Községek és Kistelepülések Országos Önkormányzati Szövetsége
tavaszi közgyűlése
2019. május 8-10.

Helyszín: Greenfield Hotel, Bükfürdő
9740 Bükfürdő, Golf út 4.

P R O G R A M
Május 8. (szerda)
12.00–14.00 Érkezés, regisztráció
Ebéd a hotel éttermében
14.00-14.45

Megnyitó
Csomor László, a KÖSZ elnöke
Köszöntő
Dr. Németh Sándor, Bük város polgármestere
Közgyűlés
1. Elnöki beszámoló
Csomor László, elnök
2. Pénzügyi beszámoló
Csomor László, elnök
3. Tagozatvezetők, delegáltak beszámolója
4. Felügyelő Bizottság beszámolója
Bondorné Nagy Ibolya, elnök
5. Egyebek

14.45-15.15

Érdekképviselet a hazai és nemzetközi színtéren
Előadó: Acsay Ákos, KÖSZ alelnök
Kérdések-válaszok

15.15-15.45

Önkormányzati jó gyakorlatok az ÖFFK II. kutatásainak
tükrében
Előadó: Sebánné Joó Tünde, osztályvezető, BM Önkormányzati
Koordinációs Iroda
Kérdések-válaszok

15.45-16.00

NKM Nemzeti Közművek Zrt. bemutatkozása

16.00-17.00

Az önkormányzati ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos
tapasztalatok, eredmények
Előadó: Csampa Zsolt, nyilvántartások vezetéséért felelős
helyettes államtitkár, Belügyminisztérium
Kérdések-válaszok

17.00-19.00

Szabad program

19.00-23.0

Svédasztalos vacsora és műsor a hotel különtermében

Május 9. (csütörtök)
10.00-11.00

Magyar Falu Program
Előadó: Gyopáros Alpár Ádám, kormánybiztos
Kérdések-válaszok

11.00-12.00

A települési operatív programok helyzete, valamint a költségnövekmények finanszírozásának kérdései és az elszámolások
eddigi tapasztalatai
Előadó: Oláh Gábor, regionális fejlesztési programokért felelős
helyettes államtitkár, Pénzügyminisztérium
Kérdések-válaszok

12.00-14.00

Ebéd a Hotel éttermében

14.00-18.00

Fakultatív program

18.00-20.00

Vacsora a hotel éttermében

Május 10. (péntek)
12.00

A szobák elhagyása, hazautazás

***
Információk:
 Jelentkezési határidő: 2019. április 23. (jelentkezési lap mellékelve)
 Befizetési határidő: 2019. április 23. – Választmányi döntés: a részvételi díj
számlánkra beérkezése esetén tudjuk biztosítani a szállodai elhelyezést.

 Visszaigazolás határideje: 2019. április 30. e-mailen. (Amennyiben a jelzett időpontig
nem érkezik részünkről visszaigazolás a jelentkezésről, úgy kérem, keresse a KÖSZ
titkárságát.)
 Jelentkezés lemondási határidő: 2019. április 30. (a lemondást kérjük írásban
megküldeni a budaörsi irodába).
 A program részvételi díja:
Szövetségünk tagjai részére:

40.000,- Ft/fő 2 ágyas elhelyezés esetén
50.000,- Ft/fő 1 ágyas elhelyezés esetén

Nem tagok részére:

45.000,- Ft/fő 2 ágyas elhelyezés esetén
55.000,- Ft/fő 1 ágyas elhelyezés esetén

A részvételi díjat a következő számlaszámra kérjük befizetni:
50300099–10001538-00000000
A részvételi díj tartalmazza az alábbi szolgáltatásokat:










Szállás „soft all inclusive” ellátással. (Soft all inclusive: napközben ásványvíz,
üdítő, kávé (automatából), tea korlátlan fogyasztása, büféebéd, délután: „Édes
pillanatok”, este svédasztalos vacsora, csapolt sör és folyóbor korlátlan fogyasztása
a vacsora alatt és a Piano bárban 18.00-22.00 óráig.
Spa- és szaunavilág korlátlan használata
Kardio- és erősítőgépekkel felszerelt fitness stúdió korlátlan használata
„All inclusive” részvétel a hotel sport & fitness programjain
Ingyenes szélessávú internet (Wifi)
Fürdőköntös és hajszárító a szobában
Parkolás
Szervezési költségek

A részvételi díj nem tartalmazza a fakultatív program költségét. 2019. május 9-én
(csütörtökön) délután az alábbi szabadidős programot szervezzük:
-

Jáki templom megtekintése, Szombathely nevezetességei, városnézés (időjárástól
függően csak busszal, vagy busszal és sétával), Szent Márton látógatóközpont
kiállításai. A résztvevők különbusszal utaznak, valamennyi programon
idegenvezetés biztosított.

A fakultatív program részvételi díja:

3.000,- Ft

A fakultatív program részvételi díját a közgyűlés részvételi díjával együtt szíveskedjenek
utalni.

***
A közgyűlés szervezési felelőse: Kovács Ferencné
telefon: +36 30 250-9474
e-mail: kosz@kosz.hu

Szállás:

GREENFIELD Hotel Golf & Spa
9740 Bükfürdő, Golf út 4.
Telefon: +36 94 801-600
Email: reservation@greenfieldhotel.hu
Internet: https://greenfieldhotel.net

Kedves Tagtársam! Remélem eredményes, hatékony és egyúttal kellemes időtöltést is adó
lesz közgyűlésünk.
Budaörs, 2019. március 29.
Üdvözlettel
Csomor László
elnök

