
Jegyz6kiinyv

K6sztilt 2019. okt6ber 25-6n a Szegedi Giiriig Nemzetis6gi Onkorm fnyzatalakul6 til6s6r6l,
a Polg6rmesteri Hivatal J egy zoi Irod6j6n.

Jelen varurak: Erddlyi lMarian k6pvisel6
Puro sz hlexandrosz k6pvisel6
Dr. Kosztopulosz Andre6sz kdpviseld
Dr. Anta.l Tam6s HVB elndke

Dr. Antal ramfs: Kciszdnti a megjelenteket. Kiveszi az eskrit.

Erd6lyi Marian koreln<jk: Udvcizli a megjelenteket 6s az iil6st megnyitja. Ismerteti a
napirendi pontokat:

1. Elndk megvdlaszt6sa
2. Elnrikhelyettes megviil asztdsa
3. Jegyz6kdnyv-hitelesit6 megvdlaszt6sa
4. Szervezeti 6s Mrikcid6 si Szabbly zat elfo gad6sa

A napirendet a k6pviselok 3 igen szavazattal elfogadj6k.

1. napirend: Az elniik megv{lasztisa

Erd6lyi Marian korelniik: Javaslatokat k6r a gdrdg nemzetis6gi rinkorm6nyzat eln<jkdnek
szemdlydre. Dr. Kosztopulosz Andredszt j avasolj a.

Dr. Kosztopulosz Andrefsz: A jelcil6st elfogadja.

Erd6lyi Marian korelniik: Meg6llapitja, hogy m6s javaslat nincs. Az eln6knek iavasolt
szem6lydt szav az6sr a bocs6tj a.

A testi.ilet 2 iget szavaz:attal6s I tart6zkod6ssal Dr. Kosztopulosz Andre6szt jeljli eln6knek.

4512019. (x. 25.) sz. szegedi Giiriig No k6pviseldtesttiletihatfurozat

Hatf r ozat

A Szegedi Gdrtig Nem:zetisdgi Onkormdnyzatmeg6llapitja, hogy a szavazfs eredm6nyek6nt a
testiilet elndke Dr. Kosztopulosz Andre{sz.

Dr. Kosztopulosz Andrefsz elniik: Megk<iszcini a testtilet bizalm1t. Atveszi az eln6kl6st.
Javaslatot tesz az elndkhelyettes szem6ly6re, Erd6lyi Mariant javasolja. Meg6llapitja, hogy
m6s j avaslirt nincs. Az elncjkhelyettes szem6ly6t szav az6sr a bocsritj a.

Erd6lyi Marian: a jel<i16st elfogadja.

A testtilet 2 igen szavazattal6s 1 tart6zkod6ssal Erddlyi Mariant jekili elndkhelyettesnek.



46/2019. (x. 25.) sz. szegedi Giiriig No k6pviseldtestiiletihatfurozat

HatAr ozat

A Szegedi Gdrdg Nemzetisdgi Onkormdnyzatmeg6llapitja, hogy aszavazilseredm6nyek6nt a
testiilet elndkhelyettese Erd6lyi Marian.

Dr. Kosztopulosz Andrefsz elniik: Kezdem6ny ezi a jegyz6kcinyv-hitelesit6 megv1Iasztdsif..
Purosz Alexandroszt j avasolj a j egyz6kdnyv-hitelesit6nek

Purosz Alexandrosz: A jeldl6st elfogadja.

Dr. Kosztopulosz AndreSsz elniik: Meg6llapitja, hogy a testtilet 2 igen szavazattal es I
tartozkodissal Purosz Alexandroszt j el6li j egyr6kcinyv-hitelesit6nek.

47/2019. (x. 25.) sz. szegedi Gdriig No k6pvisel6testiiletihatirozat

Hatf r ozat

A k6pvisel6k a Szogedi Gdrcig Nemzetis6gi Onkorm1nyzat alakul6 ril6s6n purosz
Alexa n d ro szt v flasztottilk j e gy z6k6 ny v- hite I e sit6nek.

Dr. Kosztopulosz Andrefsz: Tdjdkoztatja a testtilet et az Szervezeti 6s Mrik6d6si
elfogad6sdnak kcitelerettsdgdrol. Meg6lapitja, hogy a 2019. okt6ber 13-i
eredm6nytSnek megfelel6en a n6vsort az alilbbiakrreritrt fogadja el:
- elnrjk: Dr. Kosztopulosz Andredsz
- elnrikhelyettes: Erddlyi Marian
- tag: Purosz Alexandrosz
AzszMSZ egy6b r6szei tov6bbra is v6ltozatlanul hatrllyban maradnak.

Az elndk meg6llapitja, hogy a testtilet egyhangrilag elfogadja a Szervezeti 6s
S zab lly zal:. m6 do sit6s 6ra vo natko z6 i avas I ato t.

....12019. (x. 25.) sz. szegedi Giiriig Nd k6pvisetdtesttitetihatilrozzt

SzabSlyzat
vfilasztds

Mrikdddsi

Hat6r ozat

A kdpvisel6k a Szegedi Gdrdg Nemzetis6gi Onkormhnyzatalakul6 iil6sdn a20I9. okt6ber 13-
ivillasztiis eredm6nydnr:k megfelel6en a ndvsort az alilbbiakszerint m6dositja:
- elnbk: Dr. Kosztopulosz Andre6sz
- elnDkhelyettes: Erdelyi Marian
- tag: Purosz Alexandrosz

AzszMSZ egy6b rdszei tov6bbra is v6ltozatlanul hatdlyban maradnak.



Dr. Kosztopulosz Andrefsz: Megk6sz0ni a r6szv6telt es aztil6st bez6rja.
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