
MEGHfVO

l'isztelettel meghivjuk a Szegedi Gdr6g Nemzetisdgi flnkorm1nyzat soron kcjvetkezo
kdpviselotesttileti iil6s6re, amelynek

lrelye: NemzetisdgekHhza, Szeged, Osztr6vszky u. 6.

irjcje: 2A16"j{rnius 16. 18"00

nnpirendi pontja:

1. napirendi pont: A Magyarorszdgi Gdrcigdk Orsz6gos Onkormdnyzardnak kihelyezett iil6se
Szegeden

2. napirendi pont: R6szvdtel a Manolisz Glezosz 12 Evfolyamos Kiegdszito Gcirog
Nyelvoktat6 Iskola kdzponti tan€vzirl rendezv6ny6n

3. napirendi pont: A magyarorszttgi gdrogsdg eg6sz6re utal6 elnevezdssel biro krjz6ss6si
c soporlok mtikd ddsi anomalifij 6ra val 6 fi gyelmeztetd s

4. napirendi pont: A Csongrdd Megyei GOrdgOk Kulturdlis Egyesiilete reszere nyfjtott, 2015.
dprilis 2I-en irtutalt 600.000 Ft-os t6mogat6ssal tortdn6 szdmlaszintti elsz6mol6s

5 . napirendi pont: T ($ekoztatds tanulm6nyi dsztcindij akro I

Szeged, 2016.jirnius 1 3. ,/, A
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El6terjeszt6sek a Szegedi Giiriig Nemzeris6gi onkornn6nyzar

2016.j rinius l6-ai testiileti iil6s6re

1. napirendi pont: A Magyarorszrlgi Giiriigiik Orszigos Onkormfnyzatitnak kihelyezett
iil6se Szegeden

liloterj eszt6: Purosz Alexandrosz

l'ribbszor esett m6r rola szo, hogy az orsz6gos dnkorm6nyzat kdpviselotesttiletet meghivn6nk
Seegedre azzal a c6llal, hogy tafisanak a Szegedi Gorog Nemzetis6gi Onkoimanyzat
szdklrelydn kihelyezett ti16st. Ez egy alkalom lenne arra, hogy betekintdsr nyerjenet a
Budapesten kiviil mukod6 dnkorm6nyzatok az orszdgos onkorm6nyzat tev6kenys6g6be,
rrrirsfelcrl pedig arra, hogy, az orszdgos cinkorm6nyzat megismerje a vid6ki szervezet munk6j6t.
Az eloterjeszt6s 6rtelmdben teh6t a Szegedi Gdrdg Nemzetisdgi Onkorm6nyzat rnditvinyozia a
h4agyarorszdgi Gorcigdk Orsz6gos Onkorm6nyzata fele, hogy 2016 oszen tartson kihilyezett
Lil€st a Szeg.gdi GOrOg i\emzetisdgi Onkorm6nyzat szdkhelyen" Ehhez a Szegedi Gor6g
N emzetis6gi Onkorm 6ny zat a sz6khelyd n a tfr gyi felt6teleket biito sid a.

2. napirendi pont: R6szv6tel a Manolisz Glezosz 12 Evfolyamos Kieg6szit6 Giiriig
Nyelvoktat6 Iskola kiizponti tan|v zLr 6 ren dezv6ny6n

fi l6terjeszto : Dr. I(osztopuiosz Andreiisz

.z\ Szegedi Gdrog Nemzetisdgi Onkorm6nyzat szekhely6n leherosdger biztosir a Manolisz
Glcznsz l2 Evfolyamos Kiegdszito Gordg Nyelvoktato Iskola szegedi tagozathnakmukcjddsdre.
A gordg nyelvoktat6son a szegedi gdrog kdzossdg tobb di6kja is r6szt vesz, akik bizonyos
feltdtelek teljesiildse esetdn az onkormtnyzattol 6szt6ndijban rdszesi.ilnek. A 2015-2016-os
tandv kozponti tandvziro rcndezv6nydre 2016.jfnius 17-en,18.00-kor keri.il sor Budapesten, az
isk<rla kdzpontj6ban. A Szegedi Gcir<ig Nemzetisdgi Onkormtnyzat bizrositja a di6kok ds a
sztiloi munkakozoss6g vezetoi 6s egy6b drdekl6dok szdmina a rendezvenyen val6 rdszverelt az
irtiktiltsdg, egy etkezes, valamint egy krizos i{fs6gi programon val6 rdszv6tel k6lts6g6nek
6tvfillalilsfwal"

3. napirendi pont.' A magyarorszrigi giiriigs6g eg6sz6re utal6 elnevez6ssel bir6 kiiziiss6gi
cs o po rto k rn ii [<ti d6si anomf li6j r{ ra val6 figyelm eztet6s

|:iilt"*:rj esz ro: Dr. Kosztopulosz Andreasz

A Magyarorszitgi Giirdgdk K6zoss6ge facebook-os kdzcissdgi oldalon kozlemeny jelent meg,
arnelv arra hfvta fel a figyelmet, hogy a Magyarorszdgi Gcirogcik Kultur6lis Egyesiilet6nek
alapszabillya megv61tozik., 6s ezzel kapcsolatban javaslatokat lehet megfogalmazni. A
Csongr6d Megyei Gcirdgcik Kultur6lis Egyesiilet6nek elnoke, Purosz Alexandrosz hosszasan
lblsorolta azokat a pontokat, amelyekkel kapcsolatban drdemes elvi sikon gondolkod ni, majd, az
alapszabilly-m6dosit6ssal kapcsolatban konkr6t .javaslatokat is tett. Ezt kovet6en a vita
etrkertil6se 6rdek6ben az oldal adminisztr6tora t<irdlte a bejegyzdst, majd az elncikot is kizhrta a
csoportb6l. Az esettel kapcsolatosan a Szegedi Gordg Nemzetisdgi 0nkorm6nyzar az alilbbi
6ll6sfoglal6st teszi: Minden alulr6l dpitkezo kdzdssegi kezdem6nyez6s tidvcizlendo. Ezlegalhbb



annyira fontos, mint a gortig szervezetek kozdssegi munk6ja. Azonban az olyan kozcissegi
neveket, amelyek a gordgsdg eg6sz6re vagy magyarorszitgi gorog szeryezer 6ltal hivatalosan
kdpviselt kcizossdgre utalnak, csak a k6zdssdget kdpviselo szervezeL j6vtthagy6s6val kellene
haszn6lni. A bejegyzdsek sztirdse, a hozzlszol6sok moder6l6sa ilyen esetben kcizoss6gi
felhatalmazdssal, kdzciss6gi 6rdekeket kovetve kell, hogy tort6njen- Amennyiben ., n.i,
val6sul meg, a kozOssdget kdpviselo testiilet tegye egydrtelmiivd, hogy a koz6ss6gi nevet
haszn6l6 facebook-csoport nem a hivatalos szervezet felhatalmazilstlal veszi az
adminisztr6ci6s tev6kenysdget.

4. napirendi pont.' A Csongrfd Megyei Giiriigiik Kulturr{lis Egyesiilete r6sz6re nyrijtott,
2015. ripritis 2\-6n ftutalt 600.000 Ft-os tfmogatissal tiirt6n6 sz6mlaszintii elsz6mol6s

Eloterjeszt6: Dr. Kosztopulosz Andre6sz

A Szegedi Gordg Nemzetisdgi Onkormdnyzat a2015.6vre, k6zszolg6ltat6si szerzodes alapj6n
600.000 Ft-os t6mogat6st nyrijtott a Csongr6d Megyei Gorogok Nemzetisdgi Onkorm1nyiata
szimfxa" Az egyesiilet a felhaszn6l6sr6l elsz6molt, azt az dnkorm6nyzat a 1212016. sz6mri
hatdrozathval elfogadta, ugyanakkor k6rte, hogy 2016. m6jus 75-ig az egyesiilet sz6mlaszintig
is szdmoljon el a t6mogat6si osszeggel. Az egyestilet 2016.6prilis 20-an kelt besz6mol6j6va[
zdracldkolva tttadta az <inkormdnyzatnak a k6rt sz6mlam6solatokat, amelyeket az 6nkorm inyzat
jeXen hatdrozatfxal elfogad. (1. sz. mell6klet)

5. uap irendi pont : T 6j6kaztatis tan ulm:inyi iisztiindij akr6l

J:loterieszt6: Dr. Kosztopulosz Andredsz

Besz6rnol6 a20I5116. tandv m6sodik f6l6v6ben kiosztott tanulmdnyi osztcincliiair6l.

. r,)
T.-^tgr/-$ \

Dr. Kos2topulosz Andre6sz

levezeto elnok

1<;tl;l$
= --< u:'x
z?o ;l
K:r rV



JEGyzOKoNvv

Kdsztilt 2016-06-16-an 18.00 orakor a Szegedi Gorog Nemzetisegi Onkorm6nyzatnak a

Szegedi Nemzetis6gekH|zihan (Szeged, Osztrovszky u. 6.) rartott kepvisel6test1leti rilds6n.

.leien vannak:

Dr. Kosztopulosz Andre6sz

Erdelyi Mariann

Ar. fosztoputosz en

elnok

elnokhelyettes

Ai--

Ktjszcjnttim a megjelenteket. Meg6llapitom, hogy a Szegedi G6rog Nemzetisdgi
Onlrorrndnyzat 2 fo jelenldtdvel hat6rozatkdpes. Erddlyi Mariann szem6ly6ben javaslatot
teszek a jegyz6konyv hitelesitdjdre. Mivel Purosz Alexandrosz nem tudott eljonni, ezert az
eldterjesztdseit rnegbiz6sa alapj6n levezet6 elnokkdnt magam fogom eloterjeszteni.

Mariamt j egyzo k<inyv-hitelesit6nek

D1'. Iiosztolr ulosz Andreasz:

Javasolom, hogy a meghivoban szereplo napirendi pontokat egdszitsi.ik ki egy fj, 6. napirendi
ponttal ds a Szegedi Gdrog Nemzetis6gi OnkormanyzaL mai iil6s6n az althbr napirendi
pontokat vitassa meg:

1" napirendi pont: A Magyarorszdgi Gorogok Orsz6gos Onkorm6nyzatfnak kihelyezett iil6se
Szegeden

2. napirencli pont: Rdszvdtel a Manolisz Glezosz 12 Evfblyamos Kiegdszito Gor6g
Ny el voktato isko la kdzponti tanev zdr 6 rendezvdnydn



3. napirendi pont: A magyarorszftgi gdrogseg eg6sz6re utal6 elnevezessel bir6 kozossdsi
csoportok mukoddsi anorn6li6j 6ra val6 fi gyelmeztetds

4. napirendi pont: A Csongr6d Megyei G0rogdk Kultur6lis Egyesrilete reszdre nyfrjtott, 2015.
Sprilis 2I-en 6tutalt 600.000 Ft-os t6mogatAssal torteno sz6mlaszintu elsz6mol6s

5. napirendi pont : T ilekoztatds ranulm6nyi osztdndij akr6 I

6. napirendi pont: Notisz Georgiu elsz6mol6s6nak elfogad6sa

A testtilet 2 igen szavazaLtal a kovetkezo hattxozatothozza:

g NO k6pviseldtestiileti hathrozat

HATAROZAT

Gorcigok Orszdgos 0nkorm6n yzattnakkihelyezett iildse
Szegeden

Kiegdszit6 Gdrog

o figyelmeztetes

utal6 elnevezessel bir6 kozossegi

)01 5

1. napirendi pont: A Magyarorszdgi Gorcigok Orsz6gos Onkorm6nyzatdnakkihelyezett iildse
Szegetien

Eloti;tieszto: I'urrosz Alex.androsz t6volldteben Dr. Kosztopulosz Andre6sz

12 Evfolyamos



'fobbszcjr esett n'l6r r6la sz6, hogy az orszdgos onkormdnyzat kdpviselotestiiletdt meghivn6nk
Szegedre azzal a c6llal, hogy tartsanak a Szegedi Gor6g Nemzetisegi Onkorm 1nyzat
sz6khely6n kiheiyezett Liiest" Ez egy alkaiom lenne arra, hogy betekintdst nyerjenek a
Budapesten kiviil rnukodo onkormd.nyzatok az orszit"gos onkorm6nyzat tev6kenysdg6be,
m6sfel6l pedig arra, h,:gy, az orsz6gos onkorm6nyzat megismerje a viddki szervezet
ntunkAj6t. Az eloterjeszlds drtelmdben tehdt a Szegedi Gor6g Nemzetisegi 6nkorrn6nyzat
inditv6nyozza a Magyarorszagi Gdrog6k Orszfgos Onkorm6nyzata fele, hogy 2016 oszen
tartson kihelyezett tildst a Szegedi Gdrog Nemzetisdgi Onkorrn6nyzat szdkhely6n. Ehhez a
Szegedi Gdrdg Nemzetisdgi Onkormdnyzat a szdkhelyen a r6rgyi feltdteleket biztositja"

A testlllet 2 rgen szavazal.tal a kovetkez o hatinozatothozza:

uarino zAT

inditv6nyozza a Magyarorczdgr Grircigdk
taflson kihelyezett tildst a Szegedi Gdrcig

Szegedi Gorog Nemzetis6gi Onkorm6 nyzat

n

2" riapirendi pont: lReszvdtel a Manolisz Glezosz 12 Evfolyamos Kiegdszito Gorog
l{y el voktato lskoia kdzponti Lanev zir o rendezvdnv6n

El6terjeszto: Dr" Kosztopr-rlosz Andredsz

A Szegedi Gcirdg Nemz:etisegi Onkormdnyzar szdkhelyen lehetosdget biztosit a Manolisz
Clezosz 12 Evfolyamos l(iegdszito Gorog Nyelvoktat6 lskola szegedi tagozat1nak
itLiikocids<ire. A gorog nyr:lvoktatdson a szegedi gordg kozossdg tobb didkja is rdszt vesz, akik
bizonyos feitdtelek teljesLil6se eset6n az cinkormdnyzattolosztondijban r6szesiilnek. A 20lS-
2016-os tandv kozponti tanevzdro rendezvdnyere 2076. jfnius 17-en, 18.00-kor keriil sor
[Surdapesten, az iskola kdzpondAban. A Szegedi Gorog Nemzerisdgi flnkormdnyzatbiztositja
a di6kok, a sziiloi mr-rnkakozdssdg vezetoi 6s egydb drdeklodok szdmfura a rendezvdnyen val6
reszvdtelt az dtikoltsdg, egy dtkezds, valamint egy kdzos ifiirs6gi prograftron val6 r6szvdtel
koltsdgdnek 6tv6ilalas6val.

A testiilet 2 igen szavazattal a kcjvetkez o hatdrozatot ltozza:

i .1 .,:ri . r. ::: ...::. - ...r|i:.:: .:t . . . . .

51 12015 (vI. t 6.) sz. szeg ed i Gii riig NO k6pviseldtestiilet i hatitrozat



HATAROZAT

, .1 .. .. .... . .. \'.:A Szegedi Gdrcig Nemzetisdgi Onkormd nyzat 20I6.jfinius I7-d,n,penteken egy egynapos
kir6ndulds keretdben utazilst szervez a Manolisz Glezosz l2 Evfolyamos Kiegeszito G6rog
Nyeivoktat6 lskola evzil:o ds bizonyftvdnyoszt6 iinneps6gdre Budapestre. A Szegedi Gcircig
Nenrz,etis6gi Onkormdnyzat biztositja a didkok, a sziiloi munkakrjzcisseg vezetoi ds egy6b
erdeklodok szttmitra a rendezvdnyen val6 reszvdtelt az ritikolts6g, egy 6tkez6s, valamint egy
kozos ifi rJrs6gi programon val6 reszveteI kolts6g6nek 6tv6l tal 6s6va l.

A hatdro zat hatat yUa..igOJs6nek 
iaej,e : azonnal.

3" napirendi pont: A magyarorczdgi gordgsdg egeszere utal6 elnevezdssel bir6 kozossesi
cso p o ltok miikod6si anomiii6,jftra val6 fi gyelmeztetes

Jij_iLi93'j eszt6 : Dr" Ko sztop ulosz Andredsz

A Magyarorczfryi Gorogdk Kdzossdge facebook-os kozossegi oldalon k6zlem6ny jelent meg,
atrrely arra hivta fel a figyelmet, hogy a Magyarorszdgi Cor6gok Kulturflis Egyesrilet6nek
alapszab6lya megvdltozik, 6s ezzel kapcsolatban javaslatokat iehet megfbgalmazni. A
Csongr6d Megyei Gdrogok Kultur6lis Egyesliletenek elnoke, Purosz Alexandrosz hosszasan
f"elscrrolta azokat a pontol<at, amelyekkel kapcsolatban drdemes elvi sikon gondolkodni, majd
az al'apszab6ly-m6dosit6ssal kapcsolatban konkr6t javaslatokat is tetr. Ezt kovetoen a vita
eikerr-ildse drdek6ben az oldal adminisztrdtora tdrolte a bejegyzdst, majd az elnok6t is kiz6rta a
csr;irot'tb6l. Az esettel kapcsolatosan a Szegedi Gdrcig Nemzetisdgi flnkormanyzar. az al6bbi
diiaslbglaldLst teszi: MirLden alulr6l epitkezo kozossdgi kezdemenyezes tidvozlendo. Ez
iegaltibb attnyira fbntos, mint a gorog szervezetek kozossdgi munk6ja. Azonban az olyan
kozossdgi neveket, amel'y'ek a gdrogsdg egdszdre vagy magyarorszdgi gorog szervezet iital
irivatalosan kdpviselt kozdss6gre utalnak, csak a kozossdget kdpviselo szervezet
j6v6lragy6sdval kellene hasznflni. A bejegyzdsek sztirdse, a hozzitszol6sok moder6l6sa ilyen
esetben kozdssdgi felharalmaz6ssal, kdzOssdgi erdekeket kovetve kell, hogy t6rt6njen"
Amennyiben ez nem valdsul meg, a kcizossdget kdpviselo testiilet tegye egydrtelmuvd, hogy a
kozossdgi nevet haszn6l6 facebook-csoport nem a hivatalos szervezet felhatalmazttshval veszj
az adminisztrAci6s tev6kenyseget.

A testli let 2 igen szavaza'ttal a kovetkez o hatilrozatot hozza:

5212016 (vI.16.) sz. Szeg,edi Giiriig NO k6pvisel6testiitet i hathrozat



, HA.TAnozar

0nkorm6nyzar az alabbi 6ll6stuglal6st fogalmazza meg
I

6sl

4. napirendi pont: A Csongr6d Megyei Gordg6k Kurltur6lis Egyesrilete reszere nyrijtott,
2415. dprilis 2I-en 6tutalt 600.000 Ft-os t6mogat6ssal tortdno szdmlaszintu elsz6mol6s

Elciter-ieszto : Dr. Kosztopulosz Andre6sz

A Szegedi Gorog Nemzetisegi 6nkorm6nyzat a2015. evre,k6zszolg6ltat6si szerzodes alapjtn
600.000 Ft-os tAmogatdLst nytijtott a Csongr6d Megyei Gorogcik Kultur6lis Egyesiilete
sz:innfua. Az egyestilet a felhaszn6l6sr6l elszdmolt, azr az onkorm6nyzat" a 1212016. sz6mu
hatdrozatiwal elfogadta, r"rgyanakkor kdrte, hogy 2016. m6jus 15-igaz egyesiilet sz6mlaszintig
is sz6moljon ei a tdmogart6si osszeggel. Az egyesrilet 2016. dprilis 20-6n kelt besz6mol6j6val,
zhr:addkoiva dtadta az onkormdnyzatnak a kdrt szdmlam6solatoka.t, amelyeket az
clnkormdnyzat jelen hattnozatdval elfogad. (1. sz. Melleklet)

Megyei Gorogcik

a 2015. 6vre,



5. napirendi pont : T ttjekoztatds tanulm6ny i 6szt6ndij akro I

El6ted eszt-o-: Dr. Kosztopulo"sz Andre6s"-Z

Dr. Kosztopulosz Andredsz: A 2015/16-os tan6v m6sodik fdlevi tanulm6nyi osztondij

krit6riumainak 10 di6k felelt meg. Fejenk6nt havi 3.000 Fr-ot, azaz6sszesen 5 h6napra 15.000

Ft-ot kapnak a di6kok. A p6lySzaton nyert gyermekek jo tanulmdnyi eredmennyel z6rj6k a

tdl6vet, l6togatj6k a Manolisz Glezosz 12 Evfblyamos Kiegeszito Gorog Nyelvoktat6 lskola

nyelv6rdit, illetve elkdszitettek egy gorog tem6j0 tanulmdnyr, amelyet Dr. Balogh Addm, mint
tanulmdnyi felelos trtnezett 6s ertdkelt.

A testtilet 2 igen szavazattal a kovetkezo hatbrozatothozza:

54/2016 (vI. 16) sz. szegedi Giiriig No k6pvisel6testglet i hatirrozat

HATAROZAT

A Szegedi G<irdg Nemzetis6gi Onkorm6nyzat elfogadja a thjekoztatdst a tanulm6nyi

dszt6ndij akr6l miszerint:

A 2015/16-os tandv m6sodik fel6vi tanulm6nyi dszt<indij krit6riumainak 10 diak felelt meg.

Fejenkdnt havi 3.000 Ft-ot, azaz osszesen 5 h6napra 15.000 Ft-ot kapnak a didkok. A
phlyazaton rtort: gyermekek j6 tanulmdnyi eredm6nnyel zdrjdk a fel6vet, lbtogatj1k a

Manolisz Glezosz 12 Evfolyamos Kiegdszito G0rdg Nyelvoktat6 Iskola nyelv6r6it, illetve

elkdszitettek egy gdrog tdm6jri tanulm6nyt, amelyet Dr. Balogh Ad6m, mint tanulm6nyi

flel e [6s trtnezett 6s 6rtdkelt.

Ahatdrozathatfilybal6p6sdnekideje:azorntal.

6" napirendi pont: Notis Georgiu elsz6mol6s6nak elfogad6sa

El6terjeszt6: Dr. Kosztopulosz Andredsz

A Szegedi Gdrcig Nemzetisdgi Onkorm6nyzat 7612015 (XI.ll.) sz. Szegedi Gorcig NO
kdpvisel6testiileti hathrozattwal 50.000F1-os t6mogatdst nyirjtott Notis Georgiunak a Rebetiko
szvit 6sbemutat6 lemezfelvdtel6nek elkeszit6sdhez. A felv6tel megval6sult 6s a miivdsz 0r



beny[rjtotta elsz6mol6.s6t a tdmogat6s osszeg6r6l, melyet a 2. szdmu Mell6klet tartalmaz.
Javaslom, hogy fogadjuk el a t6mogat6si dsszeg felhaszn6l6s6rol ki.ildott besz6mol6t.

A testiilet 2 igen szavazattal a kcivetkezo hatfnozatothozza:

55/201 6 (vI.1 6.) sz. szegedi Giiriig No k6pvisel6tesfiilet i hatilrozat

HATAROZAT

A Szogedi G<irdg Nernzetisdgi Onkorm tnyzat elfogadja Notis Georgiu besz6mol6j6t a
szdmdranyrijtott 50.000Ft dsszegii c6lt6mogat6s felhasznfi6sar6l a2. szdmuMell6klet szerint.

Ahatftrozathatillybal6pdsdnekideje:azonnal.

,f-tr. fosztoputosz A.nA

Amerrnyiben nincs tobb megbeszdlni valo, zdrjuk a mai

A kepviseldk 19.00-kor elhagyjak az ril6st.

Sz.':gecl, 201 6.06. I 6.

tileslinket!

A/
'16J-qg^\L -\:\

Dr. KosztUpulosz Andred:sz

levezet6 elncik j egyzokdnyv-hitelesit6


