MEGHiV6
Tisztelettel meghivjuk

a

szegedi G6r6g Nemzetis6gi Onkormrinyzat soron k6vetkez6

k6pvisel6testtileti ii16s6re, ame11.nek
helye: Nemzetis5gekHaza, Szeged, Osztr6vszky u. 6.
ideje: 2015. november 27. 16.00
napirendi pontja:

1.

Szeged vdros Kdzgytfl6s 2016. I. f6i6vi munkatervdnek elfogad6sa.

2.

42015. december 2-i kirillit6shoz 5 darab k6p felhasznrilis jogainak megv6sarlasa

3. A

Nemzetis6gi Sz6vets6g Nemzetillam-soknernzetis6gri 611am cimri konferenci6jrinak

t6mogat6sa.

Szeged, 2015. november 23.
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Dr. Kosztopulosz Andre6sz, elndk

El6terjeszt6sek a Szegedi Gdriig Nemzetis6gi Onkorm lnyzat
20tr5. november 27-ei testiileti iil6s6re
1' napirendi pont: szeged vriros K<izgyiil6s 2016. I. f616vi munkaterv6nek elfosad6sa.
El6terjeszt6: Dr. Kosztopulosz Andrehsz
2074't61

a Szegedi G6rdg Nemzetis6gi Onkormrinyzat j ava slatitra a Szegedi Nemzetrs6gi

onkorm6nyzatok Trirsukisanak az elndke 6lland6 meghivottja lett u "u*o, kulturrilis
bizons6glnak,6s ennek nyom6n lehet6s6gtink nllt javaslatokit t"ot i a varosi k6zgyril6s
.6ppen

munkatervdhez. Javaslom, hogy ezenjog6val 6lve a Szegedi Gdr6g Nemzetis6gi Onkormanyzat
tekintse 6t 6s fogadja e1 Szeged viiros K6zgyfil6s 2016. I. f616vi m'nk aterv6t.

2. napirendi pont: A 2015. december 2-i kr|lritfushoz 5 darab kdp felhasznrilds jogainak
megv6sarl6sa
El6terj eszt6: Dr. Kosztopulosz Andrefsz

Javaslom, hogy a Szegedi G6r6g Nemzetis6gi Onkormanyz aL a 2015 . december 2-i ktillitfusra
5
k6p felhasznill6si jogait v6saroijuk meg az MTVA M6diaszolg6ltat6s-tiimogat6 6s
$grab
vagyonkezel6 Alapt6l a mel16k1etben szerepl6 megrendei6 alapjan (1. izrimri mell6lilet). A
felhasznalni kiv6nt k6pek fua: 4 detrab:5.600 Ft/ darab, dsszesen 22.400 Ft, illetve 1 darab
fdnykdp 8.400 Ft. Osszesen 30.800 Ffot utaljunk rit az MTVA szfumliqtua.

3. napirendi pont: A

Nemzetis6gi szdvetsdg Nemzetdllam-soknemzefiseg?i

konferenci6j anak titmo gat6sa.

tillam cimii

El6terjeszt6: Dr. Kosztopulos z Andrehsz
Javaslom, hogy t6mogassuk a Nemzetis6gi Szdve,tseg Nemzettillam-solotemzetisdgii dttam cimii
konferenci6j6t, amelyet 2016.6v eiej6n a szegedi viroshiua diszterm6ben rendeznek mes 2
szekci6val. A konferencia szervez6sdnek k6lts6geit r6szben v6llalja 6t a Szegedi G6iog
Nemzetis6gi 6nkormanyzat, amelynek r6szleteit k6s6bb pontositjuk.

Szeged, 2015.11.23.

'Ko lay,

[, ,],.'t t

Dr. Kosztopulos z Andredsz
levezet6 eln6k

JEGYZ6KONYv
Kdsziilt 2015-11-27-dn 16.00 6rakor a Szegedi Gdr6g Nemzetis6gi Onkormrlnyzatnak

a

Szegedi Nemzetis6gek H6z6ban (Szeged, Osztrovszky u. 6.) tartott kdpvisel6testiileti ii16s6n.
Jelen vannak:

Dr. Kosztopulos z Andre|sz

eln6k

Erddlyi Mariann

elndkhelyettes

Purosz Alexandrosz

tag

Dr. Kosztopulosz Andredsz: K6sz6ntrim a megjelenteket. Meg6llapitom, hogy a Szegedi
Gdrdg Nemzetis6gi Onkormdnyzat 3 f6 jelenl6t6vel hatarozatk6pes. purosz Alexandrosz
szem6ly6ben javaslatot teszek

aj

egyz6k6nyv hitelesit6j6re.

Dr. Kosztopulow Andreisz: Javasolom, hogy a Szegedi G6r6g Nemzetis6gi dnkorm6nyzat a
meghiv6ban szerepl6 napirendi pontok at az allbbiak szerint vitassa meg:

1.

Szeged vriros Kozgyiil6s 2016. L f616vi munkaterv6nek elfogad6sa.

2.

A2015. december 2-i ki6llit6shoz 5 darab k6p felhasznal6s jogainak megv6s6rkisa

3. A

Nemzetisdgi Szdvetsdg Nemzetdllam-soknemzetis6gri 611am ctm.o konferenci6idnak

t6mo sat6sa.

1. napirendi

pont: szeged varos K<izgyril6s 2016. I. fe16vi munkaterv6nek elfoead6sa.

Dr. Kosztopulosz Andredsz: El6terjeszt6: Dr. Kosztopulosz Andrefusz

2014-t61 6ppen

a

Szegedi G6r6g Nernzetis6gi 6nkormanyzat javaslatara

a

Szegedi

Nemzetisdgi onkormiinyzatok r6rsukisanak az elndke rilland6 meghivottja lett a v6ros
kulturrllis bizottsdg6nak, 6s ennek nyomrin lehet6s6giink nllt javaslatokat tenni a vdrosr
k6zgyril6s munkaterv6hez. Javaslom, hogy ezen jog6val 61ve a Szegedi G6r6g Nemzetis6gi
6nkormrinyzat tekintse 6t 6s fogadja el Szeged v6ros KdzgyLil6s 2016. I. f616vi munkaterv6t.

2. napirendi pont: A 2015. december 2-i ki lrititshoz 5 darab k6p felhaszn6lds jogainak
megv6sarl6sa

Dr. Kosztopulosz Andre6sz: Javaslom, hogy a Szegedi G6rcig Nemzetis6gi
onkormrinyzat a
2015. december 2-i ki6,llitiLsra 5 darab k6p felhaszn6l6si jogait v6saroljuk
meg az MTVA
M6diaszolg6ltat6st6mogat6 6s Vagyonkezel6 Alapt6l a mell6kletben szerepld
megrendel6
alapjan (1. sz6mri mell6klet). A felhasznalni kivant k6pek ara: 4 darab:5.600
Ft/
darab,

dsszesen 22.400 Ft,

illetve 1 darab f6nyk6p 9.400 Ft. Osszesen 30.g00 Ffot utaliunk 6t az

MTVA sz6ml6j6ra.
Ndv :

Mddiaszolgdltatdstdmogat6 ds Vagtonkezel6 Atap

Szdmlavezetd Unzinl!4zet : OTP Bank

Bankszdmlaszam: I I 794008-20541 8B4-00000000
Addszdm: I 809 I 7 I 5-4-44
Me gi e gstzd s : Fdnykdpfeh,dte

le k felhaszndl1i

j o ga

3. napirendi pont: A

Nemzetis6gi Sz6vets6g Nemzetdflam-soknemzetisdgii

dlam

cimij

konferencirij dnak trimo gat6sa.

Dr. Koszopulosz Andre6sz:

Javaslom, hogy t6mogassuk

a

Nemzetis6gi szcivets6g

Nemzetdllam-solcremzetisdg{i dllam cimii konferencirij6t, amelyet 2016.
6v e1ej6n a szegedi
vttosh(na disztermdben rendeznek meg 2 szekci6val. A konferencia szervez6s6nek
k6lts6geit
r6szben viillalja rit a szegedi Gdr6g Nemzetis6gi Onkormanyzat, amelynek
r6szleteit k6s6bb
pontositiuk.

Dr. Kosztopulosz Andre6sz: Amennyiben nincs t6bb

megbesz6lni val6, z6rjuk

iil6siinket!

A kepvisel6k 16.30-kor elhagyjdk az iil6st.
Szeged,2015.lI.27.
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Dr. KosZtopulos z Andteasz
levezet6 eln6k
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Archlvum 6s Tartalomkereskedelmi lqazqat6s6q
1037 Budapest, Kunigunda riga 64
Tel: +36 1 441 S0 60
Fax: +36 1 202 oZ 44
Email: fotosales@mti.hu, fotosales@mtva.hu

MEGRENDELES

Alulrott
A Megrendelti partner adatai:

szEGEprcdRocNrffi

TeUes n6v:

Szekhely / lakcim:
Postai cim:
Szdmlq postdz.isi cim:
vcqeg.vzeKszam / ny vanaftasr szam

6721 Szeged, Osztr6vszkv u. 6.

6721 Szeeed, Osza6vszkv u. 6-

-

672t Szeged, OsztrSvszky u. 6:
676603 (Allankincsttui tdrzskitnlyi azonosit6 szim)

/

erydni v6llalkoz6i igazolvlny szdma I
szemdlyi igazolvriny vas/ r1tlev61 sz6ma:
KSH-szim i TAJ-sz6m:
Kdzdssdgi ad6szrim:

16685493

Ad6sz6m / ad6azonosit6 iel:

Bankszimiaszim:

IBAN

12067008-0133290i-001 00006

szrirn:

A kdpviseletre jogosult szem6ly

-HU06t2 0670 0801 3329 0i00 1000 06

/

Dr. Kosztopulosz Andre6sz
6727 Szeged" Szintl Kov6cs J6nos u. 5.
Dr. Kosztopulosz Aldre6sz
6727 Szeged Szdntd Kov6cs J6nos u- 5.

meghatalmazott neve, el6rhet6s6ee;

Kapcsolattartdsra

6s

jognyilatkozat

megtdteldre kijeldlt szemdly neve,
el6rhei6sdee:

mint megrendel6, a tov6bbiakban MegrenOel6,

MEGREIIDELEM

1016 Budapest,

1 17 9

N

400810541884-00000000

18091715-4=44

KSH i809171s-9499-919_01
mint

Szo1g61tat6t61, a

tovribbiakban Jogtulajalonos vagy Szolg6ltat6 vagy MTVA (egyiittesen
Felek) , Jogtutajdonos
az al6btiakban felsoroiinylvaitartrasi szamr: tot6mtiv7xzeti alkori(ok)
- a-tov6bbiakban.
felhaszn6l6i

lot9g9!i\'um6ban 6n6tt 6 db,

FMAFI]?

485227 002, 003, 01 1, 0 I 6,

FtterIlg+8s227020

-t

-

1./ A ient felsorolt fenyk6pfelv6te(eke)t az al6bbi hordoz6n k€ren kiv6laszrhat6v6
fot6-pozidv k6p , elekffonikus adathordoz6, email (a megfelel6 alihrizaad6).

e

hon6f6rhet6v6 tenni szamomra:

3./ Kotelezettsdget valla.lok arra. hogy amermyiben a fot6ft) felhaszn6hisrinak m6dj6t a jogtulajdonos ko
abzzq azt s,
felhasznrilis soran betaitom (pt. Intemeten nem hasz:dlhat6 iel a fot6...stb). e koltatodsokat a Szolgriltat6
minden
esetben a fot6 sz0veg6ben

tinteti fel.

4./ Tudom6sul veszem, hogy a felhaszndl6i jog tovebbadasrir4 6huhdzisrira nem vagyok jogosult.
5./- Tudomrfuul veszem, hogy a Megrendel6sdben felsorolt 6s 6tadott ftnykepfelvdte(ek)re
nem szerzek kizir6lagos
jogot' A felhasadl6i jogot Szolgdltat6 a jelen szerz6d6s hat6iyrinak id6tartama
autt is ;ogo.olt harmadik
f€lnek tov6bb adni.
fe1haszn616i

6./ Tudom6sul veszem, hogy a fotok felhaszndl6i joga csak a jelen Megrendelds keretei kdzdtt egyszeri alkalomra
illet
meg a megrendeldsben megieldlt felhaszn616sra, a megrendel6s tdrgy6t k€pez6 f6nykepfelvdteleiib6l arohivr:mot nem
k6pezhetek, s azokat ismdtelten nem haszniilhatom fe1. Ez nem vonatkozik aroo
amikor a felv6telek nem
publiktici6, vag/ nyilviinos bemutatds sorrin keriilnek felhasznd.l6sra (pl. otthoni dekor6ci6,
"s"Gk ", saj6t papirk6p
k6szit6se
magrin albumomba)

7J Tudomdsul vesxem" hogy a finykdpfelvdteKeq kazszolgdlati tevdkenysdg rdszekdnt, vizurilis-sajtuiinformdc
ihdnt,
fimegtdidkoztatuisi cdba" 6s nem rcltldxn vagy politikai rckldm iltetve druprupqganda cdljtira "kdsziilt@k),

Ebb6l
klvetkezden a fdnykpfelvdtel(ek) ilyen ceti felhaszniiltha nem engeddl),eze,tt! Tehdt i
fenyhdpt(ek) ilyen cdhl
felhasauihisdhoz a fotdn fetismerhetfiel dlrdzoh 5Tem4ty(ek)- ltngi ds ingatan uogyooidrgi,, ilmdk
o
tulajdonos(ok)) beleeg,ezf n! atkoutt t a ferhasznriltis er6tt kdteres vagyok ieszet ezni-koueiettsaget vdlrarok
"setdn
trra,
hogy jogsdrtd felhaszndl s esetdn az (ibflizott szemdlJ,nek, aJrijkdse lei ds / vW a Szolgdttat,nai
okozon kdrokat
megtdrttem

p:nJlrn meghatrirozott fenyk6pfelvdte(ek ) haszn6tar'i6rt, 5 X 5600 Ft ds 1 X 8400 F{
1.Ata 87y') /fot6' felhasznfl4si dijat vagyok kdteles fizetni Szolg6ltat6nak riruta.lissal. A sziml6zott tisszegei
Szolg6ltat6nak az OTP-n6l vezetetl 11794008-20541884-00000000 szimri szfmtdjrira ke utalnom, g
banki napon
beliil. A sztunla tdsedelmes kieryeniitdse, a kdsedelembe esds napjiitdl a polg6ri torvenykdnlvbe; et6irt m6rt6lqj
8./ TudomLisul veszgro,-lgCy az

+

kdsedelni kamat fizet6s6t voqja maga utrin

fJ

Tudomdsli veszern, hogy SzolgaTlatl csak Magyarorszdg tedileldn jogosult a kiiiltlcli partoereir6l szr{rmaz6 fot6(k)

forgakrLazasaria, 1f,h6t kotelezettsdget v6llalok an4 hogf, kiilftldi tig,ndi{s-gek illetve killfiiidi
szerz6k fdnykepfelv6teliit
kizir6lag csak Magyarorsz6g tediletdn forgaimazatt kiadv6nyban (fenyk6p-iordoz6n) hozorn nyilvlnossagra.
Tudom6sul
veszem, hogy az orszflgbat6ton tf1r51 is el6rhet6 hril6zatotrra (p1. Interret) nem tehetek fei a Szolgfl;6 partnereit6l

lTajmaz'l

- kiiffdldi kdpeke! kiv6ve

az EPA jelz6stl fot6kat, az AP (Associated Press) forr6sjekZs{ fot6k pedig a

kiad6st6l sziimitott 14 napig felhasznrilhat6ak.

10./ Tudomisul veszem, hogy a megrendelds tirgy|t klpez' f6nyk6pfelv6tel(ek) 6s a kis6r6 sziiveg(ek)
_
mondanival6jf! tartalm:it - szerepl6it
- sem retusiilissal, sem vdgdssal, iem sz6mitr6g6pes beavatkozissai ipf.
dsszemisolissal) sem m.4s m6don nem v6ltoztathatom meg. Kiitelezetts6get vdllalok a'rra, hogy a
kiizl6s sor6n
kiemelt figyelmet fordftok a szem6lyhez fiiz6d6 jogok betaitdsr{ra, valamint arra, hogy a migjelenitett
,
fot6k
kiizl6se ne s6rtse harmadik szem6ly birminemii jogait.

11./ Tudomasul veszem, hogy kdteles vaS/ok a fot6(k) nyilvanos megielenit6se/felhaszn6lisa eset6n minden esetben
feitiinteti az ,,MTI Fot6" jelzest 6s a szerz6 nev€t, a M€diaszolgatatas-t6mogaio 6s Vagyonkezel6 Aiap mrfu parbrereit6l
szarmazS fot6k eset6n pedig az ,MIV. ... (partner iigmiiks6g neve)" jelz6st kell alkalmaznom.
12./Y6l1dom, hogy a megjelent k6sztermdkb6l (amennyiben nyomtatott sajt6temrdk, kiadvany vagy k6n1v) kett6 darab
kdtelespdld6nyt kiilditk a MddiaszolgAltatds-tiimogat6 6s Vagyonkezel6 Alap (Archivum es Tadalomkereskedelmi
Igazgat6

sig4

F oto

#6kesitds) rdszdrc.

13./ Tudomrisul veszem, hory ajelen megrendelds teUesitdsdvel kapcsolatos valamennyi tdnyt, kdriilmdnyt ds informaci6t
kdteles vagyok titkosan kezelni, es azokat tryy meg6rimi, hogy an6i harmadik, illet6ldelen szem6ly tudom6st ne
szerezhessen. Kdteles vagyok tovdbb6 tart6zkodni minden olyan magataxt6st6l, amely a Szoig6ltat6 jogos 6rdekdt s6rten6

vagy veszdlyeztetnd.
A titoktartrisi kdtelezetts6g nem akadalyozza ajogszabd.lyon alapul6 adatszolg6ltatisi kotelezettsdg teliesitdsdt.
14./ K6telezetts6get vrillalok arr4 hogy a Szolg6ltat6 szemllyhez ftw6d6 jogait, kiiltinds telcintettet a temeszetes es jogi
szem6lyeket is megillet6 j6 himdv vedeln6rg tiszteletben tartom.

i5,/ A jelen megre.nde16s, aflmk teuesit€se, valamint a Megrendeld dltal 6tvett fenykdpek tekhtet6ben a polgrfui
tdrv6nyktinyvr6l s2616 2013. 6vi V. t6w6ny, a szerz6i jogr6l s2616 1999. 6vi LXXW tdrv6ny, a mddiaszolgdltatdsokr6l es
tdmegkommunik6ci6r6l sz6i6 2010. 6vi CIJOOff. tiirv6ny, a sajt6szabadsigr6l 6s a m€diatartatnak alapvet6
szab6lyar6l sz6l6 2010. 6vi CIV. tdffdny, valamint az egy6b vonatkoz6, hat6lyos magyar jogszab6lyok rendeikezdsei
ir6nyad6k.
16./ I(dtelezeftseget v6lialok arra, hory a jelen szerz6ddsben fog1a1t, r6m vonatkoz6 el6ir6sok megszegesdbdl fakad6
minden jogkdvetkemeny6rt feieltiss6get v6l1alok. Kjjelentem tov6bb6" hory arnennyiben a jelen megendel6sben
meghatrirozott felhaszruilasi jog kereteit tul16pem, ds ezzel jogs6rt6st kdvetek el, akkor az Szjt.-ben 6s a Ptk.-ban
meghatdrozott jogkdveikezmdnyeket v611aion, azokert he11t611ok

17./ A megrendel6s teljesitese sor6n ttirekszem az esetleges vit6s kerdesek tdrgyaldsos riton tortfu6 rendezds6reElkeriilhetetlen jogvita esetdn a helyi blr6sag hatiiskdr6be tartoz6 perek tekinteteben eifogadom a Szolg6ltat6 6ltal
meghataxozott, a Budapesti tr. 6s m Keriileii Bir6s6g kizar6lagos illetdkessdgdt.
18./ A megrendel6 a Tartalmrt sajit rendszerEn, h6l6zatdn, adattrordoz6in, eszkiizein csak a publikil6ssal
kapcsolatos munkav6gz6sig, id6szakosan tirolhatja, igy a Tartalmat, valamint annak elemeit sz{mitrig6pes
szerkeszt6s6gi rendszer6b6l tdr0lni kdteles.
szerkeszt6s6gi rendszer alatt 6rtond6 minden olyan egyedi vagy hril6zatba csatolt sz4mit6gep,
feldolgoz6 6s megjelenit6 eszkdz, amelyekot a publikrilist megeJ6z6en a munkaanyagok elkdszlt6s6ben, letdlt6s6beq a
pubfikrflrisi feliilehe t<irt6n6 6tadas6baa felhaszndLnak illefire azon a Taxtalom bArmely e1em6t a publikdlfui felfilett6l
i 9./Je1en ponxban

fi.iggetleniil tarolj6lq feldolgozzdk,

v agy

megjelenitik.

Budaoest. 2015.11.16.
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