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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 
GÖRÖG TELEPÜLÉSI NEMEZETISÉGI 
ÖNKORMÁNYZATA               
Ikt. szám: 2172-2/2015.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
Kecskemét Megyei Jogú Város 

Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
2015. január 14-én megtartott  

rendkívüli üléséről 
 
Jelen vannak:       a mellékelt jelenléti ív szerint 

 
Az ülés helye:              Polgármesteri Hivatal 
                                      Kecskemét, Kossuth tér 1. I./2. 
 
Az ülés időtartama:    10 óra 00 perctől   –  10 óra 20 percig 
 
 
Horeftos Konstantin Zoltán: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, a 3 megválasztott tag közül 2 fő jelen van. Az ülést megnyitja.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Fehér Dezső képviselőt javasolja. 
Megkérdezi, ki ért egyet a javaslattal? 
 
Fehér Dezső: Bejelenti érintettségét és azt, hogy a döntéshozatalban részt kíván venni. 
 
Horeftos Konstantin Zoltán: kérdezi a testület tagjait, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy 
Fehér Dezső részt vegyen a szavazásban? 
 
A testület 2 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett hozzájárul, hogy Fehér Dezső részt 
vegyen a szavazásban. 
 
Horeftos Konstantin Zoltán: kérdezi a testület tagjait, hogy egyetértenek-e azzal a 
javaslattal, hogy a jegyzőkönyv hitelesítő Fehér Dezső legyen? 
Szavazás után megállapítja, a testület 2 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
1/2015. (I.14.) GTNÖ. számú határozat 
Jegyzőkönyv-hitelesítő jelölése 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2015. 
január 14-i ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Fehér Dezső képviselőt jelölte ki.  
 
Határozatról értesítést kapnak:  
1./ Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 
2./ Irattár 
 
Horeftos Konstantin Zoltán: kérdezi a testület tagjait, hogy egyetértenek-e a kiküldött 
napirendi pont megtárgyalásával? 
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 2 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozta: 
 
2/2015. (I.14.) GTNÖ. számú határozat 
Az ülés napirendjének megállapítása 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi 
Önkormányzata pályázaton való részvétele  
Előterjesztő: Horeftos Konstantin Zoltán elnök 

 
2. Egyebek 

 
Határozatról értesítést kapnak:  
1./ Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 
2./ Irattár 
 
1. Napirend 

Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
pályázaton való részvétele  
 
Horeftos Konstantin Zoltán: jelzi, hogy két pályázaton kívánnak részt venni és a 
beadáshoz szükséges regisztrációs díjat 3000 Ft-ot, kéri a Görög Települési Nemzetiségi 
Önkormányzat 2015. évi költségvetés terhére biztosítani.  
Mindezek alapján az alábbi határozat-tervezetet javasolja elfogadni: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
megtárgyalta Horeftos Konstantin Zoltán elnök szóbeli előterjesztését és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata úgy 
dönt, hogy a NEMZ-KUL-15 valamint a NEMZ-TAB-15 pályázatokon részt vesz. 

 

2. A pályázat regisztrációs díját  - 3000 Ft-ot -  a Görög Települési Nemzetiségi 
Önkormányzata a 2015. évi költségvetése terhére biztosítja.  

 
3. A Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzat felkéri Horeftos Konstantin 

Zoltán elnököt, hogy a regisztrációs díj befizetéséről gondoskodjon.  
 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 2 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozta: 
 
3/2015. (I.14.) GTNÖ. számú határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
pályázaton való részvétele  
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
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megtárgyalta Horeftos Konstantin Zoltán elnök szóbeli előterjesztését és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
úgy dönt, hogy a NEMZ-KUL-15 valamint a NEMZ-TAB-15 pályázatokon részt 
vesz. 

 

2. A pályázat regisztrációs díját  - 3000 Ft-ot -  a Görög Települési Nemzetiségi 
Önkormányzata a 2015. évi költségvetése terhére biztosítja.  

 
3. A Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzat felkéri Horeftos 

Konstantin Zoltán elnököt, hogy a regisztrációs díj befizetéséről 
gondoskodjon.  
 

 
Határozatról értesítést kapnak:  
1./ Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 
2./ Finta Zita osztályvezető, Gazdálkodási Osztály 
3./ Irattár 
 
 
Horeftos Konstantin Zoltán: elmondja, mivel a testületük képviseli az itt és 
vonzáskörzetben élő görög nemzetiséget, ezért ápolják az I. Diaszpóra által 
Magyarországon meghonosított hagyományokat. Ez mellett ismertetik és népszerűsítik az 
1946-49-es polgárháború következtében Magyarországra menekült II. Diaszpóra 
történetét. Folyamatosan szolgálják a kecskeméti görög közösséget, ellátják 
érdekképviseletüket, valamint fenntartják értékeiket. Jó kapcsolat kiépítésére törekednek 
az állami és civil szervezetekkel, más nemzetiségek intézményeivel és a Görög Ortodox 
egyházzal.  
További cél, hogy Kecskemét és vonzáskörzetében folyamatosan felkutassák a 
görögséghez kapcsolódó történelmi nevezetességeket, és ahol lehet, emléktáblát 
helyezzenek el. Fontos cél még a sírkertekben található görög sírok felkutatása és 
ápolása. Amennyiben lehetséges, javasolják a városban az utca és közterek elnevezését 
közismert görög elődökről (Zavirasz György, Pacsu Mihály, Sina Simon).Kezdeményezik 
Kecskeméten a Nemzetiségek Napja program létrehozását. 

Javasolja, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni: 
 

 Kulturális események szervezése a görög-magyar kulturális kapcsolatok ápolása és 
továbbfejlesztése érdekében 

 
 A görög hagyományok és népismeret népszerűsítése Kecskeméten és 

vonzáskörzetében 
 
 Kiadványok megjelentetése a görög kultúra és tudomány művelése elősegítésére  

 

 A kecskeméti görög egyházi örökség ápolása és továbbfejlesztése  
 
 Ösztöndíjak és pályázatok lehetőségek felkutatása és ismertetése 
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 Kecskeméti görög-magyar testvérvárosi kapcsolat kiépítése 
 
 Cserediák-program kialakítása és működtetése 
 
 Bekapcsolódás a CSIPERÓ Európa Jövője Nemzetközi Gyermektalálkozó 

munkájába 
 
 Nyelvi és hagyományőrző táborok szervezése a fiatalok nyelvtudásának 

továbbfejlesztésére 
 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 2 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozta: 
 
4/2015. (I.14.) GTNÖ. számú határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
2015. évi tervezett programja  
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
megtárgyalta Horeftos Konstantin Zoltán elnök szóbeli előterjesztését és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A testület 2015. évben az alábbi programokat kívánja megvalósítani: 

 
 Kulturális események szervezése a görög-magyar kulturális kapcsolatok ápolása és 

továbbfejlesztése érdekében 
 
 A görög hagyományok és népismeret népszerűsítése Kecskeméten és 

vonzáskörzetében 
 
 Kiadványok megjelentetése a görög kultúra és tudomány művelése elősegítésére  

 

 A kecskeméti görög egyházi örökség ápolása és továbbfejlesztése  
 
 Ösztöndíjak és pályázatok lehetőségek felkutatása és ismertetése 
 
 Kecskeméti görög-magyar testvérvárosi kapcsolat kiépítése 
 
 Cserediák-program kialakítása és működtetése 
 
 Bekapcsolódás a CSIPERÓ Európa Jövője Nemzetközi Gyermektalálkozó 

munkájába 
 
 Nyelvi és hagyományőrző táborok szervezése a fiatalok nyelvtudásának 

továbbfejlesztésére 
 
Határozatról értesítést kapnak:  
1./ Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 
2./ Irattár 
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Horeftos Konstantin Zoltán: megállapítja, hogy további hozzászólás, kérdés nem 
hangzott el, ezért – megköszönve a jelenlévő munkatársak munkáját – 10 óra 20 perckor 
bezárja az ülést.  
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 

 
 

 
   Horeftos Konstantin Zoltán                             Fehér Dezső 
                       elnök                      jegyzőkönyv-hitelesítő                                      
 

 


