MEGHÍVÓ
A Kőbányai Görög Önkormányzat
Képviselő-testülete

2015. október 30-án 9.00 órai kezdettel
a nemzetiségi önkormányzat irodájában
(ll 04 Bp. X., Kada utca 120. )
testületi ülést tart,
melyre ezúton meghívom.
Napirendi pontok:
L

2.

3.

4.

5.

Javaslat

a

Kőbányai

Görög Önkormányzat 2015. évi bevételei
előirányzatainak módositására ( szóbeli előterjesztés)
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnök
Javaslat a Kőbányai Görög Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
módositására (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnök
Beszámoló az Aradi vértanúk tiszteletére 2015. október 6-án rendezett
megemlékezésről ( szóbeli előterjesztés)
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnök
Beszámoló a kolturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok
ellátása céljából 2015. október 23-án az 1956-os forradalom és
szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezésről ( szóbeli előterjesztés)
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnök
Beszámoló a kolturális hagyományok ápolása céljából 2015. október 16-án
a Kőbányai Szerb Önkormányzat által rendezett "Idegenben keserűbb a
sírás ... " Karády Katalin életéről szóló szinházi rendezvényről (szóbeli
előterjesztés)

Előadó:

6.

Kollátosz Jorgosz elnök
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által
2015. november 19-én szervezett közmeghallgatáson való részvételről (szóbeli
előterjesztés)

Előadó:

7.

Kollátosz Jorgosz elnök
Javaslat a Kőbányai Görög Önkormányzat közmeghallgatás időpontjának
meghatározására (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnök

Esetleges távolmaradását kérem, a Polgármesteri Hivatal 431- r.
~(,>,~
jelezni szíveskedjék.
Budapest, 2015. október 22.
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KŐBÁNYAI GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLETE

1102 Budapest, Szent László té:r 29.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

a Kőbányai Görög Önkormányzat 2015. október 30-án 9.00 órai kezdettel,
a ll 04 Bp. X. ker., Kada utca 120. sz. alatti nemzetiségi irodában
megtartott testületi ülésén.

Jelen vannak:

Kollátosz Jorgosz
Bajkai Vasziliki
Dr. Klicasz Szpirosz

elnök
elnökhelyettes
képviselő

A Kőbányai Polgá:rmeste:ri Hivatal :részéről tanácskozási joggal:
dr. Éder Gábor
jogász
Jógáné Szabados Henrietta
civil és nemzetiségi referens
Kollátosz Jo:rgosz, 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.
79/2015. (X. 30.) Kőbányai
határozata
(3 igen, egyhangú szavazattal)

Gö:rög

Önkormányzat

Képviselő-testületének

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 pontokat, majd kéri a szavazatok megtételét

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.
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80/2015. (X. 30.) Kőbányai
határozata
(3 igen, egyhangú szavazattal)

Görög

Önkormányzat

Képviselő-testületének

Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testülete a testületi ülés napirendjét az

alábbiak szerint fogadja el:
l.

2.

3.

4.

5.

Javaslat a Kőbányai Görög Önkormányzat 2015. évi bevételei előirányzatainak
módositására (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnök
Javaslat a Kőbányai Görög Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
módositására (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnök
Beszámoló az Aradi vértanúk tiszteletére 2015. október 6-án rendezett
megemlékezésről (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnök
Beszámoló a kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása
céljából 2015. október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezett megemlékezésről (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnök
Beszámoló a kultu.rális hagyományok ápolása céljából 2015. október 16-án a
Kőbányai Szerb Önkormányzat által rendezett "Idegenben keserűbb a
sírás ... " Karády Katalin életéről szóló színházi rendezvényről (szóbeli
előterjesztés)

Előadó:

6.

Kollátosz Jorgosz elnök
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által
2015. november 19-én szervezett közmeghaUgatáson való .részvételről (szóbeli
előterjesztés)

Előadó:

7.

Kollátosz Jorgosz elnök
Javaslat a Kőbányai Görög Önkormányzat közmeghallgatás időpontjának
meghatározására (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnök

l. napirendi pont tárgya: Javaslat a Kőbányai Görög Önkormányzat 2015. évi
bevételei előirányzatainak módositására (szóbeli előterjesztés)

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a 0940819 egyéb kamatbevételek bevételei
főkönyvre 20 Ft érkezett, amely összeggel a kiadási előirányzat emelése szükséges. Ez után
ismerteti a módosítási javaslatot és kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket,
egyetértés esetén tegyék meg szavazataikat
Bajkai Vasziliki: Egyetért az elnökjavaslatávaL
Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.
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8112015. (X.
határozata

30.)

Kőbányai

Görög

Önkormányzat

Képviselő-testületének

(3 igen, egyhangú szavazattal)

l. Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a Kőbányai Görög
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 18/2015. (III. 10.) határozatát a 011140
kormányzati funkció kódon és a 2015. évi egyéb kamatbevétel bevételeit (0940819) 20
Ft-ot az alábbi főkönyvre helyezi:
0535512 Díjak, egyéb befiz. kiad.
+20 Ft
A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
azonnal
Felelős:
elnök

2. napirendi pont tárgya: Javaslat a Kőbányai Görög Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének módosítására (szóbeli előterjesztés)
Elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 2015. évi költségvetés módosítása szükséges,
mivel a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály tájékoztatása szerint az egyes főkönyvi
számlákon nincs elegendő előirányzat. Ez után ismerteti a részletes átcsoportosítási
javaslatot és kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket, egyetértés esetén
tegyék meg szavazataikat
Bajkai Vasziliki: Egyetért az elnök javaslatával.
Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.
82/2015. (X.
határozata

30.)

Kőbányai

Görög

Önkormányzat

Képviselő-testületének

(3 igen, egyhangú szavazattal)

l. Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Görög Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló 18/2015. (III. 10.) határozatát a 011140 kormányzati
funkciókódon az alábbiak szerint módosítja:
05217 Munkáltatót terhelő személyi j öv. adó
05322112 Mobiltelefon
átcsoportosít
05213 EHO
05355191 Egyéb kül. dologi kiadások

- l 223 Ft
- l 597 Ft

+l 223 Ft
+l 597 Ft

2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
azonnal
Felelős:
elnök
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3. napirendi pont tárgya: Beszámoló az Aradi vértanúk tiszteletére 2015. október 6án rendezett megemlékezésről (szóbeli előterjesztés)

Elnök: Tájékoztatja képviselőket arról, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat polgármesterétől meghívást kaptak a 2015. október 6-án 10.00 órakor az
Aradi vértanúk tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésre a Rákoskeresztúri Új
köztemető 1848-as sírhelyeknél (1108 Budapest, X., Kozma utca 8-10.). A koszorúzáson
részt vettek a képviselők. Ünnepi beszédet mondott Kovács Róbert, Kőbánya
polgármestere. Közreműködött a Harmat Gyermekkar és a Jászkun Magyar Királyi
Honvéd Hadkultúra Alapítvány honvéd gyalogosai. A megemlékezést koszorúzással
zárták Kéri a szavazatok megtételét
Bajkai Vasziliki: Részt vett a megemlékezésen.
Elnök: A

Képviselő-testület

3

fővel

83/2015. (X. 30.) Kőbányai
határozata
(3 igen, egyhangú szavazattal)

határozatképes.

Görög

Önkormányzat

Képviselő-testületének

Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testülete Filipovics Máté elnök tájékoztatóját a
2015. október 6-án 10.00 órakor a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Képviselő-testülete

által az Aradi vértanúk tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésről
a Rákoskeresztúri Új köztemető 1848-as sírhelyeknél (1108 Budapest, X., Kozma utca 810.) elfogadja.

4. napirendi pont tárgya: Beszámoló a kultu:rális örökségének ápolásával
kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2015. október 23-án az 1956-os forradalom
és szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezésről (szóbeli előterjesztés)
Elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat által 2015. október 23-án 16.00 órakor az 1956-os forradalom és
szabadságharc, valamint a harmadik köztársaság kikiáltásának alkalmából rendezett
emlékezésen, amelyre a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ - KÖSZI
(ll 05 Budapest, Előd utca l.) színháztermében került sor részt vettek. Az ünnepségen és
a koszorúzáson részt vettek. Emlékező beszédet mondott Kovács Róbert, Kőbánya
polgármestere. Az ünnepség koszorúzással zárult a Kőrösi sétányon felállított
KopjafánáL Kéri a szavazatok megtétel ét.
Bajkai Vasziliki: Részt vett az ünnepségen és a koszorúzáson.
Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.
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84/2015. (X. 30.) Kőbányai
határozata
(3 igen, egyhangú szavazattal)

Görög

Önkormányzat

Képviselö-testületének

Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Kollátosz Jorgosz elnök
beszámolóját a 2015. október 23-án 16.00 órakor a Körösi Csoma Sándor Kőbányai
Kulturális Központ- KÖSZI (1105 Budapest, Előd utca 1.) színháztermében az 1956-os
forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezésről és azt követő
koszorúzásról.

5. napirendi pont tárgya: Beszámoló a kulturális hagyományok ápolása céljából
2015. október 16-án a Kőbányai Szerb Önkormányzat által megrendezett
"Idegenben keserűbb a sírás ... " Karády Katalin életéről szóló szinházi
rendezvényről (szóbeli előterjesztés)
Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Kőbányai Szerb Önkormányzat által a
kulturális hagyományok ápolása céljából 2015. október 16-án a Körösi Nonprofit Kft
(KÖSZI) ll 05 Budapest, Előd utca l. szám alatti színházteremben megrendezett
"Idegenben keserűbb a sírás ... " Karády Katalin életéről szóló szinházi
rendezvényen részt vettek. Kéri a szavazatok megtételét
Bajkai Vasziliki: Örömmel vett részt a rendezvényen.
Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.
85/2015. (X. 30.) Kőbányai
határozata
(3 igen, egyhangú szavazattal)

Görög

Önkormányzat

Képviselő-testületének

Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Kollátosz Jorgosz elnök

tájékoztatóját a kulturális hagyományok ápolása céljából 2015. október 16-án a
Körösi Nonprofit Kft (KÖSZI) ll 05 Budapest, Előd utca l. szám alatti színházteremben
a Kőbányai Szerb Önkormányzat által megrendezett "Idegenben keserűbb a
sírás ... " Karády Katalin életéről szóló színházi rendezvényrőL

6. napirendi pont tárgya: Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat által 2015. november 19-én szervezett közmeghallgabison való
részvételről ( szóbeli előterjesztés)
Elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testülete polgám1esterétől meghívást kaptak a 2015. évi
közmeghallgatásra, amelyre 2015. november 19-én 17.00 órakor kerül sor a Körösi
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ l. számú termében. Javasolja, hogy az
elnök és az elnökhelyettes vegyen részt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatásán. Kéri a tájékoztató
elfogadását, majd a szavazatok megtételét
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Bajkai Vasziliki: Egyetért az elnök tájékoztatójával, és részt vesz a közmeghallgatáson.
Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.
86/2015. (X. 30.) Kőbányai
határozata
(3 igen, egyhangú szavazattal)

Görög

Önkormányzat

Képviselő-testületének

Kőbányai

Görög Önkormányzat Képviselő-testülete Kollátosz Jorgosz elnök
tájékoztatóját a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete által 2015. november 19-én 17.00 órakor a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai
Kulturális Központ L számú termében (1105 Budapest, Szent László tér 7/14.)
megrendezésre kerülő közmeghallgatásról elfogadja.
7. napirendi pont tárgya: Javaslat a Kőbányai Görög Önkormányzat
közmeghallgatás időpontjának meghatározására (szóbeli előterjesztés)
Elnök: Tájékoztatja a testületet, hogy a Kőbányai Görög Önkormányzat
közmeghallgatását kötelező megtartani egy évben egyszer, ahol az elnök beszámol a
testület éves munkájáról, pénzügyi támogatásokról, beszél a kitűzött célokról és az elért
eredményekről, valamint az év hátralévő részének programjairóL Javasolja, hogy a
közmeghallgatás megtartására 2015. december 6-án 10.30 órakor kerüljön sor a tart a
Görög Klubban (1104 Budapest, Kada utca 120.). Kéri a szavazatok megtételét
Bajkai Vasziliki: Egyetért az elnökjavaslatávaL
Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.
87/2015. (X. 30.) Kőbányai
határozata
(3 igen, egyhangú szavazattal)

Görög

Önkormányzat

Képviselő-testületének

l. Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 6-án, 10.30 kor
Közmeghallgatást tart a tart a Görög Klubban (1104 Budapest, Kada utca 120.).
2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
azonnal
Felelős:
elnök

Elnök: Megállapítja, hogy további javaslat vagy észrevétel a képviselők és a képviselők
részéről nem érkezett, megköszöni a j elenlévők aktív részvételét, és a testületi ülést 9.20
.-.··-"'"
órakor bezárja.
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Jegyzőkönyv-hitelesítő

JELENLÉTI ÍV

a Kőbányai Görög Önkormányzat
2015. október 30-án 9.00 órai kezdettel
megtartott testületi ü.lésén
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