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Miskolc Megyei Jogú Város 
Görög Nemzetiségi Önkormányzata 
 
808.122-19/2020. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
2020. október 30. napján 09.00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról, Miskolc Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi és Igazgatási Főosztályának tárgyalójában. 
 
Jelen vannak a Görög Nemzetiségi Önkormányzat részéről: 
Klikas-Katsios Sokratis elnök, dr. Pecaszné Leskó Éva elnökhelyettes, Károlyi Szabolcs tag 
 
Távol maradt: Hegedűsné Szambanisz Zója tag 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről: 
Dr. Kovácsné dr. Omar Leila Önkormányzati Igazgatási Osztály, jogi ügyintéző, a jegyző 

képviseletében  
Sipos Melinda Önkormányzati Igazgatási Osztály, önkormányzati ügyintéző 
Hegedűsné Asztalos Ildikó Pénzügyi Osztály, pénzügyi ügyintéző 
Donát Erika Koordinációs Osztály, önkormányzati-nemzetiségi referens 
 
 
Klikas-Katsios Sokratis elnök: Köszönti a Görög Nemzetiségi Önkormányzat 
közmeghallgatásán megjelenteket. Megállapítja, hogy a Testület 4 tagja közül 3 fő jelen van, az ülés 
határozatképes, amelyet megnyit. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri dr. Pecaszné Leskó Éva elnök-
helyettes asszonyt. Megállapítja, hogy vállalja a felkérést, kéri, hogy ennek megfelelően szavazzanak 
a jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről. 
 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal a jegyzőkönyv-
hitelesítő személyét elfogadta. 

 
Klikas-Katsios Sokratis elnök: Kéri, hogy szavazzanak arról, hogy a meghívó szerint 
közmeghallgatást tartanak.  
 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal az ülés 
napirendjét a meghívóban foglaltak szerint állapította 
meg. 

 
 
Klikas-Katsios Sokratis elnök: 2020. október 4. napján történt időközi választást követően új 
testület állt fel. A Görög Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Klikas-Katsios Sokratis, elnök-
helyettese dr. Pecaszné Leskó Éva, a tagjai pedig Hegedűsné Szambanisz Zója és Károlyi Szabolcs. 
Megjegyzi, korábban két fő lemondott a mandátumáról. Az elmúlt pár hét során nem tudtak sok 
mindent megvalósítani, viszont a jövőre nézve van néhány programterv. A mai testületi ülésen 
részletezték a novemberi és decemberi programokat, amelyeket meg szeretnének valósítani. Ez az 
Oxi ünnep, a halottak napi megemlékezés és a karácsonyi ünnepség.  
Természetesen a hagyományaikat szeretnék megőrizni, és azon lesznek, hogy még jobb, még 
érdekesebb programokat tudjanak megvalósítani. Szeretnék ezeket a hagyományokat továbbadni a 
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következő nemzedéknek is. Az év előző részében történt rendezvényekről nincsenek ismeretei, 
mivel nem ők szervezték, így nem kíván arra kitérni.  
 
Megállapítja, hogy a 2020. október 30. napjára meghirdetett Görög Nemzetiségi Önkormányzat 
közmeghallgatásán nem jelent meg érdeklődő állampolgár, ezzel is alátámasztva a nemzetiségi 
önkormányzat problémamentes működését. Felszólalni nem kívánt senki, a közmeghallgatást 
lezártnak tekinti. Megköszöni a jelenlévők részvételét, a közmeghallgatást 9 óra 10 perckor bezárja. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 Klikas-Katsios Sokratis Dr. Pecaszné Leskó Éva 
 elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
 
 
 Dr. Kovácsné dr. Omar Leila Sipos Melinda 
 jogi ügyintéző jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
A jegyzőkönyv törvényességi véleményezésre bemutatva: 
 
 
 

Dr. Ignácz Dávid 
jegyző 

 

 


