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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 
GÖRÖG TELEPÜLÉSI NEMEZETISÉGI 
ÖNKORMÁNYZATA               
Ikt. szám: 378-6/2017.  
 
 

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

Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
2017. március 2-án megtartott rendkívüli üléséről 

 
Jelen vannak:       a mellékelt jelenléti ív szerint 

 
Az ülés helye:              Polgármesteri Hivatal I./2.  
                                      Kecskemét, Kossuth tér 1. 
 
Az ülés időtartama:    10 óra 00 perctől   –  10 óra 15  percig 
 
Horeftos Konstantin Zoltán: Köszönti a megjelenteket. A testület 2015. december 15-től 
kezdődően két taggal folytatja a működését, mert Fehér Kata képviselő megbízatása 
megszűnt.  
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a 2 megválasztott tag közül 2 fő jelen van. Az 
ülést megnyitja.  
 
Horeftos Konstantin Zoltán: Kérdezi a testület tagját, hogy egyetért-e a kiküldött 
napirendi pont megtárgyalásával? 
 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 2 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
10/2017. (III.2.) GTNÖ. számú határozat 
Az ülés napirendjének megállapítása 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
 

1. Nemzetiségi Bállal kapcsolatos döntés meghozatala 
Előterjesztő: Horeftos Konstantin Zoltán  

 
 

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

Nemzetiségi Bállal kapcsolatos döntés meghozatala 
 
 
Horeftos Konstantin Zoltán: elmondja, hogy a Nemzetiségi Bálon az ingyenesen fellépő 
művészek megvendégelését több nemzetiség együtt fizeti ki. Így a görög testületre 15. 
ezer Ft jut. Javasolja ennek a számlának utólagos jóváhagyását és kifizetését.  
 
Mivel hozzászólás, kérdés nem hangzott el, kérdezi a testület tagját, hogy egyetért-e az 
alábbi határozat tervezettel?  
 
A Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Horeftos Konstantin Zoltán 
elnök szóbeli előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
A testület elismeri és utólag jóváhagyja, hogy a Nemzetiségi Bálon ingyenes fellépő 
művészeket vendégül látták, így az ehhez kapcsolódó GU4SA3573201 számla 
számú,bruttó 15.000,- Ft összegű átutalásos számla kifizethető.  
 
Szavazás után megállapítja, a testület 2 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
11/2017. (III.2.) GTNÖ. számú határozat 

Nemzetiségi Bállal kapcsolatos döntés meghozatala 
 
 
A Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Horeftos Konstantin Zoltán 
elnök szóbeli előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
A testület elismeri és utólag jóváhagyja, hogy a Nemzetiségi Bálon ingyenes fellépő 
művészeket vendégül látták, így az ehhez kapcsolódó GU4SA3573201 számla 
számú,bruttó 15.000,- Ft összegű átutalásos számla kifizethető.  
 

 
Értesítést kapják:  

 A Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Varga Miklós osztályvezető, Gazdálkodási Osztály 

 Irattár 
 
Horeftos Konstantin Zoltán: elmondja, hogy együttműködési megállapodást kíván kötni 
a Szegedi Görög Nemzetiségi Önkormányzattal valamint a Magyarországi Görögök 
Kulturális Egyesülete - Csongrád Megyei Helyi Csoportjával. Célja az e területen élő görög 
kötődésű emberek kulturális tevékenységének összehangolása. 
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Mivel hozzászólás, kérdés nem hangzott el, kérdezi a testület tagját, hogy egyetért-e az 
alábbi határozat tervezettel?  
 
A Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Horeftos Konstantin Zoltán 
elnök szóbeli előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

 A testület kinyilvánítja, hogy a jövőben együtt kíván működni a Szegedi Görög 
Nemzetiségi Önkormányzattal valamint a Magyarországi Görögök Kulturális 
Egyesülete - Csongrád Megyei Helyi Csoportjával. 

 

 Az együttműködési megállapodás célja elsősorban a Dél- és Közép-Magyarország 
tekintetében, de akár országos kiterjedésben is, az ott élő görög kötődésű emberek 
érdekében kulturális tevékenységük összehangolása. 

 

 A testület felhatalmazza Horeftos Konstantin Zoltán elnököt, hogy a Görög 
Települési Nemzetiségi Önkormányzat nevében az együttműködési megállapodást 
aláírja.  

 
Szavazás után megállapítja, a testület 2 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
12/2017. (III.2.) GTNÖ. számú határozat 

Együttműködési megállapodás megkötése 
 
 
A Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Horeftos Konstantin Zoltán 
elnök szóbeli előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
A testület kinyilvánítja, hogy a jövőben együtt kíván működni a Wojtyla Ház Szociális Ellátó 
és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal. 

 

 Az együttműködési megállapodás célja elsősorban a Dél- és Közép-Magyarország 
tekintetében, de akár országos kiterjedésben is, az ott élő görög kötődésű emberek 
érdekében kulturális tevékenységük összehangolása. 

 

 A testület felhatalmazza Horeftos Konstantin Zoltán elnököt, hogy a Görög 
Települési Nemzetiségi Önkormányzat nevében az együttműködési megállapodást 
aláírja.  

 
 
Értesítést kapják:  

 A Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Varga Miklós osztályvezető, Gazdálkodási Osztály  

 Irattár 
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Horeftos Konstantin Zoltán: elmondja, hogy együttműködési megállapodást kíván kötni 
a Wojtyla Ház Szociális Ellátó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal. 
A megállapodás célja,  hogy Kecskemét és környékén élő emberek érdekében 
tevékenységüket összehangolják.  
Ennek megfelelően programjaikat egyeztetik, és azon dolgoznak, hogy tagjaik, 
szimpatizánsaik és önkénteseik egymást megismerjék, s hogy kisközösségi 
együttműködéseket hozzanak létre. 
 
Mivel hozzászólás, kérdés nem hangzott el, kérdezi a testület tagját, hogy egyetért-e az 
alábbi határozat tervezettel?  
 
A Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Horeftos Konstantin Zoltán 
elnök szóbeli előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

 A testület kinyilvánítja, hogy a jövőben együtt kíván működni a Wojtyla 
Ház Szociális Ellátó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal.  
 

 Az együttműködési megállapodás célja Kecskemét és környékén élő emberek 
érdekében a tevékenységük összehangolása. 
 

 A testület felhatalmazza Horeftos Konstantin Zoltán elnököt, hogy a Görög 
Települési Nemzetiségi Önkormányzat nevében az együttműködési megállapodást 
aláírja.  

 
Szavazás után megállapítja, a testület 2 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
13/2017. (III.2.) GTNÖ. számú határozat 

Együttműködési megállapodás megkötése 
 
 
A Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Horeftos Konstantin Zoltán 
elnök szóbeli előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

 A testület kinyilvánítja, hogy a jövőben együtt kíván működni a Wojtyla 
Ház Szociális Ellátó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal.  
 

 Az együttműködési megállapodás célja Kecskemét és környékén élő emberek 
érdekében a tevékenységük összehangolása. 
 

 A testület felhatalmazza Horeftos Konstantin Zoltán elnököt, hogy a Görög 
Települési Nemzetiségi Önkormányzat nevében az együttműködési megállapodást 
aláírja.  
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Értesítést kapják:  

 A Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Varga Miklós osztályvezető, Gazdálkodási Osztály  

 Irattár 
 

 
Megállapítja, hogy további hozzászólás, kérdés nem hangzott el, ezért – megköszönve a 
jelenlévő munkatársak munkáját – 10 óra 15 perckor bezárja az ülést.  
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 

 
 
  
 

   Horeftos Konstantin Zoltán                             Fehér Dezső 
                       elnök                      jegyzőkönyv-hitelesítő                                      
  


