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Miskolc Megyei Jogú Város 
Görög Nemzetiségi Önkormányzata 
 
405.073-1/2023. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2023. február 22. napján 08 óra 10 perces kezdettel megtartott testületi üléséről 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi, Igazgatási és Szervezési 
Főosztályának Tárgyalójában. 

 
Jelen van a Görög Nemzetiségi Önkormányzat részéről: 
Klikas-Katsios Sokratis elnök, dr. Pecaszné Leskó Éva elnökhelyettes, Károlyi Szabolcs 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 
Szántóné Pásztor Ibolya Pénzügyi Osztály, számviteli ügyintéző 
 
 
Klikas-Katsios Sokratis elnök: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Testület 3 
képviselője közül mindenki jelen van, a Testület határozatképes, így az ülést megnyitja.  
Tájékoztatásként elmondja, hogy Hegedűsné Szambanisz Zója testületi tagságáról lemondott 2023. 
január 12. napjával, így onnantól számolva nem vesz részt a Testület munkájában.  
A jegyzőkönyvvezető Sipos Melinda, a jegyzőkönyv-hitelesítői feladatot Károlyi Szabolcs látja el. 
Kéri, hogy a napirendet a meghívóban foglaltak szerint állapítsa meg a Testület. 
 

A Testület 3 igen szavazattal a meghívóban foglaltak szerint 
elfogadta az ülés napirendjét: 

Napirendi pontok: 
 
1. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi 
költségvetésének IV. negyedéves módosítására 

Előterjesztő: Elnök 
 
2. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi 
költségvetésének megállapításáról szóló költségvetési határozat elfogadására és 
kapcsolódó döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Elnök 
 
3. Javaslat az elmúlt időszak eseményeiről szóló beszámolók elfogadására 

Előterjesztő: Elnök 
 
4. Javaslat 2023. I. félévi programokkal, rendezvényekkel kapcsolatos döntések 
meghozatalára 

Előterjesztő: Elnök 
 
5.  Egyebek 
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1. napirend:   Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata 
2022. évi költségvetésének IV. negyedéves módosítására 

 
Klikas-Katsios Sokratis elnök: Az anyag megküldésre került, az mindenki számára ismert. A 
napirend felett megnyitja a vitát. Megállapítja, hogy nincs hozzászólás, javaslat, így a vitát lezárja. 
Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról. 
 

A Testület 3 igen szavazattal elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
G-1/2023. (II.22.) határozata: 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a „Javaslat 
Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi 
költségvetésének IV. negyedéves módosítására” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi  

költségvetésének IV. negyedévi módosítása 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a  

G-3/2022. (III.1.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. A határozat 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„2. A módosított költségvetés bevételei és kiadásai 

2.1. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi módosított költségvetését 

   5.520.929 Ft Költségvetési bevétellel 

   6.934.654 Ft Költségvetési kiadással 

   1.413.725 Ft Költségvetési egyenleggel 

    Ebből: 1.413.725 Ft működési egyenleggel 

 

állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi 

költségvetési maradvány igénybevételével 1.413.725 Ft összegben finanszírozza.” 

 

2.  A határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: 

a) A határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép. 
b) A határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép. 
c) A határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép. 

 

3.  A határozat módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályosak. 

 

4.  A költségvetési határozat 2023. február 23. napján lép hatályba. 

 

Felelős:    Elnök  
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal  

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékleteit képezi./ 
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2. napirend:   Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2023. 
évi költségvetésének megállapításáról szóló költségvetési határozat 
elfogadására és kapcsolódó döntés meghozatalára 

 
Klikas-Katsios Sokratis elnök: Az anyag megküldésre került, az mindenki számára ismert. A 
napirend felett megnyitja a vitát. Megállapítja, hogy nincs hozzászólás, javaslat, így a vitát lezárja. 
Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadásáról. 
 

A Testület 3 igen szavazattal elfogadta az előterjesztés 
szerinti I. határozati javaslatot és az alábbi határozatot 
hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
G-2/2023. (II.22.) határozata: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 
megállapításáról szóló költségvetési határozat elfogadására és kapcsolódó döntés 
meghozatalára” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzat egyes saját 

bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei 
várható összegének megállapítása a 2024-2026. évekre 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján az 
Önkormányzat egyes saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek várható összegét a 2024-2026. évekre a jelen határozat 1. és 2. melléklete szerint 
állapítja meg. 
 
Felelős:    Elnök  
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékleteit képezi./ 
 
 
Klikas-Katsios Sokratis elnök: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti II. határozati 
javaslat elfogadásáról. 

A Testület 3 igen szavazattal elfogadta az előterjesztés 
szerinti II. határozati javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
G-3/2023. (II.22.) határozata: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata a „Javaslat Miskolc Megyei 
Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 
megállapításáról szóló költségvetési határozat elfogadására és kapcsolódó döntés 
meghozatalára” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi 

 költségvetésének elfogadása 
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Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi 

költségvetését az alábbi határozat szerint elfogadja. 

Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzat 
G-3/2023. (II.22.) határozat 
a 2023. évi költségvetéséről 

A Görög Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) Képviselő-
testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (1) és (2) bekezdése, valamint 
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78. § (3) bekezdése és a 114. § (1) 
bekezdés d) pontja alapján a 2023. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.  

1. A határozat hatálya 

A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki. 

2. A költségvetés bevételei és kiadásai 

2.1. A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetését 

1.940.000 Ft Költségvetési bevétellel 

   3.773.242 Ft Költségvetési kiadással 

    1.833.242 Ft Költségvetési egyenleggel 

    Ebből:  1.833.242 Ft működési egyenleggel 

 

állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső finanszírozási bevétel bevonásával, 

előző évi költségvetési maradvány igénybevételével 1.833.242 Ft összegben finanszírozza. 

2.2. Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, 

együttesen, egyensúlyban a 1. melléklet szerint fogadja el. 

2.3. A Nemzetiség Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak jogcímenkénti megoszlását, 

továbbá az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 2. melléklet szerint 

hagyja jóvá.  

2.4. Az éves előirányzat felhasználási tervet a 3. melléklet szerint fogadja el. 

2.5. A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb 

csoportokban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. 

2.6. A Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségének bemutatását az 5. melléklet szerint fogadja el. 

2.7.  A Nemzetiségi Önkormányzat a fejlesztési céljai megvalósításához a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 

ügylet megkötését nem tervezi. 

2.8. A Nemzetiségi Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással 

megvalósuló projektet nem tervez. 

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai 

3.1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel 

kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a 

jegyző felelős. 

        3.2. A költségvetési egyensúly érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a 

kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  
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4. Az előirányzatok módosítása 

4.1. A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási 

előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.  

4.2. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott bevételeinek és kiadásainak 

módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, beleértve a kiemelt 

előirányzatok közötti módosításokat is a nemzetiségi önkormányzat elnöke jogosult. 

4.3. A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók,  

a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.  

4.4. A költségvetési határozat 4.1.-4.3. pontjai szerinti előirányzat-módosításokat, előirányzat-

átcsoportosításokat - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves 

költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal kell a képviselő-

testület elé jóváhagyásra benyújtani. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, 

támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően 

haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását. 

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

5.1. A Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében 

valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat 

esetében a jegyző felelős. 

5.2. A Nemzetiségi Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Belső Ellenőrzési Osztály 

megbízott belső ellenőre, valamint a kialakított belső kontrollrendszer útján gondoskodik.  

A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 

6. Záró és vegyes rendelkezések 
 
A költségvetési határozat 2023. február 23. napján lép hatályba. 
 
Felelős:    Elnök  
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékleteit képezi./ 
 
 
 
3. napirend:   Javaslat az elmúlt időszak eseményeiről szóló beszámoló elfogadására 
 
Klikas-Katsios Sokratis elnök: 2022. november végén volt az utolsó ülésük, így az azóta 
lebonyolított programokról szeretne beszámolni.  
2022. decemberében szervezte meg Önkormányzatuk a Mikulás napi és karácsonyi rendezvényét 
együtt a Miskolci Polgármesteri Hivatal Dísztermében. Nagyon jól sikerült a rendezvény, ahol volt 
görög zene, tánc és ételkóstoló. Ez utóbbi esetében mindenki készített valamit otthon, hozzájárulva 
ezzel is a rendezvényhez. Ezúton is szeretné megköszönni az aktív közreműködést, valamint 
köszönetet mond a Polgármesteri Hivatalnak, hogy rendelkezésükre bocsátotta a Dísztermet. Kéri, 
szavazzanak a program kapcsán nyújtott szóbeli beszámoló elfogadásáról. 

 
 
A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a beszámolót és 
az alábbi határozatot hozza: 
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Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
G-4/2023. (II.22.) határozata: 
 
Tárgy:  Beszámoló a Mikulás-napi és karácsonyi ünnepről 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. 
decemberében megrendezte a Mikulás-napi és karácsonyi ünnepet a Polgármesteri Hivatal 
Dísztermében, amelyről a szóbeli beszámolót elfogadta. 
 
Felelős: Elnök  
Határidő: azonnal 
 
 
Klikas-Katsios Sokratis elnök: 2023. év első két hónapjában nem volt programjuk.  
Ismerteti, hogy a 2022. novemberében megkezdett felújítása a Torontáli utca 8. földszint 2. szám 
alatti klubhelyiségnek befejeződött, megtörtént a műszaki átadás, komfortosabbá vált a 
klubhelyiség. Megköszöni a közreműködést a Polgármesteri Hivatalnak, valamint az Országos 
Görög Nemzetiségi Önkormányzatnak. Kéri, szavazzanak a beszámoló elfogadásáról. 
 

A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a beszámolót és 
az alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
G-5/2023. (II.22.) határozata: 
 
Tárgy: Beszámoló a klubhelyiség felújításának befejezéséről  

 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja az elnöki beszámolót, mely szerint a Torontáli utca 8. földszint 2. szám alatti klubhelyiség 
felújítása befejeződött, műszaki átadása megtörtént.  

 
Felelős:    Elnök  
Határidő:    azonnal 

 
 
 
Klikas-Katsios Sokratis elnök: Megállapítja, hogy nincs kérdés, észrevétel. A napirend feletti vitát 
lezárja. 
 
 
4. napirend:   Javaslat 2023. I. félévi programokkal, rendezvényekkel kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
 
Klikas-Katsios Sokratis elnök: Az elkövetkezendő időszak programjait, illetve programterveit 
szeretné javaslatként ismertetni.  
1821. március 25-i görög nemzeti ünnepre való megemlékezést tartanának 2023. tavaszán, a pontos 
időpont még nincs meg. Annyi biztos, hogy a koszorúzást a napján fogják tartani. Kéri, hogy 
szavazzanak a program megszervezésének elfogadásáról, valamint arról, hogy a felmerülő 
költségeket a 2023. évi költségvetésből biztosítják.  

 
A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az 
alábbi határozatot hozta: 
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Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
G-6/2023. (II.22.) határozata: 
 
Tárgy: Március 25-i Görög Nemzeti Ünnep - Miskolc 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja, hogy a március 25-i Görög Nemzeti Ünnep alkalmából az alábbi programokat szervezi: 

• 2023. március 25-én koszorúzást, 

• 2023. tavaszán megemlékezést szervez. 
 
2. A Képviselő-testület a felmerülő költségeket a 2023. évi költségvetésből biztosítja. 
 
Felelős:  Elnök 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
 
 
Klikas-Katsios Sokratis elnök: 2023. március végén van lehetőségük a budapesti Görög Intézet 
részéről az Antigoné előadás megtekintésére Budapesten a Nemzeti Színházban. Az Intézet 10 
jegyet biztosít számukra. A részletek megbeszélése, kidolgozása még folyamatban van. Kéri, 
szavazzanak a programon való részvétel elfogadásáról, valamint arról, hogy a felmerülő költségeket 
a 2023. évi költségvetésből biztosítják.  
 
 

A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
G-7/2023. (II.22.) határozata: 
 
Tárgy:  Színházlátogatás a budapesti Nemzeti Színházba 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja, hogy 2023. március végén a budapesti Görög Intézet meghívására az Antigoné előadást 
tekintik meg Budapesten a Nemzeti Színházban. 
 
2. A Képviselő-testület a felmerülő költségeket a 2023. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős:   Elnök  
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
 
 
Klikas-Katsios Sokratis elnök: Miskolcon a Csodamalom Bábszínházban lesz egy görög előadás, 
mely Károlyi Szabolcs képviselőtársa közreműködésével történik. Javaslata, hogy igény, jelentkezés 
ismeretében, vegyenek részt rajta. Kéri, szavazzanak a javaslat elfogadásáról, valamint arról, hogy a 
felmerülő költségeket a 2023. évi költségvetésből biztosítják. 

 
A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az 
alábbi határozatot hozta: 
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Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
G-8/2023. (II.22.) határozata: 
 
Tárgy:  Színházlátogatás a Miskolci Csodamalom Bábszínházba 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja, hogy 2023. évben a Miskolci Csodamalom Bábszínházban műsorra kerülő görög darabot 
megtekinti. 
 
2. A Képviselő-testület a felmerülő költségeket a 2023. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős:   Elnök  
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
 
Klikas-Katsios Sokratis elnök: Az előző évekhez hasonlóan idén is megszervezik a görög 
húsvétot, amennyiben lehetőség lesz rá, akkor a Csanyikban, de ez még nincs lefixálva. Kéri, 
szavazzanak a program megvalósításáról, valamint arról, hogy a felmerülő költségeket a 2023. évi 
költségvetésből biztosítják.  

A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
G-9/2023. (II.22.) határozata: 
 
Tárgy:  Görög húsvéti ünnepség szervezése 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja, hogy 2023. év tavaszán megszervezi a hagyományos görög húsvéti ünnepségét. 
 
2. A Képviselő-testület a felmerülő költségeket a 2023. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős:   Elnök  
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
 
Klikas-Katsios Sokratis elnök: A görög táncház vonatkozásában elmondja, hogy az ezzel 
kapcsolatban benyújtott pályázattól, illetve annak elnyerésétől függ sok minden. Ez azonban 
március végénél hamarabb nem derül ki, amint viszont ismert lesz az összeg, tudják majd szervezni. 
Kérdése, hogy a pályázati pénzt ki kell emelni, vagy saját költségvetésből lesz. 
 
Szántóné Pásztor Ibolya: A pályázaton elnyert összeg beépül a nemzetiségi önkormányzat 
költségvetésébe, annak a része lesz. 
 
Klikas-Katsios Sokratis elnök: Kéri, szavazzanak arról, hogy amint a pályázaton elnyert összeg 
számlájukon megjelenik, úgy elindítják Miskolcon a görög táncházat az elmúlt évek hagyományai 
alapján, a felmerülő költségeket pedig a 2023. évi költségvetésből biztosítják.   

 
A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az 
alábbi határozatot hozta: 
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Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
G-10/2023. (II.22.) határozata: 
 
Tárgy: Görög Táncház – 2023. 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt 
arról, hogy 2023. évben a korábbi évek mintájára kívánja megtartani a hagyományos Görög 
Táncház elnevezésű rendezvényt Miskolcon.  
 
2 A Képviselő-testület a felmerülő költségek egy részét a 2023. évi költségvetéséből, egy részét 
pályázaton nyert forrásból biztosítja. 
 
Felelős:  Elnök 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
 
 
Dr. Kovácsné dr. Omar Leila: Kérdése, hogy csak abban az esetben indítja el az önkormányzat a 
táncházat, hogyha nyernek a pályázaton? Ezt amiatt kérdezi, mert szerződést szükséges hozzá 
készíteni 2023. évre. 
 
Klikas-Katsios Sokratis elnök: Igen, azt mindenképpen.  
 
Dr. Kovácsné dr. Omar Leila: Ez esetben elkezdi előkészíteni, és majd amint ismert az összeg, 
úgy foglalják szerződésbe, hogy mekkora összeggel finanszírozza az önkormányzat és mennyi a 
pályázatos. 
 
Klikas-Katsios Sokratis elnök: Megköszöni előre is a közreműködést. Kiegészítésként elmondja, 
hogy az önkormányzat költségvetését igyekeznek tehermentesíteni, és próbálnak a miskolci görög 
közösségre fókuszálni. Szerette volna külön kiemelni, hogy pályázati pénzből menjen.  
Kérdése, hogy a többi pályázat vonatkozásában kitérjen rájuk külön.  
 
Dr. Kovácsné dr. Omar Leila: A tájékoztatásnak semmi akadálya.  
 
Klikas-Katsios Sokratis elnök: Ismerteti, hogy a pályázatokban direkt nem pontos dátumokat írt 
a rendezvények vonatkozásában, hanem az adott eseményre kért pénzt. Majd a pályázaton nyert 
összegek felhasználási és elszámolási idejére különös figyelemmel kell lenniük.  
Megkérdezi képviselőtársait, hogy az I. félévet érintően van-e javaslatuk az elhangzottakon túl a 
programok tekintetében. Megállapítja, hogy nincs hozzászólás, javaslat, így a vitát lezárja. 
 
 
 
5. napirend:  Egyebek  
 
Klikas-Katsios Sokratis elnök: Javaslatot kíván tenni arra vonatkozóan, hogy éves parkolóbérlet 

vásárlását az elnök részére hagyja jóvá a Testület a 2023. évi költségvetés terhére. A bérletvásárlásra 

az önkormányzat ügyeinek zavartalan lebonyolításához van szükség. Kéri szavazzanak a javaslat 

jóváhagyásáról.  

 
A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az 
alábbi határozatot hozta: 
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Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
G-11/2023. (II.22.) határozata: 
 
Tárgy: parkolóbérlet vásárlása 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja az elnök részére 1 darab 2023. évi parkolóbérlet vásárlását. 

 
2. A Képviselő-testület a felmerülő költséget a 2023. évi költségvetésből biztosítja. 

 
Felelős:   Elnök 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 

 
 
Klikas-Katsios Sokratis elnök: Egyéb észrevétel, kérdés nem lévén megköszöni képviselőtársai 
és a Hivatal munkatársainak munkáját, segítségét. Az ülést 8 óra 45 perckor bezárja. 

 

K. m. f. 
 
 
 
 
 Klikas-Katsios Sokratis Károlyi Szabolcs 
 elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
 
 
 

 Dr. Kovácsné dr. Omar Leila Sipos Melinda 
 jogi ügyintéző jegyzőkönyvvezető 
 

 
 
 
A jegyzőkönyv törvényességi véleményezésre bemutatva: 
 

 
 
 

Dr. Ignácz Dávid 
jegyző 


