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Tisztelt Szdszo16 ilr!

Szegedi G<iriig Nemzetis€gi 6nkorrnSnyzat, valamint a Magyarorszdgi GilrdgOk Kulturdlis
Egyesiilete - Csongriid Megyei Helyi Csoportja kdpviselet6ben az aldbbiakkal fordulunk 0nh6z:

A

Mint arrdl tdj6koztatdst adott, teritdken van a nemzetisdgi listadllitds m6djdnak m6dositdsa az
orszdggy(ldsi vSlasztdsok kapcsiin. Ha mdr javit6sra, illeWe pontoslt6sra keriil sor, akkor taldn
lehetds€g nyilhat arra is, hogy magdra a nemzetisdgi listdra tortCn6 orsz6ggyfil6si vdlasztSs logikiiidt

m6dositsuk.
A jelenlegi szabdlyozds szerint a nemzetis6gi v6laszt6polgdr vagy pdrtlist6ra, vagy nemzetisdgi listdra

szavaz. Mivel pdrtlistrib6l van t6bb, ott val6s a v{lasztiis. Nemzetis6gi listdb6l azonban
nemzetisegenk6nt csak egy van, valamint a listdn szerepl6 szem6lyek sorrendj6t az adott orszdgos
nemzetis6gi rinkormdnyzat hatdrozza meg, teh6t a vdlaszt6s ebben az esetben nem val6s.
K€rjiik, hogy fontolja meg az al6bbijavaslatainkat, 6s amennyiben azokkal r6szben vagy eg6sz6ben
egyet6rt, vesse felazokat azArsziggy0l6s nemzetis6gibizottsdg6nak soron k<ivetkez6 0l6s6n:

1.

A nemzetisEgi listSn szerept6 minimum 3, maximum 5 szem6lyt az orszSgos nemzetis6gi
onkormdnyzat v6tassza meg, de koztilk sorrendet ne 6llitson fell Az orszdggyfl6si v6lasztdson
a nemzetis6gi szavaz6polg6r a listdn szerepld szem€lyekre voksolhasson. A legtiibb
szavazatot kap6 jekllt legyen a nemzetisdgi k6pvise16 vagy a nemzetisdgi sz6sz616.

2. A nemzetisdgi dllampolgdr szavazhasson

a nemzetisdgi lista mellett p6rtlistdra is.

Tdmogatisiban bfzva,

Szeged, 2021.. 04" 16.

{1&o.',Jr
br. Kosztopulosz Andreiisz
Szegedi Gbrdg Nemzetisegi Onkormdnyzot

elndk

Purosz Alexandrosz

Magyarorszdgi Gdrdgdk Kulturdlis Egyesillete
Csongrdd Megyei Helyi Csoport
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Cfmzett: Sianos Tam6s, gOrcig nemzetis6gi sz6sz6l6
Tisztelt Sz6sz6l6 rirl

a Magyarorsz6gi Gtrr0gdk Kulturdlis Egyesillete nernzetis6gi pdlydzatok dtintr6si mechanizmusdval
kapcsolatosan fordulunk Onhoz mint a magyarorsz6gi g6rcigs6g legfels6bb szintii k6pvisel6j6hez:

A

Szegedi Gdrdg Nemzetisdgi 0nkorm6nyzat, valamint

Csongrdd Megyei Helyi Csoportja k6pviselet6ben

a

Mint azt 6n is tudja, az Sltalunk k6pviselt szegedi 96109 nemzetistigi szervezetek a Minisztereln6ksdg 5ltal
Zozt-re ki{rt nemzetis6gi pdlydzatokon indultak, s mindk6tszervezet eset6ben,Osszesen 3 pdlydzatot 6rintve, a
Miniszterelnoksdg a szakmai drint6seket felr,ilfrva, a sziimunkra megft€lt tdmogatdsokat lenullSzta, a rneg[t6lt
cisszegeket pedig m6s gcirog szervezetek kijzdtt osztotta szdt.
A piilyiizati kiir6s az etbir6l6s menet€t az a16bbiak szerint hatdrozza mcg:

,,Az CrvCnyes pdlydzotokr1l

Tdmogotdsi Bizottsdg
M i niszte

o Nemzetisegi

Tdmogotdsi Albizottsdg szokmai b[rdlata alopidn

a Nemzetisdgi

tavdbbiakban: Bizottsdg) dtintdsi jovaslatot terjeszt fel jdvdhogyds cdlidbdl

la

o

relniiksi g ri szd re, "

A civil szervezetijnk pdlydzati elutasitds6nak oka fel6l fr6sban 6rdekl6dtrlnk. A Miniszterelnirks6gt6l azt a v6laszt

kaptuk, hogy forrSshi6ny volt az ok, ellenben a BGA Zrt. aff6l tdj6koztatoft, hogy a dtintdshoz6i dokumentdci6
10 evig nem ismerhet6 meg.
Megftdlesr.lnk szerint,

a Minisztereln6ksdg feliiibirdlhatja ugyan a szakmai dirntest, de ebben az esetben a

dontesenek kell, hogy legyen megismerhet6 oka. A forrdshiSny nyilv3n nem iillja meg a hely6t, hiszen a szakmai
bizottsiigok egy adott kereten beliil tettek javaslatot a t6mogatdsi dsszeg felosztSsdra.
K6rjiik, hogy vigye a pdlydzataink riey6t az Orszdggy(l6s nemzetis6gi bizottsdga el6, 6s vizsg6ljiik meg, hogy a
Miniszterelnokseg milyen okokra hivatkozva utasitotta el a bizottsiig drjnt6seit, az val6ban titkositva van-e,

valamint hogy

a

pdlydzati kiirds szerinti ,,j6vdhagyds" lehetdv6 teszi-e azt, hogy olyan szervezetet

tdmogatdsban r6szesitsen a Miniszterelnciks6g, amelyet a blzottsdg nem it6lt t5mogatdsra m6lt6nak?
Az 6rintett pdlyizatok:

NCIV-KP-1-2021/1-000031
NKUL-KP-1-2OZL| L4Oo746
N

- mfiktid6si t6mogatiis (egyesUlet)
- kiinyvkiadds (egyesiilet)

KUt-KP-t-202tl L-00L432 (6nkorm6nyzat)

Szeged,

2021.44.16.

MJq,L"l",rt
D,r.

Kosztopulosz Andredsz

Szdjgdi Gdrdg Nemzetisdgi Ankormd nyzot
elnok

Purosz Alexandrosz
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