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Glrlg TelepOlési Nemzetiségi Önkormányzata 
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Az Illés heh·e: 

Az Olés id6pontia : 

Jelen vannak : 

Jelenlév6 m cgbfrottak: 

Jegyzőklnyyyezet6: 

Kecskemét, Batthyány u.2. 

10 óra 00 perc 

Horeftos Konstantin Zoltán 
Horeftos Krisztián Attila 
Horeftos Nikólaosz 

A mellékelt jelenléti ív szerint 

Vándor Andrea 

Horeftos Konstantin Zoltán 

elnök 
elnökhelyettes 
képviselő 

Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzat 3 
megválasztott tagja jelen van, az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja. 

Horeftos Krisztián Attila elnökhelyettes személyében javaslatot teszjegyzökönyv-hitelestö jelölésére. 
Megkérdezi, ki ért egyet a javaslattal? 

(A szavazáskor 3 képviseli tartózkodott az lllésteremben.) 

Szavazás után megállapítja, hogy a testUlet 2 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta a jelölést és az 
alábbi határozatot hozta: 

21/2019. M.20.) GTNÖ. számú határozat 
Jegyzfikönyv-hitelesftfi jelnlése 

Kecskemét Megyei Jogű Város Görög Települési Nemzetiségi önkormányzata 2019. június 20-i ü1és 
jegyzőkönyv-hitelesítőjének Boreftos Krisztián Attila elnökhelyettest jelölte ki. 

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

Ismerteti a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat. 
Javasol két űj napirend felvételét. Az egyik: ,,lkonreprodukciók átadásával kapcsolatos döntés 
meghozatala (Görög Keleti Paróchiája)", a másik „lkonreprodukciók átadásával kapcsolatos döntés 
meghozatala (Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány)" címen. 
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Megkérdezi, hogy az így módosított napirendekkel ki ért egyet? 

Szavaztatást követően megállapítja, hogy a testület a javaslatot elfogadta, s az ülés napirendjét 3 igen. 
O nem és O tartózkodással az alábbiak szerint fogadta el: 

22/2019. (\ ' l.20. ) GTNÖ. számú határozat 
Az O.lés napirendjének megállapítása 

Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi önkormányzata az ü1és napirendjét az 
alábbiak szerint állapítja meg: 

1. A vagyonnyilvántartás és a vagyon használata szabályainak elfogadása 
Elöterjesztö: Horeftos Konstantin Zoltán 

2. lkonreprodukciók átadásával kapcsolatos döntés meghozatala (GGrHg Keleti 
Paróchiája) 
Előterjesztő: Horeftos Konstantin Zoltán 

3. Ikonreprodukciók átadásával kapcsolatos döntés meghozatala (Egészdges Életmódért 
Hit és Sport Alapítvány) 
Előterjesztő: Horeftos Konstantin Zoltán 

A határozatról értesfllnek 
1. A Görög Települési Nemzetiségi önkormányzat tagjai 
2. Irattár 

1./ Napirend: 
A vagyonnyilvántartás és a vagyon használata szabályainak elfogadása 

Horeftos Konstantin Zoltán: 

Átadja a szót Szalai Mártának: 

Szalai Márta: 

Tájékoztatásul elmondja, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal ajegyzök részére tartott egy 
értekezletet, ahol foglalkozott a nemzetiségek vagyonhasználatának szabályaival. Kérték, hogy 
minden választási ciklusban egyszer legalább a vagyonhasmálat szabályait a testület vizsgálja felül. 
A jelenleg hatályos szabályzat 2014. szeptemberében lett elfogadva. Ezzel párhuzamosan kérte a 
Kormányhivatal, hogy a vagyonleltár is kerüljön elfogadásra. Ez beazonosítható módon tartalmazza 
az egyes vagyontárgyakat. Ha van törzsvagyon, azt is ki kell mondani a határozatban. 
Azért is fontos ennek elfogadása, mert az elnök úrnak tételesen kell átadni a nyomtatványokat az 
esetlegesen új elnöknek. A vagyonhasználati szabály arról szól, hogy a testület minden egyes 
vagyontárgy esetében minősített többséggel dönt, ha használatba adja valamelyik tagnak vagy külső 
személynek. Ilyen esetben a feltételeket is meg kell határozni. (hol tárolhatja, állagmegóvás 
gondoskodása) 

Horeftos Konstantin Zoltlin: 

Megállapítja, hogy a napirendhez kérdés, hozzá.szólás nincs, ezért javasolja, hogy szavazzon a 
testület. 
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Szavazás után megállapítja, hogy a testillet 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta a javaslatot és a 
következő határozatot hozta: 

23/2019. (_\'J.20.) GTNÖ számú határozat 
A vagyonnyilvántartás és a vagyon használata szabályainak eHogadása 

Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi önkormányzata Horeftos Konstantin 
Zoltán elnök 3234-4/2019. számú előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

1. A testület a nemzetiségekjogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. § e) pontjában 
foglaltaknak megfelelően a vagyonleltárát a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el. 
2. A testillet megállapítja, hogy nem rendelkezik a törzsvagyon körébe tartozó vagyontárggyal. 
3. A testület a vagyonhasználat szabályait az alábbiak szerint állapítja meg: 

a) A vagyon értékesítéséről vagy elajándékozásáról a testillet minösftett többséggel dönt. 
Az ajándékozási cél meghiűsulása esetén az ajándék visszaköveteléséről a testület szintén 
minősített többséggel dönt. 
b) Bármely vagyontárgy használatát az elnök és a képviselők részére a képviselő-testület 

minősített többséggel elfogadott határozattal engedélyezi. Az elnök és a képviselők a 
használatért díjat nem fizetnek. A használatra átadott vagyontárgyat az engedélyben foglaltak 
szerint lehet használni és kell visszaadni. A hasznáJó a használatba kapott vagyontárgyért 
felelősséggel tartozik, azt rendeltetésszerűen köteles hasmá1ni és azt nem adhatja tovább más 
részére. 
e) A vagyontárgy használatának nem a képviselő-testület tagja részére történő 
átengedéséről a képviselő-testület dönt minősített többséggel. A döntésben meg kell jelölni a 
használat időtartamát, ellenszolgáltatását, ha a használatba adás ingyenesen történik az erre 
történő utalást, a használat további feltételeit, amelyet a képviselő-testület szOkségesnek tart. 
A használatra vonatkozóan szerződés készül. 
d) A nemzetiségi önkormányzat vagyonleltárát (vagyonnyilvántartását) a testület fogadja el, 
amelyet az elnök előterjesztése alapján évente felülvizsgál. 
A nemzetiségi önkormányzat vagyonelemeit az 1. számú melléklet tartalmazza. 

Határozatról értesftést kapnak: 
1. Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 
2. Varga Miklós osztályvezető, Gazdálkodási Osztály 
3. Irattár 

2J Napirend: 
Ikonreprodukciók átadásával kapcsolatos dilntés meghozatala (Görftg Keleti Paróchiája) 

Horeftos Konstantin Zoltán: 

Elmondja, hogy már régóta szeretnének ikonreprodukciókat átadni a Görög Ortodox egyház részére. 
Füzek Borisz Atyával megbeszélték az ikonok méreteit és darabszámait. 3 féle méretből 200-200 db
ot fogad el a testUlettöl. 
Megállapítja, hogy a napirendhez kérdés, hozzászólás nincs, ezért javasolja, hogy szavazzon a 
testület. 
Szavazás után megállapítja, hogy a testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta a javaslatot és a 
következő határozatot hozta: 
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24/2019. (YI.20. ) GTNÖ számú határozat 
lkonreprodukciók átadásával kapcsolatos döntés meghozatala (GörBg Keleti Paróchiája) 

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

A testület úgy határoz, hogy térítésmentesen átadják az alábbi méretű és darabszámú 
ikonreprodukciókat az alábbi szervezet részére: 

20x25cm 200db 
28x35cm 200db 
40x50cm 200db 

Átvevő szervezet: 
Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátus AlfUldi G6rög 
Keleti Paróchiája 
(Székhely: 6000 Kecskemét, Széchenyi tér 9.; adószám: 18466096-2-03; képviseli: Füzek Borisz 
Atya) 
A testUlet felkéri a Gazdálkodási Osztályt, hogy az erre vonatkozó szerződést készítse el. 

Felelős: Horeftos Konstantin Zoltán 

Határozatról értesítést kapnak: 
1. Görög Települési Nemzetiségi önkormányzat tagjai 
2. Varga Miklós osztályvezető, Gazdálkodási Osztály 
3. Irattár 

3./ napirend: 
lkonreprodukciók átadásával kapcsolatos dBntés meghozatala (Egészséges tletmódért Hit és 
Sport Alapítvány) 

Horeftos Konstantin Zoltán: 

Elmondja, hogy az előző határozat mintája alapján szintén szeretnének ikonreprodukciókat átadni az 
Egészséges Hit és Életmód Alapítvány részére. A méretek és a darabszám az előzővel megegyezik. 
Megállapítja, hogy a napirendhez kérdés, hozzászólás nincs, ezért javasolja, hogy szavazzon a 
testOlet. 
Szavazás után megállapítja, hogy a testOlet 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta a javaslatot és a 
következő határozatot hozta: 

25/2019. (Vl.20. ) GTNÖ számú határozat 
Ikonreprodukciók átadásával kapcsolatos dHntés meghozatala (Egészséges tletmódért Hit és 
Sport Alapítvány) 

Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata Horeftos Konstantin 
Zoltán elnök szóbeli előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
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A testület úgy határoz, hogy térítésmentesen átadják az alábbi méretű és darabszámú 
ikonreprodukciókat az alábbi szervezet részére: 

20x25cm 200db 
28x35cm 200db 
40x50cm 200db 

Átvevő szervezet: 
EgésDéges Életmódért mt és Sport Alapftvány 
(Székhely: 6000 Kecskemét, Téglás u. 7/a. fszt.1.; adószám: 18358470-1-03; képviseli: Radics 
Kálmán kuratóriumi elnök.) 
A testület felkéri a Gazdálkodási Osztályt, hogy az erre vonatkozó szerződést készítse el. 

Felelős: Horeftos Konstantin Zoltán 

Határozatról értesítést kapnak: 
1. Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 
2. Varga Miklós osztályvezető, Gazdálkodási Osztály 
3. Irattár 

Horeftos Konstantin Zoltán: 
Több napirendi pont nem lévén, megköszönte a részvételt és a testület ülését 10.20 órakor bez.árja. 

K.m.f. 

~~ 
Horeftos Krisztián Attila 
jegyzőkönyv hitelesítő 
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