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MEGHÍVÓ 

Napirendi pontok: 

A Kőbányai Görög Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

2016. március 7-én 12.30 órai kezdettel 

a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában 
(1105 Bp. X., Ihász utca 26. ) 

testületi ülést tart, 
melyre ezúton meghívom. 

l. Javaslat a 44/2015. (V. 29.) Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő
testülete határozat módosítására (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnök 

2. Tájékoztató a 2016. március 11-én megrendezésre kerülő nemzeti ünnepi 
megemlékezésről és koszorúzásról (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnök 

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete Humánszolgáltatási Bizottság által a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok részére kiirt pályázaton való részvétel (szóbeli 
előterjesztés) 

Előadó: Kollátosz Jorgosz elnök 
4. Javaslat a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segitő 

Közhasznú Alapitvánnyal (1105 Budapest, Bánya utca 31.) együttműködve 
2016. március 22-én részvételre a kerületi civil szervezetekkel való 
együttműködés céljából a Tavaszvárás Kőbányán cimű ünnepségen 
( szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnök 

5. Beszámoló a görög kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok 
ellátása céljából 2016. február 26-án 18.30 órakor az Angyalföldi Gyermek
és Ifjúsági Házban (1138 Budapest, Dagály utca 15/a) megrendezett 
Arisztopahész: Madarak cimíi szindarab bemutatójáról (szóbeli 
előterjesztés) 

Előadó: Kollátosz Jorgosz elnök 



Készült: 

KŐBÁNYAI GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

1102 Budapest, Szent László tér 29. 

JEGYZŐKÖNYV 

a Kőbányai Görög Önkormányzat 2016. március 7 -én 11.00 órai 
kezdettel, a 1104 Bp. X. ker., Kada utca 120. sz. alatti nemzetiségi 
irodában megtartott testületi ülésén. 

Jelen vannak: Kollátosz Jorgosz 
Bajkai Vasziliki 

elnök 
elnökhelyettes 
képviselő Dr. Klicasz Szpirosz 

A Kőbányai Polgármesteri Hivatal részéről tanácskozási joggal: 
dr. Éder Gábor jogász 
Jógáné Szabados Henrietta civil és nemzetiségi referens 

Kollátosz Jorgosz, a Kőbányai Görög Önkormányzat elnöke üdvözli a megjelenteket 
és a testületi ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a testületi ülésen 3 fő képviselő 
megjelent, és a testület határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyv magyar nyelven 
készül. Kér mindenkit, hogy az ülés jelenléti ívét írják alá, amely a jegyzőkönyvük, 
amely közokiratnak minősül mellékletét képezi az elkészített meghívóval és az írásbeli 
előterjesztésekkel együtt. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Bajkai 
Vasziliki képviselőt bízza meg a Képviselő-testület. Kéri a szavazatok megtételét 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

25/2016. (III. 7.) Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítésével 
Bajkai Vasziliki képviselőt megbízza. 

Elnök: Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Jógáné Szabados Henrietta civil és nemzetiségi 
referens vezeti. 

Elnök: Ismerteti a napirendi pontot, majd kéri a szavazatok megtételét 
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Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

26/2016. (III. 7.) Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testülete a testületi ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 

l. Javaslat a 44/2015. (V. 29.) Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő
testülete határozat módositásá.ra (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnök 

2. Tájékoztató a 2016. március ll-én megrendezésre kerülő nemzeti ünnepi 
megemlékezésről és koszo.rúzás.ról (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnök 

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete Humánszolgáltatási Bizottság által a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok .részére kiirt pályázaton való részvétel (szóbeli 
előterjesztés) 

Előadó: Kollátosz Jorgosz elnök 
4. Javaslat a Havasi Gyopár Szodális, Egészségügyi, Kultu.rális, Segitő 

Közhasznú Alapítvánnyal (1105 Budapest, Bánya utca 31.) együttműködve 
2016. március 22-én .részvételre a kerületi civil sze.rvezetekkel való 
együttműködés céljából a Tavaszvárás Kőbányán című ünnepségen 
(szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnök 

5. Beszámoló a görög kolturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok 
ellátása céljából 2016. február 26-án 18.30 ó.rako.r az Angyalföldi Gyermek
és Ifjúsági Házban (1138 Budapest, Dagály utca 15/a) meg.rendezett 
Arisztopahész: Madarak cimű szinda.rab bemutatójáról (szóbeli 
előterjesztés) 

Előadó: Kollátosz Jorgosz elnök 

l. napirendi pont tárgya: Javaslat a 44/2015. (V. 29.) Kőbányai Görög 
Önkormányzat Képviselő-testülete határozat módosítására (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Javasolja a képviselőknek a 44/2015. (V. 29.) Kőbányai Görög Önkormányzat 
határozatának módosítását, mivel a O 11140 kormányzati funkció kódra nem lehet a 
pénzmaradványt lekönyvelni. Kéri a szavazatok megtételét 

Bajkai Vasziliki: Egyetért az elnök javaslatával. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 
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27/2016. (III. 7.) Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

1.A Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Görög 
Önkormányzat 44/2015. (V. 29.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
"a 011140 kormányzati funkció kódon" szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
"a 09 ... rovaton 018030 kormányzati funkciókódon 
a O 5 ... rovaton O 11140 kormányzati funkció kód on " 

2. Ezen határozatot 2015. december 31-étől kell alkalmazni. A Képviselő-testület 
felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 

2. napirendi pont tárgya: Tájékoztató a 2016. marems 11-én megrendezésre 
kerülő nemzeti ünnepi megemlékezésről és koszorázásról (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzattal közösen részt vesznek az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 
tiszteletére 2016. marems 11-én megrendezésre kerülő nemzeti ünnepi 
programokon. 2016. március ll-én 18.00 órakor fáklyás felvonulás indul a Conti 
kápolna előtti térről a Magyar Oltárig, majd 18.30-tól szabadtéri táncházzal és 
koszorúzással folytatódik az ünnepség Réti Dániel versmondóval és Vörös Eszter 
népdalénekesseL A jelenlévőket köszönti Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere. Az 
ünnepi megemlékezés Verbunkos Táncházzal zárul a Kőrösi aulában. Javasolja, hogy 
az ünnepi megemlékezésen vegyek részt a Kőbányai Görög Önkormányzat képviselői. 
Javasolja, hogy a koszorú dekorációs költségeihez az önkormányzat biztosítson bruttó 
3 OOO Ft összeget a 2016. évi költségvetésben meghatározott dologi kiadások terhére. 
Kéri a szavazatok megtételét Javasolja a képviselőknek, hogy fogadják el a 
beszámolót. 

Bajkai Vasziliki: Egyetért az elnök javaslatával. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

28/2016. (III. 7.) Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy együttműködve ' 
a Kőbányai Önkormányzattal hagyományápolás céljából 2016. március 11-én a 
Conti-kápolnánál megrendezett fáklyás felvonulásról, valamint a Magyar Oltárnál 
(Szent László tér) megrendezésre kerülő nemzeti ünnepi megemlékezésen részt vesz. 
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A megemlékezés dekorációs költségeihez bruttó 3 OOO Ft összeget javasol biztosítani a 
2016. évi költségvetésben meghatározott dologi kiadások terhére. 

2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 

3. napirendi pont tárgya: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Képviselő-testülete Humánszolgáltatási Bizottság által a helyi 
nemzetiségi önkormányzatok részére kiirt pályázaton való részvétel (szóbeli 
előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy 2016. március 22-én kiírásra kerül a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Humánszolgáltatási Bizottság által a 2016. évi pályázat a kőbányai helyi nemzetiségi 
önkormányzatok 2016. január l-jétől - 2016. december 31-éig terjedő időszak szakmai 
programjainak támogatására. A pályázathoz csatolni kell a 2016. évi munkatervet, 
valamint legalább 10 oldal terjedelemben be kell mutatni a kőbányai kötődést, illetve a 
görögök történelmi múltját. Javasolja, hogy a Kőbányai Görög Önkormányzat nyújtson 
be pályázatot, melynek határideje 2016. május 27. Kéri a képviselőket, hogy mondják 
el javaslataikat, majd kéri a szavazatok megtétel ét. 

Bajkai Vasziliki: Egyetért az elnökjavaslatávaL 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

29/2016. (III. 7.) Kőbányai Görög; Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Humánszolgáltatási Bizottság által a 
kőbányai helyi nemzetiségi önkormányzatok 2016. január l-jétől- 2016. december 
31-éig terjedő időszak szakmai programjainak támogatására kiírásra kerülő 
pályázaton részt vesz. 

2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2016. május 27. 
Felelős: elnök 
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4. napirendi pont tárgya: Javaslat a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, 
Kulturális, Segitő Közhaszmí Alapitvánnyal (1105 Budapest, Bánya utca 31.) 
együttműködve 2016. március 22-én részvételre a kerületi civil szervezetekkel 
való együttműködés céljából a Tavaszvárás Kőbányán című ünnepségen (szóbeli 
előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Havasi Gyopár Szociális, 
Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhaszn ú Alapítvánnyal (ll 05 Budapest, Bánya 
utca 31.) együttműködve 2016. március 22-én 14.00 órakor a Kőrösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Központ (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.) színháztermében 
megrendezik a Tavaszvárás Kőbányán ünnepséget. A rendezvényen fellépnek a Kroó 
György Zeneiskola növendékei és művésztanárai és Szimfonikus Zenekara. Javasolja, 
hogy az előző évekhez hasonlóan a kerületben élő görög származású nyugdíjasok 
vegyenek részt a rendezvényen. Kéri a szavazatok megtételét 

Bajkai Vasziliki: Egyetért az elnök javaslatával, és örömmel vesz részt az ünnepségen. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

30/2016. (Hl. 7.) Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

A Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Havasi 
Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhaszn ú Alapítvánnyal (ll 05 
Budapest, Bánya utca 31.) együttműködve a kerületi civil szervezetekkel való 
együttműködés céljából 2016. március 22-én 14.00 órakor megrendezésre kerülő 
Tavaszvárás Kőbányán Ünnepségen a kerületi görög származású nyugdíjasokkal 
részt vesznek a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ (1105 Budapest, 
Szent László tér 7-14.) színháztermében. 

5. napirendi pont tárgya: Beszámoló a görög kolturális örökségének ápolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2016. február 26-án 18.30 órakor az 
Angyalf'öldi Gyermek-és Ifjúsági Házban (1138 Budapest, Dagály utca 15/a) 
megrendezett Arisztopahész: Madarak dmíi szindarab bemutatójáról (szóbeli 
előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 2016. február 26-án, 18.30 órakor a 
az Angyalfóldi Gyermek-és Ifjúsági Házban (1138 Budapest, Dagály utca 15/a) sor 
került az Arisztopahész: Madarak cimű szindarab bemutatójára. A színdarab 
rendezője Kollátosz Potisz színművész, részt vettek a Kritiki Skepsi tanulói. A 
színdarabot követően fogadásra került sor. A gyerekek kitettek magukért, fantasztikus 
volt. Kéri a képviselőket, hogy fogadják el a beszámolót. Kéri a szavazatok megtételét 
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Bajkai Vasziliki: Egyetért az elnök javaslatával. Fantasztikus jó színházi előadást 
láttak. Gratulál a szereplőknek és a rendezőnek 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

3112016. (III. 07.) Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testülete Kollátosz Jorgosz elnök 
beszámolóját a görög kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok 
ellátása céljából 2016. február 26-án, 18.30 órakor az Angyalföldi Gyermek-és 
Ifjúsági Házban (1138 Budapest, Dagály utca 15/a) a Madarak dmíi színdarab 
bemutatójáról elfogadja. 

Elnök: Megállapítja, hogy további javaslat vagy észrevétel a képviselők és a 
képviselők részéről nem érkezett, megköszöni a jelenlévők aktív részvételét, és a 
testületi ülést 12.50 ór1;1,kor-b~árja. 
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Program 
18:00 órakor 

Fáklyás felvonulás 
:j'~');J~yülleklétéí I7•30 órától a Conti-kápolna eléítti téren. 

Kápolna tér- Ihász utca- Halom utca -
- Szent László .tér- Magyar Oltár.) 

:.:ii;'{fjetQonutd'.rt kúérik a Tébláb Művészeti iskola néptáncosai, 
Olasz György és barátai. 

* 
.· .. . . .. ~"'' 18:30 órakor 
· • .~,c(~'{~M~gyar Oltárnál (Szent László tér) 

, .. :. ·~"·:tJnnepi megemlékezés 

Ünnepi beszédet mond: 

:JX\:I~v.a.~~;i.Róbert 'J(<'>bánya polgármestere 
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Jfavasi (jyopár }Ita tvány 
szeretettel meghívja Önt 

2016. március 22-én ~dáen 
14:00 óra~r ~zdődó 

p p avaszvaras p p anya n 
dmű rendezvényre 

Köszöntőt mond: 
1(ovdcs 'Rjbert 

CFo{gármester, 1(ő6ányai ÖnR.fyrmányzat 

A rendezvény védnöke: 
(])r. (]yörey I stvdn 

1(ormánymeg6ízott) (]3uáapest Pőváros 1(ormányfiivata[ 

Vendégeink: 

CBalögli Jlttila atya CBen~czy CJ?éter !eff<!sz 
Szent Lász{ó 'Temp[om 1(ő6ányai P.vangélik,us P.gyfiázk§zség 

Szifdgyi-Sdntfor }lntfnis !e{kjpásztor 
1(ő6ányai ~formátus P.gyfiázk§zség 

Program: 
1(ro6 (]yörgy Zeneisfi.g{a 

növentfé{ei, mflvésztaná:rai 
és Szimfoni{us Zenekg,ra · 

Vezényel: Piizesséry )fttifa 
Zenekarvezető: Piizesséryné 'Eszter 

Szólószámokban közreműködik: 
)fnta!6czy 9ddté- hegedű; 'faraszova - zongora; 

!Jfaoy (]3enafan; 'Tanyi Jinru:s- ének; 9donostori Perene-zongora 

Helyszín: 
'l(,őrösi Csoma Sándor 1(/Jbányai 'l(,özpont, Színliázterem 

(1105 Budapest, Szent László tér 7-14.) 



JELENLÉTI ÍV 

a Kőbányai Görög Önkormányzat 

2016. március 7-én 12.30 órai kezdettel 

megtartott testületi ülésén 

l \ 
' ' ~~~

' 

1./ Kollátosz Jorgosz: ............. .'.:' ............................................. .. 

2.1 Bajkai Vasziliki: .&y.~.'.{('?.: .. .;;;~ .. ~ ...................... . 
4.1 dr. Klicász Szpirosz: ..... $../!!~ ........................ .. 

Meghívottak: 

dr. Éder Gábor jogász: ......... ~.V\.:-:-:.~~ .................................. . 
Jógáné Szabados Henrietta: referens .... !fl~~ .......................... .. 


