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Miskolc Megyei Jogú Város 
Görög Nemzetiségi Önkormányzata 
 
130.003-13/2019. 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
2019. október 21. napján 15.00 órai kezdettel tartott alakuló üléséről, Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának Jogi és Igazgatási Főosztályának tárgyalójában. 
 
Jelen vannak a Görög Nemzetiségi Önkormányzat részéről: 
Dr. Czecz Zoltán 
Dr. Czeczné Hubai Edit 
Dobroviczky Éva 
Farkas Fédra 
Kondogogosz Konsztadinosz 
 
a Helyi Választási Bizottság részéről: 
Dr. Rakaczki Tamás HVB elnök 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről: 
Dr. Bodnár Tibor Önkormányzati Igazgatási Osztály, osztályvezető 
Dr. Hajdu-Harsányi Zoltán Önkormányzati Igazgatási Osztály, jogi ügyintéző, a jegyző 

képviseletében 
Sipos Melinda Önkormányzati Igazgatási Osztály, önkormányzati ügyintéző 
Hegedűsné Asztalos Ildikó Pénzügyi Osztály, pénzügyi ügyintéző 
Szántóné Pásztor Ibolya Pénzügyi Osztály, számviteli ügyintéző 
 

 
Kondogogosz Konsztadinosz korelnök: Köszönti a Görög Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének alakuló ülése alkalmából a Görög Nemzetiségi Önkormányzat 
megválasztott képviselőit, a tanácskozási joggal jelenlévőket. Valamennyi megválasztott 
képviselőnek ezúton gratulál, jó egészséget és sikereket kíván az előttük álló 5 év munkájához.  
Külön köszönti dr. Rakaczki Tamás Urat, a Helyi Választási Bizottság elnökét. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 tagja jelen van, így a Testület határozatképes. 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja dr. Czeczné Hubai Editet, jegyzőkönyvvezetőnek pedig Sipos 
Melindát megválasztani. Kéri, hogy szavazzanak a jegyzőkönyv-hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető 
személyéről. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a jegyzőkönyv-hitelesítő, és a 
jegyzőkönyvvezető személyét elfogadta. 

 
Kondogogosz Konsztadinosz korelnök: A mai ülés napirendjéről történő szavazás következik. 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Képviselő-testület alakuló ülésére szóló meghívó korábban 
kiküldésre került az alábbiak szerint: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a 

nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztásának eredményéről 
 
2. A Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak eskütétele és 

megbízólevelek átadása 
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3. Javaslat a Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elnökének és 
elnökhelyettesének megválasztására 

 
4. Javaslat a Görög Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének és tagjainak utalványozási 

jogkörrel történő felhatalmazására 
 
5. Javaslat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztatásra, a 

vagyonnyilatkozatok ellenőrzésére és nyilvántartására jogosult képviselők kijelölésére 
 
 
Kondogogosz Konsztadinosz korelnök: Kérdezi a képviselőket, hogy a napirenddel 
kapcsolatosan van-e kérdés, javaslat. Megállapítja, hogy nincs, így kéri, szavazzanak a meghívó 
szerinti napirendi javaslat elfogadásáról. 

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az ülés napirendjét a 
meghívóban foglaltak szerint elfogadta. 

 
1. napirend:  Miskolc Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság elnökének 

tájékoztatója a nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztásának 
eredményéről 

 
2. napirend:  A Görög Nemzetiségi Önkormányzat tagjainak eskütétele és megbízólevelek 

átadása 
 
Kondogogosz Konsztadinosz korelnök: Felkéri dr. Rakaczki Tamást a Helyi Választási Bizottság 
elnökét, hogy ismertesse a 2019. október 13. napján megtartott görög nemzetiségi önkormányzati 
választás eredményét. 
 
Dr. Rakaczki Tamás: A 2019. október 13. napján megtartott görög nemzetiségi önkormányzati 
választás eredménye az alábbiak szerint alakult: Kondogogosz Konsztadinosz 63, dr. Czecz Zoltán 
45, dr. Czeczné Hubai Edit 45, Farkas Fédra 31 és Dobroviczky Éva 27 szavazattal Miskolc Megyei 
Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzat képviselői lettek. Az eredmény már jogerős. A 
munka megkezdésének feltétele a megbízólevelek átvétele, illetve eskü megtétele. Elsőként a 
megbízólevelek átadására kerül sor.  
 

Dr. Rakaczki Tamás HVB elnök átadja a megválasztott nemzetiségi képviselőknek a megbízólevelet. 
 
Dr. Rakaczki Tamás: Bejelenti, hogy az eskütétel következik. Kéri, hogy az eskü letételéhez 
mindenki álljon fel, s egyben tájékoztatja a megjelenteket, hogy a képviselők az esküt együttesen 
teszik le. Kér mindenkit, hogy az általa elmondott eskü szövegét mondják utána nevükkel 
kiegészítve, majd az eskü végén meggyőződésük szerint tegyék hozzá az „Isten engem úgy 
segéljen” szöveget.  
 
Az eskü szövege: 
„Én Kondogogosz Konsztadinosz, dr. Czeczné Hubai Edit, dr. Czecz Zoltán, Farkas 
Fédra, Dobroviczky Éva, mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti görög nemzetiségi 
közösség tagja, esküszöm, (fogadom), hogy képviselői tisztségem ellátása során nemzetiségi 
közösségemhez hű leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat megtartom, a tudomásomra jutott 
titkot megőrzöm, munkámat választóim akaratához híven, lelkiismeretesen végzem, minden 
igyekezetemmel a görög nemzetiség érdekeit képviselem, ennek során anyanyelvünk, 
hagyományaink, kultúránk megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni. 
 
(Az esküt tevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 
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Kondogogosz Konsztadinosz korelnök: Megköszöni dr. Rakaczki Tamás úr segítő 
közreműködését és tájékoztatását. 
 
Dr. Rakaczki Tamás: Egyéb elfoglaltságai miatt távoznia kell, további jó munkát kíván 
mindenkinek. 
 

- Dr. Rakaczki Tamás HVB elnök elhagyja az üléstermet. - 
 
3. napirend:  Javaslat a görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elnökének 

és elnökhelyettesének megválasztása 
 
Kondogogosz Konsztadinosz korelnök: A Görög Nemzetiségi Önkormányzat tagjai közül 
elnököt és elnökhelyettest kell választani. Az elnök és az elnökhelyettes személyére vonatkozóan 
jelölést kell tenni, s az lesz a jelölt, aki a döntéshozatalnál jelenlévő képviselők több mint felének 
igen szavazatát megkapta. Kérdezi az érintetteket, hogy valaki kéri-e a személyi kérdés zárt ülésen 
történő megtárgyalását. Megállapítja, hogy nem, így nyílt ülésen kerül megtárgyalásra a személyi 
kérdés. 
 
Dr. Bodnár Tibor: Az elnök, illetve az elnökhelyettes személyére javaslatot tesznek, több jelölt is 
lehet, az lesz az elnök, illetve az elnökhelyettes, aki a legtöbb szavazatot kapott. 
 
Dr. Czecz Zoltán képviselő: Javasolja, hogy az öt név legyen felsorolva, mindenki bejelöli, hogy 
kit szeretne elnöknek, elnökhelyettesnek, aki a legtöbb szavazatot kapja, az lesz az elnök, illetve 
elnökhelyettes. Hiábavalónak tartja a szóban történő csatázást. 
 
Dr. Bodnár Tibor: Nyílt szavazással kell meghozni a döntést. Nem lehet alkalmazni a 
szavazólapon történő szavazást, vagy a titkos szavazást. Javasoljanak személyt, a levezető elnök 
felteszi szavazásra, akinél meglesz a többség, az kerül megválasztásra. 
 
Kondogogosz Konsztadinosz korelnök: Korábban ezt úgy csinálták, hogy külön gyűlést 
tartottak a Kultúrházban, és ott szavazták meg a személyeket. 
 
Dr. Bodnár Tibor: Még egyszer elmondja, hogy jelölést kell tenni, bármelyik képviselő jelölhet.  
 
Kondogogosz Konsztadinosz korelnök: Az elnök személyére három jelölés hangzott el a 
képviselők részéről, egyszer Dr. Czecz Zoltán, majd Dobroviczky Éva, harmadszor pedig 
Kondogogosz Konsztadinosz. Kérdezi dr. Czecz Zoltánt, hogy elfogadja-e az elnöki tisztségre való 
jelölést. 
 

Dr. Czecz Zoltán az elnöki tisztségre való jelölést elfogadja. 
 
Kondogogosz Konsztadinosz korelnök: Kéri, hogy szavazzanak dr. Czecz Zoltán személyéről. 
 
A Képviselő-testület 3 igen, 2 nem szavazat mellett támogatja dr. Czecz Zoltán személyét. 
 
Kondogogosz Konsztadinosz korelnök: Kérdezi Dobroviczky Évát, hogy elfogadja-e az elnöki 
tisztségre való jelölést. 
 

Dobroviczky Éva az elnöki tisztségre való jelölést elfogadja. 
 
Kondogogosz Konsztadinosz korelnök: Kéri, hogy szavazzanak Dobroviczky Éva személyéről. 
 
A Képviselő-testület 2 igen, 3 nem szavazat mellett támogatja Dobroviczky Éva személyét. 
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Kondogogosz Konsztadinosz korelnök: Elmondja, hogy ő kapta a legtöbb szavazatot a 
választáson. 
 
Dr. Bodnár Tibor: Ez most nem arról szól. 
 
Kondogogosz Konsztadinosz korelnök: Ő maga görög anyanyelvű, a másik nem. 
 
Dr. Bodnár Tibor: Ez sem releváns ebből a szempontból. 
 
Kondogogosz Konsztadinosz korelnök: Elmondja, hogy ki fog lépni ebből, nem fogja érdekelni. 
 
Dr. Bodnár Tibor: Ő a harmadik jelölt, fel kellene tenni szavazásra. 
 
Kondogogosz Konsztadinosz korelnök: Kéri, hogy szavazzanak Kondogogosz Konsztadinosz 
személyéről. 
 
A Képviselő-testület 1 igen, 3 nem szavazat mellett támogatja Kondogogosz Konsztadinosz személyét. 
 
Kondogogosz Konsztadinosz korelnök: A szavazás eredménye alapján Miskolc Megyei Jogú 
Város Görög Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Czecz Zoltánt választotta 
meg elnöknek a következő határozat meghozatalával: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
G-30/2019. (X.21.) határozata: 

 
Tárgy: Görög Nemzetiségi Önkormányzat elnökének megválasztása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete elnöknek 
megválasztotta 
 

Dr. Czecz Zoltánt. 
 

Felelős:  Elnök 
Határidő:  azonnal 
 
 
Kondogogosz Konsztadinosz korelnök: Az ülés vezetését átadja a megválasztott elnöknek. 
 
Dr. Czecz Zoltán elnök: Bejelenti, hogy az elnökhelyettesi tisztségre kellene javaslatot tenniük. 
Kérdezi a Képviselőtársait, hogy kit kívánnak jelölni. Megállapítja, hogy egy jelölt van: 
Kondogogosz Konsztadinosz. Kérdezi a Képviselő-társát, hogy elfogadja-e a jelölést. 
 

Kondogogosz Konsztadinosz az elnök-helyettesi tisztségre való jelölést elfogadja. 
 
Dr. Czecz Zoltán elnök: Kéri, hogy szavazzanak Kondogogosz Konsztadinosz elnök-helyettessé 
történő megválasztásáról. 
 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal Kondogogosz Konsztadinoszt 
elnökhelyettessé választja meg és az alábbi határozatot hozza: 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
G-31/2019. (X.21.) határozata: 

 
Tárgy: Görög Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének megválasztása 
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Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete elnök-
helyettesének megválasztotta 
 

Kondogogosz Konsztadinoszt. 
 

Felelős:  Elnök 
Határidő:  azonnal 
 
 
Dr. Czecz Zoltán elnök: Kérdezi Képviselőtársait, hogy van-e további kérdésük, hozzászólásuk a 
napirenddel kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs, így a vitát lezárja. 
 
 
4. napirend: Javaslat a Görög Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének és tagjainak 

utalványozási jogkörrel történő felhatalmazására  
 
Dr. Czecz Zoltán elnök: Az államháztartásról szóló törvény értelmében szükséges az 
utalványozási jogkörrel rendelkező személyek kijelölése és felhatalmazása. Javasolja, hogy az elnök, 
elnök-helyettes és más képviselő részére biztosított legyen az utalványozási jogkör. 
Kérdezem a tisztelt Képviselőtársakat, hogy van-e más észrevételük, hozzászólásuk? 
 
Dr. Bodnár Tibor: Kéri Hegedűsné Asztalos Ildikót, hogy ismertesse az utalványozás lényegét. 
 
Hegedűsné Asztalos Ildikó: Az utalványozási jogkör arra vonatkozik, hogy a bevételi és a kiadási 
előirányzatok számlával történő elszámolásához minden esetben utalványlapot kell kiállítani, 
aminek tartalmi követelményei vannak. Ezt mindig írásban kell rögzíteni. A kötelezettségvállaló és 
teljesítést igazoló minden esetben az elnök, ez egyedüli jogkör. Kivételes esetben ezt a jogkört 
átadhatja egy személynek. Utalványozási jogkörrel több személyt is meg lehet bízni. Ez azt jelenti, 
hogy a számlát utalványozzák, alá kell írni és úgy kerül kifizetésre akár házipénztáron keresztül 
vagy banki utalással. Azért célszerű több személyt megjelölni, hogy akadályoztatás esetén is 
lehessen utalványt kiállítani. 
  
Dr. Czecz Zoltán elnök: Kérdezi, hogy az elnökön vagy az elnökhelyettesen kívül a Képviselő-
testület óhajt-e más képviselőt is felruházni ezzel a jogkörrel? Ő maga Farkas Fédrát javasolja. 
Kérdezi a Képviselő-testületet, hogy elfogadják-e a javaslatot? 
Megállapítja, hogy nincs további hozzászólás, javaslat, a napirend feletti vitát lezárja. Kéri a 
Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az utalványozási jogkör gyakorlására felhatalmazott 
személyekről. 

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
az utalványozási jogkör gyakorlására felhatalmazta dr. Czecz Zoltán 
elnököt, Kondogogosz Konsztadinosz elnökhelyettest és Farkas Fédra 
képviselőt, és a következő határozatot hozta: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
G-32/2019. (X.21.) határozata: 
 
Tárgy:  Utalványozási jogkörrel történő felhatalmazás 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
utalványozási jogkörrel felhatalmazza dr. Czecz Zoltán elnököt, Kondogogosz Konszadinosz 
elnökhelyettest és Farkas Fédra képviselő-testületi tagot.  

 
Felelős:  Elnök 
Határidő:  azonnal 
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5. napirend:  Javaslat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésről szóló 
tájékoztatásra, a vagyonnyilatkozatok ellenőrzésére és nyilvántartására 
jogosult képviselők kijelölésére 

 
Dr. Czecz Zoltán elnök: A nemzetiségek jogairól szóló törvény szerint a nemzetiségi 
önkormányzati képviselő a megválasztásától számított harminc napon belül vagyonnyilatkozatot 
köteles tenni, amelyet legalább két képviselő tart nyilván és ellenőriz. Kéri a Képviselő társait, hogy 
tegyenek javaslatot ezekre a személyekre. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület dr. Czeczné Hubai 
Editet és Farkas Fédrát javasolja. 
 
Dr. Bodnár Tibor: A 2019. október 13-i választástól számítva egy hónapjuk van arra a 
képviselőknek, hogy vagyonnyilatkozatot tegyenek. Kollégája kiosztja majd a 
vagyonnyilatkozatokat és a hozzátartozói vagyonnyilatkozatokat, amiket 2019. november 13. 
napjáig kell visszahozniuk. A Polgármesteri Hivatalban őrzik meg őket, de ha valamiféle 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás indul, akkor a két képviselő fogja ezt a kvázi bizottságot 
felállítani és az ő jelenlétükben fogják megvizsgálni a vagyonnyilatkozatokat. A vagyonnyilatkozatot 
meg kell tenniük, mert ennek hiányában nem gyakorolhatók a képviselői jogok és kötelezettségek. 
 
Dr. Czecz Zoltán elnök: Kérdezi, hogy nyomtatványt kapnak-e. 
 
Dr. Bodnár Tibor: Igen, az ülés után kiosztásra kerül. 
 
Dr. Czecz Zoltán elnök: Megállapítja, hogy nincs további kérdés, javaslat. Kéri a Képviselő-
testület tagjait, hogy szavazzanak dr. Czeczné Hubai Edit és Farkas Fédra vagyonnyilatkozatok 
ellenőrzésére és nyilvántartására történő felhatalmazásáról. 
 

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
dr. Czeczné Hubai Editet és Farkas Fédrát a vagyonnyilatkozatok 
ellenőrzésére és nyilvántartására felhatalmazta. 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
G-33/2019. (X.21.) határozata: 
 
Tárgy:  A vagyonnyilatkozatok ellenőrzésére és nyilvántartására jogosult képviselők 

kijelölése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
vagyonnyilatkozatok ellenőrzésére és nyilvántartására kijelöli dr. Czeczné Hubai Edit és Farkas 
Fédra képviselő-testületi tagot. 
 
Felelős:  Elnök 
Határidő:  azonnal 
 
 
Dr. Czecz Zoltán elnök: Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a Polgármesteri 
Hivatalt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat következő ülésen történő megalkotása, illetve 
felülvizsgálata érdekében a szükséges lépéseket tegye meg. 
 
Dr. Bodnár Tibor: Tájékoztatásként elmondja, hogy most is van a Görög Nemzetiségi 
Önkormányzatnak Szervezeti és Működési Szabályzata, hiszen a régi nemzetiségi önkormányzat 
által elfogadott SZMSZ még hatályban van, de ezt az alakuló ülés időpontjától kezdődően három 
hónapon belül felül kell vizsgálni. Általában a Polgármesteri Hivatal szokta előkészíteni, 
természetesen a képviselők bevonásával. Elkészítik, mindenkinek elküldik és a következő ülésen 



7 

tudnak majd döntést hozni. Ez nagyjából a napi működés, illetve a képviselő-testület működéséről 
fog szólni.  
 
Dr. Czecz Zoltán elnök: Kérdezi Képviselő társait, hogy van-e valamilyen egyéb kérdés, 
megvitatandó téma. Megállapítja, hogy nincs, gratulál minden képviselő társának, megköszöni a 
jelenlévők munkáját, az ülést 9 óra 20 perckor bezárja. 
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