
MEGHÍVÓ 

A Kőbányai Görög Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

2020. március 12-én 9.00 órai kezdettel 

a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (1102 Bp. X., Szent László tér 29.) 
földszint 20. szám alatti tanácskozó termében 

testületi ülést tart, 
melyre ezúton meghívom. 

Napirendi pontok: 
1. Javaslat a Kőbányai Görög Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 

módosítására (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnök 

2. Beszámoló a görög kulturális örökség ápolásával kapcsolatos feladatok 
ellátása céljából 2020. február 7-én, 17.00 órakor a Kőbányai Polgármesteri 
Hivatal (1102 Budapest, Szent László tér 29.) Átriumában megrendezett a 
„Kőbányai görögök" című könyv bemutató rendezvényről (szóbeli 
előterjesztés) 

Előadó: Kollátosz Jorgosz elnök 
3. Beszámoló a görög hagyományápolás céljából a Görög Klubban megtartott 

görög nyelvoktatásról (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnök 

4. Beszámoló a kerületi civil szervezetekkel való együttműködés céljából 
együttműködési megállapodás megkötéséről a Havasi Gyopár Szociális, 
Egészségügyi, Kulturális, Segítő Alapítvánnyal (1105 Budapest, Bánya utca 
31.) (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnök 

5. Beszámoló a görög kulturális örökség ápolásával kapcsolatos feladatok 
ellátása céljából 2020. március 10-én 15.00 órakor a Görög Klubban 1104 
Budapest, Kada utca 120.) megrendezett Görög Nőnapi rendezvényről 
(szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnök 

Esetleges távolmaradását kérem, a Polgármesteri Hivatal 4338-141-es telefonszámán 
jelezni szíveskedjék. 

Budapest, 2020. március 6. ~Görögö 
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Készült: 

KŐBÁNYAI GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

1102 Budapest, Szent László tér 29. 

JEGYZŐKÖNYV 

a Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. marcms 
12-én 9.00 órai kezdettel a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (1102 Bp. 
X., Szent László tér 29.) földszint 20. szám alatti tanácskozó termében 
megtartott ülésről. 

Jelen vannak: Kollátosz Jorgosz 
Bajkai Vasziliki 

elnök 
elnökhelyettes 
képviselő 
képviselő 

képviselő 

Dr. Klicasz Szpirosz 
Koszoru- Keszi Kyryaki 
Ziridisz János 

A Kőbányai Polgármesteri Hivatal részéről tanácskozási joggal: 
dr. Szabados Ottó kamarai jogtanácsos 
Jógáné Szabados Henrietta nemzetiségi referens 

Elnök: Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Jógáné Szabados Henrietta nemzetiségi 
referens vezeti magyar nyelven. 

Kollátosz Jorgosz, a Kőbányai Görög Önkormányzat elnöke üdvözli a megjelenteket 
és a testületi ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a testületi ülésen 5 fő képviselő 
megjelent, és a testület határozatképes. 

Elnök: Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Bajkai Vasziliki 
elnökhelyettest bízza meg a Képviselő-testület, egyben megkérdezi, hogy a jelölt 
elfogadja-e a jelölést. Kéri a szavazatok megtételét. 

Bajkai Vasziliki: Vállalom a megbízatást. 

Elnök: A Képviselő-testület 5 fővel határozatképes. 

25/2020. (III. 12.) Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata a jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztásáról 
( 5 igen, egyhangú szavazattal) 

A Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jegyzőkönyv
hitelesítőnek Bajkai Vasziliki elnökhelyettest bízza meg. 
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Elnök: Ismerteti a napirendi pontokat, majd kéri a szavazatok megtételét. 

26/2020. (ill. 12.) Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata a napirend elfogadásáról 
( 5 igen, egyhangú szavazattal) 

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

1. Javaslat a Kőbányai Görög Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 
módosítására (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnök 

2. Beszámoló a görög kulturális örökség ápolásával kapcsolatos feladatok 
ellátása céljából 2020. február 7-én, 17.00 órakor a Kőbányai 

Polgármesteri Hivatal (1102 Budapest, Szent László tér 29.) Átriumában 
megrendezett a „Kőbányai görögök" című könyv bemutató rendezvényről 
(szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnök 

3. Beszámoló a görög hagyományápolás céljából a Görög Klubban 
megtartott görög nyelvoktatásról (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnök 

4. Beszámoló a kerületi civil szervezetekkel való együttműködés céljából 
együttműködési megállapodás megkötéséről a Havasi Gyopár Szociális, 
Egészségügyi, Kulturális, Segítő Alapítvánnyal (1105 Budapest, Bánya 
utca 31.) (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnök 

5. Beszámoló a görög kulturális örökség ápolásával kapcsolatos feladatok 
ellátása céljából 2020. március 10-én 15.00 órakor a Görög Klubban 1104 
Budapest, Kada utca 120.) megrendezett Görög Nőnapi rendezvényről 
(szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnök 

1. napirendi pont tárgya: Javaslat a Kőbányai Görög Önkormányzat 2020. évi 
költségvetésének módosítására (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 2020. 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. 

Koszoru- Keszi Kyryaki: Egyetért az elnök javaslatával. 

Elnök: Kéri a szavazatok megtételét. 
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27 /2020. (TII. 12.) A Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata a Kőbányai Görög Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 
módosításáról 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 

1. A Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a Kőbányai 
Görög Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 13/2020. (II. 14.) határozatát 
és az alábbi rovatra helyezi: 

KI Személyi juttatások, önként vállalt feladat -23 228 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális -11 314 Ft 

hozzájárulási adó, önként vállalt feladat 
K3 Dologi kiadások, önként vállalt feladat -6 272 Ft 

K3 Dologi kiadások, kötelező feladat 40 814 Ft 

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

2. napirendi pont tárgya: Beszámoló a gorog kulturális örökség ápolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2020. február 7-én, 17.00 órakor a 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 
Átriumában megrendezett a „Kőbányai görögök" című könyv bemutató 
rendezvényről (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a gorog kulturális örökség 
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2020. február 7-én 17.00-20.00 
óráig a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 
Átriumában megrendezték a Vincze Xénia: ,,A Kőbányai görögök" című könyv 
bemutató rendezvényt. A rendezvényt D. Kovács Róbert Antal, Kőbánya 

Polgármestere nyitotta meg. A rendezvény moderátora Patkó Ágnes újságíró volt. A 
kulturális műsorban fellépett Galbenisz Tomasz és Kollátosz Fotisz színművész, a 
Kariatidák kórusa, a Kőbányai Görög Női Kórus és a kőbányai görög tanulók. A 
rendezvényt követően fogadásra került sor. Kéri a beszámoló elfogadását, majd a 
szavazatok megtételét. 

Dr. Klicász Szpirosz: Egyetért az elnök beszámolójával. 

Elnök: Kéri a szavazatok megtételét. 
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28/2020. (III. 12.) A Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata a beszámolóról a görög kulturális örökség ápolásával kapcsolatos 
feladatok ellátása céljából 2020. február 7-én megrendezett Vincze Xénia: a 
„Kőbányai göröe:ök" című könyvbemutató rendezvényről 
( 5 igen, egyhangú szavazattal) 

A Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Kollátosz Jorgosz 
elnök beszámolóját a feladatalapú támogatásról, valamint a görög kulturális 
örökség ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2020. február 7-én 
17.00-20.00 óráig a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (1102 Budapest, Szent László 
tér 29.) Átriumában megrendezett Vincze Xénia: a „Kőbányai görögök" című 
könyvbemutató rendezvényről elfogadja. 

3. napirendi pont tárgya: Beszámoló a görög hagyományápolás céljából a Görög 
Klubban megtartott görög nyelvoktatásról (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy péntekenként görög nyelvoktatás 
zajlik a Görög Klubban, ahol az óvodás és iskoláskorú tanulók Kollátoszné Klicász 
Paraszkevi tanítónő vezetésével görög nyelvet tanulnak, illetve színdarabban vesznek 
részt. Kéri a beszámoló elfogadását, majd a szavazatok megtételét. 

Ziridisz János: Egyetért az elnök beszámolójával. 

Elnök: Kéri a szavazatok megtételét. 

29/2020. (III. 12.) Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata a beszámolóról a görög hagyományápolás céljából a Görög Klubban 
megtartott görög nyelvoktatásról 
( 5 igen, egyhangú szavazattal) 

A Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testülete Kollátosz Jorgosz 
beszámolóját - a Görög Klubban péntekenként tartott görög nyelvoktatásról, 
ahol lehetőséget biztosít az elsajátított tudás bemutatására különféle görög kulturális 
rendezvényeken - elfogadja. 

4. napirendi pont tárgya: Beszámoló a kerületi civil szervezetekkel való 
együttműködés céljából együttműködési megállapodás megkötéséről a Havasi 
Gyopár Alapítvánnyal (1105 Budapest, Bánya utca 31.) (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a kerületi civil szervezetekkel való 
együttműködés céljából a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő 
Alapítvánnyal (1105 Budapest, Bánya utca 31.) az együttműködési megállapodást 
megkötötték. Kéri a beszámoló elfogadását, majd a szavazatok megtételét. 

Bajkai Vasziliki: Egyetért az elnök javaslatával. 
Elnök: Kéri a szavazatok megtételét. 
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30/2020. (Ill. 12.) Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata a beszámolóról a kerületi civil szervezetekkel való együttműködés 
céljából együttműködési megállapodás megkötéséről a Havasi Gyopár Szociális, 
Egészségügyi, Kulturális, Segítő Alapítvánnyal (1105 Budapest, Bánya utca 31.) 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testülete Kollátosz Jorgosz elnök 
beszámolóját a kerületi civil szervezetekkel való együttműködés céljából a 
kulturális együttműködési megállapodás megkötéséről a Havasi Gyopár Szociális, 
Egészségügyi, Kulturális, Segítő Alapítvánnyal (1105 Budapest, Bánya utca 31.) 
elfogadja. 

5. napirendi pont tárgya: Beszámoló a gorog kulturális örökség ápolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2020. március 10-én 15.00 órakor a 
Görög Klubban 1104 Budapest, Kada utca 120.) megrendezett Görög Nőnapi 
rendezvényről (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a gorog kulturális örökség 
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2020. március 10-én 15.00 
órakor a Görög Klubban 1104 Budapest, Kada utca 120.) megrendezték a Görög 
Nőnapi rendezvényt egy kis gyermekversekkel, görög zenével és táncházzal 
színesítve. Köszönőt mondott Kollátosz Jorgosz elnök. Tavaszköszöntő verseket 
mondtak a kőbányai görög tanulók. Felkészítő tanáruk: Kollátoszné Klicasz 
Paraszkeri volt. Görög hagyományos ételek és italok várták a kedves vendégeket. A 
kerületben élő görög asszonyokat és lányokat egy szál virággal köszöntötték fel. A 
rendezvényre 220 OOO Ft összeget biztosítottak a rendelkezésükre álló 2020. évi 
költségvetésben meghatározott feladatalapú kiadások terhére. Kéri a beszámoló 
elfogadását, majd a szavazatok megtételét. 

Bajkai Vasziliki: Egyetért az elnök javaslatával. 

Elnök: Kéri a szavazatok megtételét. 

31/2020. (III. 12.) Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata a beszámolóról a görög kulturális örökség ápolásával kapcsolatos 
feladatok ellátása céliából 2020. március 10-én 15.00 órakor a Görög Klubban 
1104 Budapest, Kada utca 120.) megrendezett Görög Nőnapi rendezvényről 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testülete Kollátosz Jorgosz elnök 
beszámolóját a feladatalapú támogatásról a görög kulturális örökség ápolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2020. március 10-én 15.00 órakor a Görög 
Klubban 1104 Budapest, Kada utca 120.) megrendezett Görög Nőnapi 
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rendezvényről. A rendezvényre bruttó 220 OOO Ft összeget biztosít a rendelkezésére 
álló 2020. évi költségvetésben meghatározott feladatalapú kiadások terhére. 
A feladatalapú támogatás felhasználása az előirányozottak és tervezettek szerint a 
település nemzetiségi életének fellendítését, színesítését szolgálták a megvalósult 
közösségi programok, valamint nemzetiségi hagyomány -és kultúra ápolásának 
köszönhetően. A feladatalapú támogatás felhasználása során a nemzetiségi 
önkormányzat kiemelt figyelmet fordított az ifjúság nemzetiségi életbe való 
bevonására, a fiatal generációban a nemzetiségi hovatartozás átörökítésének 
mélyítésére. 

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

Elnök: Megállapítja, hogy további javaslat vagy észrevétel a képviselők részéről 
nem érkezett, megköszöni a jelenlévők aktív részvételét, és a testületi ülést bezárja. 

K.m.f . 

... ..... fj-:«i\~.U.sl.Á,: .. .. 
(BaJkai Vasziliki) 

' \ Jegyzőkönyv-hitelesítő 

.............. ~ ................ . 
(Jógáné a'bados Henrietta) 

Jegyzőkönyvvezető 



JELENLÉTI ÍV 

a Kőbányai Görög Önkormányzat 

2020. március 12-én 9.00 órai kezdettel 
megtartott testületi ülésén 

1./ Kollátosz Jorgosz: ................... ~ ................................... .. 
2./ Bajkai V asziliki: ....... !/J.,://6 .. U.,\l~: ................... . 
3./ dr. Klicász Szpirosz: ........ t .Jlt~ ..................... . 
4./ Koszoru-Keszi Kyryaki: ...... . ... ·1/-.• ............ . 
5./ Ziridisz János: ..... k.;.,;J.;,lj.... .~ ... ....... .. .......... . 

Meghívottak: 

dr. Szabados Ottó kamarai jogtanácsos:~~········ 

Jógáné Szabados Henrietta: referens ....... r~ ......................... . 


