
JEGYZOKONyv

K6sziilt 2021-08-24-6n 18.00 6rakor a Szegedi Gorog Nemzetis6gi Onkorm6nyzatnak a

Szegedi Nemzetis6gek Ht.zdban (Szeged, Osztr6vszky u. 6.) tarlott rendkiviili
kepviselotestiileti til6s6n.

,Ielen vannak:

Dr. Kosztopulosz Andre6sz elnok

Erddlyi Mariann elnokhelyettes

Purosz Alexandrosz lag

Dr. Kosztopulosz Andredsz: Koszdntom a megjelenteket. Meg6llapitom, hogy a Szegedi
Gdrtig Nemzetisdgi Onkorm6nyzat 3 fo jelenldtdvel hatdrozatkepes. Purosz Alexandrosz
szem6 ly6ben j avaslatot te szek a j egy zokdnyv hitele s itoj 6re.

A testtilet 3 igen szavazattal a kdvetkezohatirozatothozza:

27 12021. (V[I.24.) sz. Szegedi Giiriig NO k6pvisel6testiilet i hathrozat

HATAROZAT

A Szegedi Gorog Nemzetis6gi 0nkorm6nyzatPwoszAlexandroszt jegyzoklnyv-hitelesitonek
megv6laszda.

A hatdr ozat hatdlyb a I 6p d s dnek idej e : azonnal.

Dr. Kosztopulosz Andrefsz: Javasolom, hogy a Szegedi Gorcig Nemzetisdgi Onkormtnyzat
a kiktildott meghiv6ban szereplo napirendi pontokat az alilbbiak szerint vitassa meg:

A testtilet 3 igen szavazattal a kdvetkez6hatdrozatothozza:

2812021. (UII.24.) sz. Szegedi Giiriig NO k6pvisel6testiilet i hatirozat

HATAROZAT

A Szegedi Gdrcig Nemzetis6gi Onkorminyzat az alilbbi napirendi pontok megt6rgyalilsdrol
hatttroz



1. A Syllogos Magyarorsz6gi Gdrogdk Kulturrilis Egyestilete szolidarit6si akcioj6nak
tdmogatdsa adomirnyozdssal a 2021. augusztusi pusztit6 gordgorsz6gi tizvdszk6rok enyhit6se
c6lj6b61

A hatdrozat hatdlyba ldpdsdnek ideje: azonnal.

1. napirendi pont: A Syllogos Magyarorszfgi Giiriigiik Kulturflis Egyestilete

szolidarit{si akci6jfnak t6mogatSsa adominyozrissal a2021. augusztusi pusztit6

gii rii go rsz6 gi ttizv 6szkf ro k enyh it6 s e c6lj :[ b 6 I

Dr. Kosztopulosz Andredsz: Ak6rcsak a 2018-as attikar tizvesz sor6n, a Magyarorszdgi

Gorogok Kultur6lis Egyestilete (Syllogos) ismdt adom6nygyrijtdsbe kezd a gorogorszdgi

ttrzvesz okozta k6rok enyhitds6re. 201S-ban a magyarorsz6gi gorogs6g 6s sok j66rz6su ember,

valamint szervezet osszefog6s6val 3,7 milli6 forintot juttatunk el a rdszorulokr.rak a

Voroskereszten ds egy attikai munkav6llal6i drdekk6pviseleti szervezeten kereszttil.

A Syllogos elnoksdg6nek dontdse alapjdn, iddn a befolyt p6nzosszeg azEviai Gyantatermelok

Szovetsdge ds a Mantoudi - Agia Anna-t6 Mezogazdasdgi Egyesiilet 6ltal letrehozott

Szolidarit6si Kozpont szirmdra keriil 6tutal6sra, amir6l a Syllogos term6szetesen be fog

sz6molni.

A szolidaritfsi akcio elvezi a Magyarorszfryi Gorogok Orsz6gos Onkorm6nyzata elnokdnek 6s

az Orsz6ggyulds gordg nemzetis6gi szoszolojitnak t6mogat6s6t is.

A Syllogos az akcro meghirdet6s6nek elsS h6rom napja alatt mir tcibb mint 1 milli6 forintot
gyirjtott cissze.

Inditv6nyozom, hogy a megfelelo szerzSdes alfiirdsdt k6vetoen 100.000 Ft adom6ny

ifiutal|sfxal t6mogassuk a Syllogos szolidarit6si akci6j6t. Banki adatok: szlabirtokos:

Syllogos Magyarorszitgi Gdrogdk Kultur6lis egyesiilete, szlaszdm:11708001-20154871-

00000000

A testiilet 3 igen szavazattal a k<ivetkezohatixozatothozza:

29 12021. (v[. 19.) sz. szegedi Gtiriig No k6pvisel6testiilet i hati*ozat

HATAROZAT

A Szegedi Gordg Nemzetisdgi Onkorminyzat szeruodes alapjin (1. sz. melldklet) 100.000 Ft
t6mogat6st nyfjt a Syllogos Magyarorszdgr G&ogrik Kultur6lis Egyesiilete szolidarit6si

akci6j6nak titmogatdsitra. Az adomiiny a tobbi felajrinl6ssal egyi.itt az Evrai Gyantatermelok



runcs

6ltaI l6trehozott

tobb megbesz6lni valo, zttrjuk a maiDr. Kosztopulosz Andre6sz: Amennyiben
iil6stinket!

A k6pvisel6k 18:15-kor elhagyjak az ii16st.

Szeged, 2021 . augusztus 24.
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Megdllepodis edom{nyoz{srdl

amely lCtrejdtt egyrdszrdl

Szegedi Giiriig Nemzetic6gi Ookorm{nyzat
Szdkhely: 672 1 Szeged, Osar6vszky u, 6.
Ad6szima: I 6685493-l -06
sz6mlasz6m: 120670084 I 33290 I 40100006
Kipviseli: Dr. Kosztopulosz AndreAsz eln6k

mdsresaril

Szervgzet neve: Syllogos Magyarorszd$ Gdrdgiik Kulturitis Egyesiilete mint adom6ny gytijt6 (a
tovdbbiakban: Adomdnyt gyilj tO)
l0B8 Budapest, Baross utca 41.
Ad6sz6m: 19000314-142
Bankszimlasz{m: I I 70800 I -201 S4g7 I
A szervezetet kepviseli es az adomdnyok kezeldseert felelcis szem6ly: Chachopoulos Vasilios, eln<ik

Adom6nyoz6 6s Adom{nygyiljtd (a tov6bbiakban: Szerzdd6 Felek) kdzin az alulirott helyen 6s napon
az al6bbi felt6telekkel:

l. Az Adom6nyoz6 Szegedi Gdrcig Nemzetis6gi Onkonndnyzat hatdrozatban nigzitett drjntdse szerint
a Syllogos MagSrarorsz{gi Giir0g6k Kulturdlis Egyesfilete szotideritfsi aXciOSlt 100.000 (azaz
sz{zezer) Irt-tal tiirnogatja, teMt 100.000 Ft adomdny 6tutal6saval jfuail twzzA ahhoz, hogy az
Adom6nygyiijtl a 2. pontban szerepld vAllaldsa szerint az adomdnyt a iaA. augusztusi g6r6gorszngi
tirvisz okoaa k6rok enyhitdse €rdekCben a trizvdsz stijtotta tertilet lak6i sz6m6ra efutraisa. Az
adom6ny vissza ncrn t6ritend6.

/. Az Adomrinygyiljt6 az Adomdnyoz6 iital felajdnlou adomdnyt az Adornrinyozl szervezetetnriksigi
dontCs0nek megfelel6en az Eviai Cyantatermeldk Szive{sCge Cs a Mantoudi - Aga anna-iO
Mez6gazdas6gi Egyestilet 6ltal ldtrehozott Szolidaritcsi Kcizpont szAmAra utalja 6t. Adominyozott az
adomAny osszegdnek felhaszn6ldsfurdl az AdomAnyoz6 szhmlra legkds6bb 2OZl. december 31-ig
ir6sban besz{mol.

3. A kifizetds iitutaldssal tdrtdnik a Adomanyt gy,fijtd jelen meg6llapod6sban r6gdtett p&zforgalmi
szdmlasz6mdra, a megillapod6s hatAlyba l6p6setdl sz6mitott-I4 napon UettiL SzOLfoanifAS
kdzlemdnnyel.

4- Jelen rnegrl-Lllapod.is hat6lyba lepCs6nek napja megegyezik Szerztjd6 Felek ktiziil az utols6kint al6ir6
al6lr6s6nak napj5val. illetve az Adom6nyoz6 kdpvisel6tastiileti tatArozatAnak iddpontjdval.

5. A szerzlidd Felek a jelen meg6llapod6sban foglalt felt6telekkel egyet6rtenek , azokat Crtelmezt6k, 6s
a Megdllapodds adomdnyozlsr6l-t, mint akaratukkal mindenben meglgyezdt, j6vahagydlag al6i{6k.

Kelt: Src.ecd, 2021.
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MEGHiv6 Es rl6renreszrEs

A szEGEDr cdn6e neuzrnsEcr 6ruronuANyzAT

RENDKIVULI ULESERE

Tisztelettel meghivjuk a Szegedi Gorog Nemzetis6gi Onkormdnyzat rendkiviJli k6pviselcjtestuleti

iil6s6re, amelynek

helye: Szeged, Osztr6vszky u. 6. (Nemzetis6gek Hdza)

ideje: 2021. augusztus 24.18.00

Napirendi pont:

1. A Syllogos Magyarorszdgi Gdrdgdk

tdmogatdsa adomdnyoz6ssal a 2O2L.

enyhit6se c6lj5b6l

Kulturdlis Egyesiilete szolidaritSsi akci6jdnak

augusztusi pusztit6 g<iriigorszdgi tfizv6szkdrok

E l6terjeszt6s:

ElSterjesztcl. Dr. Kosztopulosz Andredsz

Akdrcsak a 2018-as attikai l1zvdsz sordn, a Magyarorszdgi Gorogok Kulturdlis Egyestilete (Syllogos)

ism6t adomdnygy(jt6sbe kezd a gorogorszagi lfizvdsz okozta kdrok enyhit6sere. 2018-ban a

magyarorszdgi gorogseg 6s sok joerzesii ember, valamint szervezet osszefogdsdval3,T milli6 forintot
juttatunk el a rdszorul6knak a Voroskereszten 6s egy attikai munkavdllal6i 6rdekk6pviseleti

szervezeten keresztUl.

A Syllogos elnoks6g6nek dont6se alapj6n, id6n a befolyt p6nzosszeg az Eviai Gyantatermel6k

Szovets6ge 6s a Mantoudi - Agia Anna-t6 Mezdgazdasdgi Egyesi.ilet dltal l6trehozott Szolidaritdsi

Kozpont szAmlra kertil dtutaldsra, ami16l a Syllogos term6szetesen be fog szdmolni.

A szolidaritdsi akci6 6lvezi a MagyarorszSgi Gorogol< Orszdgos 6nkormdnyzata elnol<6nek 6s az

Orszdggyfil6s gorog nemzetis6gi sz6sz6l6jdnak tdmogatSsdt is.

A Syllogos az akci6 meghirdet6s6nek elsS hdrom napja alatt mdr tdbb mint 1 milli6 forintot gyUjtott

ossze.

lndltvdnyozom, hogy a megfelel5 szerz6d6s aldirdsdt kovet6en 100.000 Ft adomiiny dtutaldsiival

tdmogassuk a Syllogos szolidaritdsi akci6jdt. Banki adatok: szlabirtokos: Syllogos Magyarorszdgi

G o ro go k K u lt u rd I i s e gye s [j I ete, sz I a szd m : 1.1] O8OO1-2O1,5 487 t-OO00000

tht1"L,-,1 L,
Dr. Kosztopulosz Andredsz, elnokSzeged, 2021. augusztus 1"8.




