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MEGHIVO

Tisztelettel meghivjuk a Szegedi Gorog Nemzetis6gi Onkormdnyzat soron kovetkez6

k6pvisel6testtileti iil6s6re, amelynek

helye: NemzetisdgekH6za, Szeged, Osztrovszky u. 6.

ideje: 2019. november 26.,17.00.

napirendi pontja:

1. Hatht'ozathozatal a Szegedi Gdrog Nemzetis6gi OnkormSnyzathivatalos kerek 6s hosszri

b6lyegzojdr6l.

A Szegedi Gdrog Nemzetis6gi Onkorm6nyzat szewezeti 6s miikod 6si szabillyzathnakelfogad6sa

A Szegedi Gorog Nemzetisdgi 6nkorm6nyzatpdnzigyi ellenjegyz6si, kdtelezettsdgvfllal6si,

szaknrrai teljesft6s-igazol6si,6rvdnyesit6si 6s utalv6nyozhsi szabillyzathnakelfogad6sa

A vagyonnyilatkozatok kezeld s66rt fele l6s szemd lyek me gv 5lasrt6sa, nyilatkozatok a

vagyonnyilatkozatok lead6sSr6l

Szeged Megyei Jogri vSros 2020. elso f6l6ves munkatervdnek vdlemdnyezdse

A Bethlen G6bor Alapkezel6 Zrt. 2020 . dvre meghirdetett nemzetisdgi pillyhzatai tartalmi elbir6l6si
szempontj ainak v6lem6nyez6se

A 2019 . okt6ber 13 . nemzetis 6gi v|lasztisokat megel6zo kamphny sor6n a kozoss6giink tagf aihoz

1rkezo kiadv6nyokkalkapcsolatos vissza6ldsre utal6 jelens6g megfogalmazdsa

Egytittmiikod6si megSllapodSs alSir6sa a Csongr6d Megyei Gdrogok Kulturdlis Egyestiletdvel a
2020.6v m6jusSban megval6sul6 kiemelt jelent6s6gri rendendezv6nysorozat koltsdgeinek

megoszt6s616l

Szeged, 2019. november 19.

Dr. Kosztopulosz Andre6sz, elncik
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ELOTERJESZTES A szEGEDr cOROc NEMZETISEGT dNxoRnnAxzar

2019. NovEMBER 26-I tir,nsnnn

Helye: Nemzetis6gekHtna, Szeged, t]sztrovszky u. 6.

Ideje: 2019. november 26.,17.00.

1. Hathrazathozatal a Szegedi Gdrdg Nemzetisdgi 0nkorm6nyzathivatalos kerek ds hosszri

b6lyegz6j6rol.

2. A Szegedi Gorog Nennzetis6gi Onkorm5nyzat szervezeti 6s mrikddesi szabSlyzathnakelfogad5sa

El6tetjeszt6: Dr. Kosztopulosz Andre6sz: Javasolom a szervezeti 6s miikoddsi szab|lyzatot az 1. sz.

mell6klet szerint elfosadni.

3. A Szegedi Gorog Nennzetisdgi Onkorm6nyzat penzigyi ellenjegyz6si, kotelezetts6gv6llalSsi,

szakmai teljesit6s-igazol6si,6rvdnyesft6si 6s utalvdnyozhsi szabillyzatfnak elfogad6sa

Eloterjeszt6: Dr. KoszJopulosz Andre5sz: Javasolom apdnzij'gyi ellenjegyzdsi,

kotelezetts6gv6llal6si, szakmai tel.jesit6s-igazol6si,6rv6nyesit6si 6s utalv6nyozhsi szabiiyzatot a2.
sz. melldklet szerint elfosadni.

4. A vagyonnyilatkozatok kezel6s66rt felel6s szem6lyek megvillaszthsa, nyilatkozatok a

vagyc,nnyi latkozatok lead6sSr6l

Elote{eszto: Dr. Koszlopulosz AndreSsz: Javasolom, hogy a vagyonnyilatkozatok kezel6s66rt

felel6s szemdlyek legvenek Puros:z Alexandrosz ds Erd6lyi Mariann, ds egyben nyilatkozzunk

arr6l, hogy szhmukra a sziiksdges nyilatkozatokat leadjuk.

5. Szeged Megyei Jogf 'V6ros 2020. elso fdl6ves munkaterv6nek v6lem6nyezdse

Elote{eszto: Dr. Kosr:topulosz AndreSsz: Szeged Megyei Jogir VSros v6lem6nyezdsre rnegkiildte

sz6munkra a2020. els;6 fdldvi murrkaterv6t (3. sz. mell6klet), amelyet 6ttekintetttink. Javasolom,

hogy azt kiegdszft6s n6lkiil fogadjuk el.

6. A Bethlen G6bor Alapkezelo Zrt.2020.6vre meghirdetett nemzetis6gi phlyilzatai tarlalmi elbir6lSsi

szempontj ainak v6lem6ny ezdse

El6terjeszt6: Purosz Alerrandrosz: Javasolom, hogy velemenyezzikanemzetisdgi piiyhzati kiir5st,6s
kiildjiik meg a v6lem6nyt a Magyarorsz6gi Gorogok Orsz6gos Onkorm6nyzata, valamint a magyar
Orsz6ggyfil { s goro g nemzeti s6 gi szosz6l6ja szfimhr a.

A Bethen G6bor Alapkezelo Zrt. kiirta a 2020. 6vre a nemzetis6gi pillyhzatokat A kulturSlis
kezdem6nyez6seket tdmogat6 nemzetis6gi p6ly6zat (NEMZ-KUL) megfogalmazott c6ljai kozdtt egy rij
telem taldlhat6:

,,... a ne'mzetisdgi k6z6ssdgek hitdletdt er6sit6 itmenti keresztek dllitdsdnak, felljitdsdnak
tdmogat'dsa; d teremtdsrlddelem drdekdben vdgzett tevdkenysdg tdmogatdsa."



A p6lydz6k kdre ennek megfelel6ern b6viilt az egyh{zakkal, illetve egyhdzjogi szem6lyekkel az

aldbbiak szerint:

,,a lelkii:;mereti ds volldsszqbadsdg jogd16l, valamint oz egyhdzak, volldsfelekezetek €s valldsi
kdzossdgek iogdlldsdrol :;zo16 201-L. civi CCVI. torvdny alapjdn nyilvdntartdsbq vett egyhdzok, ill. ezen

egyhdzal<hoz tartoz6 belsd egyhd;zjogi szemdlyek, amelyek sojdt, ondllo bankszdmlaszdmmal

rendeIkeznek (KSH 55)"

A pSlydzat a tartalmi6rtdlkel6s szemprontjai kdzott k6t prioritiist emel ki:

,,- az elbirdlds sordn el6nyt dlveznek o helyi egyhdzakkal kdzdsen megvalositott programok ..."

,,- az elbirdlds sordn eldnyt jelent a nemzetisdgi kdzossdgek hiteletet erdsit6 Atmenti keresztek

dllitdsa, feMjitdsa, valamint a teremtdsvddelem drdekdben vdgzett tevdkenysdg"

Osszefoglalva, a 2020, dvi nemzetisrSgi kulturSlis tdmogatdsokban m6r egyhdzak is r6szesi.ilhetnek,

sdt, deklarSlt prioritdst fognak 6lvezni azon kezdem6nyez6sek, amelyek egyhdzakkal kozos

szervez6sben va l6su Ina k meg, 6s hit6 leti c6lokat szolgiilna k.

Ezzel kapcsolatban:

Magyarorszdg torv6nyei lehet6s6get 6s jogot biztositanak a hazai nemzetis6gi szervezetek sz6mAra,

hogy azok az Sltaluk k6pviselt nemzetis6g kulturdlis, tort6neti 6s valldsi hagyomdnyait iipoljiik. Ennek

megval6:sitdsa ezen szervezetek kompetenci6ja. A kozdss6giik 6rdekeit szem el6tt tartva sz6les

korben ergyi.ittmfikodhetnek az egyhdzakkal is. Az egyhiizak a hit6leti tev6kenys6gi.lk sordn szint6n

kezdem6nyezhetnek egyUttmfikod6st nemzetis6gi szervezetekkel, de a nemzetis6gek kulturdlis
6rdekeinek k6pviselete nem az 6 kompetencidjuk.

A pdlydzati kiirds 6j elermei a gorog kozoss6g eset6ben, a fentieken kiviil, tobb szempontb6l is

aggdlyosak:

- Noha a gorogorszdgi gorog kozosseg felekezeti tekintetben meglehet6sen - de egyre kev6sb6 -
homog6n (ortodox), a201J.6vi n6pr;z6mldl6s adatai szerint a magyarorszdgigorog koz6ss6gen belUl

legnagyobb szdmban a:zok vannak, akik felekezethez nem tartoz6nak valljdk magukat. 6ket a

katolikusok kovetik, az ortodoxok szdmardnya pedig a 2o%-t sem 6ri el.

https://www.ksh. h u/docs/h u n/xftp/idosza kilnepsz201 L/nepsz 09 2O11. pdJ

- Az eddigi tapasztalat, 'ualamint egy friss k6zossdgi felmr5r6s szerint a kultu16lis kezdem6nyez6sek

te16n a legnagyobb ig6ny az anyanyelvi 6s zenei kultrira dpoldsdra van, tovdbbd az aktiv
kdzoss6ger6sit6 programokra, valamint tort6nelmi t6rgy0 besz6lget6sekre, konferencidkra,
kiSllftdsokra.

- Sem a gorogorszdgi, sem a magy'arorszdgi gorog kozoss6g eset6ben nincs hagyomdnya 0tsz6li

keresztel< 5 llitilsd na k.

- A teremt6sv6delem 6rdek6ben v6gz:ett tev6kenys6geknek nincs nemzetis6gi vonatkozdsuk.

A fentiekre va16 tekintettel javasolom kimondani, hogy a pillyiizati kiirds 6rtelm6ben a 2020. '6vi
nemzetis6gi pdlydzatokon hdtrdnyt szenvednek azon szervezetek, amelyek nem egyhdzakkal kozosen



pdlydznak, 6s nem ritmenti kenesztSllitdssal 6s teremt6sv6delemmel kapcsolatos hit6leti
tev6kenys6gre pdlydznak. Mindez nem szolgdlja a szegedi gordg nemzetis6g 6rdek6t, megit6l6siink
diszkriminat(v, illetve a nemzetis6gi szervezetekt6l kompetencidkat vonna el. Inditvdnyozom, hogy a

Szegedi lrlemzetis6gi 6nkorm6nyzatok TdrsulSsa foglaljon Slldst a t6mdban.

7. A 2019. okt6ber 13. nemzetisegi v|laszt6sokat megel6z6 kamp6ny sor6n a kozoss6giink tagjaihoz

erkezo kiadv6nyokkal kapcsolatos visszadldsre utal6 jelensdg megfo galmazdsa

Elote{eszto: Purosz Alexandrosz: A Szegedi Gorog Nemzetisdgi Onkorm6nyzat szekhely6re 6vek

6ta j\r a Magyarorsz6gi Gdrogok Orsz6gos Onkorm6nyzatdnak lapja, az Ellinismos, amelynek

terjeszt6s6t tobb 6vera keresztiil a;z onkormdnyzatunk is tdmogatta. M6g korSbbi koltsdgcsdkkent6

meg6llapod6sunk nyom5n a lap tobb pdldSnyban szokott a szdkhelyiinkre megdrkezni, hogy

Szegeden m6s cfmre ne kelljen megkiildeni. A lap legut6bbi, 2019. jrilius-augusztus-szeptemberi

szilma nem 6rkezett meg a szdkhelyiinkre, ellenben tobbek visszajelz6se alapjhn azki lett kiildve a

Magyar-Gorog TudornSnyos 6s Kultur6lis TJzleti Tan6cs kamp6ny-cimlistSjSra, tehdt azon szegedi

polg6rok sz6m6ra, akik szerepelnek a gorog nemzetis6gi n6vjegyzdkben, 6s akik kor6bban

megkapt6k a Kukumzisz Gy6rgy 6ltal elndkoltlJzleti Tan6cs To Programma mas (Programunk)

cimti v6lasrt6si lapjft is. Mivel f'enn6ll annak a gyantfia, hogy a Magyar-Gorog Tudom6nyos 6s

Kultur6lis lJzleti Tandcs a Magyarorszrigi Gorogok Orsz6gos Onkorrn6nyzathnak forr6sait ds

eszkozeit felhaszn|lva v6gezte a kamp6nytev6kenys6get, javasolom, hogy a fentebb vhzolt
megfigyelds16ltftlekoztassuk a Magyarorsz6gi Gorogok OrszSgos Onkorm6nyzatbn,aktestiiletdt.

8. Egyi.illmrikoddsi meg6llapod6s al6ir6sa a Csongr6d Megyei Gorog<ik Kultur6lis Egyesiilet6vel a

2020. dv m6jusSban megval6sul6 kiemelt jelent6s6gii rendendezvdnysorozat koltsdgeinek

megoszt6s6r6l

Eloterjeszto: Dr. Kosztopulosz AndreSsz: Javasolom, hogy az egytittmrikod6si megSllapodhst a 4.

sz. mell6klet alapjhn lbgadjuk el.

Szeged, 2019. november 27.

Dr. Kosztopulosz Andre6sz, elnok



JEGY2'6K6NYV

K6sziilt 2019-11-26-6n 17.00 6rakor a Szegedi G6rdg Nemzetis6gi Onkorm6nyzatnak a
Szegedi Nemzetis6gek H6z6ban (fizeged, Osztr6vszky u. 6.) tartott k6pvisel6testiileti iil6sen.

Jelen vannak:

Dr. Kosztopulosz Andre6sz elnok

Erddlyi Mariann elnokhelyettes

Purosz Alexandrosz tag

Dr. Kosztopulosz Andreiisz: Koirzdntdm a megjelenteket. Meg6llapitom, hogy a Szegedi
Gcircig Nemzetis6gi Onkorm6nyzat 3 fo jelenldt6vel hat6rozatkdpes. Purosz Alexanclrosz
szem6ly6ben javaslatot teszek a jegyz6kdnyv hitelesit6j6re.

A testiilet 3 lgen szavazallal a kdvetkez6 hatiiro zatothozza..

4512019. (XI.26.) sz. Szegedi Giirdg Nd k6pviseliitestiile tihatirozat

HATAROZAT

A Szegedi Gdrcig Nemzetis6gi Onkormrlnyzat Pulosz Alexandroszt jegyz6k<inyv-hitelesit6nek
megv 61asztja.

A hatin c:zat haIl,lyba l6pdsdnek idej e : azonnal.

Dr. Kosztopulosz Andredsz: Javasolom, hogy a Szegedi Gorcig Nemzetisegi Onkormrinyzat
a kikiikldtt meghiv6ban szerepl6 napirendi egdszitse ki tovribbi h6rommal, majd azokat
vitassa rneg az alfibbiak szerint:

l. Llatirozalhozatal a Szegedi Gorrig Nemzetis6gi Onkorm6nyzat hivatalos kerek 6s hosszu

b6lyegz6j616l

2. A Szegedi Gdrtig Nemzetisegi Onkormzinyzat szeryezeti 6s mrikdd6si szab6lyzatlnak

elfogaddsa

3. A Szegedi Gorcig Nemzetisegi Onkormanyzat penziigyi ellenjegyzdsi,

kcitelezettsdgvdllaldsi, szakmai telj esit6s-igazo16si, 6w6nyesitdsi 6s utalv6nyoz6si

szab itly zatinak el fo gad6sa

4. A vagyonnyilatkozatok kezel6s66rt felel6s szemdlyek megv llasztdsa, nyilatkozatok a

vagyonnyilatkozatok lead6sar6l

5. Szeged Megyei Jogir Varos 2020. els6 f616ves munkaterv6nek v6lem6nyez6se



6. A Bethlen Gzibor Alapkezelo Zrt.2020.6vre meghirdetett nemzetisdgi p6ly6zalai lartalmi
elbirrilisi szempontjainak v6lern6nyez6se

7 . A 2019. okt6ber 13. nemzetisdgi v6laszt6sokat megel6zo kamp6ny sor6n a kozoss6g[nk

tagjaihoz 6rkez6 kiadvinyokkal kapcsolatos vissza6l6sre utal6 jelens6g megfogalmazasa

8. Egyiittmrikdddsi megrillapod6s al6irdsa a Csongr6d Megyei Gorcigok Kulturrilis

Egyesiiletdvel a 2020. 6v mdjus6ban megval6sul6 kiemelt jelent6sdgr.i

rendendezvdnysorozat kcilts6geinek me goszt6sar6l

9.43512019.(X.08.)sz.halarozattalasz6khelyiinkdnbefogadott6kortorl6netivet6lkedo

dij ainak meghat6roz6sa

10. 5 db k6nyv rendel6se a k6nyr,-tdrunk szdmitra szegedi g6rdg kdzdssdgiink tagia iiltal irt
kcinyvb6l: Purosz Leonidasz, egy f6rfi sosem hagyja f6lbe

1 1. Javaslat k6pvisel6i tiszteletdij lizetds6re

A testtilet 3 igen szavazattal a kcivetkez6 hatlrozatot.hozza:

4612019. (XL26.) sz. Szegedi Gtirdg NO k6pvisel6testiileti hat|rozat

HATAROZAT

A Szegedi Gdr6g Nemzetis6gi Onkormanyz at 2019-Il-26-i iil6s6nek napirendj6t az alibbiak
szerint elfogadja:

7. Hatfuozathozatal a Szegedi G6rdg Nemzetis6gi Onkormanyzat hivatalos kerek 6s
hossztl b6lyegz6jdr6l

2. A Szegedi Gdrtig Nemzetisdgi Onkormanyzat szervezeti 6s mrik6d6si szabiiyzatinak
elfogadrlsa

3. A Szegedi Gdrdg Nemzetis6gi Onkormrinyzat pdnziigyi ellenjegyzdsi,
kdtelezetts6gv6llalSsi, szakmai teljesit6s-igazo16si, dru6nyesitdsi ds utalv6nyozSsi
szabf lyzat nakelfogadiisa

4. A vagyonnyilatkozatok kezel6sddrt felel6s szem6lyek megv6laszt6sa, nyilatkozatok a
vagyonnyilatkozatok leadiisiir6l

5. Szeged Megyei Jogil Varos 2020. els6 f6l6ves mud<atervdnek v6lemdnyezdse

6. A Bethlen G6bor Alapkezel6 Zrt. 2020.6vre meghirdetett nemzetis6gi palyiz;atai
tartalmi elbir6l6si szempontjainak v6lemdnyez6se

7. A 2019. okt6ber 13. nemzetisdgi v6laszt6sokat megel6z6 kampany sor6n a
kcizdss6giink tagjaihoz 6rkez5 kiadv6nyokkal kapcsolatos vissza6ldsre utal6 jelensdg
megfbgalmaz6sa



8. Egyiittmiikdd6si megrillapodds al6irdsa a Csongr6d Megyei G6r6g6k Kultulilis
Egyesiilet6vel a2020. 6v m6jusfban megval6sul6 kiemelt jelent6s6gii rendendezv6nysorozat
ko its6geinek megoszr6sar6l

9. A 35/2019. (K.08.) sz. hatirozattal a szdkhelytinkdn befogadott 6kort6fi6neti
vet6lked6 dijainak meghatdroz6sa

10. 5 db k6nyv rendel6se a katnlv&irunk sz6mara szegedi grirdg k<iz6ss6giink tagja 61tal irt
kdnyvb6l: Purosz Leonidasz, egy f6rft sosem hagyja f6lbe

1 1. Javaslat kdpvisel6i fisaeletdij fizetdsdre

A hatdrozqt hatalyba tdpdsdnek ideje: azonnal

l. napirendi pont: Hat6rozatho zalal a Szegedi Gdr{ig Nemzetis6gi Onkorm6nyzat hivatalos kerek es

hosszir b6lyegz6j 6161.

El6terjeszt6: Dr. Kosztopulosz Andre6sz: javasolom, hogy ajov6ben is, v6ltoztat6s ndlhiil liasznriljuk

az eddigi kdr- 6s hosszLib6lyegz6t, amelyek lenyomat6t a hat6rozat mellett t0ntesstik fel.

A testiilet 3 igen szavazaLlal a k6vetkez6 hatriro zatotbozza:

4712019, (XI.26.) sz. Szegedi Giiriig NO k6pvisel6testiileti hatrirozat

tl,r r,( o nz ,r 'r

Nemzetisdgi Onkormdnyzat kdr- ds hosszirb llyegzoje vfultozatlan marad.

SZ[G[DI G6ROG
\E}I ZETISf GI 6\KORMANYZAT

6721 Szcged, Osztr6vszkY u' 6'

Ad6szem: 16685493'1'06
www.szegedigorogok'hu

2. napirendi pont: A Szegedi Grircig Nemzetis6gi Onkorminyzat szervezeti 6s miikoddsi

szab 6ly zat|nak elfo gad6sa

Eltiterjeszto: Dr. Kosztopulosz Andre6sz: Javasolom a szervezeti 6s miikctd6si szab|lyzatot az 1. sz.

mell6klet szerint elfogadni.

A Szegedi Gdriig
Ezek lenyomata: ,<;tLs;.

4-.lr'"'^o#i;\
-aa --l
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A testtilet 3 igen szavazattal a kdvetkez6 hatifozatothozza:



48/20!9. (XI.26.) sz. Szegedi ciirtig NO k6pvisel6testiileti hatrlrozat

HATAROZAT

A Szegedi Gdrcig Nemzetisdgi Onkormanyz at a szewezeti 6s miik6d6si szabftryzatot az 1 . sz.
mell6klet szerint elfogadj a.

3. napirendi pont: A Szegedi Gcirog Nernzetisegi Onkormdnyzat p6nziigyi ellenjegyz6si,

kcitelezetts6gv6llalisi, szakmai teljesit6s-igazol6si, 6rv6nyesit6si 6s utalviinyozdsi sza\|lyzatinak
elfogad6sa

El6terjeszt6: Dr. Kosztopttlosz Andre6sz: Javasolom a p6nziigyi ellenjegyz6si, kotelezetts6gv6llal6si,

szakmai teljesit6s-igazol6si,6rv6nyesit6si 6s utalv6nyoz6si szal:|lyzatot a2. sz. mell6klet szefint

elfogadni.

A testiilet 3 igen szavazattal a kdvetkez6 hatitozatoLhozza:

4912019. (XI.26.) sz. Szegedi Gtiriig NO k6pviseldtestiileti hatirozat

HATAROZAT

A Szegedi Gdrdg Nernzetisdgi Onkormriayz at apdnzrigyiellenjegyzdsi, kii telezetlsegv[llal si,
szakmai teljesit6s-igazol6si, 6rv6nyesitdsi ds utalvdnyoz6si szabalyzatot a 2. sz. mell6klet
szerint elfogadja.

4. A vagyonnyilatkozatok kezel6s66rt felel6s szem6lyek rnegv6laszt6sa, nyilatkozatok a

vagyonnyilatkozatok lead6s616l

Eloterjeszt6: Dr. Kosztopulosz Andredsz: Javasolom, hogy a vagyonnyilatkozatok kezel6s66lt felel6s

szem6lyek legyenek Purosz Alexandrosz 6s Erd6lyi Marian, 6s egyben nyilatkozzunk ar.r6l, hogy

sz6mukra a szijks6ges nyilatkozatokat leadjuk.

A testiilet 3 igefi szavazattal a k6vetkez5 hatr{rozatothozza:

5012019. (XI.26.) sz. Szegedi Giirtig Nd k6pviseldtestiilefi hat:irozat

I{ATAROZAT

A Szegedi Gdrdg Nemzetisdgi 0nkorm6ny zat tagtrai vagyonnyilatkozatainak kezel6s66ft
fe1e16s szem6lyek: Purosz Alexandrosz 6s Erddlyi Marian. A testiilet tagjai nyiiatkoznak,
hogy a vagyonnyilatkozatokat elk6szitett6k.



5. napirendi pont: Szeged Megyei Jogir Viros 2020. elso f6l6ves munkaterv6nek vdlern6lyez6se

El6terjeszt6: Dr. Kosztopulosz Andre6sz: Szeged Megyei Jogri V6r.os vdletn6nyez6sre rnegktldte
szAmunkra a 2020. els5 f6l6vi munkatervdt (3. sz. mell6klet), arnelyet 6ttekintettiink. Javasolom, hogy
azt kieg6szit6s n6lkiil fogadjuk el.

A testiilet 3 igen szavazattal a kdvetkez6 hatinozatothozza'

5t/2019. (XL26.) sz. Szegedi Giiriig NO k6pvisel6testiileti hatilrozat

HATAROZAT

A Szegedi Gdrdg Nemzetisdgi Onkormzi,nyzat megismerte 6s elfogadja Szeged Megyei Jogir
Y6,ros 2020. els6 f6ldv6re vonatkoz6 munkaterv6t (3. sz. me116klet). Ahhoz kiegdszitdst nem
kiv6n fiizni.

6. napireridi pont: A Bethlen G6bor Alapkezel6 Zrt. 2020. 6vre meghirdetett nemzetis 6gi pllydzalai

taftalmi elbir'6l6si szempontjainak v6lem6nyez6se

El6terjeszt6: Purosz Alexandrosz: Javasolour, hogy v6lemdnyezztik a nemzetisdgi p6lyizati kiir6st, 6s
kiildjtih rneg a v6lemdnyt a Magyarorsz6gi Gdrogok Orsz6gos Onkolnzirryzrta. valarnint a magyar
Orsz6ggytil6s gordg nemzetis69i szoszol6ja szhmhra.

A Betlren G6bor Alapkezel6 Zrt. klifta a 2020. 6vre a nemzetis6gi pdly6zatokat. A kulturillis
kezdemd:nyez6seket t6mogat6 nemzetis6gi pSlyiizat (NEMZ-KUL) megfogalmazott c6ljai kozcitt egy [j
telem ta ld lhat6:

,,... o nemzetisdgi kozdssdgek hit6letdt er6sit6 ltmenti keresztek dllltdsdnok, felijltosdnak
tdmogdtdso; a teremtdsv4debm 6rdekdben vdgzett tevdkenysdg tomogatdso."

A pdlyilz6k kcire ennek megfelel6en b6villt az egyhiizakkal, illetve egyh5zjogi szem6lyekkel az

a 16 bbiak szerint:

,,o lelkiismereti ds valldsszobadsdg jogd16l, volomint az egyhdzak, volldsfelekezetek 6s volldsi
kbz6ssdgek iogdlldsd16l sz6l6 2011. evi CCW. tijrvdny olopjdn nyilvdntortosbo vett egyhdzok, ill. ezen

egyhdzakhoz tartoz6 bels6 egyhdzjogi szemdlyek, omelyek sajdt, dndll6 bonkszdmloszdmmctl

rendeIkeznek (KSH 55)"

A pdly:izat a tartalmi6rt6kel6s szempontjai kozott k6t prioritiist emel ki:

,,- oz elbirdlds sortin el6nyt dlveznek o helyi egyhdzokkol kdzdsen megvol6sitott progromok ..."

,,- oz elbhdlds sor6n el6nyt jelent o nemzetisdgi kOzdssdgek hitdletet er6sit6 itmenti keresztek

dllitdsd, felijitdso, volomint o teremtdsvddelem drdekdben vdgzett tevdkenysdg"



Osszefo6;lalva, a 2020. evi nemzetis6gi kultur6lis tdmogati4sokban miir egyhdzak is r6szesiilherneK,

s6t, deklariilt prioritdst fognak 6lvezni azon kezdem6nyez6sek, amelyek egyhdzakkal kozos

szervez6sben val6sulnak meg, 6s hit6leti c6lokat szolgSlnak.

Ezzel ka ncsolatba n:

Magyarorsz6g torv6nyei lehet6s6get 6s jogot biztositanak a hazai nemzetis6gi szervezetek szdmdra,

hogy azok az iiltaluk k6pviselt nemzetis6g kulturSlis, tort6neti 6s valliisi hagyomiinyait iipoljdk. Ennek

megval6sitdsa ezen szervezetek kompetencidja. A kozdss6giik 6rdekeit szem el6tt tartva sz6les

korben egy irttm ( kcid hetne k az egyh6zakkal is. Az egyhdzak a hit6leti tev6kenys6gi.ik sordn szint6n
kezdem6nyezhetnek egyiittm (kcid6st nemzetis6gi szervezetekkel, de a nemzetis6gek kulturdlis
6rdekeinek k6pviselete nem az 6 kompetencidjuk.

A pSlyiizati kiirds ij elemei a gOrog kozoss6g eset6ben, a fentieken kivijl, tobb szempontb6l is

aggiilyosak:

- Noha a go16g0rszdgi gdrog kdzoss6g felekezeti tekintetben meglehet6sen - de egyre kev6sbd -
homog6n (ortodox), a 2011. 6vi n6pszdmliilds adatai szerint a magyarorszdgi gcirog kcizciss6gen beliil
legnagyobb szdmban azok vannak, akik felekezethez nem tartoz6nak vallji{k magukat. 6ket a

katoliku:;ok kovetik, az ortodoxok szdmardnya pedig a TO%-t sem 6ri el.

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2OlUnepsz 09 2011.pdf

- Az eddigi tapasztalat, valamint egy friss kozciss6gi felm6r6s szerint a kulturdlis kezdemdnyez6sek

te16n a legnagyobb ig6ny az anyanyelvi 6s zenei kultfra iipolits6ra van, tovdbbd az aktiv
kdzciss6ger6slt6 programokra, valamint tort6nelmi tiirgyi besz6lget6sekre, konferenci6kra,
kiiillit6sokra.

- 5em a gorogorszdgi, sem a magyarorszdgi gorog kcizdss6g eset6ben nincs hagyomdnya rjtsz6li
t ^- ^- -+ ^1, All!+ A ^l ^^t,

- A teremt6sv6delem 6rdek6ben v6gzett tev6 ke nys6ge kne k nincs nemzetis6gi vonatkozdsuk.

A fentiekre va16 tekintettel javasolom kimondani, hogy a pdlyiizati kifriis 6rtelm6ben a 2020. evi

nemzetis6gi pi{lydzatokon hdtrdnyt szenvednek azon szervezetek, amelyek nem egyhdzakkal kozcisen

piilydznak, 6s nem |jtmenti keresztiillitdssal 6s teremt6sv6delem mel kapcsolatos hit6leti
tev6kenys6gre piilydznak. Mindez nem szolgdlja a szegedi gdrdg nemzetis6g 6rdek6t, megit6l6sUnk

diszkriminativ, illetve a nemzetis6gi szervezetekt6l kompetencidkat vonna el. Inditviinyozom, hogy a

Szegedi l\emzetisdgi 0nkormdnyzatok T6rsulSsa foglaljon dlldst a t6mdban.

Dr. Kosziopulosz Andre6sz: Az el6terjeszt6ssel egyet6fiek. A k6rd6st 2019. decernber 3-6n a szegedi
Nemzetis6gi OnkormStiyzatok Tdrsul6sa is megvitatja. Javasolom, hogy a T6rsul6s sz6rnd.ra
elk6szitett, a k6rd6st tegabb kontextusba helyez6 vizsg6l6 anyagot a gorcig viszonyok szerint
6rlelmezve fogalmazzuk meg a v6lemdnyiinket az al6bbiak szerint:



Targy: aggilyok megfogahnaz6sa a nemzetis6gi kultur6lis kezdem6nyez6sek 2020. 6v1 k0lts6gvet6si
timogatas6ra kiid pAlyiattal kapcsolatban

A Szegedi G6rog Nemzetis6gi Onkorm6nyzat agg6lydt fogalmazza meg a nemzetis6gi kulturAlis
kezdern6nyez6sek 2020. 6vi kolts6gvet6si t6mogatisara meghirdetett p6ly6zat (NEMZ-KUL)
kiir6s6nak azori Lij elemeivel kapcsolatban, amelyek 6rlelm6ben m6r egyh6zak i s pitlyfnhatnak ebben a
kateg6ri6ban, valamint hogy az elbirrilis sor6n el6nyt 6lveznek a helyi egyhdzakkal kdzcisen
megval6sitott programok, illetve a hit6letet er6sit6 ritmenti keresztek 6llit6sa, felfrjitfsa, valamint a
teremt6sv6delem 6rdek6ben v6gzett tev6kenys69.

Agg|ly ainkal az alAbbiakkal indokoljuk:

A maryarorsz6gi nemzetis6geknek, kdzt0k a gdrdgnek, az rinazonoss6guk megorzds1hez, 6pol6sithoz,
er6sitdsehez 6s 6tijr6kit6s6hez, valamint a tcirt6nelmi hagyom6nyaik, nyelviik meg6rz6s6hez es
fejleszt6sdhez, t6rgyi 6s szellemi kultLir6juk 6pol6shhoz 6s gyanpiths hoz fiiz6d6 kdzdss6gi jogaik a
nemzetis6gi szervezeteken keresztiil, jellemz6en nemzetis6gi dnkorm6nyzatokon 6s nemzetis6gi civil
szervezeteken, illetve azokhoz tastoz6 inl'zmenyeken keresztiil keriilnek kifejez6ddsre. A
hagyom6nyoknak, atdrgyi 6s szellemi drciks6gnek term6szetesen r6szdt k6pezi a nemzetis6gi kdz<issdg
vallSsi, hit6leti, 6s ezekkel dsszefiigg6sben 6116 6pitett 6rdks6ge is, amely 6pol6s6ban a Szegedi Gcircig
Nemzetis6gi Onkorm6nyzat mindig is egyiittmiikdddtt valamely egyhdzzal, vagy ahhoz kdthet6
szervezeitel, szem6llyel. A legut6bbi kdzgyiil6siink 3912019. (X.08.) sz. haterozat|val pt. az
,,Orthodox Hitval6k Imakonyve" 1861 (Popovics Jfnos fordit6sa gdriig eredetib6l) c. reprint kiad6s6t
t6mogatjuk.

A nemzetis6gek kultur6lis auton6mi6j6nak megval6sit6sa a nemzetis6gi szervezetek kompetenci6ja.
Szegeden a Szegedi Gorcig Nemzetis6gi Onkormrinyzat6, a Csongrrid Megyei Gdrdgcik Kultur6lis
Egyesiilet66, valamint az orsz|gos hat6kdrii gor0g nemzetis6gi szervezetekl. Ezen tev6kenys6gtik,
valamint az egyhinak hit6leti tev6kenys6ge kOzdtt lehet 6tfed6s, de azonoss6g semrnif6lek6ppen.
Nincs olyan egyh6z, amelynek kdzdss6g6hez csak egy nemzetis6g tagJai Iartozna,6s nincs olyan
nemzetis6g, amelynek tagjai csak egy egyhbz kcizriss6g6hez tartoznhnak. A magyarorsz6gi gordgsdg,
azon beliil a szegedi, vall6si, felekezeti tekintetben tagolt, amit ilgy a 2011. 6vi n6psz5ml6lis, mint egy
az egyesiileti tagsfgunkon beliil v6gzett 6s publikAlt felm6r6ssel is al6 tudunk t6maszlani. Az egyhdzak
nem nemzetis6gi szervezetek,6s legkevdsb6 egy nemzetisdget k6pviseki szervezetek, ami a
nemzetisdgi szervezetek eset6ben egy6bk6nt pitlyinati felt6tel. A magyarorsz6gi gdrcig nemzetis6gnek
sincs saj6t egyhhza, mint ahogy egyetlen nemzetis6gnek sincs. Akkor sincs, ha 6mnag6t valamelyik
egyh6z akkdnt titul6ln6. Ez term6szetesen nem jelenti a civil, dnkormdlyzati 6s egyh|zi szf6ra kcizrjtti
egyiiftmiikdd6s sztiks6g6nek Iagad{sit, de mivel az egyhinak nem nemzetisdgi szervezetek, illetve
bizonyos 6rtelemben interetnikusak (ez a konkr6t p\lyfuatnhl a civil szervezetek eset6ben kizrir6 ok)
6nil16 p6lyaz6suk nem helyes.

A nemzetis6gi szervezetek, jellemz6en a nemzetis6gi dnkorm6nyzatok a kdzfeladataikat
kdzremiikdd6kkel egy ttmrikddve, vagy rajtuk keresztiil is megval6sithatjak. Ezek az dnkormAnyzatok
feladatalapri t6mogatds6nak szempontrendszer6ben nevesitve is vannak: civil szervezetek 6s egyhlzak,
de lehet ez az egyetemi, kutat6i vagy egy6b szf6ra is. Az egyiittmiikod6k kctr6ben priorit6sokat
fel6llitani feliilr6l, nem felt6tleniil szo\g|lja a nemzetis6gi kciz<iss6gek kultur6lis cinrendelkez6si
ig6ny6t, illetve s6di azoknak a nemzetis6gi szervezeteken keresztill k6pviselt 6rdekeit.

A magyarorsziigi, 6s azon beliil a szegedi g<irdg kdzdss6g sosem fogalmazoll meg ez id6ig ig6nyt
ritmenti kereszt fel|llitasara. Az a kultur6lis auton6mi6nk megval6sul6s6hoz nem j|rul hozz6.
Amennyiben az ilyen jellegii kezdem6nyez6sek a pLlyhzati kiirds szerint el6n1t 6lveznek, akkor a



kozcissdgtink val6s hultur6lis igdnyei h6tr-6nyba keliilnek. Fontos leszrigezni, hogy ezzel nem a
keresztiiflitiis sziihs6gess6g6t kdrdojelezztik meg ott, ahol az adott egyhhzkozs6g ezt szeretnd tenni.
A teremt6sv6delem a koztudatban egyel6r'e nern meghonosodott, a nemzelisdgeh hultur6lis dlet6hez
aligha kotheto fogalorn. Az ezzel hapcsolatos tev6kenys6g mibenldte, 6s ebb6l fakad6an a
sztiksdgess6ge ismeretlen, sziihsdgess6ge a uemzetis6gi auton6mia megteremt6se szempoltjab6l
megk6rddjelezheto.

A fentebb leidak alapjdn k6rj iih a Magyarorsz6gi Gorogok Orszdgos Onkormanyzatat es a Magyar-
Orsziggyiil6s gdrdg nenlzetis6gi sz6sz6l6j6t, hogy a k6rd6s megvitat6sa sor.6n vegyek figyelenibe a
szervezetiink agg6lyait is.

A testiilet 3 igen szavazattal a k6vetkez6 hatitrozatothozza:

5212019. (XI.26.) sz. Szegedi Giiriig NO kdpvisel6testiile ti hathrozat

HATAROZAT

A Szegedi Grirdg Nemzetisdgi Onkormrinyzat az al|bbi aggrilyokat fogalmazza mcg a
Magyarorsz6gi Gdrdgdk Orsziigos Onkormdnyzatrinak testiilete, valamint a Magyar
Orsz6ggyiilds gdrdg nemzetisd gi szosz6l6ja szdm6ra:

T6rgy: agg6lyok megfogalmaziisa a nemzetis6gi kulturrilis kezdem6nyezdsek 2020. 6vi
kdlts6gvetdsi t6mogat6s6ra kiirl p 6ly6zatlal kapcsolatban

A Szegedi Gdrdg Nemzetisdgi Onkorm6nyzat aggiiyit fogalmazza meg a nemzetis6gi
kulturalis kezdemdnyezdsek 2020. 6vi k61ts6gvet6si t{imogat6sfua meghirdetett pilylzar
(I{EMZ-KUL) kiir6s6nak azon fj elemeivel kapcsolatban, amelyek 6rtelm6ben m6r egyh6zak
is p6ly6zhatnak ebben a kateg6ri6ban, valamint hogy az elbirril6s sor6n el6nyt 6lveznek a
helyi egyhrizakkal koz<jsen megval6sitott programok, illetve a hit6letet er6sit6 irtmenti
keresztek 6llit6sa, fehijitdsa, valamint a teremtdsv6delem 6rdekdben v6gzett tevdkenys6g.

Agg6lyainkat az al6bbiakkal indokoljuk:

A magyarorsz6gi nemzetis6geknek, kdztiik a gdrdgnek, az 6nazonoss6guk meg6rzdsehez,
dpolSsahoz, er6sitdsdhez 6s 6ldidkit6sdhez, yalamint a t6rl6nelmi hagyom6nyaik, nyelviik
meglrzdsehez 6s fejlesztdsdhez, targyi 6s szellemi kultur6juk 6pol6s6hoz 6s gyarapit6sdhoz
fiiz6d<i kdzdss6gi jogaik a nenrzetisdgi szervezeteken keresztiil, jellemz6en nemzetisdgi
dnkormdnyzatokon 6s nemzetisdgi civil szervezeteken, illetve azokhoz 1artoz6 int6zmdnyeken
keresztiil keriilnek kifejez6ddsre. A hagyom6nyoknak, a targyi 6s szellemi drciks6gnek
term6szetesen ftszdt kdpezi a nemzetisdgi kdzciss6g vall6si, hit6leti, 6s ezekkel
dsszefriggdsben 5116 6pitett cirdksdge is, amely 6pol6s6ban a Szegedi Gcirdg Nemzetisdgi
Onkorm6nyzat mindig is egyiittmrikcidcitt valamely egyhfuzd., vagy ahhoz kdthet6
szeruezettel, szemdllyel. A legut6bbi krlzgyiildsrink 3912019. (X.08.) sz. hatirozat|val pl. az
,,Orthodox Hitval6k Imakdnlve" 1861 (Popovics J6nos fordit6sa gdrdg eredetib6l) c. reprint
kiadrisdt trimo gatj uk.



A nemzetis6gek kultur6lis auton6mi6j 6nak megval6sit6sa a nemzetis6gi szervezetek
kompetencirija. Szegeden a Szegedi G6rrig Nemzetis6gi Onkormdnyzatd, a Csongrdd Megyei
G6rcig61t Kultur6lis Egyesiilet66, valamint az orszagos hat6kcinjr gdrog nemzetisdgi
szervezetek6. Ezen tev6kenysdgtik, valamint az egyhhzak hit6leti tevdkenysdge kdzdtt lehet
6tfedds, de azonossd,g semmifelekdppen. Nincs olyan egyh6z, amelynek kozdss6gdhez csak
egy nenrzetisdg Iagtrai i'artozna,6s nincs olyan nemzetisdg, amelynek tagjai csak egy egyltlz
kdzdssdg6hez tarlozn6nak. A magyarorsz6gi gdr6gs6g, azon beliil a szegedi, vall6si, felekezeti
tekintetben tagolt, amit :,l'gy a 2011. dvi n6pszriml6l6s, mint egy az egyesiileti tagsdgunkon
beliil v6gzett 6s publik6lt felmdrdssel is al6 tudunk tdm asztani. Az egyhdzak nem nemzetisdgi
szelezetek, ds legkev6sb6 egy nemzetisdget k6pvisel6 szervezetek, ami a nemzetisdgi
szervezetek eset6ben egydbk6nt piiytnati felt6te1. A magyarorszdgi g6r<ig nemzetisdgnek
sincs saj 6t egyhaza, mint ahogy egyetlen nemzelis6gnek sincs. Akkor sincs, ha dr.rmag6t
valamelyik egyh6z akk6nt titul6ln6. Ez tem6szetesen nem jelenti a civi1, dnkormrinyzati 6s
egyhini szflra kdzdtti egytlttmtlkdd6s sziiks6g6nek tagad6s6t, de mivel uz egyhazak nem
nemzetisdgi szervezetek, illetve bizonyos 6rlelemben interetnikusak (ez a konkr6t pitlydzatnal
a civil szervezetek eset6ben kiz6r6 ok) 6n6ll6 p6lydz6suk nem helyes.

A nemzetis6gi szervezetek, jellemzoen a nemzetisdgi dnkormdnyzatok a kdzfeladataikat
kdzremrikddokkel egyiittmrikddve, vagy rajtuk kereszti.il is megval6sithatjitk. Ezek az
cinkormdnyzatok feladatalapir t6mogatds6nak szempontrendszer6ben nevesitve is vannak: civil
szervezetek 6s egyh6zak, de lehet ez M egyetemi, kutat6i vagy egy6b szfen rs. Az
egyiittmtikdd6k ktjr6ben prioritiisokat fel6llitani felillr6l, nem felt6tleniil szolgitlja a
nemzetis6gi krizdssdgek kultur6lis <inrendelkez6si ig6ny6t, illetve sdrti azoknak a nemzetisdgi
szervezeteken keresztil k6pviselt drdekeit.

A magyarorsz6gl, 6s azon beliil a szegedi gdrdg kdzossdg sosem fogalmazott meg ez id6ig
ig6nyt ritmenti kereszt fel611it6sira. Az a kulturalis auton6mi6nk megval6sul6s6hoz nem j6rul
hozzii. Amennyiben az ilyen jellegLi kezdemdnyez6sek a p\lyinati kiir6s szerint elonyt
6lveznek, akkor a kozdss6giink val6s kultur6lis igdnyei h6tr6nyba kertilnek. Fontos
leszogezni, hogy ezzel nem a keresztdllit6s sziiksdgessegdt kdrdojeTezztik meg ott, ahol az
adott egyhttzkozsdg ezt szeretn6 terui.

A teremt6sv6delem a k6ztudatban egyelcire nem meghonosodott, a nemzetis6gek kulturrilis
6leI6hez aligha kdthet6 fogalom. Az ezzel kapcsolatos tev6kenys6g mibenldte, 6s ebb6l
fakad6an a sziiksdgessdge ismeretlen, sziiks6gess6ge a nemzetisdgi auton6mia megteremtdse
szempontj 6b6l megk6rd6j elezhet6.

A lentebb leirtak alapjdn kerjtik a Magyarorszagi Cdrdgdk Orszdgos Onl<ormdnyzardr ds a

Magyar Orsz6ggyiil6s gdr6g nemzetis6gi sz6sz616jii, hogy a k6rdds megvitatrisa soriin vegy6k
frgyelembe a szervezetiink aggrilyait is.

7. napirendi pont: A 2019. okt6ber 13. nemzetisdgi v6laszt6sokat megeloz6 kampZlny sor6n a

k6zossdgiink tagjaihoz drkezo kiadvdnyokkal kapcsolatos vissza6ldsre utal6 .jelensdg

mesfogalmaz6sa



El<iterjeszt6: Purosz Alexandrosz: A Szegedi Gdrdg Nemzetisdgi Onkorm6nyzat szdkhelyere

6vek 6ta jtir a Magyarorsz6gi Gordgok Orszrigos OnkormAnyzat6nak lapja, az Ellinismos,

amelynek te{esztdsdt t<jbb 6ven keresztiil az onkormdnyzatunk is tdmogatta. Mdg kor6bbi

kolts6gcscikkent6 megdllapod6sunt nyomiin a lap tcibb pdld6nyban szokott a sz6khelyiinkre

meg6rkezni, hogy Szegeden mds cimre ne kelljen megkiildeni. A lap legut6bbi, 2019. jirlius-

augusztus-szeptemberi szima nem erkezett meg a sz6khelyiinkre, ellenben tribbek

visszajelz6se alapjhn az hi iett ktildve a Magyar-Gorog Tudom6nyos is Kulturrilis Uzleti
Taniics kampriny-cimlist6jfra, teh6t azon szegedi polg6rok szfunAra, akik szerepelnek a gorog

nemzetisdgi ndvjegyz6kben, 6s akik kordbban megkapt6k a Kukumzisz Gycirgy 6ltal elncikcilt

Uzleti'fan6cs To Programma mas (Programunk) cimri v6laszt6si lapj 6t is. Mivel 1'enn6ll

annak a gyantj a, hogy a Magyar,Gcirdg Tudominyos es Kulturdrlis Uzleti Tanacs a
Magyarorsz6gi Gorogcik Orsziigos Onkormiinyzatanak forr6sait 6s eszkcizeit felhaszn6lva

v6gezte a kamp6nytev6kenysdgdt, javasolom, hogy a fentebb v6zolt megfigyeldsr6l

t6jdkoztassuk a Magyarorszdgi Gorcfgok Orsz6gos Onkormdnyzat6nak testiilet6t.

A testiilet 3 igen szavazattal a kcivetkez6 hati$ozatothozza

5312019. (XI.26.) sz. Szegedi Giiriig NO k6pvisel6testiile tihat|rozat

HATAROZAT

A Szegedi Gdr6g Nemzetisdgi Onkormanyzat megitel6se szerint alapos a gyanf ana
vonatkoz6an, hogy a Magyar-Gorcig Tudom6nyos 6s Kultur6lis Uzleti Tan6cs a
Magyarorsziigi Gortigdk Orszdgos Onkormanyzatanak fondsait ds eszkdzeit felhaszn6lva
v6gezte a kamp6nytevikenysdg6t. Ezt a testi.ilet az alibbiakkal timtasztja al6:

A Szegedi G<ircig Nemzetisdgi Onkormanyzat szdkhelydre 6vek 6ta j6r a Magyarorsz6gi
Gdrcigcik Orsz6gos Ontorm6nyzatdnak lapj a, az Ellinismos, amelynek terjesztdsdt tobb 6ven
keresztiil az dnkorm6nyzatunk is tiimogatta. M6g kordbbi k<lltsdgcsdkkento meg6llapod6srurk
nyom6n a lap tribb pdld6nyban szokott a szdkhelyrinkre megdrkezni, hogy Szegeden miis
cimre ne kelljen megkiildeni. A lap legut6bbi, 2019. jrilius-augusztus-szeptemberi szdma nenr
6rkezett meg a szdkhelyrinkre, ellenben tdbbek visszajelzdse alapjdn az ki \ett kiildve a
Magyar-Grirdg Tudom6nyos ds Kultur6lis Uzleti Tan6cs kamprlny-cimlistitjbra, Iehat azon
szegedi polgiirok szamiaa, akik szerepelnek a gdr6g nemzetis6gi n6vjegyz6kben, 6s akik
kor6bban megkapt6k a Kukumzisz Gytirgy riltal elncikdlt Uzleti Tandcs To Programrna mas
(Programunk) cimri vuilaszt6si lapj 6t is. Mivel fenn6ll amak a gyanirja, hogy a Magyar-Gcircig
Tudomrinyos 6s Kultur6lis Uzleti Tan6cs a MagyarorszSgi Gdrdgcik Orszrigos
Onkorm6nyzatdnak fon6sait 6s eszkdzeit felhaszndlva vlgezte a kampiinytev6kenysdgdt, a
fentebb vdzolt megfigyeldsrol t6j dkoztatj uk a Magyarorszt'tgi G6rrig6k Orszdgos
0nkormrinyzatdlak testiiietdt.
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8. napirendi pont: Egyiittmrikod6si meg6llapodris al6ir6sa a Csongr6d Megyei Gorogdk

Kultur6lis Egyestiletdvel a 2020. 6v m6jus6ban megval6sul6 kiemelt jelent6sdgri

rendendezv6nysorozat k6ltsdgeinek megosztds616l

El6terjeszt6: Dr. Kosztopulosz Andredsz: Javasolom, hogy az egyiittmrikdddsi meg6llapod6st

a 4. sz. melldklet alaplan fogadjuk el.

A testiilet 3 igen szavazattal a kdvetkez6 halirozatothozza:

54/2019. (XI.26.) sz. Szegedi Gdriig Nd k6pvisel6testiiletihatirozat

HATAROZAT

A Szegedi Gdrrig Nemzetisdgi On kormany zat a 2020. dv m6jus6ban megval6sul6 kiemelt
jelent6s6gii rendendezv6nysorozat kdlts6geinek megosztr{s 6161 a 4. sz. mell6klet szerinti
meg6llapod6st irja al6 a Csongr6d Megyei Gdr6gcik Kultur6lis Egyesiiletdvel.

9. napirendi pont: A 3512019. (X.08.) sz. hat|rozaltal a sz6khelyiinkon befogadott

6korl.6rtdneti vet61ked6 dijainak meghatriroz6sa

El6terjeszto: Dr. Kosztopulosz Andre6sz: megtiszteltet6s sz6munkra, hogy a SZTE

Okoddrt6neti Tanszdke ismdtelten n6lunk szervezi meg a vetdlkedot. Javasolom, hogy az elso

3 helyezett csapat 20.000 Ft drtdkben kapjon kdnyveket t6liink Fejezetek Gcircigorszdg irjkori
tciftdnetdb6l, valamint Kcizdleti ds politikai viszonyok az antik vil6gban cimmel. A
rendezv6nyre november 30-6n keriil sor.

Purosz Alexandrosz: A Csongr6d Megyei Gdrdgdk Kultur6lis Egyesiilete elndkek6nt v6llalok
egy kis t6nctanitdsl es pizz|t a r6sztvev6k-nek.

A testiilet 3 tgen szavazattal a k6vetkez6 hataro zatolhozza:

5512019. (XI.26.) sz. Szegedi Giiriig NO k6pviselaitestiileti hat{rozat

HATAROZAT

A Szegedi Gdrdg Nemzetis6gi Onkorm6ny zat a SZTE 6kofidft6neti Tanszdke 6hal az
dnkormdnyzat szdkhely6n szeNezett vet6lked6 els6 3 helyezett csapat tagjai szrim6ra 20.000
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Ft 6rt6kben k6nyveket ad, Fejezetek GorAgorszdg tijkori tifteneftb6l, valamint Kazdteti ds
politikai viszonyok az antik vildgban cimmel.

10. napirendi pont: 5 db kdnyv rendeldse a k6nyvt6runk szitmlra szegedi gorog

kdzdssdgiink tagia 6lta1 irt kcinyvb6l: Purosz Leonidasz, Egy f6rfi sosem hagyj a fdlbe

Eloterjeszt6: Dr. Kosztopulosz Andredsz: javasolom, hogy v6s6roljunk a k6nyvt6runk

sz(tm|ra Purosz Leonidasz, Egy fdrfi sosem hagyj a f6lbe c. irjoman megjelent kotet6bol,

mivel 6 a szegedi gcirog kozdss6g tagia, 6s a Magvet6 legi{abb kdltdje is egyben.

A testliiet 3 igen szavazattal a k<ivetkez6 h ati)xozatothozza:

5612019, (XI.26.) sz. Szegedi Giiriig NO k6pvisel6testiile ti hat|rozat

HATAROZAT

A Szegedi Gdrog Nemzetis6gi Onkornanyzat 5 pdldanlt viisiirol a kdnyvtiira sz6m6ra Purosz
Leonidasz, Egy f6rfi sosem hagyja fdlbe c. kdtetdb6l. A vrisarlz{s oka, hogy Purosz Leonidasz
a szegedi gdr<ig kdzdssdg tagja, 6s a Magvet6 legitabb kdlt6je is egyben.

11. napirendi pont: Javaslat k6pvisel6i tiszteletdij fizetdsere

El6terjeszto: Dr. Kosztopulosz Andre6sz: Javasolom, hogy 2019-ben a Szegedi Gcircig
Nemzetis6gi Onhormrinyzat fizessen tiszteletdijat az dnkorm6nyzati k6pvisel6k tes'zere, az
al6bbiak szerint: ellrok 10.000F1/h6, onkorm6nyzati kdpviselok fejenkdnt: 5.000Ft/h6. A
k6pviseloi tiszteletdijat 2019. december 10-6n egy osszegben fizesse ki az onkorm6nyzat.

57 I 2018. (XI.26.) sz. Szegedi Giirii g NO k6pvisel6testiile ti hatdvoztt

HATAROZAT

A Szegedi Gdrdg Nemzetis6gi Onkorm6nyzat a 2019. 6vre tiszteletdij at fizet az
<inkorm6nyzati k6pvisel6k reszere, M al6bbiak szerint: elncik 10.000F1/h6, <inkorm6nyzati
k6pvisel6k fejenk6nt: 5.000Ft/h6. A k6pvisel6i tiszteletdijat 2019. december iO-tln egy
osszegben fizesse ki az <inkon'ndnyzat.

A hatltrozat hatdlyba l1pdsdnek ideje: azonnal
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Dr. Kosztopulosz Andrefsz; Amennyiben nincs tdbb megbesz6lni val6, zixjt:k a mu
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a)/1(/tl
\j^,.^ r,_______

Purosz Alexandrosz

j egyz6k6nyv-hitelesit6

A k6pvisel6k 17:30-kor elhagyjrik az ii16st.

Szeged,, 2019 . 11 . 26 .

,r/ r fl il ,,
'SA'obg\^u" 

-X/ e)-^'

Dr. Kosztopulos z AndreAsz

levezetl elnok

6t?u;a\,
5:* n'?

q* 
' 
ttt

1-]



4.q" ^rll.lLl*L

SzEGEDI G0RoG runuznusrcl 6wxoRtrlAruyzlr
SzERVEzETI ns nr[ixonrst szeeAryzer

A Szegedi Gorog Nemzetis6gi Onkormdnyzat [a tovAbbiakban: Nemzetis6gi
0nkorm6nyzatJ a nemzetis6gek jogair6l sz6l6 2011,.6vi CLXXIX. tory6ny 113. g aJ pontja
[a tov6bbiakban: Nj, tv,] alapjdn a Nemzetis6gi 0nkormiinyzat szervezeti 6s miikod6si
szabAlyzatlt az al6bbiak szerint 6llapftja meg.

I. FEJEZET

Altal6nos rendelkez6sek

1-./ A Nemzetis6gi Onkormdnyzat elnevez6se magyarul: Szegedi Gorog Nemzetis6gi
0nkormdnyzat
2./ A Nemzetis6gi Onkormdnyzat elnevez6se gorogril: Au.co6rolrc1o1 Eltrrivcov Xdyxev.c
3./ A Nemzetis6gi Onkorm lnyzat sz6khelye: 672L Szeged, Osztr6vszky u. 6.

[Nemzetis69ek HdzaJ
4./ A Nemzetis6gi 0nkormdnyzat kozvetlen m6don v6lasztott helyi nemzetis6gi
onkorm6nyzat.
5./ A Nemzetis6gi Onkormdnyzat kormAnyzati funkci6 szerinti Cofog-szdma: 011140.

II. FEJEZET
A Nemzetis6gi 0nkormdnyzat jelk6pei, iinnepe

1./ A Nemzetis6gi 0nkormdnyzat cimere: Hdrom r6szb6l AII. FelLil a gorog zAszl6, alul
Szeged Megyei Jogri V6ros cimerpajzsdnak jobb oldali mezeje, kozottr-ik pedig a
napszimb6lum ldthat6. Ut6bbi motfvum kifejezi a napf6nyes Hellasz 6s a napf6ny viirosa
kozti kapcsolatot.

2./ A Nemzetis6gi 0nkormAnyzat pecs6tje: kor alakf, felul a peremmel piirhuzamosan a
kovetkez6 szoveg olvashat6: Szegedi Gorog Nemzetis6gi 0nkormdnyzat, alatta, a vele
pfrhuzamosan fut6 grirog nyelvii szoveg: Auto6Lolrcqoq El-lrjvotv Xdyrcev.c.

III. FEJT;ZET
A nemzetis6gi iinkormdnyzati testi.ilet

A Nemzetis6gi 0nkorm6nyzat testrilete 3 f6 k6pvisel6b61 6ll.

IV, FE}EZET
A testiilet miikiid6se, iil6seil

t./ Szeged, Megyei Jogri Vdros Onkormdnyzata - a vele kotott megdllapodds szerint - a
Nemzetis6gi 0nkormiinyzat miikcid6s6t a Szegedi Nemzetis6gi 0nkormdnyzatok
Tdrsuldsa eltal miikodtetett Nemzetis6gek HAzlhan (67 21, Szeged, 0sztr6vszky u. 6.)
biztositja a nemzetis6gi onkorm6nyzati feladatok elldt6sehoz szr-iks6ges tiirgyi-technikai
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eszkozokkel felszerelten, mig ugyanitt bizrositja a 2011,. 6vi CLXXX. torv6ny 80. S [1]
bekezd6s bJ-fJ pontjaiban meghatdrozott feladatok elldt6sdhoz sziiks6ges szem6lyi
feltetelcket. A Szegedi Nemzetis6gi 0nkorm6nyzatok Tdrsuldsa 6lral nyujtott
szolgdltatdsok ig6nybe v6tele a Szegedi Nemzetis6gi Onkormdnyzatok T6rsul6sa 6s a
Nemzetis6gek H Aza szabilyzataiban foglaltak szerint val6sul meg.
2./ A testiilet alakul6 6s rendes iil6st tart. Evente 4 ril6s kotelez6. A testrilet elncikb6l,
helyettesb6l 6s egy tagb6l dll.
3./ A testrilet sziiks6g szerinti osszehiviisdr6l az elnok drint.
4./ Az elnokhoz a testr.ilet osszehivdsiira irAnyul6 ig6nyt a Nemzetis6gi Onkormiinyzat
sz6khely6n kell benyrijtani a jogosultaknak, Az elnrjk felel6s az6rt, hogy az el6rhet6s6gi
cim folyamatosan fogad6k6sz legyen.
5./ Az elnoknek a testliletet ossze keil hivnia az ig6nybejelent6st kovet6 legk6s6bb 5
napon belLil a meghiv6 kikLild6s6vel,
6. / Amennyiben az elnok az eI6z6 pontokban frtal< szerint nem hfvja ossze a testuletet,
liugy azt akaddlyoztat6snak kell tekinteni, 6s az elnok helyett - halad6ktalanul - az
elnokhelyettes jir el. Az elnokhelyettes akaddlyoztatdsa eset6n a 3. tag int6zkedik az
osszehivdsr6l.
7./ A meghiv6t a k6pvisel6knek, Szeged Megyei Jogfr V6ros Cimzetes F 6jegyz6j6nek 6s az
6rintett szem6lyeknek kell kikiildeni elektronikusan.
B./ A meghiv6kat legaliibb 5 nappal az ril6s el6tt ki kell krildeni.
9./ Az il6s osszehivAsiira jogosultak vonatkoz6 indftvAnydnak tartalmaznia kell az iil6s
napirendj6t, annak indokdt, valamint az inditvdnyoz6k nev6t, sajdt kezf alAirlsat.
10./ A testrileti ril6st a Nemzetis6gi 0nkormdnyzat elnoke az ril6s hely6t, napjdt 6s
kezd6si id6pontjet, valamint a napirend megjelol6s6t tartalmaz6 meghiv6val hivja ossze.
11./ A napirendi pontokhoz kapcsol6d6 el6terjeszt6seket, azok mell6kleteivel (az el6ad6
megnevez6s6velJ egyritt a testuleti iil6s napjiit megel6z6 legaldbb 2 nappal kell
megktildeni elektronikusan.

A testiitreti iil6s taniicskozesi rendjez
1-./ A testtilet hatArozatk6pes, ha az Lil6sen, 6s az adott dont6s meghozataliinAl a
Nemzetis6gi Onkormf nyzati k6pvisel6inek trjbb mint a fele jelen van.
2./ AhatArozatk6pess69 megAllapitdsa so16n a jelenl6v6 6rintettet, a dont6shozatalb6l
kizdrt k6pvisel6t, tovdbbe a be nem toltott k6pvisel6i helyet a jelenl6v6k l6tsziimdba be
kell sz6mitani,
3./ A javaslat elfogaddsdhoz legalibb k6t k6pvisel6 igen szavazata szril<s6ges.
4./ Az elnok az el6terjeszt6sben szerepl6 6s avita sor6n elhangzott javaslatokat
egyenk6nt bocs irt'1a szavazAsra, rigy, hogy el6bb a m6dosit6 6s kieg6szft6, majd az eredeti
javaslatokat teszi fe| szavazAsra. Szavazni el6szor igen, majd nem szavazatokra, v6gril a
tart6zkoddsra vonatkoz6 elnoki k6rd6sre adand6 vdlaszk6n! k6zfelemel6ssel lehet. A
szavazAs eredm6ny6nek megdllapftdsa utdn az elnok felolvassa a haterozatot.
5./ A Nemzetis6gi Onkormdnyzat testrilet6nek dtint6shozatal6b6l kizdrhat6 az, akit, vagy
akinek a hozzAtartoz6jAt az r-igy szem6lyesen 6rinti. A k6pvisel6 koteles bejelenteni a
szem6lyes 6rintetts6get" A kiz6r6sr6l az 6rintett k6pvisel6 kezdem6nyez6s6re vagy
b6rmely mds nemzetis6gi onkorm6nyzati k6pvisel6 javaslatiira a testrilet dont.
6./ A testf.ilet drint6s6t hatdrozatr formAbanhozza.
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7./ A hatArozatokat naptdri 6venk6nt kezd6d6en folyamatos sorszemmal, 6vszdmmal 6s
naptiiri nappal, valamint a nemzetis6g nev6nek rovidft6s6vel kell jelolni a kovetkez6l<
szerint: sorsz6m /6v (h6, nap) Szegedi Gorog N0 hatdrozat.
B./ A jegyz6kdnyv eredeti p6lddnydnak elviilaszthatatlan mell6kleteit k6pezik a meghiv6,
a kozmeghallgatds16l sz6l6 kozlem6ny 6s az el6terjeszt6sek.
9./ A jegyz6kdnyv 6s el6terjeszt6sek rogzit6s6r6l, tArol6s6r6l, hozzAf6rhet6s6g6r6l az
elnok a Nemzetis6gi 0nkormAnyzat sz6khely6n gondoskodik.
10./ Magyar nyelvfi jegyz6konyv eset6n 3, k6tnyelvii eset6ben 5 munkanapon beli.il kell
azt megklildeni Szeged Megyei fogri Vilros Cimzetes F 6jegyz6j6nel<, mig 15 napon behil
feltolti a torv6nyess6gi felLigyelet irAsbeli kapcsolattart6 fehilet6re.
11./ A Nemzetis6gi 0 nkorm Anyzatot az Informdci6s rinrendelkez6si jogr6l 6s az
informiici6szabadsiigr6l sz6l6 207L.6vi CXII. torv6ny [tovdbbiakban: Info. tv.) alapjiln
kozz6t6teli kotelezetts69 terheli a testuleti iil6sei meghiv6i, el6terjeszt6sei, testtileti
ril6sek jegyz6konyvei, hozott hatlrozatai, valamint az ezek alapjdn megkotott - nett6
otmilli6 forintot el6r6 vagy azt meghalad6 6rt6kf - szerz6d6sei tekintet6ben, amely
kotelezetts6g6t a sajdt honlapjSn teljesiti.

A ktizmeghallgatiiLs rendi e
t./ A l<otelez6 kozmeghallgatds id6pontjdnak 6s hely6nek kitiiz6s6r6l 6s nyilv6nossd
t6tel616l az elnok gondoskodik a helyi m6di5ban. A kozmeghallgatAst a testrilet tartja.
2./ A nemzetis6gi koz6rdekii rigyben biirki k6rd6st tehet fel, a szriks6ges tej6koztatesr
meg kell adni.
3./ A kozmeghallgatdsr6l jegyz6konyvet kell k6sziteni.

V. FEJEZET
A testiilet tagjai, a k6pvisel6k jogdll:isas

1./ A k6pvisel6 a nemzetis69 6rdekeit k6pviseli. R6szt vesz a Nemzetis6gi 0nkormdnyzat
testrileti dont6seinek el6k6szft6s6ben, a dont6sben 6s a v6grehajtds megszervez6s6ben.
2. A Nernzetis6gi 0nkormiinyzati k6pvisel6je
a] a testr.ileti ril6sen az elnokt6l, elnokhelyettest6l, a bizotts6g elnok6t6l, a helyi
onkormiinyzat jelen l6v6 k6pvisel6j6t6l nemzetis6gi onkormiinyzati rigyben
felvildgositiist k6rhet, amelyre az ril6sen sz6ban, vagy legk6s6bb tizenot napon belLil
ir6sban 6rdemi vdlaszt kell adni,
bJ k6r6s6re iriisbeli hozzdsz6lSsit a jegyz6konyvhoz kell mell6kelni, k6r6s6re
v6lem6ny6t sz6 szerint rogzfteni kell a jegyz6krinyvben,
c) megbizAs alapjdn k6pviselheti a Nemzetis6gi 0nkormdnyzat testr.ilet6t,
dJ koteles r6szt venni a testrilet munkdjdban,
e) megbizatAsAnak ideje alatt legaldbb egy alkalommal koteles r6szt venni a Csongriid
Megyei Korm6nyhivatal dltal szervezett ingyenes k6pz6sen.

VI. FEJEZET
A nemzetis6gi iinkormdnyzat bizottsdga+

1./ A Nemzetis6gi Onkormanyzat testrilete bizottsAgot hozhat l6tre, amely legatdbb 3
f6b6l all. A bizottsdg legalSrbb l k6pvisel6je a Nemzetis6gi 0nkormdnyzar ragja.
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2./ AY:izottsS,g feladatko16ben el6k6sziti a testrilet drint6s6t.

VII. FEJEZET
Az elniik, elntikhelyettes, iisszef6rhetetlens6g, m6ltatlansdg, dijazlss

1./ A testrilet tagjai sor6b6l tdrsadalmi megbizat6sri elnokot vAlaszt, aki iriinyiqa a
testlilet munkdjdLt, k6pviseli a Nemzetis6gi 0nkormiinyzatot.
2./ Az elnok Szeged Megyei Jogri VAros Onkorm6nyzatiinak Kozgyiil6s6n ul6s6n 6s a
bizottsagi ril6s6n taniicskozdsi joggal r6szr. vesz, javaslatot tehet a helyi onkormdnyzat
feladatko16be tartoz6, a nemzetis6gi jogokat kozvetlenril 6rint6 tigy megtiirgyalds6ra
3./ Az elnok az osszef6rhetetlens6gi eljdrdst dokumentdlja, a nyilatkozatokat,
feljegyz6seket stb. az elnokhelyettesnek folyamatAban rendelkez6s6re bocsetja.
4,/ Az elnok akad6lyoztatdsa eset6n az elnok jogkcir6t az elnokhelyettes gyakorolja.
5/ A Nemzetis6gi Onkorm6nyzat testulete az elnok6nek, elnokhelyettes6nek, tagjiinak,
valamint az Altala l6trehozott bizottsdg elnok6nek 6s tagjdnak - a Nemzetis6gi
0nkormiinyzat kolts6gvet6se terh6re, a nemzetis6gi kozfeladat-ell6tds vesz6lyeztet6se
n6lkril - tiszteletdfjat, term6szetbeni juttatdst 6llapfthat meg.
6./ A Nemzetis6gi Onkormdnyzati k6pvisel6nek a tev6kenys6g6vel osszefiig 96, Altala
el6legezett, szamldval igazolt, sztiks6ges kdlts6g6t meg kell t6riteni. A k6pvisel6i
krilts6gek kifizet6.s6t az elnok enged6lyezi.
7./ A lekoszcin6 elnok a megbizat6sa megsziin6s6t kovet6 harminc napon beliil,
tiszts6g6b6l tort6n6 felfiiggeszt6se eset6n hdrom napon behil iitadja munkakor6t az [j
elnoknek, ennek hidnydban az elnokhelyettesnek, ennek akaddlyoztatdsa eset6n a
harmadik tagnak,

VIII. FEJEZET
A Nemzetis6gi Onkorm6nyzat feladat- 6s hatdskiiree

1./ A Nemzetis6gi Onkormdnyzat - jogszabdlyi keretek kozott - 5t nem ruhfzhat6
hatfskor6ben, min6sitett tobb s6.ggelhatarozza meg torv6nyes miikod6s6nek felt6teleit.
2./ A Nemzetis6gi 0nkormdnyzat kotelez6 kozfeladatait elldtja.
3./ A Nemzetis6gi 0nl<ormdnyzat onk6nt v6llalhat tovdbbi feladatokat.

IX. FEIEZET
A Nemzetis6gi Onkormiinyzat vagyona, bev6telei, gazddlkoddsaT

1./ A Nemzetis6gi 0nkormanyzat vagyona a nemzetis6gi koziigyek ell6tdsdt szolg6lja
2./ A Nemzetis6gi Onkormdnyzat bev6teleivel 6s kiaddsaival kapcsolatban a tervez6si,
gazdAlkoddsi, ellen6rz6si, finansziroz6si, adatszolgSltatdsi 6s beszdmoldsi feladatok
ellAtdsdr6l Szeged Megyei Jog(l Veros Polgdrmesteri Hivatala gondoskodik.
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3./ A Nemzetis6gi Onkormdnyzat gazdAlkodAsAnak v6grehajt6 szerve a Polgdrmesteri
Hivatal.
4./ A Nemzetis6gi 0nkormdnyzat a kolts6gvet6si gazdiilkodiisAval 6s p6nzelliitSrsdval
kapcsolatos minden p6nzforgalmdt a 12067008-01,3 32901-001000 06 sz. f6sz6mlAn
bonyolit, amely szAmla felett a Polgdrmesteri Hivatal 6ltal bejelentett szem6lyeknek van
rendelkez6si j ogosultsdga,

x, FEIEZET
Egyiittmfikiid6s Szeged Megyei f ogri Vdros 0nkormiinyzattal

.,L./ A Nemzetis6gi 0nkormAnyzat megdllapoddst kotott a Szeged Megyei Jogri Vdros
Onkormenyzattal a Nj. tv.80. $-dra alapitottan.
2./ A Nj, tv, 80. $ [4] bekezd6s6ben rogzitett kotelezetts6g v6grehajtdsa 6rdek6ben a
jelen szabAlyzat elv6laszthatatlan r6sz6t k6pezi az 1./ pontban hivatkozott
meg6llapod6s.

XI, FEIEZET
Ziir6 rendelkez6sek

1./ A Szegedi Gorog Nemzetis6gi Onkormilnyzat szervezeti 6s miikod6si szab|lyzata az
elfogaddsdt kovet6 napon l6p hatdlyba. Ezzel egy id6ben a koriibbi szervezeti 6s
miikod6si szabAlyzat hatitlyiit veszti.
2./ Az itt nem szabillyozott k6rd6sekben a 201,L. 6vi CLXXIX. torv6ny rendelkez6seit
6rLelemszer(en kell alkalmazni.
3./ A k6pvisel6testrilet n6vjegyz6k6t 6s a nemzetis6gi onkormf,nyzat korb6lyegz6j6nek
lenyomatdt az 1,. sz. mell6klet tartalmazza.
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1,. sz. mell6klet: A k6pvisel6testtilet n6vjegyz6ke 6s a nemzetis6gi cinkormdnyzat
kdrb6lyegz6j6nek lenyomata

A Szegedi Grirog Nemzetis6gi Onkormdnyzat nlvjegyzlkel

Dr. Kosztopulosz Andredsz, elnok
Erd6lyi Marian, elnokhelyettes
Purosz Alexandrosz, tag

A Szegedi Gcirog Nemzetis6gi 0nkormdnyzat l- db. krirb6lyegz6j6nek lenyomata:
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A Szegedi Giiriig Nemzetis6gi 6nkormdnyzat
p6nziigyi ellenjegyz6si, kiitelezetts6gv6lla16si, szakmai teljesit6s igazol{si, 6w6nyesit6si 6s

utalvf nyozf si sznls 6ly zata

Az 6lramh6ztafi6sr6l sz6l6 201 1. dvi GXCV. tow6ny 36-38. g-a 6s az 6llamh6ztart6sr6l s2616
tdrvdny vdgrehajt{sa6l. sz6l6 3681207I. (XII. 31.) Korm. rendelet 45-60. g-a alapj an a
Szegedi Gorcig Nelnzetisdgi 0nkormrinl zarnriI t6neno pdnzi.igyi ellenj egyzesere.
kcitelezetts6gek vdl1al6sara, a kiad6sok ds a bevdtelek teljesit6s igazolls|ra, 6rv6nyesitdsere,
utalv itny oz6s6ra az al6bbi rendelkezdseket kell alkalmazni.

I.
Kiitelezetts6gvdlla16s p6nziigyi ellenjegyz6se

1. Pdnztigyi ellenjegyzds kiz6r61ag a kiitelezetts6gv6llal6st 6s a teljesit6st megelozoen, 4z
ellenjegyz6s d6tumdnak megjelcil6sdvel, a 3. sz. mell6klet szerinti szdvegszerkesztovel ifi,
vagy b6lyegz6vel rogzitett szdvegez6ssel, ir6sban lehet, a IIl5. pontban felsorolt gazdas gi
esem6nyek kiv6tel6vel.

2. A penz;jgyi ellenjegyz6nek ellenjegyzdst megel6z6en meg kell gy6z6dnie arr61, hogy:

a. A j6v6hagyott kdlts6gvet6s fel nem haszn6h, illetve le nem k616tt, a
kcitelezetts6gv6llalas titrgy|val cisszeftigg6 kiadrisi el6iranyzata rendelkezdsre rill,
illetve a befoly.t vagy a megtervezett 6s v6rhat6an befoly6 bev6tel biztositja a
fedezetet

b. A kifizet6s id6pontj6ban a fedezet rendelkez6sre 611.

c. A kotelezetts6gv6llal6s nem s6rli-e a gazd|lkoddsra vonatkoz6 szabalyokat.

d. A kotelezetts6gv6llal6s a Kaszper programban rdgzitdsre keriilt.

3. Az Avr. 55. $ (2) bekezd6s g) pontja szerint a helyi nemzetis6gi onkorm6nyzat nevdben
v6llalt kdtelezetts6g eset6n a kotelezettsdgvrillal6s el1enj egy zeslre a Kozgazdasiigi Iroda
vezet\je jogosult, akaddlyoztat6sa esetdn a helyettesitdsdre ir6sban meghat almazott
szemdlyek. A p6nziigyi ellenjegyz6 6s helyettese(i) nev6t ds al|iri.satl a 4.s2. melldklet
tarlLalmazza.

4. Ha a kdtelezetts6gv6llal6s nem felel meg az Avr. 54. $ (3) bekezdds6ben eloirlaknak, a
p6nzLigyi ellenjegyz6 en6l ir6sban tajekoztatla a kdtelezettsdgv6llal6t 6s amennyiben
nem a nemzetis6gi dnkorm6nyzat vezdtole a kdtelezetts6gv6llal6, irgy - a
kdtelezettsdgv6llal6 szerv vezetdj6t is.

II.
Kiitelezetts6gvrillal:ls

1' Kdtelezetts6gv6llal6snak min6siil az a fog\alkoztat6sra ir6nyul6 jogviszony 1dtesit6sdr61,
szeru6d6s megkdt6s6r6l, tdmogatas biztositdsar6l, illetve m6s p6nzben kifej ezhet6 6r16kri
szolg6ltat6s teljesit6s6re iranyul6 kdtelezettsdg v6l1al6sr61 sz6l6, szab yszeriien megtett, a
kolts6gvet6si eloir6nyzatok terhdre v611alt ir6sos nyilatkozat (kivdve jelen szabSlyzat IIl5.



2.

pontja szerinti gazdas5,gi esem6nyeket), ide6rtve az irnt vagy szolg6ltat6s megrendel6s6r6l
elkiildtitt 6s visszaigazolt megrendel6st, kdzbeszenesi eljfu6st megindit6 feladott
hirdetmdnyt, megkiildcttt r6szvdteli, ajrinlatt6teli felhiv6st, p6ly6zati kiir6st.

Aruv6s6rl6s esetdn maximum brutt6 1.000.000 Ft, mig szolgallalas megrendel6se
(v6lla1koz6si jellegri eredm6nykdtelmek) eset6n maximum brutt6 500.000 Ft
6rt6khatdrig elegend6 megrendel6 okirat k6szitdse, ds amak visszaigazol6sa. Ezen
6fi dkhat6r felett szerz6d6sk6tds sziiksdges.

A kdtelezetts6gv6llal6s sor6n meg kell jelolni, hogy kcitelez6 feladat vagy cjnk6nt v6llalt
feladat ell6tdsa drdekdben tor16nik. Abban az esetben, ha a k61ts6gvet6si kiad6sokr6l,
illetve bevdtelekr6l a felmeriil6s pillanat5ban m6g nem minden esetben 6llapithat6 meg
elkiilcinit6siik jellege, azokat megosztand6 feladat jogcimen kell nyilv6ntart6sba vennr
azok feloszt6s6ig.

A kiad6sok kdtelezettsdgv6llal6si, p6nziigyi ellenjegyz6si, utalv6nyoz6si, ellenjegyz6si 6s
teljesit6s tgazol|si, valamint a bev6telek rendj e a kdtelez6 feladat vagy onkdnt v6l1a1t
feladatra killon-kii16n vonatkozik.

A Nemzetisdgi Onkorm6nyzat nev6ben a kotelezetts6gv 6l1a16s az Avr. 52. g (7) bekezd6s
szerint tcirl6nik, igy kizdr6lag a Nemzetis6gi Onkormiinyzat elndke vagy az lltala ir6sbu"t
felhatalmazoLt \emzerisdgi Onkormanl zari kepr iselo vdllalhar k6telezeuseger. A
kdtelezetts6gv6llal6 6s helyettese(i) nev6t 6s a16ft6sait az 1.s2. mel16k1et tattalmazza.

5. A gazdas6gi esem6nyenk6nt brutt6 100.000 Ft-ot el nem dr6 kifizetdsekr6l, a fizet6si
sz6ml6kr6l a szimlavezet6 61tal leemelt dij, juttat6s, a kiilfoldi pdnz6rt6kben v6llalt
kdtelezetts6g 6rfolyamvesztes6ge, tovdbb6 az AhI.36. $ (1) bekezd6se szerinti kifizet6sekr6l
nem kell el6zetes ir6sbeli k6te1ezettsdgv611al6s. Mds fizet6si kdtelezettsdgnek min6siil a
jogszab6lyon, joger6s vagy fellebbez6sre tekintet n6lkiil v6grehajthat6 bir6s6gi, illetve
vdglegess6 v6lt vagy azonnal v6grehajthat6 hat6s6gi ddnt6sen, vagy m6s, a fizetdsi
kdtelezettsdg osszegdt \/agy az dsszeg meg6llapit6sanak m6djrit, tovdbb6 a felek valamemyi
jogrit ds kdtelezetts6g6t megAllapit6 kdtelez6 el6ir6son alapul6 fizet6si kdtelezettsdg.

6. Atutal6sos kifizet6sek esetdn a kdtelezetts6gv6llal6s dokumentuma
- sz6mla ellen6ben tdd6n6 szo1ga.1tat6s ig6nybev6tel vagy anyag-, eszkijzbeszerzes esetdn a
sz6llit6 fe16 megkiildcitt megrendel6 vagy mindkdt f61 6ltal a16ifi szerz6d,6s, melyet el6sz6r a
pdnziigyi ellenj egyz6 ellenj egyez, majd a kcitelezetts6gv6llal6 es a sz6llit6 kdpvisel6j e a16irja.
- nem sz6ml6s p lnzeszkdzdtadd'sok, t6mogat6sok eset6ben szerz6ddst vagy megrillapod6st kell
kdtni, melyet eloszdr a p6nziigyi ellenjegyz6 ellenjegyez, majd a kritelezettsdgv6llal6 6s a
sz6llit6 k6pvisel 6je al6irja.

7. P6nztari kifizet6sek keret6ben el6leg fe1v6te16re 6s ut6lagos elsz6mol6s6ra keriilhet sor. Az
el61eg felvdtel6nek fe1t6te1e a - nemzetis6gi cinkorm6nyzatokra is kiterj esztett - Bizonylati
Album B/6. be1s6 bizonylatanak kitdltdse, melyben a Nemzetisegi Onkormdnyzat elndke
meghatalmazza a Kdzgazdasdgi hoda pdnztdros6t, hogy a Nemzetisdgi Onkormaryzat
ba*sz6mkij6r61 a Nemzetisdgi Ontormdnyzat elndke 61ta1 meghat6rozott dsszegri k6szp6nzt
vegyen fel, melyet az eln6k a p6nztarb6l k6szp6nzben felvesz. A felvett el6leggel a felv6telt6l
sz6mitott 30 napon be1il1, szab6lyos bizonylatok benyrijt6sdval el kell sz6molni. Az eloleggel
val6 elsz6mol6sig itjabb el6leg nem vehet6 fel. K6szp6nzes kifizetds szdml6nk6nt legfeljebb
brutt6 200.000,- Ft drt6kig teljesithet6. Amennyiben olyan kiad6s meriil fel, amelyre
el6zetesen ir6sban kell kotelezetts6get v61lalni, a kdtelezetts6gv6llal6s dokumentumat (a

4.



fentiek szerinti megrendel6t, szerz6ddst vagy meg6llapo ddst) az el6leg felv6telekor kell a
pdnziigyi ellenjegyz6, a kdtelezetts6gv6llal6 6s a parlner altal al irt form6ban a
p enzl|rbizonylathoz csato lni.

IIL
Kiitelezetts6gv6llaLis nyilvf ntartf sba v6tele

1. A kdtelezetts6gv6llal6sokat - azok dsszeghatarrlt6l fiiggetleniil - a Kaszper program
kotelezettsdgvdllal6si (112 sorszdmir) meniipontj 6ban nyilv6ntart6sba kell vennie a
K1zgazdasiqt Iroda illetdkes el6ad6j6nak. A nyilvrintart6s nak a 2. sz. mell6kletben
foglaltaknak kell megfelelnie.

2. A kritelezetts6gv6llalSsok nyilv6ntart6sba v6te16r6l k6szitett bizonylatokat a Kaszper
program kdtelezettsdgv6llaldsi (112 sorszdmf) menripontj6b6l kell kinyomtatni. A
kotelezetts6gv6llal6s nyilvantarl6si sorsz6m6t az utalv6nyrendeletnek tartalmaznia ke1l, ennek
hi6ny6ban a kifizet6s nem teljesithet6.

IV.

Teljesit6s igazol:is

1. Teljesit6s igazolrits az 6rv6nyesitdst es az :utalvitnyozdst megel6z6en, a sz6rnl6n, vagy kiikin
iven tdrtdnik az 5. sz. meil6klet szerinti szovegr6sszel, kiv6ve a belfttldi kikiildet6sek eseten,
ahol a kikiildet6si rendelvdny 6s kolts6gelsz6mol6si tdmb ,,A kikiildetdsben elt<iltijtt id6
sziiksdgessdg6t ds a kikiildetds teljesitdsdt igazolom" rovat alfiir sdval tcjr"t6nik.

2. Az Avr.57. $ 6rtelm6ben a szaknai teljesit6s igazol6s szab lyai a k6vetkez6k:
A szakmai teljesit6s tgazol|sa sorrln ellen6rizhet6 okm6nyok alapj6n ellenorizni,

szakmailag igazolni kell a kiad6sok teljesitds6nek jogoss6g6t, dsszegszeriis6get,
ellenszolg6ltat6st is mag6ban foglal6 kdtelezetts6gv6llal6s eset6ben annak teljesit6s6t.
A szakmai teljesit6st az igazol6s d6tum6nak 6s a teljesit6s tdny6re t6d6n6 utal6s

megjelol6s6vel, az arra jogosult szemdly al6irisdval kell igazolni a szAmlin vagy ha ilyen
nincs, akkor az utalv6nyrendeleten.

3. A szakmai teljesit6s igazolis6ra jogosult szem6lyeket a kcitelezettsdgv6llal6 ir6sban jeldli
ki. A szakmai teljesit6s tgazol|sitra jogosult szem6lyek nev6t 6s a\6ir6s6t a 6. sz. mell6klet
tafialmazza.

4. Az Lht. 41.$ (6) bekezd6s6re figyelemmel a teljesit6sigazol6nak telj esit6sigazol6ssal
egyidejr.ileg meg kell vizsg6lnia szerzodo partner 6tl6that6s6gi nyilatkozatdnak meg16tdt,
esetleg annak tartalmdnak megvaltoz|sht is.

V.

6n6nyesit6s

1. A szakmai teljesit6s igazollsa ut(n az 6rvenyesitdsre az Egyiittmrikod6si meg6llapod6s
alapj|n a Polgiirmesteri Hivatal illet6kes p6nziigyi el6ad6ja jogosult, aki ellenlrzr az
dsszegszenisdget, a fedezel megl6t6t 6s azt, hogy a megelozo iigymenetben jogszab6lyi
el6irdsokat, tov6bb6 a bels6 szab|lyzalokban foglaltakat megtafiott6k-e.



2. Ifa az drv6nyesit6 az Yl|. pont. szerinti vizsg6lat sorin az ott megjelolt jogszab6lyok
megs6ltdsdt Iapaszalja, kdteles jelezni az ttalv|nyoz6nak. Az 6rv6nyesit6s nem tagadhat6
meg, ha ezt kovetoen az utalv6nyoz6 erre ir6sban utasitja.

3. Az 6rvdnyesit6s az utalvrinyoz6s el6tt t6ft6nik. Az 6rv6nyesit6snek tartalmazni a kell az
6rv6nyesit6sre utal6 megjelol6st 6s az 6rv6nyesit6 keltezdssel ell6tott al6ir6s6t.

4. Az 6rv6nyesit6s az utalvdnyrendeleten tdrtdnik. A kifizetdsek 6s a bev6telek 6rv6nyesit6s6t
a Kozgazdasdgi Iroda legakibb kciz6pfokri vdgzettsdgri, p6nziigyi-szrimviteli
szakkdpesit6sri kdztisztviseloi vd gzik a7 . sz. mel16klet szerinti megbiz6s alapj6n.

VI,

Utalv{nyozfs

7. Utalvf.nyoz|s az 6rv6nyesitett okm6ny alapjar t6rtdnik.

2. Az rfialvlnyoz6 szem6ly6re vonatkoz6lag a kdtelezetts6gv6llalis szab6lyait kell
alkalmazni. Az utalvinyoz6 a nemzetis6gi Onkorm6nyzat elnrike vagy az iltala irisban
meghatalmazott k6pvisel6je. Az fia1v(nyoz6s a szdml6hoz (egy6b bizonylathoz) csatolt 8.
sz. melldklet szerinti utalvdnyrendeleten tortdnik az ttalvimyoz6 keltezdssel ell6tott
altiritsdval,. Az uIalvflnyoz s 6rv6nyesitett okm6ny alapj6n t6r16nik. Az utalv6nyoz6k
nev6t 6s alairasirt a 9.s2. mell6klet tarlalmazza.

3. A kiilfdldi devizanemben utalv6nyozott dsszeg forintdrtdk6t a terheldsi 6rtesit6 alapj6n
kell figyelembe venni, amellyel az utalvhnfi a terhel6si 6ftesit6 be6rkezds6t kovetoen
haladektalanul ki kell egesziteni.

4. Szelz6d6ssel/megrendel6vel kdtdtt r.igylet esetdben kifizetds csak a
szerz6d6sben/megrendei6ben megjelcllt banksz6mla sz6mra teljesithet6, kivdve a faktor6l6si,
engedmdnyezdsi egy6b jogszab6lyban rdgzitett iigyleteket. Eredeti
szerz6d6sben/megrendel6ben meghat6rozott banksz6mlasz6mt6l e1t6r6 pdnziigyi teljesitds
csak iriisbeli m6dosit6st kdvet6en lehets6ses.

VII.

Az utalv6ny ellenjegyz6se

I. Az utalvdny ellenjegyz6s6re csak az utalvdnyoz6s megtofidnte utdn kertilhet sor.

2. Az u.talvdny ellenjegyzds6re az Egyitttmiik6ddsi meg6llapod6s alapjan a Kdzgazdas/4i
Iroda vezet6je jogosult, akad lyoztathsa eset6n a helyettesitds6re ir6sban meghatalmazott
szenr6ly(ek). Az utalviny ellenjegyz6s6re jogosultak nevdt 6s al5,irdsait a 10.s2. mell6klet
I lalmazza.

3. Az ellenjegyz6sre jogosultnak ellen6riznie ke11, hogy
a) A kifizet6s id6pontj 6ban a v6rhat6an befoly6 bev6tel biztositj a a fedezetet,
b) A k6telezetts6gv6llakis nem s6rti-e a gazd|lkod6sra vonatkoz6 szab|lyokat,



vIII.
Kiadf si utalvf nyrendeletek

l. Az utalvinyrendeletek ellenjegyz6s6t kdvet6en a kiad6si utalv6nyrendeleten megjeidlt
dsszegek 6tutal6sa eI6It az 6tttal5nak ellen6riznie kell az I-VII. pontok szerinti a16ir6sok
megl6t6t.

2. Ha a kiad6si utalv6nyrendelet 6ttial6ja a VIIVI. pont szerinti vizsglJat sordn az ott
megjeldlt al6ir6sok megs6fi6sdt tapaszaTla, kciteles j elezni az ulalv6nyoz6nak.

IX.

Osszef6rhetetlens6gi szab6lyok

1. A kdtelezettsdgv6llal6 6s a p6nziigyi ellenjegyz6 ugyanazon gazdashgi esem6ny
tekintet6ben azonos szemdly nem lehet. Az 6rvdnyesit6 ugyanazon gzdas gi esemeny
tekintetdben nem lehet azonos a kdtelezettsdgvrillal|sra, :utalvanyozdsra 6s teljesitds igazol6
szemdllyel.

2. A kdte1ezetts6gv611al6si, pdnzngyi ellenjegyz6si, 6rv6nyesit6si, :utalvinyozitsi 6s teljesit6s
igazol|sra irrinyul6 feladatot nem v6gezheti az a szem6ly, aki ezt a tevdkenysdget a Polgari
Tcirv6nykdnyv szerinti kdzeli h ozz tntoz6ja vagy maga jav|raliftja el.

Jelen szab lyzal a Szegedi G6rdg Nemzetisdgi Onkormanyzat 4912019. (XL26) hatnozata
szerlnt 2019. november 25. napt6l visszavon6s6ig drv6nyes, hat6Jybal6pdsdvel egyidejrileg a
Szegedi Gdrdg Nemzetis6gi Onkorm6nyzat a 6712014 (XII.19.) sz. hatfrozata szeinti
szab aly zat hat|ly 6t v e szti.

Szesed. 2019. november 26.

,/ r 0 t t
tGJWAl v/v ^"-\l
Szegedi Gdrdg Nemzetis6gi Onkorm6nyzat

Elndke



Melldkletek

1. sz. me116k1et: Kdtelezetts6gv6llal6 6s helyettese(i) megbizdsa 6s al6fr6smint6ja
2. sz. me116k1et: Nyi1v6ntarl6s a kdte1ezetts6gv61la16sokr61
3. sz. me116k1et: Pdnziigyi ellenjegyzds szdvegezdse
4. sz. me1l6kiet: P6nziigyi ellenjegyz6 6s helyettese(i) megbizdsa ds al6ir6smint6ja
5. sz. me1l6k1et: Szakmai teljesit6sigazol6s szdvegez6se
6. sz. mell6klet: Szakmai teljesit6sigazol6 6s helyettese(i) megbiz6sa 6s aliir smifilja
7. sz. mell6klet: Eru6nyesit6 6s helyettese(i) megbiz6sa 6s al ir sminthja
B. sz. mel16ke1t: Utalv6nyrendelet minta
9. sz. mel16k1et: Utalvinyoz6 6s helyettese(i) megbizlsa 6s alfirismintdja
10. sz. mel16k1et: Utalvriny ellenjegyz6je 6s helyenese(i) megbizilsa 6s al6ir6smint6ja



1. sz. melldklet

Megbizds kiitelezetts6gv{llal6sra 6s aliirds bejelent6 iv

Nemzetisdgi Onkormanyzat megnevezdse: Szegedi Gdrdg Nemzetisdgi Onkormrinyzat

Kdtelezetts6gvallalas al6ir 6ja

Al6irasra j ogosult neve Beosztdsa AIflirisa

1. Dr. Kosztopulosz Andre6sz elnttk

2. Erd6lyi Marian elndkhelyettes

Az aTfuirdsra jogosultakat az Avr. 52. g (1) bekezdds c) pontja 6s (7) bekezddse alapjin

megbizom a kdtelezetts6gvdllal6sok a16ir6s6va1.

Elndk



2. sz. melldklet

Kdveteldsek/Krttelezetts6gv6llal6sok, m6s fzetesi kdtelerettsdgek nyilvantart6sa

idltsdgvetdsi dv:

.tiltsdgvet6si szerulint6zndny:

4eg6llapftott/j6v6hagott eredeti/m6dositott el6i6JlymI,

Annosft6:

ldtelezettsdgv6llal6s bels6 azonosit6:

lyilv6ntart6sba vdtel/m6dosftils d6tuma:

ldtelezettsdgv6llal6 :

ogcifil:

ogosult adatai (ndv, cftq bankszirnla):

Kdielezettsdgv6llal6s, rn6s fizetdsi kotelezetts6get tanitsft6 dokumentum
- megnevezese :

- ikIaI6 / 6rke7i|eI6 smrna:

- kelte:

Tov6bbijogosult adatok (ndv, cinr, bankszinla):
K dtelezemsegvdlla ld s. rrds fatesi kdrelezeflsdg tdrsa:
Fizetdsi m6d :

ldielezettsdgv6Jlal6s, m6s fzetdsi kdtelezettsdg:

In6zndny

|ruft6 dsszesen:

lotelezetts6gv6llal6s, mris firet6si kdtelerettsdg devizaneme:

/dgleges kdtelezettsdgvdllalis/rn6s fzet6si kdtelezetts6g:
tgdb megjegzes:

i5beszeflEs al6 Iaftozrk'.

)lszamolis vagr egdb feltdtel van-e?

Kv. dv.

Maradv6ny- e?

! kdveields,kdtelezettsdg/nxis fzetdsi ktt telezfiBed:f-z
Pdnzno-gis

Jtalv6nyrendelet



3. sz. me1l6k1et

A kdtelezetts6gv6llal6sok pdnzngyi ellenjegyzds6t az Ant. Zl. g (1) bekezd6s6ben el6irtakra
figyelemmel alflbbi szdvegezdssel kell e116tni:

A kdtelezetts6gv el/'aldst pdnzngyileg elleqj e gyzem.

D6tum:

P6nziigyi elled egyz6sre
jogosult al6irasa



4. sz. mell6klet

Megbizds p6nziigyi ellenjegyz6sre 6s aliirris bejelent6 iv

Nemzetis6gi Onkormdnyzat megnevezdse: Szegedi Gdrdg Nemzetisdgi Onkormdnyzat

P6nzUgyi elienj egyz6s alijr6ja

Al6ir6sra jogosult neve Beosztdsa Al6ir6sa

1. Papp G6bor Irodavezet6

2. Borsin6 dr. Ojvarosi Ivett Irodavezet6-helyettes

Az aTiirflsra jogosultakat az Avr. 55. $ (2) bekezd6s g) pontja alapjtn megbizom a

kdtelezetts6gv6llaldsok p6nziigyi ellenjegyz6s6vel.

Jegyzo

gazdas6gi vezetl
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5. sz. melldklet

A teljesit6s igazol6s6t az a\6bbi szdvegezdssel kell ell6tni:

A kiad6s teljesitds6nek jogoss6g6t, a kdtelezettsdgv6llal6s dokumentumiinak megfelel6
min6s6gben, mennyisdgben 6s dsszegszenisdgben t6rtdn6 teljesit6s6t igazolom.

D6tum:

teljesitds igazol6sra
jogosult al6ir6sa

11



6. sz. me1l6k1et

Megbizrls teljesit6s igazolisra 6s al6ir:is bejelentd iv

Nemzetisdgi Onkormanyzat megnevez6se: Szegedi Gdr<ig Nemzetisdgi Onkormdnyzat

Telj esit6sigazol6s a\6ir 6ja

Al6ir6sra jogosult neve

l. Dr. Kosztopulosz Andredsz

2. Erd6lyi Mariar

3. Purosz Alexandrosz

Alitu6sa

Elndk

Eln6khelyettes

Tag

Az alfirdsra j ogosultakat az Avr. 57. $ (4) bekezddse alapjan megbi zom a

kdtelezetts6gv6llaldsok teljesit6s igazold;shv aL

Elndk

T2



7. sz. melldklet

Megbizris 6rv6nyesit6sre 6s alfirds bejelent6 iv

Nemzetis6gi Onkorm6nyzat megnevez6se: Szegedi Grirdg Nemzetisdgi Onkormrinyzat

A.
Ervenyeslro

Al6fr6sra jogosult neve Beoszt6sa Al6ir6sa

1. Erd6di S6ndom6...... pri. e16ad6

2, Abrahrlm Judit.......... pii. e16ad6.

3.

Az aTituisra jogosultakat az Avr. 58. $ (4) bekezd6se, valamint az 55. g e) bekezd6s g) pontja

ilapjhn megbizom a kdtelezettsdgvdllal6sok 6rv6nyesit6s6ve1.

Iegyzo

gazdas'gi, vezeto

13



8. sz. melleklet

Intdzmdny megnevezdse
Intdzmdny cime
Tel.:
ugyrntezo:
Bankkivonat sorsziima:

UTALVANYRENDELET
Kdltsdgvetdsi dv: .......

R6szletezo k6d megnevezdse:
Feladat jellege / Jogszab6lyi hivatkozris:
A kifizetds jogcime:
A teljesitds m6dja:
A terhelendo banksz6mla sz6ma ds megnevezdse:
A l(edvezmdnyezett azonosit6 adatai:
Vev6/SzAlllt6 k6d:
Megjegyzds:
K0zlemdny:

teljesltdst igazolta
id6pontja:

atutalta
id6ponda:

utalvtuyoz6st ellenjegyezte
id6pontja:

Sorszdm:
Kdtv6ll. sorsz6ma:
KdtvAll. iratk. azon.:

Ervdnyes: ..LIlJF,azaz ................ HUF
A 3 68/201 | (XIL3 1.) Kom6nyrendelet alapjdn feliilvizsg6lva.

Kivonat sorczdma: H6nap: ..................

drudnyesltette
id6pontja:

utalv6nyozta
idopontja:

A sz1mIa bizo\y lat ad.atai

Erkeztetds
sz6malddtuma Szdmlasziim

Utalv6nyozott dsszeg
Teljesltds
d6tuma

Fizetdsi
hattuid6

Pu'i telj.
d6tumaNetto AFA Osszesen

Rdszl. Int.k6d Szakfel. Bont6s Kiv.Sorsz.Ei. Afa kat. Afa F6kiinyv

Rovatrend/megnevezds COFOG/megnevezds

t4

KOnyveldsi f6kdnyv/megnevezds T/K Osszeg



9. sz. meil6klet

Megbizds utalvdnyozdsra 6s al{iris bejelent6 iv

Nemzetis6gi Onkormdnyzat megnevez6se: Szegedi G6r6g Nemzetis6gi Onkormrinyzat

Kifi zetds utalvrinyoz6j a

Al6irdsra j ogosult neve

Dr. Kosztopulos z Andr eAsz

Erddlyi Marian

Purosz Alexandrosz

Elndk

Eln6khelyettes

Tag

Al6ir6sa

1.

2.

3.

Az aliirdsra jogosultakat az Avr. 59. g (1) bekezd6se, valamint 52. $ (7) bekezd6se alapjan

megbizomakifizeteslbev6telutalvinyoz shval.

Elntik

15



10. sz. mell6klet

Megbizds utalv6ny ellenjeryz6s6re 6s al{irds bejelent6 iv

Nemzetis6gi Onkormriayzat megnevez6se: Szegedi G6r6g Nemzetis6gi Onkorm6nyzat

Utalvriny ellenj egyz6j e

Alrijr6sra jogosult neve Beosztdsa Al6ir6sa

1. Papp G6bor................... Irodavezet6................

2. Borsind dr. Iljvrirosi Ivett Irodavezet6 helyettes.

Az d6fu inr a j o gosultakat megbiz om az utalv 6ny elleqj egyz6s6ve1.

Jegyz6

16
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Egyiittmtikiid6si megillapo dis a 2020. 6vi Szeged napja rendezvr4nysorozat
kiir6 szervezett 6ves f6program megval6sftrisir6l

Amely ldtrejott:

eg,T dszrdl:
Szegedi Gorrig Nemzetisdgi Onkorm6nyzat
6.721 Szeged, Osztr6vszky u. 6.
Allamkincstari torzskrinyvi azonosit6 sz6ma: 67 6603
SzdmlaszAtn: 12061 008-01332901 -00100006
Kdpviseli: Dr. Kosztopulosz Andre6sz, eln6k

T ov ikbiakb an O n k o r m tinv zat

mdsrdszrSl:
Magyarorszdgi Gordgok Kultur6lis Egyesiilete - Csongrdd Megyei Helyi Csoporl
6721 Szeged, Osztrovszky u. 6.
Ad6sz6m: 1 845 5405- 1 -06
I(6pviseli: Purosz Alexandrosz, eln6k

T ov itbbiakban Esvesiilet

az aldbbiak szerint:.

A Szegedi Gordg Nemzetisegi Onkorrndnyzat es a Magyarorszdgi Gordgdk Kultur6lis
Egyesiilete - csongr6d Megyei Helyi csoport a szegedi g6rdg6k k6pviselet6ben, 2020.
m6jus6ban, a Szeged napj a rendezvdnysorozat kore az al6bbi A-priorit6st programokat
tew ezi az azokhoz kapcso16d6 kolts6gmegoszt6ssal:

1. Az Eleftheria-tdnccsopofi szitmira tov6bbk6pz6s szervez6se ciprus sziget6n 2020.
febru6rj 6ban-m6rciusdban
Kcilts6gek: utaz6si k61ts6g: csongr6d Megyei G6rrig6k Kultur6lis Egyesiilete
(Eleftheria Alap), sz6ll6s- 6s 6tkez6si k6lts6g: a r6sztvev6k cinkolts6ge

2. A szegedi g6rdg kcizcissdg l6togat6sa Cipru son 2020 mrircius6ban
K61ts6gek: utikcilts6g: csongr6d Megyei G6r6gdk Kultur6lis Egyesiilete (Eleftheria
Alap), sz6ll6s- ds 6tkez6si kciltsdg: a rdsztvev6k onkdlts6ge

3. Latnacai krilddttsdg meghivdsa szegedre a Szeged napja rendezvdnysorozat kapcs6n,
amikor is az el6zetesen 6s sz6ban egyeztetett tervek alapj rin az egyik villamos-
szerelv6ny megkapn6 Lamaca nevdt. A kiilddttsdggel egyiitt ciprusi t6ncosokat is
hivunk.
Kcilts6gek: Ciprusi kiild6tts6g ftik6lts6ge: onk<ilts6g, ciprusi
sz6ll6skdlts6ge: v6rhat6an Szeged M.J.V., ciprusi tdncosok sz6ll6s-
kcilts6ge: Szegedi Grirdg Nemzetis6gi Onkorm6nyzat

4. A Dora Stratou T6ncszinh6z koreogafus6nak, Kalogeropoulos
tdnccsoportj6nak 6s zen6szeinek felldptet6se (kb. 35 f6) Budapesten,
Beloiaraiszban (2020. majus 22-24.)

kiilddrtsdg
6s ell6trlsi

Evstathios
Szegeden ds

Kdlts6gek: utazdsi kdlts6g Magyarorsz6g teriilet6n: Csongr6d Megyei Gdrdgok
Kultur6lis Egyesiilete, sz6l16s- 6s 6tkez6si kdlts6g: Szegeden Szegedi Gcirdg
Nemzetis6gi 0nkorm6nyzat, Budapesten a r6sztvev6k rinkdlts6ge

5. Ellinismos Tdnccsoport 6s Kariatidak Gdrdg-Magyar N6k Kulturrilis Egyesiilete
meghiv6sa Szeged napj a rendezvdnysorozati fe1l6p6sre.



K6lts6gek: irtik6lts6g: cinkdltsdg, felldpdsi dij: Szegedi Gdr6g Nemzetis6gi
Onkorm6nyzat, 6tkez6si k61ts6g: Csongr6d Megyei G6r6g6k Kulturalis Egyestlete

6. El6ad6s 6s esetleges ki6llitds a ponduszi genocidium kapcsrin.
Kdlts6g: Szegedi G6rcig Nemzetis6gi Onkorm6nyzat

7 . Esti tar\ch*z Szeged fdter6n a Mydrosz-zenekarral
K61ts6g: Szegedi Gdrcig Nemzetisdgi Onkormiinyzat

A kcilts6gek pont osit6sa 2020. els6 negyed6v6ben val6sul meg.

Szeged, 2019. november 26.

(;q,,0".,u-^t.'

l.a l\/ / v/\-------.-\ \'\/v I\_/
Purosz AlexandroszDr, Kosztopulosz Andredsz

Szegedi G6rcig Nemzetis6gi 0nko agya rorszSgi Gdrdgok Ku ltu rii li
eln<ik lete- Csongrdd Megyei Helyi

elncik

A Szeged napja, illetve a ponduszi genocidium kor6 szervezett rendezv6nysorozat
p rogram pontjainak megval6sitiisd ban a szervezetii n kkel egyiittm (k6d ii n k:
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