MEGHiV6
Tisztelettel meghivjuk

a

Szegedi Gdr6g Nemzetis6gi Onkormanyzat soron kdvetkez6

k6pvisel6testiileti iilds6re, amelynek
helye: Nemzetis 6gek Hina, Szeged, Osztr6vszky u. 6.
ideje: 20i6. janudr 27. 17.00
napirendi pontja:
1. napirendi

pont: T6j6koztat6s tanulm6nyi dsztdndijakr6l

2. napirendi pont: A tanulmanyi <isztcindijak felt6telrendszer6nek pontositdsa

3. napirendi pont: A 2016. januflr 30-ut tarland6 Nemzetis6gi B6lon a Magyarorsz6gi G6r6g6k
Kulturalis Egyesiilet - csongr6d Megyei Helyi csoport tagiainak 6s az Eleftheria Trinccsoport
tagjainak a beldp6jegyek ardnak tixnogat|sa

4. napirendi pont: Tags6gi dij fizet6se 2016-ra a Szegedi Nemzetis6gi Onkorm6nyzatok
Trirsul6sa javara k6t 16szletben
5. napirendi pont: Tags6gi
6. napirendi pont:

dij fizet6se 2016-re

a

Nemzetisdgi Szdvetsdgjavara

A 2015. evt eloirinyzaL m6dosit6sa

7. napirendi pont: Szeged Megyei Jogri Vrirossal kdtdtt 6ves egyiittmrikdd6s fenrtallsa 2016ban
8. napirendi pont: 50.000Ft t6mogat6s 6tuta16sa a kunszentmdrloni Szent M6r1on Tarsulatr:rak

9. napirendi pont: Besz6mol6 a

Szegedi Gdrdg Nemzetis6gi Onkorm6nyzat 2015. 6vi

tev6kenys69616l
10. napirendi pont:

A Magyaxorsziigi Gdrcigdk Kulturdlis

Csoport besz6mol6janak elfogad6sa

Egyesrilete

-

Csongr6d Megyei Helyi

1

1. napirendi pont: 2016.

1

2. napirendi pont: Felhiv6s vagyonnyilatkozat-ad6si kdtelezetts6g teljesitdsdre

Szeged, 2016. janu6r 18.

6vi programtervezet megvitat6sa
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Dr. Kosztopulosz Andre6sz, elndk

Ef6terjeszt6sek a Szegedi Giiriig Nemzetis6gi Onkorm ilnyzat
2016.

1.

januir

27-ei testiileti iil6s6re

napirendi pont: Tfj6koztatis tanulmfnyi iisztiindijakr6l

Eloterjeszto: Dr. Kosztopulosz Andre6sz
Beszrimol6 a20151I6. tan6v e1s6 f616v6ben kiosztott tanulm6nyi 6szt6ndijair6l.
2. napirendi pont: A tanulmr{nyi iisztiindijak felt6telrendszer6nek pontositdsa

El6terjeszto: Dr. Kosztopulosz Andreisz
Javaslom, hogy v6ltoztassr.rk meg a tanuhn6nyi risztdndijrer-rdszer felt6teleit.
v6laszthat6 kritdrillmb6l 2 legyen kotelezo:

-A

gyermek l6togatta a Manolisz Glezosz
lskola anyanyelr i loglal koziisair

I

3 Evtbll amos Kieg6szit6

A

kor6bbi

5

Gcirdg Nyelvoktat6

- A gyermek kdszit egy gOrdg tdmzijir tanulmdnyt

A tov6bbi kritdriumok kriziil mdg egyet k6telez6en

vi

aszthat.

Tov6bbii javaslom. hogy a tanuh.ndn.vi atlageredmdnyeket kikot6 kritdriumot vdltoztassuk meg
fgy, hogy a felsooktatiisban r6sztvevci dirikokat is ligyelembe vessziik az al6bbiak szerint:

- A gyermek tanttlmdnyi eredmdnye, ha iiltal6nos iskokis, 4.0 fijl6n, ha kdz6piskolds, 3.5 1'dl6tt
volt, ha fels<jokta6sban ranull. akkor. a felvett kreditek 80%-At teljesitette.

3. napirendi pont.. A 2016. janufr 30-r{n tartand6 Nemzetis6gi Brilon a Magyarorszrigi
Giiriigtik Kulturrilis Egyesiilet - Csongrdd Megyei Helyi Csoport tagiainak 6s az
Eleftheria Tdnccsoport tagjainak a bel6p6jegyek drdnak t6mogatrisa
Eloterj eszto: Dr. Kosztopulosz Andreiisz

Javaslom, hogy a Szegedi Gdrcig Nemzetisdgi onkorrnrinyzat a 2016. j anurir 30-6n tar:tand6
Nemzetisdgi Biilon a Magyarorsz:igi Gdr<ig6k Kultulrilis Egyesiilet - csongrrid Megyei Helyi
Csoport 6s az Elefthelia Tiinccsoport tagjainak a beldpojegyek 6r6t tiimogassa tgy, hogy az
egyesiilet tagjait6l a.lcgl arrib6l 4.000 F1-ot. mig az Eleftheria Tiinccsoport tagjait6l, mivel ok
adj6k a mr.isort" a teljes Osszeget , azaz 5.500 Ffot vAllaljunk at.

4. napirendi pont.' Tagsdgi dij fizet6se 2016-ra a Szegedi Nemzetis6gi Onkormdnyzatok
T{rsuLisa javdra k6t r6szletben
Elotcrjeszto: Dr. I(osztopulosz Andredsz
Javasolom. hogy a Szegedi Nemzelisegi OnJ<orrniinl'zatok T6rsuldsiibar-r (Nemzetisdgek H6za)
tags6gunk fenntatzisakdnt a 2016. dvi nitiktjcldsi koltsdg-hozz6j6rul6sunkat k6t rdszletben
utalj uk rit a 10402805-50526785-50901 005 sz. banksziimlasz6mra. Februdr 1-jei d6tummal
75.000Ft-ot elso r6szletkdnt. es 2016. augusztus l-jei diitummal 75.000Ftot a m6sodik r6szlet
gyandnt.
5. napirendi pont.' Tagsdgi dij fizet6se 2016-re a Nemzetis6gi Sziivets69 javrira
El6terjeszto: Dr. Kosztopulosz Andre6sz

Javasolom 30.000 Ft atutalds6t a Neurzetisdgi Szcivetsdg sz6mdra tagszigunk fenltart6sak6nt
2016. dvi mr"ikctddsi kdltsdg-hozz6jrirulfs cirnen
10402805-50526582-55671009 sz.
banksz6mldra

a

6. napiren<li pont: A 2015.6vi el1irf'nyzat mrldosit:isa
El6terjeszto: Dr. Kosztopulosz Andre6sz
Javasolom. hogy a 2015. 6r'i eloir6nyzat rnodositAs6t
lbgadjuk el.

a 1/A ds l/B. sziimri Mell6klet szerint

7' napirendi pont: Szeged Megyei Jogri V6rossal kiitiitt 6ves egyiittmiikiid6s fenntartdsa
2016-ban
El6terjeszt6: Dr. Kosztopulosz Andreisz
Javaslom, hogy viltozatlan form6ban tartsuk fenn 2016-ban is a Szeged Megyei Jogir Vrirossal
kdt6tt egyiittmiikdd6si meg6llapod6sunkat a Nemzetisdgi Trirsuldson keresztiii.

8. napirendi pont: 50.000Ft trimogatis 6tutal6sa a kunszentmrirtoni Szent M:irton
Tirsulatnak

El6terjeszt6: Dr. Kosztopulos z Andre6sz

Az 6*orminyzat 45/2015. (VI.25.) Ilalarozat6ban d6ntcitt a ,,Jana. Ne feledd a nevedet,,

c.

musical t6mogat6srir6l 50.000Fftal kds6bb pontositand6 felt6telek szerint. Javaslom , hogy a 2.
sz6mri Melldkletben k<iz61t t6mogat6si szerz6d6snek megfelel6en utaljunk 6t 50.000F1
t6mogat6st a produkci6t jegyz6 Szent M6rton T6rsulatnak.

9. napirendi pont: Besz6mol6 a Szegedi Giirtig Nemzetis6gi Onkormrinyzat 2015. 6vi
tev6kenys69616l

El6terjeszt6: Dr. Kosztopulosz Andredsz

Az

Onkormriny zat 2075-ben iinnepelte fenn6llSsanak 20. 6vfordu16j6t. A jubileumi 6vben
szokasos tev6kenys6gdn kiviil sz6mos nagyszab6sri programot t6mogat6sdt is felv6llalta az
<lnkormrinyzat a gdrdg kulturalis egyestlettel kardltve. A 3. mell6kletben r6szletesen is
felsoroltam azokat a programokat, tev6kenys6geket, amelyeknek az 6nkormdnyzat r6szese vo1t.
K6rem a besz6mo16 tudom6sul v6te16t.

10, napirendi pont: A Magyarorszr{gi Gdrdgiik Kulturrilis Egyesiilete
Helyi Csoport beszrimolijrinak elfogaddsa

- Csongrfd

Megyei

El6terjeszt6: Dr. Kosztopulosz Andreisz

A

Magyarorsz6gi Gdr6gdk Kultur6lis Egyesiilete - Csongr6d Megyei Helyi Csoport
benyrijtotta elszdmol6s6t a Szegedi G6rdg Nemzetisdgi Onkormanyzart6l 2015-ben kapou
t6mogat6sokr6l (3. sz6mir Mell6klet). Javaslom a besz6mo16 elfogad6s6t.
11. napirendi pont: 2016. 6vi programtervezet megvitatrisa

Eloterjeszto: Dr. Kosztopr"rlosz Andre6sz
Javaslom, hogy a 201 6-os esztend6 programokr<il k6szftsiink egy tervezelet.
12.

napirendi pont: Felhivris vag"v-'onnyilatkozat-ad:isi kiitelezetts6g teljesit6s6re

Elolerjeszto: Dr. Kosztopulosz Andrcdsz

Felhivom a tisztelt kdpviselotarsak fig1'elntet. hog;, a 2016..janu6r 31-ig teljesiteniiik kell a
vagyomryilatkozat-adris kdtelezettsdgiinket. A vagyonnyilatkozatok a k6pvisel6i
Vagyonnyilatkozat kezelisidrt is megorzcsidrt felelos szemdlvek - kor6bbi ddnt6siinknek
megfeleloen tovdbbra is Purosz Alexandrosz ds Kosztopulosz Andreeisz.
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K6sztilt 2016-01-27-dn 11.00 6rakor a Szegedi G6r6g Nemzetisdgi Onkormrinyzarnak

a

Szegedi Nemzetis6gek Hriz6ban (Szeged, Osztrovszky u. 6.) tartott k6pvisel6testiileti iil6s6n.
Jelen vannak:

Dr. Kosztopulosz Andre6sz

elnrik

Erddlyi Mariann

elndkhelyettes

Pwosz Alexandrosz

tag

Dr. Kosztopulosz Andreiisz: Kdszdntdm a megjelenteket. Megrillapitom, hogy a
G6rog Nemzetis6gi Onkorm6nyzat
szem6ly6ben javaslatot teszek

aj

3 fo jelenl6t6vel

Szegedi

hatrirozatk6pes. Purosz Alexandrosz

egyz6kdnyv hitelesitdj6re.

HATAROZAT
A

Szegedi Gdr6g Nemzetisdgi Onkormrinyzat Purosz

*^--,:l^^*:^
ursEv ala5zrJi1.

A halarozal hat6lyba lepdsdnek ideje: azon-nal.
Dr. Kovtopulosz Andre6sz: Javasolom, hogy a Szegedi G6rog Nemzetis6gi dnkormdnyzat a
meghiv6ban szerepl6 napirendi pontokat az al bbiak szerint vitassa meg:
1. napirendi

pont: Trij6kodatris tanulm6nyi dsztdndijak6l

2. napirendi pont: A tanulmrinyi cisztdndijak felt6telrendszerdnek pontositdsa

3. napirendi pont: A 2016. janu6r 30-6n tarland6 Nemzetis6gi B5lon a Magyarorsz6gi Gdrdgcik
Kultur6lis Egyesiilet - csongr6d Megyei Helyi csoporl tagjainak 6s az Eleftheria T6nccsoport
tagjainak a bel6p6jegyek ilrlnak tinnogatdsa

4. napirendi pont.' TagsAgi dij fizet6se 2016-ra a Szegedi Nemzetis6gi

Onkormanyzatok

T6rsul6sa javdra k6t 16szletben
5. napirendi pont.'Tags6gi
6. napirendi pont:

dij fizet6se 2016-re

a Nemzetis6gi

Sz6vetsdgjayfua

A 2015. 6vi el6ir6nyzat m6dosit6sa

7. napirendi pont: Szeged Megyei Jogir Viirossal kdtdtt 6ves egyrittmtikodds ferntafi sa 2016ban
8. napirendi pont: 50.000F1 t6mogat6s 6tutal6sa a kunszentm6rloni Szent Mdrlon Tarsulatnak

9. napirendi pont:

Besz6mo16

a

Szegedi G6r6g Nemzetis6gi Onkormrlny zat 2015. evi

tev6kenys6g616l
10. napirendi pont: A Magyarorsz6gi Grirdgdk Kultudlis Egyestilete
Csoporl besz6mol6jSnak elfogad6sa
1

1. napirendi

-

Csongriid Megyei Helyi

pont: 2016. dvi programtervezet megvitat6sa

12. napirendi pont: Felhiviis vagyonnyilatkozat-ad6si kdtelezetts6g teljesitds6re

A testiilet 3 igen szavazafral

a kdvetkez6 hatarozrtoLhozza:

02/2016 (1.27.1 sz. Szegedi Giiriig

I.i6 k6pvisel6testiileri hatdrozat
HATAROZAT

A Szegedi G<irog Nemzetisdgi Onkormanyz at 2016-0|-27
szerint elfogadja

-1 iil6s6nek napirendjdt az akibbiak

I

r'..:i'..

i.napirendipont:T6j6koztat5stanu1mrinyi6sztdndijakr6l'.'...:...'.'
2. napirendi pont: A tanulm6nyi dsztdndijak felt6telrendszer6nek

pontositrisa

......

.

'

2016-ra a

elfogad6sa

1. napirendi

Dr.

pont:

T 6j6koztaths

Kosztopulosz Andre

sz:

tanulmrinyi iisztiindijakr6l

A

2015/16-os tan6v els6 f6l6vi tanulmdnyi dsztdndij

krit6riumainak 9 diak felelt meg. Fejenk6nt havi 3.000 Ft-ot, azaz d,sszesen 5 h6napra 15.000

Ft-ot kapnak a di6kok.

A

pftlyflzaton nyert gyermekek

j6

tanulm6nyi eredm6nnyel zal6k a

fel6vet, l6togatjak a Manolisz Glezosz 12 Evfolyamos Kieg6szit6 Gdrdg Nyelvoktat6 Iskola
nyelv6rriit, illetve elk6szitettek egy gdr6g t6m6jri tanulmriny, amelyet Dr. Balogh Addm, mint
tanulmrinyi felel6s ritndzett 6s 6rt6keli.

A

2015/16-os tan6v els6 f616vi tanulm6nyi

feJenlent havt 3.000

ll-ot,

azaz dsszesen

pfrlyazatofi nyert gyermekek

j6

5

honapra 15.000 Ft-or kapnak

a

tanulmanyi

Manolisz Glezosz 12 fvfolyamos Kieg6szit6
elkdszitettek egy gdrdg t6m6jir tamrlmriayt,
felelos 6tn6zett

6,s

6rtdkelt

A hatfrozat hatlyba

l6p6s6nek idej e : azonnal.

2. napirendi pont: A tanulm{nyi iiszttindijak felt6telrendszer6nek pontositfsa

Dr. Kosztopulosz Andredsz:
Javaslom, hogy vSltoztassuk meg a tanulm6nyi risztdndijrendszer felt6teleit.

A

kor6bbi

viiaszthat6 kritdriumb6l 2 legyen k6telez6:

-A

gyermek lfiIogatta a Manolisz Glezosz 12 Evfolyamos Kieg6szitb G6rdg Nyelvoktat6

Iskola anyanyelvi foglalkozrisait
- A gyermek keszir egl grirdg remrijri tanulmdnyt

A tov6bbi kritdriumok kdziil m6g egyet kcilelezoen v|laszthaL.
Tov6bb6 javaslom, hogy a tanulm6nyi 6tlageredm6nyeket kikdt6 kritdriumot v6ltoztassuk meg

fgy, hogy a fels6oktatrisban r6sztvev6 didkokat is figyelembe vessziik

az al6bbiak szerint:

- A gyermek tarulmfuyi eredm6nye, ha 6ltal6nos iskol6s,4.0 fttl6tt, ha k6z6pisko16s, 3.5 ftt16tt
volt, ha fels6oktat6sban tanult, akkor a felvett kreditek 80%-6t teliesitette.

A masik k6t kdtelezlen v6laszthat6 kritdrium vriltozatlan maradna:
- liiogatta

a

Csongr6d Megyei Gdrdgdk Kultur6lis Egyesiilete 6ltal k6thetente szeryezelt

tancfoglalkozrisokat
- a gdrdg kdzdss6g sz6mara dnk6ntes munkat vdgzett.

KflrenuTlool

I

legyen Kotetezo:

Glezosz

3. napirendi pont: A 2016. janurlr 30-5n tartand6 Nemzetis6gi B{lon a Magyarorszrigi

Gtiriigtik Kultur6lis Egyesiilet

-

Csongr6d Megyei Helyi Csoport tagjainak 6s az

Eleftheria Trinccsoport tagiainak a bel6pdjegyek 6rr{nak tdmogati{sa

Dr. Kosztopulosz Andre|sz: Javaslom, hogy a Szegedi Gdrcig Nemzetis6gi Onkorm6nyzat a
2016. juluar 30-an a Szegedi Nemzetis6gi Onkormanyzati T6rsulds 6ltal megszervezend6
nemzetis6gi tdncest rendezv6nyhez jriruljon hozzit 140.600 Frtal, illetve szint6n az emlitett
rendezv6nyhez va16 hozzitjdnt l6sk6nt v6llalja fel a receptfiizet e16ri1lit6si kolts6geinek
kifizet6s6t.

A testiilet 3 igen sza\Mattal

a kdvetkez6

hatlrozatolhozz.a:

05/2016 \1.27 .) sz. Szegedi Giiriig NO k6pvisel6testiile

ti hatilrozat

HATAROZAT

A

Szegedi Grirdg Nemzetis6gi Onkomanyz at a 20l6.janudr 3.0-

140.600 Ft-tal, illetve szint6n az emlitett rendezvenyhez va16
receptfiizet e16ri11ft6si kdlts6geinek kifi zet6s6t.

Ahati*ozathatdlybal6p6sdnekideje:azonnal.

4. napirendi pont: Tagsdgi

dij fizet6se 2016-ra a Szegedi Nemzetis6gi Onkormrinyzatok

Tr{rsul6sa javdra k6t r6szletben

Dr.

Kosztopulosz Andre6sz: .lavasolom. hogy a Szegcdi Nemzetisdgi Onkorm6nyzatok
T6rsuliis6ban (Nenzetis6gek Haza) rags6gunk f'enntartdsakdnt a 2016. dvi miik<iddsi kcilts6ghozzdj rirul6sur*at (tagdii) k6t r'dszletbcn utaljuk at a 10102805-50526785-5 0901005. sz_.
bankszdrnlasz6mra. Febru6r l-jei d6tumrral 75.000Ft-ot elso rdszletkdnt, ds 2015. augusztus 1iei d6tummal 75.000F1-ot a mdsodiLi rdszlet glanilr.rr.

5. napirendi pont: Tagsrigi dij {izet6se 2016-re a Nemzetis6gi Sziivets6g javdra

Dr. Kosztopulosz Andre sz: .Tavasolom 30.000 Ft 6tutaliisiit a Nemzetisdgi Szdvetsdg sz6mdra
tags6gunk lenntartiisakdnt 2016. dvi rniiktjddsi kdltsdg-hozz6jdrul6s cimen a 1040280550526582-5567 1009. sz. banksz6rnkira

sza:'nz&talakAyetkezobatirozatothozza:

A hatdrozat hatdlyba lepdsdnek ideje: azonnal.

., ,,,,..,

;,,,..

,.,.

eloirdnyzat m6dositds6t az

llA

es

6. napirendi pont: A 2015. dvi oldirfnyzat m6dos{t{sa

Dr. Kosztopulosz Andre6sz: .lavasolom. hogl a 2015.
1/B. sz6mfr Melleklet szerint lbqadiuLi el.
A testillet 3 igel szavazattal

a kcivetkez6

6li

hal|rozatothozza:

IIATAROZAT

A

Szegedi Gdrdg NO a 2015. dvi eloirinyzat m6dosit6s6t az

alaoiiin elfosadta.

A hat{rczat hatitlyba 16p6s6nek ideje: azonnal.
7. napirendi pont: Szeged Megyei Jogri Virossal
2016-ban

kiitiitt

6ves egyiittmiikiid6s fenntartdsa

Dr. Kosztopulosz Andredsz'. Javaslom, hogy vfitozat\an form6ban tarlsuk fenn 2016-ban is a
Szeged Megyei Jogri V6rossal kdtdtt egyiittmrik<id6si meg6llapoddsunkat a Nemzetisdgi
Trirsul6son keresztiil.

A testrilet 3 igen szavazattal

a k6vetkez6 hataro zatot hozza:

HATAROZAT

A hatin o zat hatilyba ldp6s6nek idej e : azonnal.

8. napirendi pont:
Tdrsulatnak

50.000F1 timrogatfs dtutatrr{sa

a kunszentmirtoni Szent

Mrirton

Dr. Kosztopulosz Andreisz: Az lnkorm6nyzal 4512015. (YI.25.) hat|rozat6ban d6nt6tt a ,,Jana.
Ne feledd a nevedet" c. musical t6mogat5s6r6l 50.000F1-ta1 k6s6bb pontositand6 felt6telek
szerint. Javaslom, hogy a 2. szitmi Mell6kletben kOzdlt tAmogatAsi szerz6ddsnek megfelel6en
utaljunk 6t 50.000F1 cdltrimogatAst a produk ci6t jegyzo Szent M6rton T6rsulatnak.

HATAROZAT

A 2. sz6mt Mell6kletben

kdz61t t6mogatAsi szerz6d6snek megfelel6en a

6tua1 50.000Ft c61t6mogat6st

a ,,Jana. Ne feledd a nevedet"

Szent M6r1on Trirsulatnak.

SzArnlaszdn"rL: 117

45042-20066820 (OTP Bank N5.tt.)

Kdzlemeny:,.JANA- musrcal cdlt6mogatds

A hatarozat hat6lyba

16p6s6nek ideje: azonnal.

9. napirendi pont: Besz:imol6 a Szegedi Giiriig Nemzetis6gi Onkorm{nyzat 2015. 6vi
tev6kenys69616l

Dr.

Kosztopulosz Andre6sz: az Onkormdnyzat 2015-ben iinnepelte fern|lllsdnak 20.
6vfordul6jdt. A jubileumi 6vben szok6sos tevdkenys6g6n kiviil szrimos nagyszab6sri programot
tunogatdsfit is felv6llalta az 6nkormdnyzat a gdrdg kultur6lis egyesiilettel kar61tve. A 3.
mell6kletben r6szletesen is felsoroltam azokat a programokat, tevdkenys6geket, amelyeknek az
<inkorm6nyzat r6szese volt. K6rem a besz6mol6 elfogad6s6t.

A testrilet 3 igen szavazatta)

a kdvetkez6

hatarozatothozza:

HATAROZAT

NO elfogadja az elndk beszrimot6j6t
tev6kenys6gdr<il a 3. szdmf Mell6k]et szerinr.

A halarozat ha{rilyba l6pdsenek ideje: azonnal.
10. napirendi pont: A Magyarorszdgi Giiriigiik Kultur:ilis Egyesiilete
Helyi Csoport beszr{mol6j:inak elfogadisa

- Csongrdd

Megyei

Dr. Kosztopulosz Andre6sz: A Magyarorsz6gi Gdrdgdk Kulturdlis Egyesiilete - Csongnid
Megyei Helyi Csoporl benytjtotta e1sz5mol6s6t a Szegedi G6rdg Nemzetisdgi
Onkorm6nyzatt6l 2015-ben kapott t6mogat6sokr6l (4. sz6mir Mel16klet). Javaslom a beszrimol6
elfosad6s6t.

azonnal.
11,

napirendi p ontz 2016.6vi programtewezet megvitat6sa

Dr. Kosztopulosz Andredsz: Javaslom. hog1,a 2016<rs esztendo programokr6l k6szitsiink egy
tervezetet.

A testiilet 3 igen szavazattal

a kdvetkez6

hatarozatothozza:

HATAROZAT

12. napirendi

pont: Felhiv6s vagyonnyilatkozat-ad6si kiitelezetts69 teljesit6s6re

Dr. Kosztopulosz Andreiisz: Felhivon.r a tisztelt kdpviselotiirsak figyelm6t, hogy a 2016. j anurir
31-ig teljesiteniiik kell a vagyonnyi latkozat-adris kcitelezetts6giinket. A vagyonnyilarkozarok a
k6pviseloi vagyonnyilatkozat kezeldsd6rr 6s rnegSrzes6drt felel6s szem6lyek - kor6bbi
d6ntdsiinknek megfeleloen tor'6bbra is Purosz Alexandtosz 6s Kosztopulosz Andredsz.

GiiriigNO

'16s66rt 6s meg6rz6s66ft fe1e16sl

is Purosz Alexandrosz 6s

ideje azonral.

Dr. Kosztopulosz

Aldre6sz: Amennyiben nincs t6bb megbesz6lni val6, zitrjttk

iil6si.inket!

A k6pvisel6k 18.00-kor elhagyjrik az ii16st.
Szeged, 2016.01 .27 .
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1/A szemd

Mell6lket

Szegedi Giirdg Nemzetis69i 6nkorminyzat
2015 6vi el5irinyzat m6dosit6sa
eFt

2015-09-30

2015-10-31

2015-'t1-30

1/B szemU Mell6klet

Szegedi Gcirtig Nemzetis6gi Onkorm6nyzat
201 5. Evi kiilts6gvet6si el6ir6nyzatai eFt-ban

Eredeti

M6dositott

M(kcid6si bev6telek
Mtu6d6si bevdtelek
Egy6b mUkOd6si bev6telek
Te mog aft s6trc kA n ti k6de si bevetel
Allami temogatas t6mogat6s6rt6k0 bev6tel
Egy6b tamogatesert6k0 bev6tel
T6 mog atds6rt6k(1 mii kAd6 si bev'tet osszesen

MUkdd6si c6lra Stvett p6nzeszkdz6k
Mlk)desi c6lra etueft penzeszk1z1k 6h-on kiv

380
730
1110

2801

00
1110

2AO1

380
2421

116l

Egy6b atvett p6nzeszkdz

M(kod6si c6lra Stvett p6nzeszk6z6k osszesen
Mfi k6d6si c6ki k6lts6gvet6si bev6telek 6sszesen
H6z6 evi penzmaradveny ig'nybevetele
Mgkdd6si c6lra
Felhalmozesi c6lra
E1626 6vi p6nznaradveny atv6tele

Finansziroz6si bev6telek dsszesen

Bev6telek 6sszesen

'1020
00
1020

2130
Eredeti

'1020

1020

3821

M6dositott

Kiad6sok
Szem6lyi juttates
Munkaad6i jarul6k

Dologi kiades
Dologi jellegU kiad6sok
Temogates 6rt. KiadAs

P6nzeszkoz 6tad6s m(kdd6si ceira
Beruhdz6s
Tervezett maradvany eredmeny tartal6k
C6ltartal6k

Kiad6sok aisszesen

00
00
350
00
00
700
00
1080

2't30

940

2206
675

3821

3. sz6mf Meil6klet

Beszfmol6 az Onkormrlnyzat 2015. 6vi tev6kenys6g6r6l
Az Onkorminyzat 2015-ben iinnepelte fenn6ll6s6nak 20. 6vfordul6j6t. A jubileumi 6vben szokSsos
tev6kenys6g6n kiviil sz6mos nagyszab6sf progranot tiimogat6s6t is felvfllalta az 1nkormlnyzat a
g6rdg kultur6lis egyesiilettel kardltve. Az alAbbiakban felsorolom a szok6sos tev6kenys6gi.ink6n (az
egyesi.ilet miikdd6si tiimogatAsa, gdrdg iskola osztdndijai, trinch6z, teremfoci, gyerektibor, Mikul6stinneps6g stb.) kiviili programjainkat, melyeknek finan szirozfis|ban az dnkorm6nyzat szerepet v6llalt:
1.. Eg6sz 6ves el6addssorozat ,,Kiz6leti viszonyok
antik gtiriig vildgban" cimrnel az SZTE
^z
Okortiirt6neti Tansz6k6vel kiitiitt egyiittmiikiid6si meg:illapodfs
keret6ben

10 alkalomb6l 6116 el6ad6ssorozat n6pszeriisit6 c6llal kdzdpiskol6sok 6s 6rdekl6d5 laikusok sz6miira
Tdrsadalmi 6s politikai viszonyok az antik gdraig 6s r6mai vildgban t1mak6rben, az el6ad6sanyag
publik6l6sa. Az lnkonnitnyzat 200.000Fttal temogatta a rendezv6nysorozatot 6s az elk6sziilt kiadviny
post6zes6t finanszirozj"a a 9&69 szenr'ezetek r6sz6re.

2. Zen6s-tincos programok timogatfsa

2015. 6prilis 22-ei Rongy Kocsmd,ban megtartand6 96169 tinchlz megszervez6se az Eleftheria
t6nccsoport 6s Sarantis Mantzourakis buzuki m[iv6sz k6zremiikod6s6vel (50.000F1)
2015.05.20-6n a szegedi Sz6chenyi t6ren a Rongy kocsma szinpaddn 616 zen6s gcir<jg tanch6z
szervez6se a Pyrgos egyiittes k<izremiikdd6s6vel. (90.000F0
Az dnkorm6nyzat temogatta a 2015. jirlius 7. 6s 12. k6z6tt Zsomb6n megval6sul6 Balkan Trinct6bort
(99.999Ft).
Pyrgos Kdzhasznri Egyesiilet gorrig hagyom6nySrz6 6s kultur6lis munk6janak t6mogat6sa 6rdek6ben
10.000 Ft 6tutalisdval t6mogattuk a szeptemberi III. G6r6g - Magyar Barats6g Napja megrendezds6t.
Ide tartozik, hogy 100.000F1{a1 temogattuk az Eleftheria Lincegyiittes fel16p5 ruha b eszerz6s6t.
Ezen kiviil 50.00OFt-tal t6mogattuk Notis Georgiu zen6sz alkot6tev6kenys6g6t.
Szerepet v6llaltunk a decemberi Balk6n Folkl6r est megrendez6s6ben is.

3. Orszrigos rendezv6nyek timogatdsa
50.000 - 50.000Fftal tiimogattuk a Magyarorsz6gi Gdrdgiik Orszdgos Onkormdnyzata dltal rendezett
gdrdgorszdgi ny6ri gyermekt6bor t6mogat6sera illetve az okt6ber 28-ai iinnephez kapcsol6d6 orsz6.gos
rendezvdnl4
4. 6szi kir6ndul6s ath6ni kir6ndul6s
600.000F1 t6mogat6s nyijtottunk az egyesiilet 6ltal okt6ber v6g6n megszeruezett athdni kirrindul6s6t.
A kir6ndul6son kdsziilt k6pekbol fot6ki6llit6st szerveztiink 6s 2016-os asztali napt6r k6szitetiink.
5.

Kiizremiikiid6s a giiriig menekiiltekr6l sz6t6 fot6ki6ltit6s rnegszervez6s6ben

Ajubileumi 6v legnagyobb szab6sf esem6nye szint6n egy dokumentum jellegti fot6ki6llit6s volt, mely
a gdrdg polg6rh6boni sor6n Magyarorsz gra kertilt gdrcigorsz6gi menekiiltek 6rkez6s6t, leteleped6s6t
6s beilleszkedds6t mutatja be Fokasz Nikosz 6s Purosz Alexandrosz szerkeszt6s6ben, gdrdg 6s magyar
nyelven. Az dnkorm6nyzat anyagi t6mogat6st nyirjtott a felhaszn6lt k6pek jogdij6nak fed,ez6s6hez
(46.000F0.

6. lirdekv6delmi tev6kenys6giink

Az 6v sor6n tcibb izben is hallattuk hangunkat a g6rdg 6rdekek v6delme 6rdek6ben:

3. szdmf Melldklet

-

kitikai

-

6szrev6teleket fogalmaztunk meg az Emberi Er6forr6s Tfmogat6skezel5 p6;lyfnati
met6dusft illet6en
Az Emberi Er6for6sok T6mogat6skezel6h6z feladatalapri tamogat6sokkal kapcsolatos

-

6szrev6telek juttattunk eJ
javaslatot tettiink a Magyar Labdarfg6 Szdvets6gnek

-

ara, hogy alakitsanak ki olyan szektort a
nemzetkdzi labdanig6 m6rk6z6seken, ahova olyan szurkol6k vehetnek jegyeket, akik mind a
k6t csapattal szimpatiz|lnak, ezzel elkertllve az olyan konfliktusokat 6s f6lre6d6seket, mint
amely a 2015. m6rcius 29. Magyarorsziig - Gdr<igorszrig EB selejtez6 m6rk6zds el6ft tdrt6nt
a Magyarorszegi Gdrdgdk Kulturilis Egyesiilete - Csongr6d Megyei Helyi Csoporttal k<izosen
megfogalmaZunk ,,Nyilatkozat a plak6tkamprinyr6l" cimmel egy k6zlem6nyt, amit az
egyestilet honlapj in kdzz6 is tettiink

Mindezek alapjin igy gondolom, hogy programokban gazdag 6s sikeres 6vet zfm az Onkorm6nyzat
2015-ben.

Szeged, 2015.
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BESZAMOL6 2o]-5-BEN NYIJJIoTT TAMoGATAS FELHASZNALASAR6L

20L5-ben a Magyarorsz6gi Gdrogok Kultu16lis Egyesijlete

-

Csongrdd Megyei Helyi csoport (roviditett neve:

Csongrid Megyei Gordgtik Kulturiilis Egyesiilete)

-

sz6khelye: 672L Szeged, Osztr6vszky u.6.

a Szegedi

az

k6pviseli: Purosz Alexandrosz
ad6sz6ma:18455405-1-06
bankszdmlaszdma: 10402805-50526582-55481004

Gdrog Nemzetis6gi 0nkormdnyzatt6l
sz6khelye:6721Szeged, Osztr6vszky u. 6.
kdpviseii: Dr. Kosztopulosz Andredsz
ad6szdma:16685493-L-06
bankszdmlaszdma: 12067008-00102705-03000004

aldbbi tdmogatdsokat kapta, illetve amelyek felhaszn6ldsii16l az al6bbiak szerint sz;molok el:
T5mogatds jogcime

Tdmogat6s
Stutal6sa

T6mogatds

Tdmogat6s felhasznSl6sa

iisszege
A Csongrdd Megyei Gdrogiik Kultu16lis
Egyesr.ilete a Szegedi Gdrog Nemzetis6gi

kozszolgdlati szerz6d6s

kozfeladatok Stvdllaldsd16l

2015.O4.r2.

600.000 Ft

Onkorm6nyzattal kotott kOzszolgsltatiisi
megiillapodds 6rtelm6ben, ezen beliil kiilonos
tekintettel a nemzetisdgek jogai'ol sz6l6 20LL.
6vi CLXXIX. tdrveny 115 (e-i) cikk tartalmdra a
kapott tdmogatest az alSbbiakra haszn6lta fel:
a szegedi gdrog kozciss6g 6rdekk6pviselete,
gdrog nyelvoktatds
konyvt6r fenntartiisa (helye a Nemzetis6gek

-

Hii26ban),
honlap fenntartdsa 6s tartalmi-formai
b6vit6se, fejlesztese:

www.szepedieorogok.hu
gordg t5nciskola m(kodtet6se

ath6nitanulm6nyi kirAnduldsszervez6se

A gordg tdncokat bemutat6 tdnccsoport olyan

rendezv6nyeken is fell6pett, amelyeket a
Eleftheria tdnccsoport
fell6p6ruhavSsdrl6sa

ath6ni tanulmdnyi
kiriindulds

Szegedi Gdrog Nemzetis6gi Onkormdnyzat
201,5.77.25

100.000 Ft

2015.11,.27.

600.000 Ft

szervezett, illetve t6mogatott. 20L5-ben a
fell6p6ruhiiit b6relte. ilietve 6sszesen 11
garnitira ruhiit vdsdrolt Gdrcigorsz6gb6l. Ehhez
jiirult hozzd az dnkormdnvzat a tiimogat6ssal.
2015. okt6ber6ben a Csongr6d Megyei co16g0k
Kulturdlis Egyestilete tanulmenyi kirdndul6st
szervezett a Szegedi Gdrog Nemzetis6gi
0nkormdnyzat 5ltal fenntartott gordg iskola
tanul6i szdmdra, illetve az egyes[ilet tagsrga
sz6m6ra. Az utazds kdlts6gvet6se 2 milli6 forint
volt, amelynek a nagy r6sz6t a r6sztvev6k dlltdk.
3 kint eltoltott nap alatt a csoport 5 6satisi

teriiler€[

K6rem a fenti beszdmol6 elfogadiisiit.
Szeged, 2016. janu6r 21.
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vsvrdszrdl:

s".ogodi ciir6g Nemzetis6gi Onkormanyzat
6'
6721 Szeged, Osztr6vszkY u'
-06
Ad6sz6ma: 616686102-1
'

r206'7 0 08 -0 13329 0 1 -0 0 1 0 00 06
K6oviseli: Dr' Kosztopulosz Andtetsz
TovhbbiakbffiTtimosatd

iri^tir'A^t

mdsrdszrdl:
"'-"' ""1reg"ai

semzetis6gi Onkormanyzatok Tarsul6sa
6721 Szeged,, Osztr6vszkY u' 6'
i"of.tra"lf"sza't: 1 0402S05-50526785-50901005
Ad6sz6m: | 8461 424-1 -0 6
K6pviseli: Dr' Kosztopulosz Andretsz

T ov

lbbiakban T ri m o s st o tt

kdzdtt a mai napon, az a16bbi felt6telekkel:

Tfmogatott r6sz6re 150'000 Ft'
szerz6d6sben foglalt felt6telekkel
t6mogatest (tagdijat) nyijt.
azaz egyszazairv"".i.. r"rirr *.r.gn miikiid6si

1. Tfmogat6 jelen

2.Atdmogat(tsdsszeg6tTimogat6hatirozatba,foglalvak6tszerT5'000Ftiisszegben'
I te U eslrr'
T6m ogatott fenti bankszd'rnldj 6ra atutalassa

20l6 dwe sz6l'

3.

A mtikdddsi tAmogat6s

4.
"

(tagdij) fejeben a miik6d6si 6s
T6mogatott a szirn6ra fizetett mrik6d6si t6mogat6s
a T6mogat6 fel6'
szabillyzatinak megfelel6en az al6bbiakat v6llalja

a

"riiJr"ti

a)

i
.j
d)
t

a)
b)
;;

6s el6terjesz6seit, valamint 1eve1ez6s6t'
El6k6sziti 6s postazza a testiileti iil6sek meghiv6it
Mu** nv.lven vezeti a testiileti iildsek jegyz6kdnyvdt'
S.g?at.if. tesliileti ds tiszts6gvisel6i ddntesek el6k6szit6s6ben'
"testiileri es lisztreguis"toi ddntdshozatalhoz kapcsol6d6 nyilvantartasi.

Ellata

a

sokszorositdsi. posuzasi feladatokat'
tirli programokhoz
Az 1llataferrnabtt tlemzetisJgek Haz6hoz kulcsot, a nyiwatarlasi id6n
sz6khelyek6nt szolgal.
iigyeletet biztosit. e nemzetisdiek Haza a tagdnkormanyzatok

fithasmflati ir6xztalt 6s kdnyvszekdnyt biztosit'
6s szerz6d6sek e1k6szit6s6ben, tovabbd grafikai
plJyizatok,

.f,.rLoaetn",

i-.;U&""O

,u.1

6s

"noAiirunU

informatikai k6rd6sekben.

tulajdonban 16vo
Nemzetis6gek Haz6balit talalhat6' tag6nkorm6nyzati
vonatkoz6 szez6d6s6nek keretein
sz6mitastechnikai eszkozok [*u*orra"a, a Tarsulas

Al Gfrf:" a
beliil.

szervez6s6ben'
e) RJsa vesz a tagdnkormanyzatok kultirilis, oktatasi prograqiainak
va16 csatlakozasra a
flottajahoz
fy Lehet6s6get biaosit a i*rUa, telekomm'nikaci6s
TarsulSs fl ottas rab |yzatikan foglaltak szerint'
g) C""J"tt"Ait " Nentetisegek HL6ban megval6sul6 programok reprezentaci6jin6l'

