
hagyom6ny6rz6 kar6csonyi iinneps6g6t. Ebb6l az alkalombol valarnennyi Kob6nyan
mrik6d6 nemzetisdgi onkorminyzat rovid kultur6lis, hagyornanyorz6 mrisorral (verssel,
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pt6za, zenevel t6nccal, kiSllitiissal stb.) k6szUlt. A horvrit onkormiinyzat kultur6lis
mtisorral kdpviseltette magdt az iinnepsdgen. A rendezv6nyt kdvet6en fogad6sra keriilt
sor. A kdpvisel6k rdszt vettek az iinnepsdgen. K6ri a besz6mol6 elfogadris6t, majd, a
szav azatok m e gt6te I 6t.

Bajkai Vasziliki: Egyetdrt az elndk javaslat6val, es r6szt vett arendezvenyen.

Elniik: A K6pviselo-testtilet 2 fovel hat6rozatkdpes.

(2 igen, egyhangri szavazattal)

Kcib6nyai Horv6t Onkormiinyzat Kepvisel6-testiilete Kov6cs Brank6 Krisztiiin elnok
besz6mol6j6t a horv6t kutturilis hagyom{nyok lrzdse c6ljib6l, a feladatalapri
trimogatisr6l, valamint a Nemzetis6gek Napja alkalmrib 61 2017. december 9-6n.
14.00 6rakor a Kordsi Kulturdlis Nonprofit Kft (1105 Budapest, Szent Lttszloter 7-
14.) I. sz6mri term6ben megrendezett nemzetis6gek hagyomriny6rzd karicsonyi
ii n neps6g6r6l elfogadj a.

6. napirendi pont tfirgya: Besz6mol6 a horvft kulturrilis iirtiks6grSnek 6pol6srivat
kapcsolatos feladatok etlftisa c6lj6b61 2017. december l2-6n, 18.00 6rakor a
K6b:inyai Szerb dnkormri nyzat iltal megszerv ezett Szerb irodalmi 6s
gasztron6miai estr6l a Giiriig Klubban (1f04 Budapest, Kada utca 120.) (szobeli
el6terjeszt6s)
Eloterjeszto: Kov6cs Brank6 Kriszti6n eln6k

Elniik: Tajdkoztatja a kdpvisel6ket, hogy a horv6t kulturrilis iiriiks6g6nek 6pol6srival
kapcsolatos feladatok ell6tisa c6ljrib6l 2017. december l2-En, l8-.00 6rakor reszt
vettek a K6b6nyai Szerb Onkorm6nyzat 6ltal megszewezett Szerb irodalmi 6s
gasztron6miai esten a Giiriig Klubban (1104 Budapest, Kada utca I 20.). A kdpvisel6k
is r6szt vettek a rendezv6nyen. A rendezvdnyt kdvetoen gasztron6miai bemutatora
keriilt sor. Kdri a besz6molo elfogad6s6t, majd a szavazatok megt6telet.

Kricskovics Antal: Egyet6rt az eln6k javaslataval.

Elniik: A Kepvisel6-testtilet 2 fbvel hat6rozatkepes.

iseki-test
hatilrozata
(2 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Horv6t Onkormiinyzat Kepvisel<i-testiilete a
6pol:lsival kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6lj6b6l

horvat kulturflis iirtiks6g6nek
KovScs lJranko Krisztian clnol<

tiiletenek
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besz6mol6jat a 2017. december l2-6n a Giiriig Klubban (1104 Budapest, Kada utca
120.) szim alatt megrendezett ,,Szerb irodalmi 6s gasztron6miai estr6l" elfogadja.

7. napirendi pont tflrgyaz Besz6mol6 a horvit kulturSlis iiriiks6gdnek 6pol6sdval
kapcsolatos feladatok ell6t6sa c6ljr[b6l egyiittmiikiidve a Havasi Gyopdr
Alapitvrlnnyal a 2017. december 15-6n 14.00 6rakor a K6riisi Csoma Srlndor
K6binyai Kulturrllis Kiizpontban (1105 Bp., El6d utca 1.) megszervezett Civil
karicsonyi iinneps6gr6l (sz6beli eloterjesztds)
ElSterjeszt6: Kov6cs Brank6 Kriszti6n elndk

Elniik: Tilekoztatja a k6pvisel6ket arrol, hogy a horvit kulturrllis iiriiks6g6nek
6pol6s6val kapcsolatos feladatok ellStSsa c6lj6b6l egyiittmiikiidve a Havasi Gyop6r
Alapitv6nnyal a 2017. december 15-6n 14.00 6rakor a Kor6si Csoma S6ndor Kob6nyai
Kultur6lis Kcizpontban (1105 Bp., El6d utca 1.) megszerveztek a Civil karicsonyi
iinneps6get, amelyen a k6b6nyai horv6t nyugdijasok is rdszt vettek. K6ri a besz6rnolo
elfogad6s6t, majd a szavazatok megt6tel6t.

Kricskovics Antal: Egyet6rt az elndk javaslatiival es rdszt vett a rendezvdnyen.

Elniik: A Kdpviselo-testtilet 2 fovel hat6rozatk6pes.

113/2017. (XII. 20.) K6brlnvai Horvdt Onkormrlnvzat K6pviseld-testiilet6nek
hathrozata
(2 igen, egyhangf szavazattal)

K6b6nyai Horv6t Onkorm6nyzat Kepviselo-testtilete Koviics Branko Krisztian elnok
besz6mol6j6t a horvit kultur6lis hagyom{nyok 6rz6se c6ljrib6l a Havasi Gyopar
Alapitv6nnyal egytittmrikodve 2017. december l5-6n 14.00 6rakor a Kordsi Csoma
Siindor K6b6nyai Kultur6lis Kdzpontban (1105 Bp., Elod utca 1.) megszervezett Civil
karfcsonyi iinneps6gr6l, amelyen a horv6t nyugdijasok r6szt vettek elfogadja.

Elniik: Megrillapitja, hogy tovribbi javaslat yagy eszrevdtel a kdpviselok r6sz6rol nern
drkezett, megkdszdni a jelenlev6k aktiv r6szvetel6t, 6s a testtileti iildst 14.15 kor
bezdria.

K.n'r.f'.

ffi-a^^ lw*
Jegyzokonyv-hiteles it6



JELENLETI iV

a K6hr{nyai Florvdt 6rnkorminyzat
2017. de,cember 20-6n 14.00 6rai kezdettel

megtartott testtileti iil6s6n

l./ Kov6cs Branko Kriszti6n:. ]a* e]**H

2./Kricskovics Antal, .\0*6;X M

Meghivottak:

dr. Eder G6bor jog6sz:............C)

J6grin6 Szabados Henrietta referens:.. 
ftd*


