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Dr. Kosztopulosz Andre6sz, el.nrik

El6terj eszt6sek a Szegedi Giiriig Nemzretis6gii Onko rmilnyzat
2017. december 6-ai testiiktti iil6s6re
1.

napirendi pont: Az Eleftheria T6nccsoport 6vi c61t6mogat5sa 140.000 Ft

<isszeggel.

El6terj eszt6 : Dr Kosztopulosz Andre6sz

Javaslom, hogy az Eleftheria T6nccsoportot 2017. 6vt6l

a

Szegedi G6rog Nemzetis6gi

Onkorm6nyzat titmogassa 140.000 Ft osszeggel, amellyel a tii:nccsoport szaknrai fejl6d6s6t
segiti el6 (1. sz6muMell6klet). Ezen feliil, eseti jelleggelazcinkormdnyzatmdgt6mogathassa
atiinccsoportotk6pvisel6testiiletihatfnozathozatalalapj6n.

2.

napirendi pont:

A

szegedi nemzetis6gi Mikul6s-renrdezvdny

k<ilts6geihe

z

val6

hozzdjarulfis
El6terj eszt6 : Dr Kosztopulosz Andre6sz

A

Nemzetisdgi Szcivetsdg

ds a

Szegedi Nemzetis6gi flnkorm6nyzatolk Tdrsulisa

szewezlsdben id6n is megrendezdsre keriil a Mikul6s-napi gyermekrendezvdny., amelynek a

Pet6fitelepi Miivel6desi Hfa ad helyet 2017.12.16-an.

A

gyer:ekek egy eI(Szenes el6ad6st

tekintenek meg, majd pedig szem6lyesen talillkoznak a Mikul6ssal. Ezt k<jvet6en aianddkot
kapnak. Ut6bbi kdlts6g6t a Tarsul6s allja.

,Iavasolom, hogy a rendezvdny kdlts6gdhez az onkormfrtyzatjdrruljon hozz6 az iinneps6gen

r6sztvev6, 12 even aluli g<irdg gyerekek sz\mdt
17.000

Ft

cisszeggel.

A rendezvdnytiimogat6st

(I7

fb) figyelembe v6ve 1.000 Ftlfo,vagyis

szdmla ellen6ben, 5tutal6ssal rendezzijk a

iSzegedi Nemzetisdgi Onkormanyzatok Tiirsul6sa 10402805-5 0526785-50901005
szdmliljna.

sz.

3. napirendi pont: Hatdtozathozatal a Szegedi Nemzetis6gi Onkormfnyzatok ll6rsul6s6ban
l6v5 tags6g 6s a Nemzetis6gek Hfndnaktftmogatfusfnak meghos szabbitfusdr6l
El6terj eszt6 : Dr Kosztopulosz Andre6sz

Javasolom, hogy hozzunk

a

hatfnozatot

a

k<ivetkez6r6l:

A Szegedi Gcircig Nemzetis6gi

Onkorm6nyzat meger6siti, hogy a Nemzetis egek Hina elnevez6sii kdzcissdgi hdz imik<jdtetdse

a

c6lj6b6l

is

Szegedi Gdrdg Nemzetis6gi Onkormfnyzat 6ltal

Irtremzetis6gi Onkormfnyzatok Tilrsul6s6nak tovSbbra is

1996-ban alapitott Szegedi

a tagak:ivin lenni, valamint az 1998

6ta mtik<id6, a Szegedi Gdrdg Nemzetis6gi Onkormtnyzatt6l szervez6si feladatokat 6tv6lIaI6
ltremzeti

s

6

gek

Hinat

any agilag t6mo gatl a

4. napirendi pont:

Hatinozathozatal

2 0 1 8 -b

a

an

i

s

Szegedi Gdr6g Nem:retis6gi Onkornrdnyzat es

a

Csongr6d Megyei Gdrdgdk Kultur6lis Egyesi.ilete kdnyr,trirrlnak fenntart6s6r6l
El6terj eszt6 : Dr Kosztopulosz Andre6sz

Javasolom, hogy hozzutk

a hatdrozatot a krjvetkezorol A

2Cr06-ban

a Csongr6d Megyei

Gordg<ik Kultur6lis Egyesiiletdvel koz<isen a Nemzetisdgek Hhzdban l6trehozott k<inyvt6rat

A kdnyvallomriny a hrcnlapunkon a kiivetkez6 cim
talfihat6: http://www.szegedigorogok.hr:/kultura_konyvtarl.lrtml. A k<inyveli ingyenesen,

tcrv6bb kivrinjuk miik<idtetni 2018-ban is.

alatt

3 h6tre kdlcsdntizhet6ek, a kdlcsdnz6s egy6b felt6teleit a honlap tartalmazza.

5. napirendi pont: A Gdr<ig Orsz6gos Onkorm6nyzattal2004. deoember 9-ena 12 Evfolyarnos

K.ieg6szft6 G<irtig Nyelvoktat6 Iskola befogad6sar6l kdtdtt sze>rz6dds hatironftban t6rt6n6
meger6sit6se
El6terj eszt6 : Dr Kosztopulosz Andre6sz

Javaslom, hogy er6sitstik meg a Magyarorszdgi Gorcigdk Orszdgos Onkorm6nyzatdval2004.

december 9-6n

a 12 Evfolyamos Kieg6szit6 Gdrdg Nyelvoktatd, Iskola

befogadl5s6r6l kotdtt

s:zerz6ddstinket a 2018. 6vre vonatkoz6an is.

6. napirendi pont: Hatdrozat a 2004-ben letrehozotl

www.s.zegedigorogokh'u

c.

honlap

2004-ben l6trehozott www.szegedigorogok.hLu

c.

honlap

mrikodtet6s6r6l 6s fenntart6s6r6l
El6terj eszto : Dr. Kosztopulo sz Andrehsz

Javaslom, hogy er6sitsi.ik meg
t6mo gathsi 6s fenntart6

a

si szdndlkat

a 20 I 8. 6vre vonatko z6an

is.

f. nupirmrndf 5r*ntr Tanulm#nyi dsrtflndii hirdstdse a 13 Evfolyamcs Kicgdsnft$ {i$rtig
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10. napirendi pont: Ujabb dszrev6tel megfogalmazdsa

a

10. osztillyos lbldrajzkonyv

Gordgorsz6got bemutat6 r6szeivel kapcsolatb an az illetekes szeryezet r6szdre
El6terj eszt6 : Dr. Kosztopulo sz Andredsz

A

Szegedi Gcir<ig Nemzetisdgi

Onkorm6nyzat 2612016 (III.31.)

sz.

hatirozatilban

dszrev6teleket fogalmazottmeg6s juttatott el az illet6kes szerveztetr1szdre a gitmn6y,lxnok 10.

osztfilyfhan hasznillt fdldrajzktinyv Gcir<igorsz6gra vonatkoz6i r6szeivel lkapcsolatban,
Ordmmel konstat6ltuk, hogy 6szrev6teleink egy ftszlt a tankdnyvszerkeszt6l< figyelembe
vett6k 6s javitott6k azokat. Mindazonilltal az akturilis kiad6sban m6g mindig szerepel egy
nyilvdnval6an t6ves geogrfifia t6nymeg6ll apitfus a G<irogo:rsz6gra vonatkoz6 r6szben:
,,Legmagasabb csricsa,

az Olirnposz 2911m magas." Javaslona, hogy a gimnriniumok

10.

osztflyfibanhasznilt ftldrajzkdnyv Gdr0gorszdgra vonatkoz6 meg6llapft65,dval kapcsolatban
fogalmazzttkmeg az alabbi 6szrev6teliinket 6s juttassuk el az illet6kes szewezet resz6re:
gimniniumok 10. oszt6lyiban haszndlt foldrajzkdnyv Gdrogorsz6gra vonatko z6 r6sz6ben
helyeleniil szerepel az alabbi megilllapitds: ,,Legmagasabb c;sricsa, az Olimpo sz 29Ilm

',4

magas." Gdrdgorsziig legmagasabb hegye az Olimposz, annak legmagasa|b csfcsa
Mitikasz, amely nem 2911 m6ter magas, hanem 2918. A m6sodik legmagasirbb csfcsa
Szkolio, amelynek magass6ga

29ll

meter.

a
a

K6rjiik a hib6s tdnl,rnegdll apitdskol:;igil6sifi.,,

11. napirendi pont: Az <jnkorminyzat 6ltal tlmogatott 96169 ififsdgi h6tv6g6r6l 1rkezett
beszrimol6 elfogad6sa.
El6terj eszt6 : Dr. Kosztopulosz Andre6sz
.A Szegedi Gordg Nemzetis6gi Onkormtnyzat 6512017 (IX.18.) sz.hatirozati'al30.000F1-tal
'tftmogatta a Magyarorczdgi

Gdrdgdk Orsz6gos 0nkormanyzatdnak Gcirdg ifiris4gi h6tv6ge c.

programj6t.

Az MGOO megkiildte besziimol6jfit a

Melldklet) Javaslom, hogy fogadjuk el
'.12.

tfimogatds felhasznitl6s6r6l

(3.

szitmlu

a besz6mol6t.

napirendi pont: Beszrimol6 a Pireuszi Est6k rendezv(inysorozat keret6ben 2017.

december 1 -jdn megtartott el6addsr6l.
JBl6terj esztS : Purosz

Alexandrosz

A

rendezv6nyen rdszt vett az onkorminyzat reszerll Dr. Kosztopulosz Andrezisz 6s purosz

Alexandrosz, akik besz6molnak az estr6l, amelyen Dr. Balogh Ad6m,
k<iz<iss6g

tagia el6ad6st tartott a gdrdg-alban kapcsolatok t<irt6net6r6l a

a

s:zegedi 90169

Xll.

sziuadban.

Javasolom, hogy az 6nkorminyzat fogadja el a besz6mol6t.
L3. napirendi pont:

A Csongr6d Megyei Grirdgdk Kulturdlis

E)gyesiilete adminisztriitor6nak

megbizitsidijahoztcirt6n6hozzhjarulds200.000Ft-tal
El6terjeszt6: Dr. Kosztopulo sz Andredsz

A

Csongr6d Megyei Gdrdgdk KulturA[s Egyestilete 2016-ban munkav6llal6i szerz6d6ssel,

r6szmunkaid6ben adminisztr6tort foglalkoztatoLl, akinek feladatar a szegedi gdrcipl k6zoss6ggel
kapcsolatos szewezoi. valamint a konkr6t szervezetmrikdd6sdvel kapcsolatos adminisztrdcios

feladatok ell6t6sa volt. Sajnos az egyesrilet nem rendelkezik

az

obje1Jiv felt6telekkel

munkav6llal6 foglalkoztatdsfna, ezert 2017. szeptember 1-t6l brutt6 80.000
foglalkoztatj a az adminisztrtfiort. Mivel az emlitett

civil

Ft

6rt6kben

szervezet 6s az rjnkormfunyzattnk

mtikdd6si tertilete 6s feladatai (az egyestilet kdzfeladatokat vhllal ift az onkormilnyzrttbl)
6tfed6sben vannak egymdssal, javasolom, hogy 200.000

Ft

tdm<>gat6st nyrijtsunJ< a Csongr6d

Megyei G<irdgdk Kultur6lis Egyesiilete szitmfua az fltala foglalkoztatott admini sztrittor
ko lts 6 ge

inek

rd

s

zbeni 6tv 6Ilal6sak6ft.

14. napirendi pont:

A

Szegedi gdrrig fiizetek 13. kiadv6nyilnak szerkesztoi dijilhoz val6

hozzhjarulSs 3 00. 000 Ft-tal
El6terj eszt6 : Dr. Kosztopulo sz Andredsz

A

Csongr6d Megyei Gdndgcik Kultur6lis gondoz6s6ban megjele:nt a Gcircig nyelwan l6p6sr6l

l6p6sre cimri hirinyp6tl6, 384 oldalas kiadv6ny. A projekt cisszkrSlts6ge 3,9 milli6 forrint volt.

Mivel az orszhgos gordg szervezeteknek nem volt lehet6s6giik a projektet titmogahni,
javasolom, hogy a kor6bbi kdtelezettsdgvrlllal6sunknak megfelel6en v6llaljunk 6t
szerkeszt6i dij b6l

3 0 0.

szeruoi-

000 Ft-ot t6mo g at6s formig ih an.

15. napirendi pont:

A

g<irdg nyelvi feln6ttoktat6s kolts6g6hez val6 hozzfijarulfus

.kdw eny ezes e a Magyar or szhgi Grirci g6k orsziigo s onkormany za1:6t6r
.ElSterj eszt6 :

a

Dr. Kosztopulosz Andre6sz

Orvendetes hfr, hogy az orszdg sz6mos pontj6n folyik gdrcig nLyelvi feln6ttoktat6s.

A helyi

gdrcig nemzetis6gi dnkorm6nyzatohkal kriz<isen szervezett foglarlkoz6sok kolts6g6t az esotek

tobbs6g6ben a Magyarorszhgi Gcircigdk OrszSgos 0nkorm6nyzata fedezi. SajndLlatos viszont
az atdny,hogy az orsz6gos gdrog dnkorm6nyzat atdmogat6s 1ehet6s6g6r61 nem t6j6koztatta a
Szegedi Gtirdg Nemzetis6gi Onkormfnyzatot annak e11en6re, hogy Szegeden idestova20 eve

folyik gdr6g nyelvi feln6ttoktat6s. Inditv6nyozom teh6t, hogy a Szegedi Grirog Nemzetisdgi
Onkorm6nyzat forduljon

azzal a k6r6ssel Magyaror:;zdgi Gdrogotrr

Onkormanyzatdnak ki:zgytilesehez,

hogy a

Magyarorszhgi Gordgok Orsziigos

Onkormanyzata foly6sitson 2018-ban t6mogat6si hozzalilruliist
feln6ttoktatdshoz.

A feln6ttoktat6snak a Szegedi

helyet 6s infrastrukturdt
kcizfeladatokat 6tv6lla16

-

a

szekhely6n,

az

Orsz6gos

a

szegedi gdrdg nyelvi

Gor<ig Nemzetis6gi Onkormdrtyzat biztosft

ol<tat5r6l pedig

- a t6le szerz,Sdls

alapjarr

Csongr6d Megyei Gdrdgok Kultur6lis Egyestilete gondoskodik.

2017 -ben hetente 4-6 6rdban

folvik feln6ttoktat6s.

16. napirendi pont: Nemzetis6gi falinaptixak

rendel6se

a

Szegedi Nemzetisdgi

0 nkorm6n y zatok T6rsul6s 6t6 I

El6terj eszt6 : Dr. Kosztopulo sz Andreilsz

TObb 6ves hagyom6nyra tekint vissza, hogy

a

Szegedi Nemzetis6gi Onkorm6nyzatok

Trirsulrisa 6v v6gdn nemzetis6gi naptilrtjelentet meg, amelynek kdltsegehez kcizvetlen vagy

kozvetett m6don

az

dnkormanyzatunk

is

kozmond6sokat tartalmaz. Javasolom, hogy

37.500 Ft-tal jriruljunk hozz6.

hozzf$arul.

a naptilr

Az igy

A

2018-as naptdr nemzetis6gi

kivitelezr5s6hez 150 db rendel6sdvel,

megrendelt p(ild6nyokat jutassuk

el

a

testvdrszervezeteinkhez,valarrint a nemzetis6gi rendezvdnyeinken megjelent 6rdekl6d6kh<lz.
17.

napirendi pont: Szoged v6ros Kdzgyul6s 2018. I. f616vi munkaterv6nek elfogad6sa.

El6terj eszt6 : Dr. Kosztopulo sz Andredsz

20I4-ti5l 6ppen

a

Szegedi Gdrdg Nemzetis6gi Onkormtinyzat javaslatira

a

Nemzetis6gi Onkorm6nyzatok T6rsul6s6nak az elndke alland.6 meghivottja lett

Szegedi

a

viiros

kultw6lis bizottsilgdnak" 6s ennek nyomSn lehet6s6g0nk nyilt javaslatokat tenni a vdrosi
kdzgytil6s munkatervehez.Iden is felk6rdst kaptunk Dr. Botka Lbszl6 polg6rmester rirt6l erre

2017. november 15-6n. Javaslom, hogy ezen joghval 61ve a Szegedi Gcirdg Nemzetis6gi
Onkorm6nyzat tekintse 6t 6s fogadja el Szeged varos Kdzgyiil6s 2018.I. f616vi munkaterv6t.

18. napirendi pont: Tatrlkoztat6 a Csongr6d Megyei Gdr<igdk Kultur6lis Egyesiilete tags6gi
6s mrikdd6si

viszonyair6l

El6terj eszt6 : Purosz Alexandrosz

A Csongrrid Megyei Gtir0gdk kultur6lis Egyesiilete taftkorta1rlt nyrijt az egyesiilet tags6gi
mtikdd6si viszonyair6l. K6rem ennek megismer6s6t 6s

a

be:szitmol6 elfoga<16s6t.

mell6klet)
Szeged, 2017. november 29.

"k,V
levezeto elndk

(6.

ds
sz.

JEGYZOKONYV
K6sziilt 20I7-12-A6-6n 18.00 6rakor a Szegedi Gdrdg Nemzetis6gi Onkormdnyzatnak

a

Szegedi Nemzetis6gekHazdban (Szeged, Osztrovszky u. 6.) tartoft k6pvisel6testi.ileti iildsdn.

Jelen vannak:

Dr. Kosztopulosz Andreilsz elndk
Erd6lyi Mariarur
elntikhelyett,es
Purosz Alexandrosz
tag

Dr. Kosztopulosz Andredsz: Kdszclnt<im a megjelenteket. Megfilapitom, hog.y a Szegedi
t3<ir<ig Nemzetisdgi Onkormfunyzat 3 f6 jelenl6tdvel hatfrozal:kepes. Purosz Alexandrosz
r;zem6ly6ben j avaslatot teszek a jegyzokonyv hiteles itojerc.

lDr. Kosztopulosz Andre:isz: Javasolom, hogy a Szegedi Gdrcig Nemzetis6gi Onkormfnyzat
a kikiildtitt meghiv6ban szerepl6 napirendi pontokat az alabbiak szerint vitassa mi:g:
l.napirendi
2.napirendi

pont Az Eleftheria Tdnccsoport 6vi celtftmogat6sa i40.000 Ft cisszeggel.
pont A szegedi nemzetis6gi Mikul6s-rendezv6ny kcilts6geihez val6

hozzhjfnulils
3.napirendi
1

pont Hatlrozathozatal

6v6 tag s 69 6 s a Nemzeti

4.napirendi

s6

a Szegedi Nemzetisdgi Orrkorminyzatoklf6rsul6sriban

gek Hazhnak tbmo gatfsfnak mo gho s szabb itdsin.oI

pont Hatfirozathozatal a

Szegedi Gdrdg Nemzetisdgi Onkormdnyzat es a

Csongr6d Megyei Gordgdk Kulturrilis Egyesiilete kdnyvt6ranak fenntart6sfnol

pont A Gdrdg Orsz6gos OnkormSnyzattal 2004. december 9-en a 12
Evfolyamos Kieg6szit6 Gcirdg Nyelvoktat6 Iskola bef<rgad6s6r6l kdtdtt szeruSdes

5.napirendi

hatftr o zatb an tdrtdn6 me s er6 s it6 se

6.napirendi

pont lllatlrozat a 2004-ben l6trehozott www.szegedigorogok.hiu c. honlap

mrikddtetds6r6l 6s fenntart6sar6l
T.napirendi

pont Tanulmiinyi osztondij

Nyelvoktat6
8.napirendi

I

sko I a nye

lvoktat 6s 5b an

hirdet6se
16

a 12 Ev1'.olyamos

Kieg6szit6 Gdrdg

sztvev6 di 6ko k sz|mhr a

pont Az Ellinismos c. foly6irat terjeszt6si kdltsr6g6nek

t6mogal:"6sa

a 2018.

6vre vonatkoz6an

9.napirendi

pont Javaslat

k6pvisel6i tiszteletdij meghatdr oz6:;ftra

l0.napirendi pont tlljabb 6szrev6tel megfogalmazfusa

a 10. oszt6lyos fiildrajzkonyv

Gcirogorsz6got bemutat6 r6szeivel kapcsolatb an az illetekes szervez et rdsz5re

ll.napirendipont Az onkorminyzat Sltal tdmogatott gdr<ig ifirisrigi h6tvdg(ir61 lrkezett
besz6mol6 elfogad6sa.

l2.napirendi pont lBesz6mol6

a

Pireuszi Est6k rendezvdnysorozat keretdben 2017.

december 1 -j6n megtartott el6ad6sr6l

l3.napirendi pont A Csongr6d Megyei Grirogdk Kultur6lis Egyestilete adminisztrfrtorfnak
megbizilsi d{jdhoz tdrt6n6 hozzfijarulils 200.000 Ft-tal

l4.napirendi pont
hozzf4fnulils

3

l5.napirendi pont

A

Szegedi gdr<ig ftizetek 13. kiadv6ny6nak szerkeszt6i <Iijfhoz vaI6

00.

000 Ft-tal

A grirrig nyelvi

feln6ttoktat6s koltsdg6hez

val6

lrozzifittrulls

k6rv 6ny ezds e a Magyar or szdgi Gdrci gcik Orsz 69o s Onkormany zaffrt6l

l6.napirendi pont Nemzetisdgi falinapt6rak rendel6se
O

nkormanyzatok

T 6rsu

a Szegedi

Nemzetisdgi

l6sat6l

lT.napirendi pont Szeged v6ros Kozgyrilds 2018. I. feldvi munkatervdnek elfolgadiisa.
l8.napirendi pont Tf$ekoztato a Csongriid Megyei Gcirdgok Blultur6lis Egyesiilete tags6gi
6s mrikcid6si

viszonyair6l

A hattx

11.

ozat hat6 I yba ldpe sdnek idej e : azoBnal

.

napirendi pont: Az Eleftheria T6nccsoport 6vi celtilmogat6sa 1140.000 Ft cisszeggel.

Itrldterjeszt6: Dr. Kosztopulosz Andrefsz

J'avaslom, hogy az Eleftheria Tiinccsoportot 2017.

efiol a Szegedi Gdr<ig Nemzetis6gi

Onkorm5nyzat tfrnogassa 140.000 Ft osszeggel, amellyel a t6nccsoport szakmiai fejlod6s6t

segiti e16 (I. szdmu Mell6klet). Ezen feliil, eseti jelleggel az 6nkorm6nyzatmeg tifmogathassa
a t6ncc sop

o

rtot k6pvi

tL. napirendi

se

I

ote stiil

pont: A

eti hatdro zrtho zatal alapj 6n.

szegedi nemzetis6gi MikulSs-rendlezv6ny k6lts65geihez

val,o

hozzfijilruIfs
l0l6terjeszt6: Dr. Kosztopulosz Andre6sz

A

6s a

Szegedi Nemzetisdgi ()nkorm6nyzato\;. T5rsul6sa
kertl a Mikul6s-napi gyenmekrendezvdny, amelynek a
J?etSfitelepi Miivel6desi Hfa ad helyet 2017.12.16-an. A gyerekek egy 6l6ze,n6s el6addst
tekintenek meg, majd pedig szem6lyesen talilIkoznak a Mikul6srsal. Ezt kdvet6en ajand6kot
kapnak. Ut6bbi kciltsdgdt a T6rsul6s 6llja. Javasolom, hogy a rendezv6ny kolts6gdhez az
Onkormrinyzat jaruljon hozz6 az iinneps6gen r6sztvevo, 12 6ven aluli gorcig gyerekek szitmffi
(I7 fo) figyelembe v6ve 1.000 Ft/f6, vagyis 17.000 Ft osszeggel. A rendezvenytftmogat6st
szbrrla ellen6ben,6tutal6ssal rendezzik a Szegedi Nemzetis6gi Onkorminyzat<>k T6rsul6sa

Nemzetis6gi Sz<ivets6g

:;zervezdsdben id6n is megrendezdsre

1

04 02 8 0 5 - 5 0 5267 8 5 - 50 9 0 1 0 0 5

sz. szttmlftifx a.

'j".':.,,
:::
I

,::1::.

3.

napirendi pont: Hatfuozathozatal a Szegedi Nemzetis6gi Onkorminyzatok llSrsul6s6ban
l6v6 tags 69 6 s a Nemzeti

s

6

gek Hf.zhnak titmo gatdsfnak me gho s szabbitilsdr 6l

lll6terjeszt6: Dr. Kosztopulosz Andredsz
Javasolom, hogy hozzrxtk a hattrozatot a kdvetkezorll A Szegedi Gor<ig Nemzetisdgi
Ornkormrinyzat meger6siti, hogy a NemzetisegekHdza elnevezdsii kozciss6gi h6z mtikddtetdse
c61j6b6l a Szegedi Gcirrig Nemzetis6gi Onkormfnyzat 6ltal is 1996-ban alapirtott Szegedi
Nemzetis6gi Onkormfunyzatok Trirsul6sanak tov6bbra is a tagtrakivfn lenni, valamint az 1998
6ta mrik<jd6, a Szegedi Gdrdg Nemzetis6gi OnkormSnyzatt6l szervez6si feladatolkat xv6llal6
Nemzeti s 6 gek H6zat anyagi I ag tftmo gatj a 2 0 1 8 -b an i s.

i

4. napirendi pont: Hatfirozathozatal a Szegedi Gdrdg Nemzetis6gi Onkormfnyzat

es

a

Csongr6d Megyei G0r0gdk Kultur6lis Egyestilete kdnl.r,trlranak fc:nntarthsar6l

Itrl6terjeszt6: Dr. Kosztopulosz Andredsz
J'avasolom, hogy hozzwtk a hatfrozatot a kovetkezor6I: A 20r06-ban a Csonp;r6d Megyei
Gcirogtik Kultur6lis Egyesi.iletdvel kdzdsen a Nemzetisdgek Hfnr.fhan ldtrehozott kdnyr,tdrat
tov6bb kiv6njuk mrikcjdtetni 201S-ban is. A kdnyv6llomdny a honlapunkon a kdvetkeziS cim
elatt talfihat6 http://www.szegedigorogok.hu/kultura_konyr,tarl.html. A krinyvek
ingyenesen, 3 h6tre kdlcs6n6zhet6ek, a kolcsdnzds egy6b felt6teleit a honlap tarlalmazza.

L. napirendi pont:

Javaslom, hogy er6sftsrik meg a Magyalorszdgi Gdrog<ik Orsz6gos
OnkormrinyzatsvaI 2004. december 9-6n a 12 Evfolyamos Kieg6szfto Gordg .Nyelvoktat6
Iskola befo gad6sar6l kdtott szerz6d6siink et a 20 | 8 . 6we vonatkozr5an i s.

Ill6terjeszt6: Dr. Kosztopulosz Andrefsz
l\. Szegedi.Gdrdg Nemzetis6gi Onkormfnyzat meger6sfti, hggy u Magyarorszrigi Gdrrigdk
Orsz6gos Onkorm6nyzat|val 2004. december 9-en a 12 Evflclyamos Kiegdszit6 G<irdg
I{yelvoktat6 Iskola befogad6sar6l kotdtt szerzoddst a20lB.6vre vonatkoz6an is fe,nntartja. Az
c, ktat6sho z sztiks6 ge s 16r gy i felt6teleket bizto sitl a.

5.

napirendi pont: Hatfuozat a2004-ben l6trehozott www.szegedigorogok.hu c. honlap
mrikodtet6s6r6l 6s fenntart6sar6l

El6terjeszt6: Dr. Kosztopulosz Andlre6sz
Javaslom, hogy er6sitstik meg a 2004-ben l6trehozott www.sz:egedigorogok.hu c. honlap
trimogat6si 6s fenntartdsi szfndekht a20l8.6vre vonatkoz6an is.

i'.

napirrendi pont: Tanulm6nyi tisztdndij hirdet6se a L2 Evl:olyamos Kiege:szito G<irog
r 6 sztv ev 6 di6kok szfimfir a

Nye lvoktat6 I sko I a nye lv oktat 6sfh an

Ill6terjeszt6: Dr. Kosztopulosz Andreisz

Javasolonr, hogy az el6zo 6vek gyakorlatdnak megfelel6en, a 2017 12018-es tanev k6t feldvdre
trirdessiink tanulm6nyi dsztdndijat a Manolisz Glezosz 12 Evlblyamos Kieg6szit6 Gor<ig
l,Tyelvoktat6 Iskola difkjai szhmttra, a 0412016 (I.22.) sz5.mt hatinozatttttkban foglalt
fblt6telek szerint.

8i. napirendi pont: Az Ellinismos

c. foly6iratterjesztesi kcilts6g(inek t6mogatfsa a2018.

dvre vonatkoz6arr

IDl6terjeszt6: Dr. Kosztopulosz Andredsz

J'avasolom, hogy a Szegedi G<irdg Nemzetis6gi Onkormfnyzat 2018-ban is tdrrnogassa az
orsz6gos terjeszt6sri Ellinismos c. foly6irat terjeszt6s6t 20.000 Ft-tal. A t6mogat6si osszeg
trtutalilstraatdmogatitsiszeru6d6sal6irhs6tkdvet6enker0ljonsor,

9.

napir,endi pont: Javaslat k6pvisel5i tiszteletdij meghatfn oz6sltra

Illdterjeszt6: Dr. Kosztopulosz Andrefsz
J'avasolom, hogy 2017-ben a Szegedi Grlrcig Nemzetis6gi Onkormfunyzat fizessen tiszteletdijat
erz <jnkorrnfnyzati k6pvisel6k r6szdre, az alabbiak szerint: eln<ik 10.000F1/h6, <inkormdnyzati

k6pvisel6k fejenk6nt: 5.000Fyh6. A k6pvisel6i tiszteletdijat 2017. december 15-6n egy
cisszegben fizesse ki az <inkorminyzat.

l0.napirrendi pont: Ujabb 6szrev6tel megfogalmazfusa

a

1t3. oszt6lyos ft,ldrajzkdnyv

Gdrcigorsz6got bemutat6 r6szeivel kapcsolatb an az illetekes szervez et rlszdre

IDl6terjeszt6: Dr. Kosztopulosz Andredsz

l\

Szegedi Gcirdg Nemzetis6gi Onkorm6nyzat 2612016 (III.31.)

sz.

hirtfurozrtfharr

juttatott el az illet6kes szervezetreszere a gimn;izlxrtok 10.
osztdlyitban hasznfit fdldrajzkonyv Gdrdgorsz6gra vonatkoz6i rdszeivel kiapcsolatban,

drszrevdteleket fogalmazottmeg

6s

Orommel konstat6ltuk, hogy 6szrevdteleink egy ftszdt a tankiinyvszerkeszt6k figyelembe
rrett6k 6s javitott6k ar"okat. Mindazonitltal az aktu6lis kiad6sbarn m6g mindig iizerepel egy
nyilv6nval6an t6ves geogr6fiai t6nymeg6llapiths a Gordgor:;zhgra vonatko;26 rdszben:
,,Legmagasabb csricsa, az Ohmposz 2911m magas." Javaslom, hogy a gtmntuittmok 10.
ctszthlyihan hasznflt f'dldrajzkdnyv G<irogorszdgra vonatkoz6 megfilapitils|vall.:apcsolatban
fogalmazzukmeg az a.Ie"}bi 6szrev6teltinket ds juttassuk el az illet6kes szewezet rdrsz6re:

,,4 gimnfniumok 10. osztSlyttbanhasznillt f1ldrEzkdnyv Gorcigorsz6gra vonLatkctzo reszeben
lrelyteleniil szerepel az alehbi meg6llapit6s: ,,Legmagasabb csiircsa, az Olimpo sz 29IIm
magas." Gor<igorsz6g legmagasabb hegye az Olimposz, annak legmagasabb csfcsa a
lvlitikasz, amely nem 2911 mdter magas, hanem 2918. A m6sodik legmagasabb csricsa a
lizkolio, amelynek magass6ga 29lT meter. K6rjiik a hib6s t6nymeg6llapithskorrigtifusht."
,{.

,\\,

L1. napirrendi pont: Az dnkormttnyzat 6ltal tdmogatott gdrdg
tresz6mol6 elfogad6sa.

i{ris6gi hdtv6g(ir61 erkezett

Ill6terjeszt6: Dr. Kosztopulosz Andre6sz

r\

Szegedi Gtirog Nemzetis6gi Onkorm

(nyzat

6512017 (IX.1S.) s:2. hatfrozatdval30.000Ft-tal
tirnogatta a Magyarorszdgi Gdrogok Orsz6gos Onkorm6nyzatfnztk Gcircig ifirisSE;i h6tvdge c.
program1ifi". Az MGOO megkiildte beszSmol6j ifi atdmogat6s felhasznalasar6l. Javaslom, hogy
fbgadjuk el a besz6mol6t"

112.

napirendi pont: Besz6mol6

a

Pireuszi Estdk rendezv6nysorozat keret6ben 2017.

december 1 -jdn meglaftott el6ad6sr6l.

lll6terjes:zt6: Purosz Alexandrosz

A

-

Gor0g-Magyar N6k Kultur6lis Egyestilete 6ltal szervezett Fireuszi Est6k
r:endezvdnysorozat keret6ben 2017. december 1-j6n megtartott el6adris el6ad6ja Dr. Balogh
Ad6m volt a szegedi g<irog kdzdss6gb6l, aki az alb6n-gorcig visz:onyokr6l tartott szinvonalas
el6ad6st. A estet nagy 6rdekl6dds kisdrte. Azon r6szt vett a szegedi Gdrdg Nemzetisdgi
Onkorm6nyzat k6pviselet6ben Dr. Kosztopulosz Andrehsz6s Purosz Alexandrosz is.

113.

Kariatid6k

napir,endi pont: A Csongr6d Megyei Gdrcigok Kulturillis Ep;yesrilete adminisztrifior(nak
2 0 0. 0 0 0 Ft-tal

me gbizSsi d4 ilho z tdrt6n6 ho zzq arulas

Ill6terjeszt6: Dr. Kosztopulosz Andrefsz

A

Csongr6d Megyei Gdrdgcik Kultur6lis Egyesiilete 2016-ban munkav6llal6i szerz6ddssel,
r6szmnnkaidSben adminisztr6tort foglalkoztatott, akinek feladata a szegedi gdrdg kdzdss6ggel

kapcsolatos szervez6i, valamint a konkrdt szervezet miikod6s6vel kapcsolatos adnrinisztrilcios
feladatok e116t6sa vo.[t. Sajnos az egyesiilet nem rendelkezitr< az objekrtiv :flelt6telekkel
nnunkav6llal6, foglalkoztatils6ra, ezert 2017. szeptember 1-t6l brutt6 80.0100 Ft 6rtdkben
foglalkoztatja az admrnisztr6tort. Mivel az emlitett civil szerve:zet 6s az dnkorminyzatw'tk
nnrikod6si teriilete 6s feladatai (az egyesi.ilet kcizfeladatokat v6.tlal frt az onkorminyzattol)
difed6sben vannak egym6ssal, javasolom, hogy 200.000 Ft trimogat6st nyirjtsunk a Csongr6d
Irlegyei Gcircigdk Kultur6lis Egyesiilete szilmixa az illtala foglalkoztatotrt adminiszlr:irtor
ko lts6 sein.ek 16 szbeni 6tv iLllallsakefi .

14.

A Szegedi g<irdg fiizetek 13. kiadv6nydnak szerkeszt6i <Iryfuhoz valo
000 Ft-tal

napirendi pont:

lrczzf$ilrdits

3

00.

Itrl6terjeszt6: Dr. Kosztopulosz Andreisz

l\

Csongr6d Megyei Gdrogok Kultur5lis Egyesiilete gondoztishban megjelent a Gdrog
rLyelvtan 16p6sr61 l6p6sre cimri hianyp6tl6,384 oldalas kiadv6ny, A projekt osszkdlts6ge 3,9
rni11i6 forint volt. Mivel az orczftgos gordg szervezeteknek nem volt lehet6s6gtitrl a projektet
thmogatni,javasolom, hogy a kor6bbi kotelezettsdgvrlllalSsunknatrl megfelel6en vlillaljunk rit a
szerzo t- szerke szt6 i dij b 6 I 3 0 0. 0 0 0 Ft- ot t6mo g at6s formilj ab an.

A testritet f

ii

15.
k

napirendi pont:

A

gorcig nyelvi feln6ttoktat6s krilts,Sgdhez vaI6 bozz6j6rul6s

6rv6nye z6 s e a Magya r or szdgi G0rd gcik Orsz6go s 0nkorm6ny zatht6l

El6terjeszt6: Dr. Kosztopulosz Andreiisz
Orvendetes hir, hogy az orszfug sz6mos pontj6n folyik gdrdg nyelvi feln6ttoktat6s. A helyi
g<irtig nemzetis6gi onkorm6nyzatokal k<izdsen szewezett foglallkoz6sok k<iltsdg6t az esetek
tcjbbsdg6ben a Magyarorszdgi Gdrdgok Orsz6gos OnkormSnyzata fedezi. Sajn6lratos viszont
az at6ny,hogy az orsz6gos gdrog onkorm6nyzat atdrnogat6s lehet6segerll nem tl'qj6koztatta a
Szegedi Gdrdg Nemzetis6gi Onkormdnyzatot annak e11en6re, hogy Szegeden idestova20 eve
flclyik gdrdg nyelvi felln6ttoktat6s. Inditvanyozomteh6t, hogy a iszegedi Gdrdg )rlemzetis6gi
Onkorm6rryzat forduljon azzal a kdr6ssel Magyarorsz:fugi Gdrdgdk Orsz6gos
Onkormarryzattnak kdzgyiillsehez, hogy a Magyarorsz,ilgi Gordgok Orsz6gos
Onkormarryzata foly6sitson 2018-ban tSmogat6si hozzqarulfust a szegedi gdrrig nyelvi
feln6ttoktatdshoz. A feln6ttoktatiisnak a Szegedi Gdrcig Nemzetis6gi Onkormfnlyzat biztosit
h.elyet 6s infrastrukturffi a szel<helydn, az ol<tat6r6l pedig - a tole szerzodds alapjan
kozfeladatokat tfivttllal6 - Csongr5d Megyei Gdrogdk Kulturriliis Egyesiilerte gondoskodik.
20I7-ben hetente 4-6 6rfhan folyik feln6ttoktat6s.

a

16.

napirendi pont: Nemzetis6gi falinaptdrak rendel6se a Szegedli

Onkormany zatok

T 6rsu16s6t6

ltJemzetisdgi

I

El6terjeszt6: Purosz Alexandrosz
TObb 6ves hagyomfrtyra tekint vissza, hogy a Szegedi Nemzetis6gi dnkorm6nyzatok
Tarsul6sa 6v v6g6n nemzetisdgi naptfurtjelentet meg, amelynek koltsegehez kciz,vetlen vagy
kcjzvetett m6don az dnkorm6nyzatunk is hozzf4ftrul. A 2018-as naptir nemzetis6gi
k6zmond6sokat tartalmaz. Javasolom, hogy a naptfr kivitelez6sehez I50 db rr:nde16s6vel,
37.500 Ft-tal j6ruljunk hozz6. Az iey megrendelt p6lddnyokat jutassuk el a
testvdrszervezeteinkhez, valarnint a nemzetis6 gi rendezv6nyeinkerr megjelent 6rdelkl6d6khdz.

A test0let 3 igen szavazatfial a kdvetkezd ha&irozatot homa:
9lltl0!7 (lilt {t6.) sz. szogedi Gdrfig nO nopviselfitestftleti hatirozat
FIATAROZAT

A lSzegsdi Gdrdg Nernzetisdgi Onkormdnyzat 37.500 Ft 6rt6ktren 150 db nermzetisSgi

falinapt6rt rendel a Szegedi Nemzetisdgi Onkormdnyzatok Tr{rsul{sdt6l. A naptrirnemzetisdfr
ktizmond^'isoikat, ktizttlk 2 gtirdg rnondiist is tartalmaz. Illusztrritorainak ig;rike a gdrog
kriziisseg tagia, Cangosz Ioannis.

A hatrf,rozat hatrilyba lepis6nek ideje: azonnal.

1.7.

napirencli pont: Szeged varos Kdzgyiilds 2018. I. fdl6vi munkatgrv6nek elfosadi{sa.

El6terjeszt6: Dr. Kosztopulosz Andredsz

2014't6I 6ppg.n

a

$zegedi G0rdg Nemzetis6gi Onkorrnrlnyzat javaslatam a Szegedi
Nemzetisdgi Onkorntfnyzatok Tdrsulas6nak az elndke a[andO rneghivottja lett a ,raros
kulturdlis bi:zotts6ganak, 6s ennek nyomdn lehet6sdgiink n''yilt jarraslatokat tenni a varosi
k0zgyiil6s munkaterv6hez.ld6n is felkdrdst kaptunk Dr. Botka Liszll6 polg6rmester rrirt6l eme
24fi. novenrber l5-6n. Javaslom, hogy ezen jog6val 6lve a Szelgedi Gdr6g Nernzetisdgi
Onkormanyzat tekintse 6t 6s fogadja el Szeged
K0zgyii}6s 201ti. I. feldvi mLunkr1terv6t.

"a*

A te;sttlet 3 igen szatrazattala k0vetkezfi hatiirozatot hozza:
y2fil0l1 0ilrt.06.) sz, szegedi Gdr6g xO topviseldtestfileti illatiror;at

I{ATAROZAT

A llzegedi tGdrtig Nernzetis6gi Onkonnr{nyzat a Csougnfid Megyei Gsrtig$k ]lulturalis
Egyestilete

z

eldterjesztdsben foglaltak, szerint 6*tekintette, rnajd elfogada lizeged v6ros
K0z:g;riilds 2t)18. I. ftldvi munkatervdt.

A hatirozat bratilyba ldpesenek ideje: az,onnal.

18"

napirendi ponfi Tr[jdkoztat6 a Csongr6d Megyei G0rdg0k Ku]ltun{lis Egyestilete tagsdgi

6s rmiikdd6sii

viszonyairdl

Eliiterjesztii; Purosz Alexandrosz

A fcsongxed Megyei Gilrd'gdk kulfir6lis Egyestilete tajlkozurt6tnyhjt az egyesiilet tagsdgi ds
miikdddsi rriszonyair6l a melldkletben kdzdlt statisztikr{k: bemrrtatiisival. K6nm ennek
megismerds,ft 6s a beszdmol6 elfogaddsdt.

A liestiilet 3 igen szavazattal a krivetkezd hatirazatathaz,za:
93t2017 (ril[.CI6J srl szegqdi ffirtg NO kfpviselfitestfileti hatirorsat

IIATAROZAT

A

Szegedi Gdrdg Nemzetisdgi Onkormr{nyzat a Csongldd Meryei Gdrdg0k Kultunilis
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