JEGYZOK6Tyv
Kesztilt 2016-03-31-6n 18.00 6rakor a Szegedi Grirog Nemzetis6gi Onkorm(nyzatnak

a

Szegedi NemzetisdgekHlzttban (Szeged, Osztrovszky u. 6.) tartottk6pvisel6testiileti til6s6n.

Jglgl t'auaak
Dr. Kosztopulosz Andre6sz

elnok

Erddlyi Mariann

elnokhelyettes

Furosz Alexandrosz

tag

Dr. Kosztopuiosz Andre6sz:

Koszdntom

a

megjelenteket. Vleg6llapitom, hogy

a

Szegedi Gdrrig Nemzetisdgi

Onkorm6nyzat 3 fo jelenldtdve! hatttrozatkepes. Purosz Alexandro
teszek

aj

e

gy

s

z

szemlly 6ben j avaslatot

zbkdnyv hiteles itojer e.

A testtilet 3 igen szavazattal

a kdvetkezd

hattxozatolhozzu:

'22l2{}16(n{I.31") sz. szeg,edi Gdrdg NO k6pviseldtesttilefi

hardrozat

,

'

HATA.ROZAT

a

>zegedi Gordg Nemzerisegi Onkorm6 nyzatPurosz Alexandros

;;:,,:l,,,u,ro*
Lx. j(osz-iop

u.losz

rep.sdnek

ideje:

rt

jegyzokorrr

*""rit6nek

azonnat.

Andre6sz:

ia"asororrt" b.cgy

a Szegedi Gtir<ig Nemzetis6gi <inkormdnyzat a meghiv6ban szerepl6

napirendi pontokat az alSbbiak szerint vitassa meg:

tr. napireiradi pront: Hathrozathozax.al a Szegedi Gdrog Nemzetisdgi Onkorminyzat 2014.
deeember
N4 e g,ru

i2-i

hatdrrozata szerint aMagyarorszitgi Gdrdgcik Kultur6lis Egyesiilete

ei He I yi c soporl 2a

2" maprnemdi pont:

,{

r6

- Csongr6d

. 6vi mrilkOdd si t6mo gat6s6nak 6tutal6sfr br.

kunszentmS.rtoni Szent M6non T6rsulat 6ltal benyrijtott elsz6mol6s6nak

elfogaddsa

3.

xanplireneli

pont: Eszrevetelek megfogalmazdsa a 10. oszt6lyos ftildrajzkcinyv

Girrogorsz6got bemutat6 rdszeivetr kapcsolatban az illetdkes szervezetrdszere

4. mapfiremdi pomt: Az idei feladatalap:iutfimogrtitsokkal kapcsolatos dszrev6telek megvitatdsa
e

s

eI

1

uliat6sa az Emberi Er6fon6sok T6mo

g

atilskezelohlz.

5. mapirendi pomt; Tfuekoztattts Koranisz Laokratisz, az arszdggyril6s Gcircig Nemzetis6gi
Szirszoiojdnak l6togat6s6r6l 6s a gdrog 6s 61ta16ban a nemzetisdgi 6rdekk6pviselet 6rdek6ben
eg.v

da.

iittr:ruk iides k6zos lehetosegeirol

*eaprrer*dr;ront: Nyelvvizsga k6l.ts6gdhezvalohozzi1irulas nyrijt6sa

7. ,raapiremdi

s"

ponf: T6.mogat6si

szerz6des megkdtdse a Fyrgos Kozhasznu Egyesiilettel

m;tpi,reneli poNet: V1eg6ilapod6s adomanygyr4tl akci6r6l 6s annak tfimogathsdrol a

b{ag,.'316ouzdgi Gorcigok

Kulturdlis Iigyesrilete

* Csongr6d Megyei Flelyi

Csoporttal

9. risr*irnenctx pomt: Eszrevetelek eljuttat6saaz Alapvet6 Jogok Biztosdnak Hivatala rdszerc az
intcretnikuis nemzetise gi szewezetek. palyfaati lehetds6gekbol valS kizfrhs6val kapcsolatosan
,4 trstliiet 3 igen szavazattal a kovetlcezohattttozatothozza:
'2;\iZ'tt96

(i"?7.) sz. l$zegedi Gdrtig F[0 kdpviseldtesttlleti kathrozat

HATAROZ,4,T
r:r :i;:egeeh Gor.'og }ieriizetis6gi Onkormwtyzat 2016-03-31-i iilesdnek napirend;et az

1. napirerrcii pont: \nafftrozathozatal a Szegedii Grircig Nemzetisdgi dnkormdmyzat Z0I4
deeember 12-i hatarrozata szerint aMagyarorszdgi G0r$gCIk Kultur6lis Egyesiilote

- Csongrda

Megyei Helyi Csoport 2A16. dvi mrikoddsi trimogatdsrinak 6tutalas6r6l.
2, ira-ilir:en,3i pont: A kunszentm6rtoni Szent M6rton Trirsulat 6ltAl
elfcgadfsa
.i.

i-.a1;ir'uri"-ri

porrt: Eszrevitelek rnegfogalmazitsaa i0. osztdlyos ftldrajzkcinyv Grirdgorsz6got

be;rrutatd rdsz-eivel kapcsolatban az :Jletekes szervezet r6szdre
Ll. na:o
CS

r

i.i

irencti pont ; Az idei feladataiapir t6rnogatdsokkal kapcsolatos

r"r r

i,; r asa

az Em beri Erofon6sok T6mo gat6skezel6hoz.

5. napirendi pont: Tajdkortatds Koranisz
g2'-.,;1q;iirji,rr:ak ldltogat6sdr6l ds a gorrdg ds
eg'i iiLliriiik odes krlzds lehetos6geir6l

(l.,t:'.'-i'il'i:li..1iptlnt:}Iye1vvizsgakd1ts6g6lrezva|ahozza16r,,il6snyrijt6sa

7. i:iu-,i;unui

pont: '[dmogatds r szerzodesmegkotese a Pyrgos Krizhasznri Egyestilettel

ir.

'::f:i,-,1.1. pont: Meg6iiapodds adomdnygyrijt6 akci6r6l 6s annak t6mogatrisrir6l
l"4ii.].,?.i,JI:;agiGortigtjkKultur6lisIigyesrilete-CSongIddMegyeiHely'iCsoportta1

a

9. ra::tr,;:ri{li pront: Uszrevdtelek eljuttat6sa az Alapveto Jogok
i

irtc

A

reiri ku s nemzeti

s6

gi szerveze tek paly azati lehet6sdgekb6l

ha'r6r"ozat hatd.lyba ldpdsdnek

ideje: azawnl,
.l,i,r',i, .ri

,ii. rt*r4iirendfi pon{: Flat6rozathozalal

Ilr.

ii.;i,v".'i

Csoport 2016. 6vi mrikoddsi t6mogat6s6nak i$utalilsftroI.

Kosztopulosz Andre6sz:

"::t.\r:

a Szegedi Gdr6g Nemzetisdgi Onkormtnyzat 2014.

decernber l2-ihatftrozata szerrnt a Magyarorszirgi Gcirogok Kultur6lis Egyesiilete

rvtc;,;'1

.,,'. : :.:a. :

- Csongr6d

.travasoiom. laogy

a kor6bbi 6vek

egytittmrikoddsi gyakorlat6t fenntartva fjftsuk meg

a

Flaty'arorsz(tgi Gorogok Kuitur6lis Egyesiilete- Csongr6d Megyei F{elyi Csoportj6val kdtott
ko:rszoigaitatdsi sz:erzoddsiinket atz

1.

szitmti Melldklet szerint 6s

a

Szegedi

G<irdg

lileiir4t:tisaisi 0nkorm6nlzdt utal.ion 6t 600.000 Ft-ot a IVlagyarorsz6gi Gcirogok Kultur6lis

Helyi Csoportj6nak2016. evitfxnogat6s c61j6b6l a 104028051004 sz. jranksz6rnllra20l5. 6vi titmogat6s kcizlemdnnyel.

Eg:i'esi;lete- Csongrdd l\,4egyek
-50:i25582'55,4E

A testulet 3 igen szavazrttal

a

krivettrcezahathrazatothozza:
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24i2@t

&(Bi{Ji.}

sz. Szegedi Gtirtlg

N0
-

t<Cpviseldtestiilet ihrnthlrozat
---f
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:lr^:,)*
gyakorlatat fennt aftva azonkormdny zat t$itsa*"g ;

Szegedr Gordg Nemzetis6gi Onkorm6nyzat

rnis;torint a kordbbi 6vek egytittmiikciddsi

Dr.

''

Kosztopulosz Andre6gz

I\Aagyarorszdgi Gorogrik Kultur6lis Egyesiilete- Csongrdd Megyei Helyi Csoportjdval kdtdtt

T. szitmuMetrl6ktret szerint es a Szege$J Clfrtig N"n.r,t*{rgffi
0nkcrrrfnyzat ulaljon 6t 600.000 Ft-ot a iv{agyarorsz6gi Gdrrigok Kultur6lis Egyeg!iJ-19;,
('i::;g"'ac F,'te q5ek Hel;zi Cscportj6nak 2016. dvi t6mogat6s cdlj6bol a 10402805-50526582-

i.bz,';:rrig5it utasi szt:rzcdelst az

:' 5 :i :i I i, {},'{ :;:r" irank s z6rnl 5s a 20 |

A

1r

ai 6.r"* z n

t

naffil,vb a I 6p

2" r,lup:t e*mi nrurat:

ds

6. evi titmo gat6s k6zlem6nnyel.

dnek i dej

e

: azannal.

A kunszentra6rtoni Szent M6rton T6rsulat 6ltal benyfj tott elsz6mol6s6nak

,;i;i; g;rrii'sa

llr

ri-o:r:rtopulosz A.ndre:isz:

!izri::,:c., t.]orog ll,snlzetisdgi Onkormhnyzat
kdtr;'iiselotest{ileti hratarozattxai 50.000

Ivla'icxo tr'*rsulat reszete a ,,Jafia.
ct''."'1.::1::er-,.

a

1012A16 G.27.)

sz. Szegedi Gdrog N0

Ft cdlt6mogatilst nyrijtott a kunszentmfxtoni Szent

l{e feledd a neved" c. musical produkci6

,4 tdr'sulat benyrijtotta

elsz6mol6sat

a nyifitott

megval6sit6sa

c6lt6mogat6sr6l

a 2.

szdmu

\4r:liiikl;lhen kozcltek szerint" Javaslom, hogy fogadjuk el a t6mogatilsi dsszeggel va16
,
L' I S

,"

o,

:,ciiLi i.rilli-r

i.

A testirlet 3 igen szavazattal

a

kovetkezohatfuozatothozza:

25i2fl16 {5[{.3X") sz. $zegedi GSr6g

N0 k6pvisel6testlileti hatfrozat
HATAROZAT

A

]ra.tlrrozat hatSlyba ldpdsdnek

3.

ideje: azonnal.

pomt: Eszrevdtelek megfogalmaz6sa

r,iapanurtcfe

a 10. oszt6lyos fcildrajzkonyv

Girlogorszfgot bemutat6 rdszeivel kapcsolatbanaztlletekes szervezetrdszdre
F*rlq;,: Alexandrosz:

a gimn6ziumok 10. osztfiyttban ltasznfilt
vonatkozdi rdszeivel kapcsolatban fogalmazztk meg a 3.
.iavasiom. i'iog5'

€szr'eveteieinket

es

([i.3X.}

szftmfi Mell6klet alapjfin az

-juttassuk el az illetdkes szervezetrcszere.

A testiiiei 3 igen sztrvazattal
2tir2$X6

fOldrajzkcinyv Grirogor szttgra

a

sz,. l$zegedi

kclvetkeziShatdrozatothozza:

Gtirdg NO h6pvise[6testilletih*,rrozat

]

}T.ATAIT.OZAT

a

ilir ;

nri,z,.-''int

;

timndziumok 10. oszttiyabanhasznitlt fdldrajzk<lnyv Gdrogorsz6gra vonatkoz6i

rdszei"''el itapcsolatlbafl az cinkorm6nyzat fogalmazza meg a

dset,:.i*,l-e1;icesjl;ttassae|aziilet6kesszervezettdsz6re.
,4"

at,t-tt

$zegeai Gdrog Nenrzetrs6gi Onkormhnyzat eifogadja Purosz Alexandrosz jav*lati*,

ir,*a.rczirt hatdlyba idpdsdnek ideje: azonnal.

3.

szhmrt,

Melldklet alaplan az

4. napirendi pont: Az idei feladatalapir t6rnogat6sokkal kapcsolatos eszrevdtelek megvitat6sa
6s elj uttat6sa az Ernberi Erofbrrdsok TAmo gatdskezel ohoz.

Dr. Kosztopulosz l\ndre6sz:
Javaslom, hogy

a szegedi Gdrog Nemzetisdgi Onkorrndnyzat

Emberi Er6forr6sok Tdmogatd.skezelohdz eljuttarott,

a

utolagosan hagyja

f-elacratalapir

j6vh

az

t6mogatdsokkal

kapcsolatban megfogalmazolt,4. szttmt mell6klet szerinti dszrevdteleinket.

lA te,$tuiFt 3i ieen sz,avazattal
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a kdvetkez

'

6 hathrozatot hozza:

'. ..
2l! (2A|6 (II[,3rlJ,s;il, Saegedi G0 rd g NO k6pv iseldtestiileti h a t6 roza r
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IIATAROZAT
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Se,qgEdj Gbrcig }.lemzetistigi Onkorminyzatut6lagosan j6vdhagyja a az Emberi Er6forrdsok
,A'''''
$,al'6skbtol6hdz eljuttatott, a feladatalapir tdmogat6sokkal kapcsolatban megfogalmazott,

1ff
l::.;'.;..;l;;l.'r1;1.ll..,l

gisi

,fi,tfiottUklet szerinti 6szrev6teleket.

i,
A hatarozat hatdiyba l6p6sdnek icleje: azonnal.
5. napirendi ponl.: Thjekoztaths Koranisz Laokratisz, az Orszdggyulds Cordg Nemzetisdgi
Sz6sz6lojanak ldtogatdsdr6l ds a gor6g ds 6ltal6ban a nernzetisdgi erdekkdpviselet erdekdben
egyiittmrik<idds kOrzds lehet6s6geirol

Dr. Kosztopulosz Andredsz:
2016. mArcius 9-6n l4togat6st tett a Szegedi Gorog Nemzetisdgi Onkormdnyzatnill Koranisz

Laokratisz Ur, azOrsz6ggytilds Gorog Nemzetisdgi Szoszoloj a. Lixogaths6nak celja a szegedi

gdrdg szervezetek 2AI7. evi koltsdgvetdsi elkdpzeldseivel kapcsolatos egyeztetes volt. Az
0nkormanyzat az 5. mellekletben hcjzolt terveket terjesztette el6, Szosz6lo Ur t6mogat6sd.r6l
biztositotta az elkepzeldseket. Javaslom, hogy t6jdkoztassuk hivatalos form6ban is Sz6sz6lo
urat az 6rdekkdpviseleti tevdkenysdgiink keretdben megfbgahnazott lszrevdteleinkr6l, annak
6rdekdben, hogy a.z illetdkes parlamenti bizotts6gban Sz6sz6lo Ur eloterjeszthesse ezeket a
hat6konyabb drdekkepviselet drdekiben.

A testtilet 3 igon szavazattal a kdvetkezo hat6r'ozatot hozza:
2B 12016

(rll.3

I ;)' sz. sze,gedi Gii r0 g

No k6pviseldtestii leti

h

at6

rozat

HATATT.OZAT

A Szoged'i Gcirdg, N'emzetis6gi Onkormdnyzat elfogadja Dr. Kosztopulosz And.re6sz
' Orszdssviil6q Gdr0g
Gilrr\o Nemzetisdgi
Nernzaric6ci Sz6szoloja
ezr
:,,:i j, ,:=i.:..,::,r: nrsz Laokralisz, az Orszdggyulds
,bqSSfunol6i6t,Korar
2016.
'm6rcius 9:6h;tett'l6togatds6r6l miszelint a Szosz6l6
:

':,tr.

r

'

[r

egyeztetett a szegedi gor6g szervezetek

elkdpzel6seivel kapcsolatban. Az flnkormdnyzaL az 5. mellekletben
l.i'.,1,,... . .:
,"zfifril.,6vi,kdlts6gvetdsi
terveket terjesztette el6, Szoszol6 Ur tdmogat6sdrol biztositotta az elkhpzeldseket.
,ktiz-off
n..

,:.:.

Az dnkormdnyzat elfbgadja, hogy hivatalos fbrmdban is
*is:e,l
ii

tdjdkoztassa

a

Sz6sz6l6 urat az

tevdkenysdge keretdben negfogalmazott dszrevdteleirdl, annak drdekdben,

hogy az ltrfetetes parlarnenti bizotts6gban Sz6sz6l6 Ur eloterjeszthesse ezeket a hat6konyabb
6rdekk6pv,iselet drdekd ben.

.'

""

,{ hatiirozat hatdlyba ldpdsdnek ideje: azonnal.
,l

6. napirendi pontr Nyelvvizsga koltsdgdhez val6 hozz6j6rut6s nyirjt6sa
Purosz Alexandrosz:

A I5l20l2 (lII.14)

sz. Szegedi Gorog

N0 kepviselotestilleti hat6rozata drtehneber.r a Szegedi

Gdrog Nemzetisegi Onkormanyzat teljes 0sszegben ta:nogada a Tizenkdtoszt6lyos Kiegeszit6
:

Gordg Nyelvtanito Iskola szegedi tagozatdt l6togato difkok gorcig nyelvvizsgakoltsdget,
amennyiben az ok"tato_ a didkot nyelvvizsgdra k6sznek iteli.

A

hatdrozat alapjdn javaslom,

hogy Zografu Angeliki nyelvvizsgakdltsdgdt tarnogassuk annak teljes osszegdvel szfmla
ellen6ben.

A testiile{ 3 igen sz:"avazattal a kdvetkezlhat[rozatothozza:
^

L

29izUrc (UI.31.)

srz.

Szegedi Giiriig NO k6pvisel6testiileti hatdrozar

I{ATAROZAT

A

lrzegeCi Gorog Nemzetisdgi Onkorm6n yzat

a

1512012

(IIL 14) sz. Szegedi Gdrdg N0

kdpviselotestiiieti hatfxozata drtelmdben az rinkormSnyzat teljes <!sszeg,,!en t6moealjq.,,i
Tiz-er:iketos

zt[lyos Kiegdszit6 Grirog Nyelvtanit6 Iskola szegedi tagozatifi lp!9gat6 **,S.$

gririrg n.reivvizsgak0itsdgdt,

amennSiiSs

n az

oktat6

a didkot nyelvvizsg6ra kdsznet itgfi. el

ha1;1r;::iii eiz:pjalr Togratu.Angeliki nyelvvizsgakdltsdg6t az dnkorminyzat t6nrogassa,

lcli,:s :,:-:,. :t,j'rr.l. 31.000 Ft-tal szdmla ellen6ben.
Ahathrozathatrilyba ldpdsdnek ideje:

azonnal.

,

m*
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?, *trpiremrrt pomt: Tamogatdsi szerzodds megkotdse a Pyrgos K6zhasznu Egyesrilettel
L,l"

i<^os;'-

inpr.licsz A.ncirefsz

:

.lavasororn" hogy kossiink tdmogatisi szerz6dest

a Fyrgos Kozhasznu Egyestilettel, 6s a

Pyrr:rrs Kdzhasznu Egyesrilet gtirdg hagyomSnyorzo es kultur6lis munk6janak tttmogatilsa

Ft 6tutal6saval titmogassuk a IV. G<lrrig - Magyar Barffisfry Napja
Intill)1rir,;-,ieset lSeioiatmiszban a 5. szitm$ \4elldkletben szereplo tdmogatdsi szerzodes
erdekeben 20.000

ii{a::i :!r.

A trsirlit:t

.J

.}{lilt; i ri ii

[{.:9

igen szt;azattal a kcivettrcezohatitrozatothozza:

I.}

sz. Szegedi Gdrdg NO k6pvise}dtest{ilet

i lrlatdrozat

SX.{TARCIZAT

A :i:regr:tti Gorog }Jemzetisegi Onkormdnyzat kOssiin t6mogat6si szerz6d6r, u prrgo,
!-i:i',: i;tu 'Fg".'esi:lettel, es a Fyrgos Kozhasznil Egyestilet gonig hagyom6nyorz6 6s
kurii*raiis rnunkdj6nak t6mogat6sa drdekdben. 20.000 Ft Stutal6sdval t6mogassa a IV. G6rog -

l,lii
t

ai.:

.A

rr

,.."

, r.i',;:.,ig ."li'pja mcgrendczeset

Beloienniszban a

i:iri'i si sz:e;rzfide:; alapj 6ri.

iir:5;iozrt

hiufdlS'ba ldpdsdnek

ideje: azannal.

6.

szdmw Melldkletben szerepki

E. napf;reurdi pont: MegSllapod6s adomdnygyrijto akci6r6l 6s annak t6mogat6sar6l
Magyarorszhgr Gorogdk Kultur6lis .Egyestilete * Csongr6d Megyei Helyi Csoporttal

a

Dr. Kosztopulosz Andre6sz:
Javaslom, hogy csatiakozzunk a Magyarorsztqi Gordgdk Kultur5lis Egyesi.ilete
N4eg;rei F{elyi Csoporl 6ltal szervezett adomttnygyuJto

Csongr6d

akciljihoz a gdrrig hattxonrekedt tobb

ezel. i;renekiilt dietktiriilm6nyeinek javitfxa drdekdben

a 7.

szttmu Melldkletben kciz<jlt

A meg6llapod6s alapj6n javaslom, hogy a Szegedi

rnegallapociAs szerint.

-

Onliornr;i.:,1'zat utaljon f*. aMagyararszitgi Gcirdgdk Kultur6lis Egyestilete

Gdrcig Nemzetisdgi

-

Csongr6d Megyei

t{ely'i Cs'rport 10r1.C2805-5A526582-55481004 sz. bankszamlajhra ,,humaritfxius segitsdg"
lli-izl e:::: {n;r','el 2 5.000 Ft-ot.

A testiiiet 3 igen szavazattal

a

kovetkezlhatSrozatothozza:
,

3i/2$itu {{xn3t.) sz. Szegedi Giiriig F{o kdpvisel6testiineti hatrflrozat

f{ATAI{OZAT

A

a Magyaro rszhgi Ctinig<if<
- Csongr6d Megyei Helyi Csoport iital szewezett adomanygfijt6

Szegedr Cior6g Nenrzetisdgi Onkormanyzat csatlak ozzon

Kt:ir'-:r'f

!:s Egyesiilete

akcidjfLhoz a gorog hat6ron rekedt tobb ezer rnenektilt dlptkririilmdnyeinek javit6sa drdekdbenr

a 7.

szal;'uL

Melldlletben krjz6lt megSllapodds szerint.

'i,i :i: '"itti-,zefisdgi

A

meg6ilapodds alaplan

*

S"qg"ai

Onkormdnyzat utaljon ftt aMagS'arorszdgi Grirdgdk Kultur6lis Egyesiilete

Csorrgrad h4egyei

i{elyi Csoport 10402805-5

0526582-55481004 sz,. ba*szhnfiajara

hu,L,:.:"''.:' ius .;c,ri.sdg"' k6:i!emdnn5'el 25.000 Ft-ot.

A

h ztt.6r s

zat hata\rb al

6pd sdnek i dej

e

: azonnal.

9" rnagru'*ildi pomf : Eszrevdtetrek eljuttat6sa az Alapveto Jogok Eiztos6nak Hivatala reszdre az
i

rri !' ir.

i
"

l i(

i.r

s nernze

t

i se

Puro:;:: Alerandrosz:

gi szerveze tek p tiy faati

I

ehet6

s6

gekb6l val6 kizir 6sav atr kapc solato san

Javaslcnr. hogy fogalmazztk meg 6s jutassuk el 6szrev6teleinket az interetnikus nemzetis6gi
szervezetek palyazati lehet6sdgekbol valo kizitrbsfival kapcsolatosan

szednt

az

Alapvero Jogok Biztos6nak Hivataldban

Dr.

Szalaynd

a 8. sz6mir Mell6klet

Dr.

Sandor Erzsdbet

bi zf o:.h e11,e,ttes rd:szdre.
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SzcgeCr Gorcig I',iemzetisegi Oni.,ormdnyzat eifogadja Purosz Aiexandros z javaslatifi, hogy

az cltikortnhnyzat fogalmazzon meg ds jutassa el dszrevdteleit az interetniku$
szervezetek pLlyfuati lehet6sdgekb6l val6 kizarishval kapcsolatosan

a 8.
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Tisztelettel meghivjuk

a

Szegedi Gorog Nemzetisdgi Onkorminyzat soron kovetkezo

k6pvisel6testrileti ril6s6re, amelynek

helye: Nemzetis6geklJ:fza, Szeged, Osztr6vszky u. 6.

ideje:2016. m6rcius 31. 18.00
napirendi pontja:

1. napirendi pont: Hatirozathozatal a Szegedi Gorog Nemzetisegi Onkorm6nyzat 2014.
december l2-ihxarozata szerint a Magyarorsz6gi Gorogok Kultur6lis Egyesiilete - Csongr6d

Megyei Helyi Csoport 201 6. 6vi mtikoddsi t6mogat6s6nak 6tutal6sdrol

"

2. napirendi pont: A kunszentm6rtoni Szent M6.rton T6rsulat 6ltal benyirjtort elsz6mol6s6nak
elfogaddsa

3. napirendi pont:

Eszrevdtelelt megfogalmaz6sa

a i0.

Gdrdgorsz6got bemutat6 r6szeivel kapcsolatb an az illetekes szervez

oszt6lyos floldrajzk<inyv
eI"

reszere

4. napirendi pont: Az idei feladatalapu tdmogathsokkal kapcsolatos 6szrevetelek megvitatdsa
6s eljuttat6sa az Emberi Er6fon6sok T6mogat6skezelohoz.

5. napirendi pont: Tajlkoztatfis Koranisz Laokratisz, az Orszhggyiilds G6rog Nemzetis6gi
Sz6sz6l6j6nak lirtogatttsdrol 6s a gorog es 6,ltalihan a nemzetisdgi drdekkepviselet 6rdek6ben
egytittmukcjd6s kdzcis lehetosdgeirol
6. napirendi pont: l{yelwizsga koltseg6hez valo hozzdjdrulits nyirjt6sa
7. napirendi pont: T6mogat6si szerzodds megkotese a Pyrgos l{ozhaszno Egyesiilettel

8. napirendi ponlt:

Meg6llapodds adom6nygy(rjto al<cio16l es annak t6mogat6sdr6l
Magyarorszdgi Gordg<jk Kultur6lis Egyesiilete - Csongrdd Megyei Helyi Csoporttal

a

9. napirendi pont: Eszrevetelek eljuttat6s a az Alapveto Jogok Biztos6nak Hivatala reszere az

El6terjeszt6sek a Szegedi Giirrdg Nemzefis6gi 6nkorrn6nyzar 201f. m6rcius
31-ei tesfiiNeti [itr6sdne
1. napirendi pont: Hatfuozathozaral a Szegedi Gorog Nemzetisegi 0nkorm6nyzat 2014.

december I2-ihatfu'ozata szerint a Magyarorszitgi Gdrogok Kultur6lis Egyesrilete
Megyei Helyi csoport 20 r 6. 6vi mtikod6si t6mogat6s6nak 6tutal6s6rol.

- Csongr6d

El6terjeszt6 : I(osztopulosz Andre6sz
Javasolom, hogy a kor6bbi 6vek egyiittmukod6si gyairoriathr tbrurtarrva irjitsuk meg a
Magyarorsz6gi Gdrdgtik Kr"rlturdlis Egyeslilete- Csongr6d Megyei Helyi Csoportj6val kolott
kozszolg|ltat6si szerz6ddstinket az l. szdma Melleklet szerinr es a Szegedi Corog
Nemzetisdgi Onkormdnyzat utaljon 6t 600.000 Ft-ot a Magyarorsz6gi Cordg6k Kultur6lis
Egyesiilete- Csongr6d Megyek l{elyi Csoportj6n.ak20l6. 6vi tdmogatds celj6bol a 10402g0550526582-5548 I 004 sz. banksz6mliva 2016. 6vi t6mosat6s kozlerndnnvel.

2. napirendi pont: A kunszentm6rtoni Szent Marton Tarsulat 6ltal benyirjtott elsz6mol6s6nak
elfogad6sa

El6terjeszt6: Kosztopulosz Andredsz
Szegedi G6rog Nemzetis6gi Onkorm6nyzat a fi2A16 {.21.) sz. Szegedi Grirog NO
k6pvisel6testiileti hattrozatt:al 50.000 Ft cditdmogatAst nyfrjtott a kunszentm6rtoni Szent
Marton Tarsulat rdszere a ,,Jana. NIe feledd a neved" c. musical proclukcio megval6sitdsa
6rdek6ben. A tarsulat benyfjtotta eiszfmol6s6t a nyfrjrott c6lt6mogat6srol a 2. szitmu
Melldkletben kdzdltek szerint. Javaslom, hogy fogadjuk el a rlmogatasi osszeggel valo
elsz6mol6st.

3. napirendi pont:

Eszrevdtelek megfogalmazdsa

a 10.

osztillyos fcilclrajzk6nyv

Gordgorsz6got bemutat6 r6szeivel kapcsolatb an az rlletekes szervezet r6szdre
Eloterjeszt6 : Purosz Alexandrosz

Javaslom, hogy a gimn6ziumok 10. osztttlydban haszndlt foldrajzkonyv Gorogorsz6gra
vonatkoz6i r6szeivel kapcsolatban fogalmazzuk meg a 3. szdmt Mell{klet alapi1n az
dszrev6teleinket 6sjuttassuk el az illetdkes szervezet rdszdre.

4. napirendi pont: Az idei feladatalapir tdmogat6sokkal kapcsolatos eszrevdteiek megvitat6sa
6s elj uttat6sa az Emlberi Erofondsok T6mo s athsl<ezelohlz.

El6terjeszt6: I(osztc,pulosz Andre6sz
Javaslom, hogy a Szegedi Gtirog Nemzetisegi Onkormdnyzar. ut6lagosan hagyja jov6 az
Emberi Er6forr6sok T6mogat6skezelohoz eljuttatott, a feladatalapir tamogaiasokkal
kapcsolatban megfogalmazolt,4. szdmb, melldklet szerinti 6szrev6teleinket.

5. napirendi pont: Thjekoztatits l(oranisz Laokratisz, az Arszitggytiles Gor6g Nemzetisegi

Sz6sz6loj6nak l6togat6s6rol 6s a gorog ds 6ltal6ban a nemzetisegi 6rclekkdpviselet erdek6ben
egytittmirkod6s kozds lehetos6geirol
Eloterj eszto : I(osztopulosz Andre6sz

2017. m6rcius 9-enl6togat6st tett a Szege<li Gdrog Nemzetisdgi 0nkorm6nyzatn1l l(oranisz
Laokratisz IJr, az Orszdggyriles Cordg Nemzetis6gi Sz6sz6loj a. L(nogaths6nak celja aszegecli
g.orctg szervezetek 2017. 6vi ktiltsdgvetdsi elkdpzeldseivel kapcsolatos egyeztet6s volt. Az
Onkormdnyzat az 5. mell6kletben kctzolt terveket terjesztette elo, Sz6sz6l6 0 t6mogatttsir6l
biztositotta az elkepzel6seket. Javaslom, hogy tdjekoztassuk hivatalos form6ban is Sz6sz6l6
utat az drdekk6pviseleti tevdhenysegiink keretdben megfbgalmz'zott 6szrev6teteinkrol, annak
6rdek6ben, hogy az illetdkes parlamenti bizonsdrgban Sz6sziilo Ur eloterieszrhesse ezeket a
hatdkonyabb 6rdekk6pviselet 6rdekeben.

6. napirendi pont: Nyelvvizsga k6ltsegeh ez v alo hozz6j6ru\6s nyirj t6sa
El6terjeszto : Purosz Alexandrosz

A 15l20I2 (III.14) sz. Szegedi Gortig N0

kdpviselotesttileti hatdrazata erteimdben a Szegecli
Gorcig Nemzetis6gi Onkormdnyzat teljes dsszegben t6mog atla a Tizenkdtoszt6lyos Kieg6szfto

Gdrdg Nyelr,'tanito Iskola szegedi tagozatdr lftogato di6kok gorrig nyelvvizsgak<iiseg6t,
amennyiben az oktat6 a didkot nyelvvizsgttra kesznek iteli. A hatbrozat alapj6n javaslom,
hogy Zografu Angeliki nyelvvizsgak<ilts6g6t tfmogassuk annak teljes osszegdvel szttmla
ellendben.

7. napirendi pont: 'I6mogat6si szerzodes megkotese a Pyrgos l{ozhasznlEgyes0lettel

Eloterjeszto: Kosztopulosz Andre6sz
Javasolom, hogy kdssiink t6mogatdsi szerzoclest a Pyrgos l(dzhasznri Egyestilettel,6s a
Pyrgos Kdzhasznir Egyesrilet gtircig hagyom6nybrzo es kuiturdlis munkdj6nak t6mogat6sa
drdekdben 20.000 Ft 6tutal6s6val tiimogassuk a IV. G6rog - Magyai Bar6ts6g Napja
megrendez6s6t Beloianniszban a 6'. szdmt Melldkletben szereplo t6mogat6si szerzod,es
alapjhn.

8. napirendi ponl;:

Megdllapod6s adom6nygy(rjto akci6rol es annak t6mogar6s6r6l
- Csongr6d Megyei Flelyi Csoporttal

a

Magyarorsz6gi Gorcigdk Kultur6lis Egyestilete
El6terj eszt6 : Kosztopulosz Andredsz

Javaslom, hogy csattlakozzunk a Magyarorsz6,gi Grirdg0k l(ulturdlis Egyesiilete Csongr6d
Megyei Helyi Csoport 6ltal szervezett adamhnygyiijto akciojtthoz a gorog hat6ron rekedt t6bb

ezer menekiilt dletkdriilm6nyeinek javitdsa erdek6ben a 7. szdm1 Mell6kletben kozrjlt
meg6llapod6s szerint. A meg6llapodfs alapj6n javaslom, hogy a Szegedi C6rog Nernzetisdgi

O

nkorm6n y zaI utalj a n is a Magy

aro rs z6 g i C o ro 96

Helyi Csoport 10402805-50526582-55481004

k I(ultur6lis Egyesiilete

sz. banksz6ml6j

-

Csongrdd Megyei
ara,,humanit6rius segits6g"

kdzlem6nnyel 25.000 Ft-ot.

9. napirendi pont: Eszrevdtelek eljuttat6sa az Alapveto Jogok Biztos6nak Hivatala resz€re az
interetnikus nemzetis6 gr szervezetek piiydzati lehetos6gekbol valo kizdrds6val kapcsolatosan
El6terj eszt6 : Purosz Alexandrosz

Javaslom, hogy fogalmazzuk meg 6s jutassr-rk el eszrevdteleinket az interetnikus nemzetisdgi
szervezetek palyazati lehetos6gekb6l valo kizdrhsdval kapcsolatosan a 8. sz6mu Mell6klet

szerint

az

Alapveto Jogok Biztos6nak Hivataldban

Dr. Szalayn6 Dr. S6ndor

biztoshelyettes rdszdre.

Szeged, 2016.03 .24
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Amely l6trejdtt,
Egy16sz16l:

Szegedi Gdr6g Nem:zetis6gi OnkormSnyzat
(sz6khelye: 6721 Szeged, Osztr6vszky u. 6.;
ad6sz6ma: 1 6685493-1 -06;
k6pviseli: Dr. Kosztopulosz Andre6sz, eln6k);
(a tovdbbiakban : NemLzetis6g i O n ko rmiinyzat)
mdsr6sz16l:

Magyarorszdgi Gdrdgdk Kultur6lis Egyesi.ilete
(sz6khelye: 6721 Szeged, Osztr6vszky u. 6.;

- ctsongrid

Megyei Helyi Gsoport

ad6szdma: 1 8455405-1 -06;
banksz6mlasz6ma: 1 0402805-5052658:2-55481 004:
kepviseli: Purosz Alexandrosz, elndk);
(a tovdbbiakban: Nemzetis6gi K6zhaszr.l0 EgyesUlet)
koz6tt alulfrott helyen es id6ben a k6vetl<ez6 felt6telek szerint:

A

Nemzetisegi OnkormAnyzat es a l(OzhasznU t',lemzetis6gi EgyesUlet megdllapodnak, hogy a
Nemzetis6gi Onkormiinyzat2Oll. evi CLXXIX. tv. 115 g-ban i6szleiezett kozfeiadatainak elliit6iit a
Kozhaszn( Nemzetisdgi EgyesUlet kOzvetve seglti:
Fentiek szerinti k6zfeladatok megnevezdse

-

Nemzetis6gi feladatokat ell6t6 m6s szerwel kOzo,sen m0kOdtetett int6zm6ny fenntartdsAban val6

k6zremUk6des, 6rdekkepviseleUeselyegyenl6s6g; kulturSlis auton6mia

megerdsit6s6re

6nszervez6d6s szenrez6s6nek/mUk6dtetes6nek tlimogat6sa; nemzetis69i kozosseghez k6t6d6
kultu16lis javak meg6rz6se.

-

Nemzetis6gi oktatds, nemzetis6gek anyanyelvfi

6s anyanyelvi oktatds6hoz az

anyanyelv(

pedag69 usok k6pz6sOnek, tov6bbk6pz6s6nek biztos[t6sa.

A kozszolg6ltatdsi szerz6d6s id6tartama a 2016. 6vrer sz6l.
A Nemzetis6gi OnkorrnAnyzat fenti c6lok, valamint a Nemzetis6gi KozhasznU EgyesUlet szervezeti 6s
mUkdd6si szab6lyzatAban megfogalnnazott c6ljai megval6sitdsdhoz a 2016. 6vre 600.000
(hatszAzezer) Ft m(kddesi t6mogatdslt foly6sit a firlemzetis6gi Kdzhaszn0 Egyesulet szdmdra. A
t6mogatdsi dsszeget a Nemzetis6gi OnkormAnyzat a tdrgy6v folyamdn egy reszletben utaldssal
teljesfti 2016. 6prilis 15-6n. A tdmogertds c6l szerinti felhaszndl6sdrol a Nemzetis6gi Kozhaszn(
EgyesUlet 2017. ianuAr 31-ig r6szletesen beszimol a Nemzetisp\Onkormf,rVzat fel6.
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SZAKMAI IRASNNLI BtrSZAMOL6
NE FELEDD A NEVEDET- JANAI

l, 1,) Program misstzifj a

A beszdmol6 els6 kSp6sekdnt szeretn6nk bemutatni a Kunszentmdrtonban mtik0d6' amat6r szinjStsz6 csoportot.

A csoport zllz.szeptemberdben

alakult meg Farag6 Sandor szervezdsdvel. S{ndor
rdgdta dolgozik azon, hogy mi m6don
lehetne a v6ros kiiltinb0z6 tarsadalmi rdtegeiben
dl6 embereket egy, 616 k6zossdgg6 form6lni.
A kdzossdgformdlds egyik legiobb m6dszerdt vdlasztotta:
dr6ma6s szfnj6tsz6 csoponot
hozott ldtre.
1,2,) Program cdlcsoportja
Sdndor szerndlyesen kereste fel a vdrosban dolgoz6 alpolgdrmestert,
munkapdlktilit,

varr6ndt, igazgat6t, didkot, k6zmunk6st, tandft, prapot,
karbantart6t, A meghfv6sokon
tfl a csoportba kortdl 6s k6pzetts6gtdrl ftiggetlentjLl bdrki jelentk ezhetett,aki
kedvet 6rez a
szfnjdtszdshoz. Az els6 megbeszdldsen tcibb mint 40 szemdly
vett r6szt. Teljesen sz6leskdni
tfusadalmi rdtegbdl r5rkezett emberek.

1,3,) Program konk,rdt cdtjai
Gyakorlatilag alig ismerfilk egymdst, hiszen sok kapcsol6ddsi pont
nem volt k6zdttiink, Els6
alkalommal egy ismerkeddsi estet tartottunk,
kdsdbb mdly bar6ts6gok is sz0v6dtek kcjzdttiink. Az id6vel
k6zossdgg6 form6lodott csapar
elhat6rozta, hogy els6 szinpadi produkci6juk a M6ricz Zsigmond

j6 mindhaldlig cimri musical

reg6nydb6l adapt6lt L6gy

lesz.

A rendezdst

Sdndor v6llalta. A produkci6 bemutat6j

ds a teljes szakmai hdttdr biztosit4srit Farag6

a2aB,6prilis 4-s-6-6nvolt, Kunszentmdrtonban.

Hatalmas sikerrel, ds 6ridsi telthfuzzal.ljdtszotttxrk, a vdros t0bb
mint g00 lakosa tekintette
meg az eldaddst a h6rom nap alatt. Az: el6addst kovetoen is meg
volt azigdny arra, hogy a
kdzdssdg ne hulljon szdt, hanem tov6lbbra is a rendszeres tal6lkozdsok
mellett, alkossunk,

hozzunk ldtre egy irjabb produkci6t, amely kifeje:retten a mai t6rsadalom
folyamataira reag6l.
L

4.

)

P r o g r am s za kmai tart alma,

fe t llp tt ds e, md d s ze rta n a

Az idei kar6csonyra il kcizdssdg a Ne :feledd a nevedet!-Jana c{mri musical v6logat6st
6llltotta
szfnpadra, mely el6a<16s a gcir0g polgdrh6boru gyermekdldozatainak
emlekdre irodott
darab.

A teljes produkci6 a'riirosban dl6 civilek bevondsAval kdsztilt. A szerepl6k,
mint m6r
emlltettem sz6les kdrb6l drkeznek. Akkor van bdnnilyen szdrakoztat6 produkci6nak
ldtjogosultshga,habetOlti azt az alapvet6 funkci6j6t, hogy a tar.sadalom ds
az egydn k6zds
drdekeit kieldgitse. E:z azt jelenti, hogy mind a tagok, mind a k6z0nsdg
sz6m6radrt6keket

teremtsen 6s 6poljon.

A musical bemutatir megtekintdse szintdn kozossieg form616, hiszen a rendszeres szinpadi
produkci6k bemutatdsa dltal tib6l ds ujb6l taldlkoznak az emberek. Az el6ad6sokon
tril a
kdzOssdg sz6mtalan k0z0s programot hoz ldtre, bardti talsasdgok alakultak ki, komoly
emberi
kapcsolatok jonek ldtre.

Olyan el6addsok szervezdsdre tOreksztink, melyerk biztosidak a kbzossdg tagjai 6s a vdrosban
616 fiatalok pozitfv jellemfejl6d6sdt, a k0z0ss6gi 6let kialakitfs6t is bekapcsol6d6st
a k0zs6g
t6rsadalmi dletdbe.
A kort6l, nemtdl, valldsi identitdstol fiiggetlen csoport el6tt

nyitott szervezddds elsodleges cdlja a2,1960-as dvek elejdn m6g igen nepszeru es gyakori,
de napjainlaa mar megsziint hagyonrrdny - a szlnjitszfus - irjradlesztdse volt. A lelkes tagok
es szervezdk szeretndnek lehet6s6get teremteni a kulturdlt kdrtilmdnyek

lehet6sdgre, uj barAti kapcsolatok kialakit6sdra, auk0zsdg

k6z0tti sz6rakozasi

fiataljai szlrnhraszinvonalas

mrivel6ddsi lehetosdg biztositdsdra.
1,

5, Program meneduseldse

Minden esetben tagj aink elkdpzeldseihez igazodd,
konnyed sz6rakozds, unalomuz6 kikapcsol6dds megteremtdsdre vd.llalkozunk, mely k0z0s
jdtdkokban, csevegdsekben, filmn6zdsben, kirdnduldsokban, megbeszdldsekben ds nem utols6
sorban egy szinpadi produkci6 l6trehoz6sdban nyilv6nul meg. Az emberek feldnk irdnyul6

j6indulatdt, drdeklbdds6t 6s a tarsadalmi jelentosdget mutatja, hogy rendszeresen ds szivesen
vesznek r6szt az dlterlunk szervezett rendezvdnyek hfttdrmunkAiban, legyen az technikai

jellegtr, a szerepl6k sz6llit6sa, diszlet bedllitds,szerelds vagy stitemenystitds.

Az musical szlnpadra 6llit6sa Farago S6ndor, a zenei vezetds De6k Jirlia k6z0s feladata. Sandor
helyi Pl6bdnia f66lllisit hitoktat6ja, Jrilia pedig a helyi Zeneiskola szolfdzstanara.

I. 6,A program megval6s{tds kdlts dget

A produkci6 megval,6sit*,ra igen komoly anyagi fondst igdnyel. Pl: Hangtechnika, fdnytechnika,
diszlet kdltsdgek, jeJLmezkdlcsdnz6s, szinpadtechnika, eszkozok vds6rl6sa, bdrleti dUak.

H616s koszdnettinket

fejezziik ki az anyagi tdmogatAsdrt.

Kunszentmdrton, 201 5 . december 20.
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3. szdm0 Mell6klet

A gimnfziumok

10t. osztflyf ban haszndlt frildrajzkiinyv Gtiriigorszdgra
vonatkoz6i
r6szeivel kap csolatb an az al6b bi 6szrev6teleket tessz iii<:

1.

Gdrdgorszdgakonyv "spanyolorszag" cimii alfejezeten(60-63. o.) beltil kertil

bemutat6sra.
2"

Az illusztr6ci6

a k6pfelirat szerint az Akropol iszt tbrdzolja. A k6pen l6that6
6kori szent6ly
val6ban hasonlft a P'arthen6nra, hiszen mindkett6 d6r oszloprendes 6ptilet, azonban
az a
H6phai szto sz- szentdly, amely az Agor 6n tal 6lhat6.
3. Gcirdgorsz5g legrnagasabb hegye az Olimpos z, annaklegmagasabb csfcsa
a Mitikasz,
amely nem2911 md:ter magas, hanem 2918. A mL6sodik legmagasabb csricsa a
Szkolio,
amelynek magass6ga 29ll meter.
4. "Tessz6lia" nev6t helyesebb Thesszdlidnak irni, hiszen a szokezd,o g6rog
betu a th6ta (@),
amelyet "th"-val szok6s t$irni. pl. : Themis zLoklesz, Ath6n.
5. "Theszaloniki" nevdt helyesebb k6t'o sz" -szel irni : Thesszaloniki.
6. "A kisparaszti gazdas6gok felszereldse gyata..." meg6llapit6s nem biztos, hogy
meg6llja a
helydt. A kisgazdasdgok 6ltal6banfeldolgozo 6s ert6kesiio szoverkezetekkel mfikddnek
egytitt, a g6peket pedig tdbbnyire komoly gdpparkkal rendelkez6 vdllalkozok biztositj6k.
Az
<int<jz6ses mtivel6s erlterjedtsdgerol az orsz6gba utazo magyar turist6k is
meggyozodhetnek.
Az emlitett Thesszd.lia gyapotfdldjeit tobb sz6z m6ter mdlyrol nyert v'tzzel <iit-tizik egesz
ny6ron.
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4. szSmri Mel16klet
EMBERI ER6FORRASOIK MINISZTENI

U

UN

Egyhdzi 6s Nemzetis6l;i TSmogat6sok Osztdlya
BUDAPEST
Pf

.: 1467

1387

rgv: 6szrev6telek a feladata lap0 td moeatds pontsziima iva I ka pcsolatban

Td

Az 6szrev6teleket beny0jt6 szervezet neve: Szegedi Gdrog Nemzetis6gi 0nkormdnyzat
A szervezet k6pvisel6j6nek neve: Dr. Kosztopulosz Andredsz

Tisztelt Tdmogatdskezel6

l

A 2016. 6vi feladatalapti tdmogatds pontszdmait megismerttik, az eredm6nyt megvitattuk. Koszonjuk
a fdradozdsukat, ktilonos

tekintettel a nagyon j6l has:zndlhat6 excel-es feldolgozdst!

A

r6szpontszdmok tanulmdnyozdsa sor5n azt az 6szrev6telt tesszuk - amit most a tisztelt
Tdmogat6skeze16 szdrndra ki is fejtrink 6s a csatolt hatdrozatokkal igyekszunk ald is tdmasztani -,
hogy az 6rdekk6pviselet 6rdek6ben, hat6rozatokkal dokumentdlt tev6kenys69unket nem vett6k kellS
m6rt6kben figyelembr:.
K6rjrik, hogy az aldbbi hatdrozatokat sz(veskedjenek ism6telten dttekinteni, majd pedig az ezekre
adott pontokat m6dositani :
1. hat6rozat
A ie$tulet 3 iSQn szavazatiial a kdvslkez6r'haldrozatot hozza:

nZi&}X &

{l.Z

"}

se. $xe:ged i S$rSg MCI kdpvlsei**t*at{} letl ftst&s'ozat

HA]AROTAT
A Szegedi Gorog Nemzetisegi OnkormAnlrzat c$allakozik ahhoz a kezdenlenyel6$hez. alrelyben

a

nemzetii6gi szervezetek kozosen telhivjak a figyelmet az Emberi Erciforrds T6mogatSskezero
6ltaidecember 30-an kiirt nemzetrsdgi piiiydzatokkal kapusoiatos probterndkra melldklet sze;rnl Ezek
cimszavakban: az interetniklrsr€lervezetek, mint amilyen a {rlemzetis6gi Sz0vetsdE, nem ny*jthatnak
szeged"r

be p6ly*zatol, az elbirAldrs $orAn nem veszik figyelembe a civil szervezelek kazhasznflsdgi stAtu$;zit,

az elbirrlrliisi mechanizmug,,rnem Atlathato. Au dszrev$lelek jussanak el az Egyltltzi 6s Nemzetisdgi
4gr"aogatS$0K lgazga{6silgrd, valamint a nemzetisdgt sz0szoldknak.

Or. Kosziopu/osz AnrJredsz:Amennyiben nincs tdlrb megbeszdlni valo, zitr)tr?' a I'nar lrl6sllnketl

A kepviseldk 1S.30-kor elhagyjak az uiest.

$zeged, 201 5.01.26

i,1,1,i;$\r

lLo^{'}.L'.Xv v^}0 \}
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4. szdm0 Mell6klet
Magyar6zat: A nemzetis6gi pdlydzatok felt6teleivel ds elbirdl6si mechanizmusdval kapcsolatban mdr
nagyon r6g6ta, tobb r;z(nt6ren is igyeksz0nk dszrevdteleket tenni. A problemdk jelent6s m6rt6kben

befolydsoljdk mind az onkormdnyzatok, mind peclig a miikod6si teruletrlnk szerinti sz6khellyel
rendelkez6 Csongrdd Megyei Gorogok Kultu16lis Egyesulet6nek m(kod6s6t. V6lem6nyrink szerint
ebben az esetben kclmoly 6rdekk6pviseleti tevekenys6get fejtunk ki, amelynek 6rtekel6se t6bb
pontot is meg6rdemel.

2. hat6rozat
A lcsLiilcl

-3

igcn :eitvitziittai ir lii)r.;ll.czii lriitirrr:riiirr ri,,zz.ii

2{tl2{1"15 {"eV.13,).sz,5zcseti

i{.Jiir.iig h{ I i"ctrrri.rr}irlr,:iriilo-ri ir:rl;r;.rzrrt
{

A

.12"c-*.,:di

ala.liiisnnttk

i0r'0g
ki

ol1,an

$

i\

I r\

|l^tt'/.,\'l'

Ncrlrzr:Lisegi 0nl(,.)r'lr)aur-\,li:iil .lirvii\iri!)L tr.rz

sz*iilo|r

,r

rvlirrr"rirr l.;ri"riilrrtrlr.r )1.iii1lre?-ireN, nr)qv

akik nrind a

l<Cl csal;irilai szirrrl;ltiz-alniil;. itr cll,er.ililrrrii ir;i;rrj,;rrjilr rri,vatl .1,,,r-,o,.,rrrilircio.
irnlcl\, a
tttagyat^orszitgirrentzetisdgckc|*l.he|,tt'riiliiitrti|-vcrli|llli|.*-V;.ll'!)l')l;i:ri;:iir.illiil'e|Jl.icil-liJiiltlir,t;ius2i)Nlitgf iirorszilrg * Ctir0gorszf g Lili se lcircz_i.r rlir.l.iirr:r rirrrL

A

hit tiirr>zat

lrlta l-_r,bl lepc:irrcl< i tleic : ii,/.\ )ri | )i! i.

Magyar6zat: A Magyarorszdg-Gordgorszdg labdar(rg6 m6rk6z6sre a Csongr6d Megyei Gorogok
Kulturdlis Egyesiilete llirdndul6st szervezett. Ehhez mindenki megvdltotta az el6irSs szerint a szurkol6i
kdrtydkat. A m6rk6z6s napjdn az MLSZ kiadott egy kozlem6nyt, amely igy fogalmazott "a
magyarorszdgi gorogok figyelm6t felhivjuk, hogy csak a vend6gszektorba vdsdrolhatnak belep6ket,
akinek ezzel kapcsolat.ban k6rddsuk van, forduljanak a gorog labdarrjg6-sz6vets6ghez." Ezt kovetden
onkormdnyzatunk a sajt6hoz fordult:

dontott az

lmaevar.h
magva ro rszasi

qo rort ok/ 2423495

m

/

Vdgul a szegedi gorog kozoss6g 6s bardti kore a venddgszektorba kerLllt. Ennek kapcsdn szuletett
fenti 6rdek6rv6nyesit(i hat6 rozat.

a

Ilde irhatja a szoveget]
4. szdml Mell6klet
3. hatdrozat
A t05liilel ii

2512il15

ige rr szavltz"it{1al a li(iVsti.u t"tt li',rtitr,,t./..ttitt,t,:;.t:i

(tV.l3')

sr".

lizegcdi

{.iiirii;i.\i; licln irriiirr.uiiir"rr trru'.'r-;rl

li,\ l"\ l{\}'1":t,1
f\ Szegccli C0r$g Nenrz-ciis*gi ()rrliur.rrrirnr.,..lr rrtrtiirr))irii.Jri! liriLv.r'.1:.i iiz eirrirIjtujr itz i:rrrbcr'i
i:r.()l.'tt.rifsi;i<,
Tiimogatdskcz-cliih0z eljLrrtatolr. ii k'la.iililii:irir liirrrir*rririsrrlii,rrl \lrli!:r\rii:ii)irl;
rite!,lii.tiriillii./-\r{i. i :2. irtr:lleklcl
szclirrti cszrcvdtclcii.
r\ hatlrrozat

hath l,r,ba lclresdne l< icielc: :r:r-lr:nai.

'L szdmirMelldklet

'I'i

sztelt'I'6mogatdskrlzelo

I

A

Szegedi {irirOg lrlemzetisegi 0nkormiinyzat a20l 4. evbEn nau\; gondor
llrclirorr arra" l-rt-rgy
kdpviselotestLileti hatdrrozatait preciz-en elhcsz-irsc,
hug-v: az-ok h[ien rr-il<rdz_zeli, az_
onkonndnyzat 6v kd:zbeni tevdkenvs6gir.

a

s

A

feladatalapir tdmogatis ponrszdrnait mcgismerti.ik" es trzokar ncrll rudjLrk
ellbgadni, ilivcl
meglatrlsurik szerint nincseneh cisszhangban a Lneghircleterr eibiriilrisi
,r*,.,.,1ro,r,oikal. Apnak
€rdekiben, hogy vd|:m6nyilnket szaliszeriren aldrtdmassz-Lrk, az alirbbiakban
a hiirorl-r kareguria
szerint osszevdlogattuk es inclohlAssal l6ttuk el az-on htrtaloz-irri.rinl<at. anrel,ycli
neglatdsLr'k
szerint pontot drdemelhetnek.

'i'isztelettel kdiji.ik
az Enrberi EroliLrras "l''6nrogarrirslicz-eliir, hocy rckinrse irr a vAlogarhsLrnkai.
lehetdsdg szerint tdjdkoztasson bennLinhct arrol, nrilvcnnck irteii<.cli azcgyes har6r.ozarailkat, s
hogy dszrevdleleink alapjdn hdny ponLot acl az eves lelaclatalapLr rcvekurlyseg1inl<re.

Eszrevileleinket elektronikus

es postai irLrtn is cljutrarjLrli a'l'arrroglrrrshczclijrrcl,.

Szeged, 2015. mrhrcius 19.

Dr', l(r.rsztopLrlosz Arrclrchsz
a Szegedi Odr0g Ncmz-etisegi 0rrkormanyzat elrroltc

MagyarSzat: Az ideihelz hasonl6an az el5z6 6vben is 6szrev6teleket tettrink a feladatalap0 tdmogatds
megit6l6s6vel kapcsolatban, amelyeket testriletrink hatdrozatban er6sitett meg.

Ilde irhatja a szdveget]
4. sz6mu Mell6klet
4. hatdrozat
?. lralril'*llcii potl{: l}esz-iitrllo ir Nertt.'.r;:tisegi $rirvcL:tcy,2i,t
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Magyardzati az el6z6 6vben tobb szegedi nemzetisdrgi onkormdnyzat sem fogadta el a feladatalapri
tdmogatdsok meg(t6ltis6t. Ezzel kapcsolatban tobbr:n tettek 6szrev6teleket. Ernydszervezetunk, a

Nemzetis6gi Szovets6g vdllalta,

hogy koz6rclekfi adatk6r6shez folyamodik. Ehhez

kezdemdnyez6shez csiatlakozott a szegedi Gorog Nenrzetis69i onkormdnyzat is.

5. hatSrozat

5. napirendi pont: A Magyarorsz6gi Gor6gdh Kulrur6lis EgyesLilete * Csongr6cl lVlegyei
Helyi Csoporttal kriz0sen megfogalmazott Nyilatkozar a plakdrkampAnyr6l cimri kozlemen-v
6s a honlapon va16 mergjelentetdsdnek j6v6"hagydsa.

Purosz Alexandrosz: Javaslom, trogy

a lVlagyarorszdgi Gomgdk Ku.lrur6lis Egyesiilete

-

Csongrdd Megyei Heliyi Csoporttal kozdsen megfbgalrnazorr Nyilarkozat a plak6tkampdnyr.ol

cimri kdzlemdnrl't (3. sz6mir Melleklet) ds a honlapon val6 megjeleneset a Szegedi C6rog
Nemzetisdgi Onkormdnyzar hagyj a j 6v6.

PS k",ryx"i
a honlapon

vnl6

a

Ilde irhatja a szoveget]
4. szAmti Mell6klet
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A S:egedi Gtiriig Nemzetis6gi Onkormdnyzat ds a Csongr6rc Megyei
66rrig6k Kulturillis
Egyesiiletdnek kdzds nyilatkoeata a Magyar Korrn;iny Nemzetl Konrult6ciojinak
keret6n belill
inditott plakStkarmp6ny fi renet6nek elit6l6s6r6l

A Szegedi Gdrdg Nemzetis6gi onkormdnyeat es a Csongrdd Megyei Gorogok Kulturiilis
tgyesLilete
elitdli a Magyar Kormdny Nemzeti Konzultiicidja keret6n belijl inclitott plakdtkampdnyt,
mivel annak
tizenete f6lredrthet6, valamint az veszdlyes, akiir nemzetisegellenes inclutatokat gerjeszthet.
is

Az

egyes sz6m mdsodik szemelyben, magyarul megfogalmazott ilzenetek
csakis a magyaroknak, illetve a

magyarul 6rt6knek sz6lhatnak, akik ko16ben egyesek kirekeszt6, idegengy6616
6rzelmeit
s6t fokozhatj;ik is, aminek tettekben megnyilv;inul6, kontroll;ilhatatlan
kcivetkezmenyei lehetn€k. A magyar nemzet 6vezredes tort6nelmi hagyomanya
a befogadds. A
multikulturalizmus eliteldse nem lehet erdel<e a hatdron bekll ds az azan till
6ld, vagy tdvoli

visszaigazolhatjdk,

orsziigokba kOltoz0tt magyaroknak sem

I

Szeged, 2015. jirnius 11
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Dr. Kosztopulosz Andredsz
Szegedi Gdrdg Nemzetis6gi Onkormtiny;:at
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Cso

ngrdd Megyei Gorogok Ku lturd lis Egyesiilete
elncik

Magyardzat: Onkormdnyzatunk megit6l6se szerint ia nemzeti konzultdci6 keret6ben megval6sitott
plakdtkampdny tartalma alkalmas volt arra, hogy az idegenellenes, ak6r nemzetis6gellenes
hangulatot keltsen. Ez6rtazt nyilvdnosan elit6lte, amir6l a m6dia is hirt adott:

Ugy gondoljuk, hogy f6lelmunk nem volt alaptalan, ezt igazolni ldtszanak szegedi atrocitdsok is,
amelyek egyike az orszdgos sajt6ban is helyet kapott (egy fidt a b6rszine miatt vertek meg 6jszaka).
Ugy gondoljuk, hogy lloz6ss6grink tagjai semmilyen form5ban, verbdlisan sem vdlhatnak idegenellen
hangulat s6rtettjeiv6, ez6rt e tekintetberr 6vatosabb l<ampdnyolSs vdrhat6 el a politika mr:jve16it6l.

Ide irhatja

a szdveget]

4. szAmu Mel16klet
6. hat6rozat

78/2s15

(xI.l I.) sz. szegedi ctiriig No kdpviselfircsriilci h:rr:iroza{
ltA.t'AR.OZA.t-

A

Szegedi Golog Neilzetisdgi Onkolrnirry'zat Onkurrlrinl,zar Sz"cgecl Megyei
.logir VdLos

Onkormdnyzata sz0ci6lis

es

gyermelivdcle

lnli

szulgiiltaLisrcrvezdsi kuncepe io.jirnak

elfogaddsdt, amely az aldbbi linken tekintheto mcg: lirrp;/irvwvv.szegetJvaros.sr/lcL*elrheranyagolr/cat*vie w/45-egyebl36l -szr:e ialis-cs-gyclmekveclclul i-szu lgaltarasrcrvczcsikoncepcio.html, v6ltozratirs ndlk i.il j avasol

A hatiirozat hatdlyba ldpfsdnek

j

a.

icleje : azonnal"

Magyardzat: Az dnkormdnyzatunk Sttanulmdnyozta Szeged Megyei Jog0 Vdros Onkormdnyzata
szociSlis 6s gyermekvddelmi szolgdltatdstervez6si koncepci6jiit, amelyet j6vdhagyott.

Bfzva kedvezS elb[16l5sukban, tisztelettel,

Szeged, 2016. mdrcius 18.

Dr. Kosztopulosz Andreiisz

elnok
Szegedi Gorog Nemzetis6gi Onkormdnyzat

5. szdmf Mell6ket
A Szegedi G6rdg Nermzetis6gi 0nkorm5nyzat2oL7,,6vi m(kcid6si 6s kcilts6gvet6si tervezete

Mff kiid6si jelleg(i kiad6sok

A szegedi Gorog Nemzetis6gi Onkormdnyzat sz6khelye a szegedi Nemzetis6gek Hilzdban van,
amelynek
tulajdonosa Szeged Megyei Jogti Vdros, fenntart6ja a Szegedi Nemzetis6gi Onkormdnyzatok tdrsuldsa.

T6tel

6sszeg

Tagdij a Szegedi Nemzetis6gi
On kormd nyzatok Tdrsu | 5sa
16sz6re
Ti

a

Magya16zat

torvenyben foglalt kotelezettse96n6l
1_50 OO0 Ft sz6 e:;e bb korfi szol gdltatds biztositdsa
A

|

szts6gvi se 6k ti szte I etd
|

ij

a

300 ooo Ft
Ti

szts6 gvise | 6k kolts6 gt6 rit6 se

Posta- 6s bankkolts6e
Kapcsol attartds hazai 96rog
sze

rvezete kkel

6rt6kfi tdrsvi eszkdzok
Naey 6rt6k( tdrevi eszko:zok
Arculat, PR
6sszrsrru
Kis

250 000 Ft Tomegkozleked6si b6
L50 OO0 Ft
150 000 Ft

rlet

pl. kikuldtet6sek

L00 000 Ft

300 000 Ft
100 oo0 Ft
1 500 000 Ft

Kdzfeladat ellSt6s6val kapcs;olatos kiad6sok

A

Szegedi Gorog Nemzetis6gi 0nkormdnyzat k6zfeladartait vagy kdzvetlen[il, vagy egyiittm6kodd
els6sorban civil - partnereinr kereszttll v6gzi. Ut6bbiak szdnrdra a kozfeladat elldtdsa 6rdek6ben tdmogatdst
ny0jt.

T6tel
Csongriid Megyei Gorogok
Kulturdl is Egyesril et6nek
c6ltiimogatiisa
TagsSgi dfj a Nemzetis6gi
Szovets6gben
El I i n ismos foly6i rat tdmogatdsa

Osszeg Magyar6zat
Kozszolgdltatdsi szerz6d6s keret6ben
(nyelvoktatds, tdnchdz, konyvkiadds, honlap stb.)
600 000 Ft

A szegedi sz6khely( ernydszervnek 16 tagja van.
30 0O0 Ft Kozos, nagyprojektekben veszunk r6szt.
20 000 Ft

Osztondljak a gorog iskola j6l

teljesit5 tanul6inak
Szegedi nemzetis6gi
programokon val6 16szv6te l,
azok tdmogatdsa:
Az El efth e ria-tdncegyr.ittes

Az 5 krit6riumb6t 3_at teljesft5 tanut6l havi
250 0OO Ft osztond[jban 16szesrjlnek.
Ir,l e mzetis6 gi gyere ktdbor, tdnchd zt1bor,
I iabdar0g6torna, Mi ku I ds_ti n ne ps6g
300 000 Ft

h szegedi gorogok tdnccsoportja 2013_ban alakult.
Folyamatosan szerezzr.ik be a fellep6 ruhdit a

t5mogat6sa
MagyarorszSgi gorog ku lturdl is
re ndezv6 nye k, orszdgos

projektek tdmogatdsa
Szegedi fol kl6rrendezv6nye k
, sze rvez6se egyrJttese k,
t6ncsoportok 16szv6te | 6lre I
Orszeigos szervez6s(i
nemzetis6gi tinnepen val6
16szv6tel buszb6rl 6ssel
Tavl i-tanfolyam kezd5knrek 6s
halad6knak
Eml6ktdbla Staddsa a lebrcntott
fels6vdrosi gorogkel eti
templom hely6n.
Konyvki adds t6mogatdsa

600 0O0 Ft tdnccsoportnak.
Fol kl 6 rrre n d ezv6 nye k, magya r_gorog bardtsdg

napja, t:iboroztatds stb.
300 000 Ft

Szeged napja rendezv6nysorozat, konyvh6t,

nemzetis6gek napja, borfesztivdl
400 000 Ft

B,udapesten 6s/vagy Beloianniszban
200 000 Ft
50O 00O

40O 00O
20O 00O

Gorog konyvt6r

5l

3.OOO Ft

lomdnydnak

b6vit6se

Tavli-t6bl5k beszerz6se, oktat6, versenyek
Ft szervez6se
A, szerb onkormdnyzattal kozosen fut6 projekt,
amelyet megeldzott egy kiadv6nyk6szit6s, a
Ft templom.
A szegedi gorog frjzetek sorozaton belul eddig 1_O
Ft kiadvdny jelent meg.
5z6 khelyri n kon, a szegedi N emzetis6ge k Hdz6ban
mintegy 5OO gorog nyelvfi vagy vonatkozdsi konyv
dll az olvas6k rendelkez6s6re.

50 000 Ft

A kisdzsiai gorog katasztrrifa

t6miiban kutatdst, konferencidt is szeretn6nr
rendezni, i I I etve eml6km(vet dl litaniink.

A

100 6ves 6vford ul

6jiira
eml6kmfi felSllitdsa Szeegd a
d6m mel letti eml6kparkban
Ki riSnd ul 5s sze rvez6se gorog
vonatkoz6srj
hel yszine kre/progra mokra
Osszrsrru

500 000 Ft

1_O0

000 Ft

4,15O 0OO Ft

(, \L;^;

H

l{d} t"{

T6rnogatfsi szerz6d6s

Amely ldtrejott a Szegedi Gtiriig Nemzetis6gi Onkormimyzat (6121Szeged, Osztr6vszky
utca 6.) k6pviseli: Dr. Kosztopulosz Andredsz eln.6k 6s a PYRGOS Kdzhasznf Egyesiilet
(2455 Beloiannisz,Szeptember utca 20. Ad6szfun: 18503546-l-07 ) k6pviseli: Tak6cs
Katalin elncik krizdtt az alabbiak szerint:

1. A Szegedi Giiriig

2.
3.

Nemzetis6gi OnkormAnyzata, a Pyrgos Kiizhasznri Egyesiilet
gOrdg hagyom6nyorzo 6s kulturdlis munkdj6t t6mogatni, segiteni kivanja.
Jelenszerzod"ds c6lja: IV. Giiriig - Magyarr Barftsfg Napja rendez6se. Helyszin:
Beloianniszkdzsdg, idopont : 201 5.09. I 9.
A Szegedi Giiriig Nemzetis6gi OnkormAnyzata 20.000 Ft azaz (hlszezer forint)
p6nz6sszeget utal 6t a Pyrgos Egyesiilet al6bbi bankszdmlfijdra:
101029 52-0438 1 600-0

1

003 000

A p6nzdsszeg felhaszndl6sdrol besz6mol6si kdtelezetts6ggel tartozik a Szegedi Gorog
Nemzetis6gi Onkorm 6ny zata fel6 legk6so bb 2 0 I 6. okt6 ber 3 0-ig.

Szeged, 2016. m6rcius 16.

Andredsz
Szegedi

Dr. Kosztopulosz

Gorog Nemzetis6gi On kormdnyzati
elncike

Takdcs Katalin

pyrgos elnoke

7

. szfmu tVlelleklet

M EGALLAPODAS ADOMI,NYGYUJT6 AKCIOROL

Magyarorszdg orszdggy(l6s6nek gorog nemzetis6gi sz6sz6l6jdnak ajdnldsdt
kovet6en
Gorog Nemzetis6gi 0nkormdnyzat 6s a Magyarors;zdgi Gorogdk Kulturdlis Egyesiilete

-

a

Szegedi

csongrdd

Megyei Helyi csoport csatlakozik az Androm6da Travel adomdnygyfijt6
akci6jdhoz, 6s ezzel
ka

pcsolatba n az

a ld

btri felhivdst teszik kozz6:

A Magyarorsz6gi Gdriigdk Kulturdlis Egyesiilete - csongrdd Megyei Helyi csoport
a szegedi G6r6g
Nemzetis6gi 6nkormrSnyzat egyet6rt6 tdmogatdsdval adom6nygyfijt6st
szervez annak 6rdek6ben,
hogy a grir6g hat6ron rekedt ttibb ezer meneki.ilt nehezen elviselhet6 6letk6ri.ilm6nyein
segltsen.

A tobbs6g6ben gorog

szervezetek 6s magdnszem6lyek dltal gyfijtott adomdnyokat a szervez1
Androm6da Travel aut6busza az ldomeni hatdrmenti telepiil6s onkormdnyzatdhoz juttatja
el.
Az akci6 szdnd6ka szerint humanitdrius indittatds0, politikdt6l ftiggetlen.
Az adomiinyozds m6clja:

L.000 Ft vagy 2.000 Ft, illetve lehet6s6g szerinti nagysdgil osszeg dtutaldsa a Magyarorszdgi
Gorogok
Kulturiilis Egyesiileter csongrdd Megyei Helyi csoport 10402805-50526582-55481004
sz.
bankszdmldjdra ,,humanit6rius segits6g" kozlem6nrnyel. Az dtutal6s hatdrideje: 2016.
mdrcius 25.
10.00 6ra.
Az adomdnyozdshoz a Magyarorsziigi Gorogok Kulturdlis Egyesrilete Csongrdd
Megyei Helyi Csoport
6s a Szegedi Gor6g Nemzetis6gi Onkorrndnyzat 25.0010 25.000 Ft-taljdrul hozz6.
-

A befolyt

osszegb6l az egyestilet eg6szs6giigyi cikkeket, valamint tart6s 6lelmiszert vdsiirol.
Az

esetleges maradvdnytisszeget a Magyar V6roskeresztnek juttatja el.

A

befolyt adomdnyok felhasznSlSsdral az egyeslilet 2016. 6prilis g-ig

a

honlapjdn elszdmol:

www.szeged igo rogok. h u

Fentiek alapjiin a Sz:egedi Gorog Nemzetis6gi onkormdnyzat dtutal a Magyarorszdgi
Gorogok
Kulturiilis Egyesiilete csongrdd Megyei Helyi csoport 1o4o2go5-50526582-55 481004 sz.
ba n kszd m ldjd

ra,,

h

umil n itd rius segits6g,, kozlem

6n

nye | 25.000 Ft_ot.

Szeged, 2016. mdrcius 21.

Szegedi Gbrog Nemzetis6gi Onkormdnyzat

eln6k

Magya rorszdgi Gorogok Ku ltu rd lis Egyesiilete

Csongrdd Megyei Helyi Csoport

elnok

-

8. sz6mri Mel16klet
Eszrev6telek a nemzetis6gi erny6szervezetek p6lydzati neh6zs6geivel
kapcsolatosan

Az Emberi Er6forrds Tdmogatiiskezel6 iiltal kiirt nernzetis6gi prilyiizatokon
(pl. NEMZ-ctsZ es NEMZKUL) csak azok a nenrzetis6gi civil szervezetek pdlydzhatnak
- a nemzetis6gi onkormdnyzatokon kivtil

,

amelyek

a

l6tes[t6 okiratukban rogzitett cdrl szerint konkr6tan megjelolt magyarorszdgi

nemzetisdghez kapcsol6d6 tev6kenys6get folytatnak. Ez osszhangban
van a nemzetis6gek jogair6l
szolo 201J' 6vi CLD(lX. torv6ny 3. pontjdval, amely a nemzetis6gi
szervezet, illetve nemzetis6gi
egyesiJlet fogalmiit az aldbbiak szerint definidlja:
(L4'3) az 50-72' 5 olkotmozdsdbon nemzetisdgi szervezet: o pdrt
6s o szokszervezet kiv€tet1ve! o civit
szervezetek bfrosdgi nyilvdntortdsdbon szereplS otyan egyesi)let,
amelynek alapszabdlydban
cdljo az e t6rvdny szerinti, konkrdton megjel6tt nemzetisdg kepvisetete;

rt)gzitett

(L5) nemzetisdgi egyesi)tet: olopszobdlya szerint adc>tt nemzetisdg
6rdekvddetm6t, 6rdekkepviseletdt,
vogy a nemzetisdgi kulturdlis outon6midvat kdzvetlenat Isszefilggd tevdkenysdget
ettdt6 nemzetisdgi

egyesillettel.

Ennek

a definici6nak a helyess6ge a nemzetis6gi vdlasztdsok

so16n teljes mert6kben bel6that6,
ugyanakkor c6lszer( lenne pontositani, mivel nem kdrd6jelezhet6 meg az
a t6ny, hogy egv szervezet
tdbb nemzetis6e 6rdek6ben is mfikodhet.

llyen interetnikus ernydszervezet a 200-ben Szegeden alapitott Nemzetis6gi Sz6vets6g
is, amelynek
tagja B nemzetis6gi onkormdnyzat 6s 8 nemzetisdgi egyesiilet is, ds amely a
torv6nyi vdltozds miatt
lhat a
mdra ki
aza
6rtelm
szd m it nemzetis6gi szr:rvezetnek.

