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A Kőbányai Ukrán Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

2017. július 31-én 11.30 órai kezdettel 
a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában 

(1105 Bp. X. , Ihász utca 26.) 

rendes testületi ülést tart, 
melyre ezúton meghívom. 

Napirendi pontok: 

1. Javaslat az 58/2017. (VII. 7.) Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő
testületének határozata módosítására (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Petrovszka Viktória 

2. Beszámoló az ukrán kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos 
feladatok ellátása céljából 2017. 07. 12 - 2017. 07. 19-e között Kárpátalján, 
Iszkán megrendezett „ Ukrán Hagyományőrző Tábor Kárpátalján" 
megszervezéséről (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Petrovszka Viktória 

3. Javaslat az ukrán kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok 
ellátása céljából 2017. augusztus 1 - 2017. augusztus 5-e között 
Nagyharsányban (Kossuth utca 60.) megrendezésre kerülő X. Ördögkatlan 
Fesztivált megszervezésére (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Petrovszka Viktória 

4. Tájékoztató a kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok 
ellátása céljából 2017. augusztus 20-án megrendezésre kerülő Szent István
napi ünnepségről (szóbeli előterjesztés) 

5. 
Előadó: Petrovszka Viktória 
Tájékoztató a kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok 
ellátása céljából 2017. szeptember 1 és szeptember 2-én megrendezésre 
kerülő X. Kőbányai Rendvédelmi Napról (szóbeli előte · tés) 
Előadó: Petrovszka Viktória . \.')\l.t'iln Ő11.f0 o/ ~~ 

Budapest, 2017. július 25. lfi\ 
trovs iktór· s.k. 



Készült: 

KŐBÁNYAI UKRÁN ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

1102 Budapest, Szent László tér 29. 

JEGYZŐKÖNYV 

a Kőbányai Ukrán Önkormányzat 2017. július 31-én 11.30 órai kezdettel 
a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában (1105 Bp. X. , Ihász u. 26.) 
földszint 8.A szám alatti irodában megtartott képviselő-testületi ülésén. 

Jelen vannak: Petrovszka Viktória 
Riska Roman 
Bernáth Ferenc 

képviselő 

elnökhelyettes 
képviselő 

A Kőbányai Polgármesteri Hivatal részéről tanácskozási joggal: 
dr. Éder Gábor jogász 
J ógáné Szabados Henrietta civil és nemzetiségi referens 

Petrovszka Viktória, a Kőbányai Ukrán Önkormányzat elnöke üdvözli a 
megjelenteket és a rendes testületi ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a testületi 
ülésen 3 fő képviselő megjelent, és a testület határozatképes. Bejelenti, hogy a 
jegyzőkönyv magyar nyelven készül. Kér mindenkit, hogy az ülés jelenléti ívét írják 
alá, amely a jegyzőkönyvük, amely közokiratnak minősül mellékletét képezi az 
elkészített meghívóval és az írásbeli előterjesztésekkel együtt. 

Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Bernáth Ferenc képviselőt bízza meg a 
Képviselő-testül et. Kéri a szavazatok megtételét. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

70/2017. (VII. 31.) Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítésével 
Bernáth Ferenc képviselőt megbízza. 

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

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

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes . 



71/2017. (VII. 31.) Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

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

1. Javaslat az 58/2017. (VII. 7.) Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő
testületének határozata módosítására (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Petrovszka Viktória 

2. Beszámoló az ukrán kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos 
feladatok ellátása céljából 2017. 07. 12 - 2017. 07. 19-e között Kárpátalján, 
Iszkán megrendezett „Ukrán Hagyományőrző Tábor Kárpátalján" 
megszervezéséről (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Petrovszka Viktória 

3. Javaslat az ukrán kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok 
ellátása céljából 2017. augusztus 1 - 2017. augusztus 5-e között 
Nagyharsányban (Kossuth utca 60.) megrendezésre kerülő X. Ördögkatlan 
Fesztivált megszervezésére (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Petrovszka Viktória 

4. Tájékoztató a kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok 
ellátása céljából 2017. augusztus 20-án megrendezésre kerülő Szent István
napi ünnepségről (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Petrovszka Viktória 

5. Tájékoztató a kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok 
ellátása céljából 2017. szeptember 2 és szeptember 3-án megrendezésre 
kerülő X. Kőbányai Rendvédelmi Napról (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Petrovszka Viktória 

1. napirendi pont tárgya: Javaslat az 58/2017. (VII. 7.) Kőbányai Ukrán 
Önkormányzat Képviselő-testületének határozata módosítására (szóbeli 
előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy azért szükséges az 58/2017. (VII. 7.) 
Kőbányai Ukrán Önkormányzat határozatának módosítása, mivel a határozat 
szövegében el lett írva a támogatás összege, amely nem 400 OOO Ft, hanem helyesen 
200 OOO Ft. Javasolja, hogy az összeget az alábbi rovatokra helyezzék. Ismerteti a 
javaslatokat és kéri a szavazatok megtételét. 

Bernáth Ferenc: Egyetért az elnök javaslatával. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 



72/2017. {VII. 31.) Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

A Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Ukrán 
Önkormányzat 58/2017. (VII. 7.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

1. A Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Ukrán 
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 10/2017. (II. 16.) határozatát az 
Emberi Erőforrások Minisztériumától (NEMZ-KUL-EPER-17-0840) a 2017.01.01-
2017.12.31-e közötti időszakban megrendezett „Ukrán Hagyományőrző Szakkör" 
pályázat költségeire kapott 200 OOO Ft összegű támogatást az alábbi rovatokra helyezi : 

Bl 
K3 

Műk. célú tám. államháztartáson belülről , kötelező feladat 
Dologi kiadások, kötelező feladat 

200 OOO 
200 OOO 

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

2. napirendi pont tárgya: Beszámoló az ukrán kulturális örökségének ápolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2017. 07. 12 - 2017. 07. 19-e között 
Kárpátalján, Iszkán megrendezett „ Ukrán Hagyományőrző Tábor Kárpátalján" 
megszervezéséről ( szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az ukrán kulturális örökségének 
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2017. 07. 12 - 2017. 07. 19-e 
között Kárpátalján, Iszkán megrendezték az Ukrán Hagyományőrző Tábor 
Kárpátalján. A táborban résztvevő gyerekeket színes program várta, kézműves, 

népismereti, ének-zenei foglalkozások tanárok biztosításával. A gyerekek versek, 
dalok tanulásával fejlesztették a nyelvtudásukat. A tábor kiemelt célja az ukrán 
identitástudat, a hagyományok, a kulturális és vallási értékek megőrzése, valamint a 
fiatalok üdültetése. Az alkotótábor zárónapján rendezték a kézműves foglalkozáson 
saját kezűleg készített tárgyak, valamint rajzok kiállításával és a gyermekek 
produkcióiból összeállított gálaműsort. A Kőbányai Ukrán Önkormányzat képviselői 
is részt vettek a táborban. A tábor szállás, étkezés, utazás és egyéb dologi költségeihez, 
amelyen részt vesz 22 gyerek és 3 felnőtt Kőbányáról 2 150 OOO Ft keretösszeget 
biztosítottak. Kéri a képviselők hozzászólásait, egyetértés esetén a szavazatok 
megtételét. 

Risko Roman: Egyetért az elnök javaslatával. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 



73/2017. (VII. 31.) Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testülete Petrovszka Viktória elnök 
beszámolóját az ukrán kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok 
ellátása céljából Kárpátalján, Iszkán 2017. július 12 - 2017. július 19-e között 
megrendezett „Ukrán Hagyományőrző Tábor Kárpátalján" elfogadja. 

3. napirendi pont tárgy: Javaslat az ukrán kulturális örökségének ápolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2017. augusztus 1 - 2017. augusztus 5-e 
között Nagyharsányban (Kossuth utca 60.) megrendezésre kerülő X. Ördögkatlan 
Fesztivált megszervezésére (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy 2017. augusztus 1 - 2017. augusztus 5-
e között az ukrán kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása 
céljából Nagyharsányban Rácz-ház, Vásártér u. 13/1. megrendezik a X. 
Ördögkatlan Fesztivált. Minden nap az odalátogatóknak lehetőségük van ukrán 
hagyományőrző kézműves foglalkozásokon, közös vacsorán, közös táncon részt venni. 
A rendezvényen a képviselő-testület tagjai is részt vettek. Már második éve 
megrendezi Both Miklós az ukrán udvarát. Ahol az utóbbi 4 év alatt összegyújtott 
ukrán autentikus zene bemutatásra került. A tavalyi nagy sikerű ukrán udvar után nem 
volt kérdés, hogy a fesztivál nyomon követi Both Miklós további gyűjtőútját 
Ukrajnában. Javasolja, hogy a rendezvény költségeihez bruttó 26 OOO Ft keretösszeget 
biztosítsanak a 2017. évi költségvetésben meghatározott feladatalapú támogatások 
terhére. Kéri a beszámoló elfogadását, majd a szavazatok megtételét. 

Bernáth Ferenc: Egyetért az elnök javaslatával. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

74/2017. (VII. 31.) Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

1. Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testülete az ukrán kulturális 
örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából Petrovszka Viktória 
elnök beszámolóját a feladatalapú támogatásról, továbbá a 2017. augusztus 5-én 
Nagyharsányban megrendezésre kerülő X. Ördögkatlan Fesztiválról elfogadja. A 
rendezvény dologi kiadások költségeihez bruttó 26 OOO Ft keretösszeget biztosít a 
2017. évi költségvetésben meghatározott dologi kiadások terhére. 
A feladatalapú támogatás felhasználása az előirányzottak és tervezettek szerint a 
település nemzetiségi életének fellendítését, színesítését szolgálták a megvalósult 
közösségi programok, valamint nemzetiségi hagyomány -és kultúra ápolásának 



köszönhetően. A feladatalapú támogatás felhasználása során a nemzetiségi 
önkormányzat kiemelt figyelmet fordított az ifjúság nemzetiségi életbe való 
bevonására, a fiatal generációban a nemzetiségi hovatartozás átörökítésének 
mélyítésére. 
2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 

4. napirendi pont tárgya: Tájékoztató a kulturális örökségének ápolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2017. augusztus 20-án megrendezésre 
kerülő Szent István-napi ünnepségről (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzattól meghívást kaptak a Magyar Oltár előtti téren (1105 Budapest X. , 
Szent László tér 7-14.) 2017. augusztus 20-án 10.00 órakor megrendezésre kerülő 
Szent István-napi ünnepségre. A kulturális műsoron részt vesz Lőrinczi Árpád 
Szabolcs képviselő. Ünnepi beszédet mond Kovács Róbert Kőbánya polgármestere, 
valamint a kerületi egyházak (katolikus, evangélikus, református) képviselői. 

Közreműködnek a Pódium Színház művészei. Sor kerül kenyérszentelésre, 
koszorúzásra a műsor Himnusszal kezdődik, majd lesz Államalapítás- Szent István 
Ünnepe verses, zenés összeállítás és Szózattal zárul. Javasolja, hogy az ünnepség 
költségeihez bruttó 20 OOO Ft összeget biztosítsanak a feladatalapú támogatások 
terhére. Kéri a képviselőket, hogy fogadják el a beszámolót. 

Bernáth Ferenc: Részt vesz az ünnepségen. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

75/2017. {VII. 31.) Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

1. Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testülete Petrovszka Viktória elnök 
beszámolóját a feladatalapú támogatásról, valamint a 2017. augusztus 20-án a 
Magyar Oltár előtti téren (Budapest X. , Szent László tér 7-14.) megrendezésre kerülő 
Szent István-napi ünnepségről elfogadja. Az ünnepség dekorációs és 
rendezvényszervezési költségeihez bruttó 20 OOO Ft keretösszeget biztosítottak a 201 7. 
évi költségvetésben meghatározott dologi kiadások terhére. 
A feladatalapú támogatás felhasználása az előirányzottak és tervezettek szerint a 
település nemzetiségi életének fellendítését, színesítését szolgálták a megvalósult 
közösségi programok, valamint nemzetiségi hagyomány -és kultúra ápolásának 
köszönhetően. A feladatalapú támogatás felhasználása során a nemzetiségi 
önkormányzat kiemelt figyelmet fordított az ifjúság nemzetiségi életbe való 
bevonására, a fiatal generációban a nemzetiségi hovatartozás átörökítésének 
mélyítésére. 



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

4. napirendi pont tárgya: Tájékoztató a kulturális örökségének ápolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2017. szeptember 2 és szeptember 3-a 
között megrendezésre kerülő X. Kőbányai Rendvédelmi Napról (szóbeli 
előterjesztés 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a kulturális örökségének ápolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzattól meghívást kaptak az Óhegy parkban 2017. szeptember 1 és 
szeptember 2-a között megrendezésre kerülő X. Kőbányai Rendvédelmi Napra. A 
rendezvényen részt vesznek a képviselők, akik hagyományos ukrán nemzeti ételeket 
fognak készíteni gasztronómiai bemutatóval egybekötve, valamint ukrán borscs 
levessel kínálják a vendégeket. Ünnepi köszöntőt mond Kovács Róbert Kőbánya 
polgármestere. Sor kerül katonai testnevelésre, lovasparádéra, szolgálati kutyás 
bemutatóra, mentési gyakorlatra. A gyerekeknek lesznek ügyességi versenyek, játékos 
vetélkedők, bemutatók sok-sok zenével egybekötve. Javasolja, hogy a rendezvény 
szervezési költségeihez bruttó 20 OOO Ft összeget biztosítsanak a feladatalapú 
támogatások terhére. Kéri a képviselőket, hogy fogadják el a beszámolót. 

Risko Roman: Támogatja az elnök javaslatát. Örömmel vesz részt a rendezvényen. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

76/2017. (VII. 31.) Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

1. Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testülete Petrovszka Viktória elnök 
beszámolóját a kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása 
céljából, a feladatalapú támogatásról, valamint a 2017. szeptember 2-án és 
szeptember 3-án az Óhegy parkban megrendezésre kerülő X. Kőbányai 
Rendvédelmi Nap rendezvényről elfogadja. A rendezvény szervezési költségeihez 
bruttó 20 OOO Ft keretösszeget biztosítanak a 2017. évi költségvetésben meghatározott 
dologi kiadások terhére. 
A feladatalapú támogatás felhasználása az előirányzottak és tervezettek szerint a 
település nemzetiségi életének fellendítését, színesítését szolgálták a megvalósult 
közösségi programok, valamint nemzetiségi hagyomány -és kultúra ápolásának 
köszönhetően. A feladatalapú támogatás felhasználása során a nemzetiségi 
önkormányzat kiemelt figyelmet fordított az ifjúság nemzetiségi életbe való 
bevonására, a fiatal generációban a nemzetiségi hovatartozás átörökítésének 
mélyítésére. 



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

, hogy további javaslat vagy észrevétel a képviselők részéről nem 
lenlévők részvételét, és a testületi ülést 11.45 kor bezárja. 

K.m.f. 

...... h .t:1H.: ... ?.-0~.~---······· 
Jegyzőkönyv-hitelesítő 
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RENDVEDELMI.·NAPOK 
2011. szeptértíbjf.2~a.1. óhégY par4,; 
Szombat (2017. szeptember 2.) ; . 

TÉRZENÉK 
9:00 Újhegyi sétány: Készenléti Rendörsé~,Zenekara · 
9.30 f<örösi sétány: Katasztrófavédelem Központi Zen~kara 
9:30 Óhegy Park: KészenlétiRendörségZenekara 
10:00·15:00 Szervezetek bemutatói 

(minden szervezet a saját sátránál) 
9:00-14:00 Rendvédelmi Napi Főzőverseny 

BEMUTATÓ TÉR 
l0:00 A KR kutyás bemutatója 
12:00 Virtus vetélkedő 

NAGYSZÍNPAD 
11:00·12:00 BuBorka Folklór - Gyerekkoncert 
15:30· lG:30 Csalóka Péter· Nevesincs színház-gy~rtJiekelöadás 
16:45·17:00 Dance Stúdió -le mieux,.t~n:éQeijiut~t6·,); \.:· · .· .. 

~irf f ~~Iii~I!1111J)1i~(·{1lit} 
·kozrem\'.iköd1k: GaJlu~zNikolétt:iís.Nagy-B;oil~ts Y ~fr\:;' 

. a·MacJt~!i SZÍ8h~~;~~~Í~?:f~l ··· ·;\?H{z) }'fi?:~'.\ \J' 
:. ·>=.i-' -~~:._.;".· 

.. Közreu~ükö<li~víezete~ ·.. . . 
Terroielhárítási ifoipórifNéniieti íicfó· és.Vámhivatal 
Képzési. Egé.siségügyi es Kúltúrális lntézete; Készenléti 

. · Rendőrség, BRFK XkeruletlR~ndóikapitányság. BRFK 
Búnmegelóiésf0Sitály;·Repülpteri'.Reödör :rgazgatóság. 
X. kefüleUKözterűtetJelQgyelet: RákosmenU. Mezei 
Orszólgálat;Ohégy,Pólgárórség;BohusBiztonsági 
SzolgáJa(lnnopro]el<tKfUKI KPKK.X. keruleti Hivatásos 

· Tuzolió0J')arancsndkság; Qr.Sztáriel< Endre Alapítvány. 
• Kőbánya l<öibirtdns~aérl'Köiaíapítvány, Kóbánya 
Tütvédelmeért Közalapítvány. Magyar Vőröskerc-szt. 

· · ·OM$l, Fövarosi Büntétés·vegreha\tási Intézet. Budapesti 
.· Fegyhaz,és·Börtöni KókertKtCMH luqD'lika Zászlóalj. 

MH Kátoriáílgazgatásl'és Központi Nyilvántartó 
Pa'rancsnoksági Ml:Jy,itez ~flTl<lY Sándor Budapest 

. Helyőrség Dandár. MH Göfgei ArtúrVegyvédelmi 
Információs· Központ.Budapest Főváros Kormányhivata
la, Kobányai Onkormányzal Büdapestl Polgárőr 

·. Szövetség, Magyar Rendveqelml Kar. HM Ei Zrt. Fővárosi 
Rendészeti lgazgal~g; Hung13ry Ambulance. Zrinyi 
Média, KatasztrófáyédelemKqi:ponU Múzeuma. 

. · Menlómúzeum, Magy!')r Védelmi Ipari Szövetség, 
.Fóvárosi Katasztrófavédelmi.Igazgatóság, Kórösl 
~oni:>rofit Kft. NAV Peniügyór. és Adózás- történeti 

· .. Múzeum, Cenfrµm T.V, BUFA Kft. FEMA 

· .. Köszöntöt r'nor:id:iJ\9.yál:'sJ~p,bert;JS6b~hya:pqfgáfrtiest~ré' · •. 
12:00 EredrT1éi:íY;tiir~~J~s.~k< : .•.. '.: .· ~:e.-·:/:,\,:/\';,\ ), ''\', ,. , _ .. ·.· 

· Cfocil<U!Ja, fózóver~~nwv1rtusvetéJkedö):; >., ... ·· ·. · ·· , ,- ~ · 
·10:00-15:00·Sz-ervezetek,bérriut'atói·, :,: . . 1'-' >, '. ,:::,,,: '· · , · .. ,., 

· . CrÍ~{rÍ~~n :~zg~.vé~~t: ?:sáj~t-S:át~~t\'a)l:, · :: · , · · ·, ·. 
. . 'Gyerej{álértikafo'nának'(as'afrakkatoriafifészer:\)., .. ··: 

· ;E~~orÁrp.'.f t~·<t::·:~'./)\;j?:' ')::?·';;:\;)): )-'::}~ .. · · · ·. · \ >:/ 
10:30 .. ,Katon.~1,testoexelés:(MhJ,.l:.ZL :·:, · ., ; .... ,. · , ·: :J 

, ··11;00 ·,.- á~éi,sttJw:(rvi f'.úáí'dtfö:··, .. : . . J · . .. \ .. :.t··:·:.>:,·._':-· . ·,'.': ... : .. i 
ri • f' .,:,r:•t.f:Óf\,"'; · ,,,",.,,.}.(/,:' . '· ,.:··~',:,'!~.,';· I' :. •. :/i 

J.I:,,O . . l3Vbemuf~té, ·:-,.,;.~~,,,:_· .. : .. · 1,.,: .... ,, r-::· .. ~;. ,· .. · .. ·r,/.' 
· 12:40 'Közélha'rc'benfot'at&ü~fr,iE;::zrt:){,;.\:" ·:. ::'·: :·."· ; "·.:<< tJ 

1;3:40 
. i1:10 · 
14:30 

A músor.változtatás '; '· ,.. ·. _,,; T,}. · 
jogátferiiltár'tjÚk)' · .. :\b .. :<,• .. 

KŐBÁNYA 
oz élű város 



2./ Risko Román: 

3./ Bernáth Ferenc: 

Meghívottak: 

JELENLÉTI ÍV 

a Kőbányai Ukrán Önkormányzat 

2017. július 31-én 11.30 órai kezdettel 

megtartott testületi ülésén 

dr. Éder Gábor jogász: ......... ....... &. .... . 
1 ( 1 

Jógáné Szabados Henrietta referens: . . ·ti~················ ··· ··· 


