JEGYZŐKÖNYV

Készült a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata rendes üléséről 2012. január 24-én
kedden 17,30 órakor az Actor Hotelben.

Jelen vannak:

Koranisz Laokratisz
Kollátosz Jorgosz
Sianos Tamás
Atanasziu Alexisz (18,30-kor távozott)
Bekiárisz Dimitrisz
Cafaridu Polixeni
Dzindzisz Jorgosz
Kaparelis Spyros (20,15-kor elment)
Kész Józsefné
Kukumtzi Natasa
Mantzurakisz Szarandisz
Miliosz Nikolett
Nikolaidisz Nikosz
Ondok Lászlóné
Szalimka Nafszika
Szopkóné Papakosztandisz Eleni

Hiányoznak:

Kalota Ágnes
Kanaki Elena
Mokalisz Maria Vasziliki
Németh Barbara Erzsébet
Pancsosz Alexandra

Ο Πρόεδρος, Λαοκράτης Κοράνης δηλώνει την απαρτία, καλωσορίζει όλους που ήρθαν ως
ακροατήριο και ενδιαφέρονται για τη δουλειά του ΔΣ της ΑΕΟΥ. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζει τον
Δήμαρχο του χωριού Μπελογιάννης, τον Κώστα Παπαλέξη. Στην ημερήσια διάταξη έχει το θέμα το
σχολείο του χωριού Μπελογιάννης. Κατ’ αρχάς παρακάλεσε τον κ. Κανάκη, αφού είναι σε άδεια
τώρα, να καθίσει στο ακροατήριο. (Koranisz Laokratisz elnök megállapította a határozatképességet,
üdvözölt mindenkit, akik hallgatóságként megjelentek az ülésen, és érdeklődnek a MGOÖ testületének
munkája iránt. Először is megkérte Kanakis urat, miután szabadságon van, hogy a hallgatóság körében
foglaljon helyet.) Ezt követően magyarul is elmondta neki, hogy a hallgatóság körében foglaljon helyet.
Kanaki Lefter erre azt mondta neki, hogy nem ismeri a törvényeket, és összevissza beszél. Nem ment a
hallgatóság közé, a helyén maradt, és hozzátette görögül: Πολύ βλάκας είναι (nagyon hülye).
Ο Λαοκράτης Κοράνης ανακοίνωσε ότι αυτό το μήνα είχανε τρεις νεκρούς, τον Τεβεκέλη Γεώργιο,
τον Αργύρη Μιχάλη και τον Γατόπουλο Παναγιώτη. Αναμένεται η κηδεία του Γατόπουλου
Παναγιώτη, ενώ οι άλλες δυο κηδείες έγιναν, και ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της ΑΕΒ για το ότι
παραβρέθηκε στις κηδείες. Παρακαλεί τον κόσμο να τιμήσουν με ένα λεπτό σιγής τους
αποθανόντες. (Koranisz Laokratisz bejelentette, hogy ebben a hónapban hárman hunytak el,
Tevekelisz Jorgosz, Argirisz Mihalisz, Gatopulosz Panajotisz. Gatopulosz Panajotisz temetése még várat
magára, de a másik két temetésen megjelent a FGÖ elnöke, akinek megköszönte a részvételt. Kéri,
hogy egy perc néma felállással emlékezzenek meg az elhunytakról.) Μετά παρακάλεσε να τον
επιτρέψουν ότι πριν την ημερήσια διάταξη να αναφερθεί κάποια γράμματα, που λάβανε.
Συγκεκριμένα ήρθε η απάντηση του κ. Κανάκη στο γράμμα που του έστειλε. (Ezután kérte, engedjék
meg, hogy a napirend előtt szólhasson néhány levélről, konkrétan Kanakis úr válaszleveléről, mely az ő
levelére érkezett.) Ezután magyarul folytatta, elmondva, hogy mindannyian ismerik a 117/2011 sz.
határozatot, melyben a MGOÖ testülete egyhangú szavazattal elfogadta, hogy ha Kanaki Lefter
visszatér a táppénzéről, kezdeményezik a munkaviszonyának a megszüntetését. Αυτό αποφάσισε το
σώμα στις 21 Ιουνίου. Πρέπει να τους πει ότι με βάση την απόφαση του σώματος έγραψε γράμμα
στον κ. Κανάκη, όπου αναφέρθηκε στα εξής: (Ezt határozta a testület. El kell mondania a testületnek,
hogy az alábbi levelet írta Kanaki úrnak): „Kérem, szíveskedjék 3 (három) munkanapon belül bemutatni
a hivatalvezetői munkakör betöltéséhez előírt szakmai képesítést igazoló okiratokat. A vonatkozó
jogszabály alapján a hivatalvezetői munkakör betöltéséhez megkövetelt szakmai képesítés:
igazgatásszervezői vagy állam-és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közgazdászi
képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés mellett pénzügyi gazdasági
ismeretekkel való rendelkezés. Amennyiben a jelen felhívásban foglaltaknak nem tesz eleget, úgy
tekintem, hogy nem rendelkezik az előírt szakmai képesítéssel.”
Kanaki Lefter bekiabált, hogy először is tartsák be a törvényességet, nincs jegyzőkönyvvezető és
hitelesítő, az elnök nem szavaztatta meg.
Ο Λαοκράτης Κοράνης τον παρακάλεσε να καθίσει στο ακροατήριο, θέλει πρώτα να διαβάσει τα
γράμματα που πήρε η γραμματεία, πριν την ημερήσια διάταξη. Μετά πρότεινε την Edit Vengrinyák

για πρακτικογράφο, και για επικυρωτές δηλώθηκαν η Νικολέτα Μιλίου, για την οποία διαπίστωσε
ότι είναι συνεπής, πάντα διαβάζει το υλικό και ακούει το την ηχογράφηση, και ο Σαράντης
Μαντζουράκης. (Koranisz Laokratisz arra kérte, foglaljon helyet a hallgatóság körében, először a
leveleket akarta felolvasni, melyeket a titkárság kapott, még a napirend előtt. Ezután javasolta
Vengrinyák Editet jegyzőkönyvvezetőnek, majd hitelesítőnek jelentkezett Miliosz Nikolett, akiről
megjegyezte, hogy mindig következetes, elolvassa és meg is hallgatja az anyagot, illetve Mandzurakisz
Szarandisz. Erről az alábbi határozat született:

1/2012 (I. 24.) sz. határozatában a MGOÖ testülete egyhangúlag megválasztotta Vengrinyák
Editet jegyzőkönyvvezetőnek.

2/2012 (I. 24.) sz. határozatában a MGOÖ testülete egyhangúlag megválasztotta Miliosz
Nikolettet jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

3/201 (I. 24.) sz. határozatában a MGOÖ testülete egyhangúlag megválasztotta Mandzurakisz
Szarandiszt jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Ezután az elnök felolvasta a meghívóban kiküldött napirendet:
1.) A MGOÖ 2012. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Sianos Tamás alelnök
Előadó: Sianos Tamás alelnök
Előzetesen megtárgyalja valamennyi bizottság

2.) A MGOÖ bizottságainak beszámolója a 2011. évben végzett munkájukról
MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: bizottsági elnökök
Előadó: bizottsági elnökök

3.) Tájékoztató Beloiannisz község iskolájának jelenlegi helyzetéről
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: dr. Topuzidisz Dimitrisz

Előterjesztő: a

Előadó: dr. Topuzidisz Dimitrisz

4.) Az elkészült tervek bemutatása a Reprojekt Kft., a Görög Kultúra Háza tervezői pályázatát
megnyert cég által
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: a Reprojekt Kft. ügyvezetője
Előadó: a Reprojekt Kft. ügyvezetője

5.) Egyebek

17,45 perckor megérkezett Kaparelis Spyros és Szopkóné Papakosztandisz Eleni.
Ο Λαοκράτης Κοράνης γι’ αυτό ανέφερε πριν την ημερήσια διάταξη την υπόθεση του κ. Κανάκη, για
να μπορέσουν να την βάλουν στην ημερήσια διάταξη, και να υλοποιήσουν την απόφαση του
σώματος για την απόλυση του κ. Κανάκη, που δεν τους παρουσίασε ενδεικτικά ούτε ανώτατης,
ούτε ανώτερης εκπαίδευσης, ούτε και των απολυτηρίων εξετάσεων λυκείου. Γι’ αυτό δεν μπορούν
να τον δεχτούν σ’ αυτή τη θέση, αλλά αν συμφωνήσει και το Σώμα, μπορούν να τον προτείνουν
κάποια άλλα εργασία που μπορεί να κάνει εντός της αυτοδιοίκησης. Ρώτησε πού να βάλουν στην
ημερήσια διάταξη την υπόθεση, στην πρώτη ή την τελευταία θέση. (Koranisz Laokratisz azért utalt
napirend előtt Kanaki úr ügyére, hogy felvehessék napirendre, és megvalósíthassák a testületnek
Kanaki úr elbocsátásáról szóló határozatát, aki a mai napig nem mutatott be semmilyen felsőoktatási
képzésről szóló bizonyítványt, de még az érettségiről szólót sem. Kérdezte, hogy a napirend elejére
vagy végére tegyék-e az ügyet.) A testületi határozat úgy szól, hogy ha visszajön a 8 vagy 9 hónapig
tartó betegállományból, akkor …
Kanaki Lefter közbekiabált, hogy pontosan fogalmazzon, azért, mert Bulgáriában végzett, még
megtanulhatott volna számolni.
Koranisz Laokratisz megkérte, hogy ha be akar szólni, akkor fáradjon ki. Kérjen szót előbb. Megkérte,
hogy fáradjon a hallgatóság soraiba, mivel szabadságon van. Nincs dolga a testület asztalánál.
Kanaki Lefter azt mondta, hogy az elnök nem ismeri a törvényt.
Mandzurakisz Szarandisz kérte, hogy fejezzék be a személyeskedést. Dolgozni jöttek ide.
Kanaki Lefter erre azt mondta, hogy a törvényességet be kell tartani, azért van itt, hogy betartassa a
törvényességet, mint hivatalvezető.
Koranisz Laokratisz megkérdezte, hogy felvegyék-e első napirendi pontnak Kanaki Lefter
elbocsátásának ügyét.

4/2012 (I. 24.) sz. határozatában a MGOÖ testülete 10 igen, 2 nem és 4 tartózkodás szavazattal
elfogadta, hogy az első napirendi pontban tárgyalják Kanaki Lefter hivatalvezetői
munkaviszonyával kapcsolatos jogszabályi előírásokat és ellentmondások feloldását.

Kanaki Lefter szót kért, mert közérdekű bejelentést szeretne tenni.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy kötelessége felolvasni a hivatalvezető hozzá eljuttatott levelét,
mely január 16-án íródott válaszként az elnöknek arra a levelére, melyben kérte, hogy felsőfokú
végzettséget, vagy esetleg érettségit igazoló oklevelet mutasson be három napon belül. A
hivatalvezető sajnos semmit nem hozott be, tehát a törvény rendelkezése szerint úgy vehető, hogy
ilyen papírokkal nem rendelkezik.
Kanaki Lefter ekkor beszólt az elnöknek: „Nem ismered a törvényt, öreg.” Az ügyvédtől azt kérte, hogy
napirend előtt szólhasson.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz erre azt válaszolta, hogy a szót nem ő adja meg, hanem a levezető elnök.
Koranisz Laokratisz erre azt válaszolta neki, hogy szabadságon van, fáradjon a hallgatóság közé.
Kanaki Lefter erre azt mondta, hogy mint hivatalvezetőnek, kötelessége bejelenteni, ha
törvénytelenséget fedez fel. Azt mondta, Koranisz Laokratisz arról volt híres, hogy „a hazudós Leo”, így
ismerik a magyarok. A törvényességet be kell tartatni, nem diktatúra van.
Koranisz Laokratisz kérte ismét, hogy a hallgatóságban foglaljon helyet, különben berekeszti az ülést.
Kanaki Lefter erre azt mondta, azt szeretné kérni, hogy rekesszék be az ülést. Arcátlan és példátlan
dolog történt a görögség történetében.
Koranisz Laokratisz kérte, hogy ezt ne vegyék jegyzőkönyvbe.
Kanaki Lefter azt válaszolta erre, hogy dehogynem, nem kommunista rendszer van itt, hogy az elnök
diktáljon, és különben is nem diktatúra van. Mint közismert, „a hazudós Leo”, Koranisz Leokratisz arra
vetemedett, hogy írásban hazudott a Kormányhivatal felé, ami elfogadhatatlan. A kormánybiztosnak
olyan levelet írt, amit a testület nem is ismert. Épp ezért kéri, hogy a mai testületi ülést rekesszék be, és
egy zárt ülést kér 8 napon belül. Ki fog osztani egy levelet (1. Melléklet), amelyben olyan dolgok
szerepelnek, melyeket példátlan, hogy meg mer csinálni egy ilyen ember. Persze, ismeri ő nagyon jól,
ki ez az ember. Szeretné, ha elolvasnák, és a testület lelkiismerete szerint szavazna. A levélből
megtudnák, ki ez az ember, hogy mer a kormánybiztosnak hazudni, ilyeneket leírni. Ennyi esze van,
hogy le is írja. Számlákkal tudja igazolni, miket hazudik. Olvassa el a testület, és innentől fogva rájuk
bízza, hogyan döntenek, de arra kéri őket, hogy az esküjükhöz híven becsületesen végezzék a munkát,
ne féljenek egy ilyen embertől. A rendőrség és az ügyészség már lezárta az ügyet, reméli, már nem
sokáig lesz itt.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz emlékeztette Kanaki urat, hogy ez mind jegyzőkönyvbe kerül, és el is kerül oda,
ahova kell.
Kanaki Lefter erre azt felelte, hogy majd Dimitrisz is oda kerül, ahova kell, az elnök után ő következik.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz erre azt felelte neki, hogy meg fogja látogatni majd, és nem fog neki semmit se
vinni.

Kanaki Lefter elismételte, hogy Topuzidisz úr fog következni. Ezzel le is zárja a témát azzal, hogy
amikor eljöttek a kormányhivatalból Kaparelis Spyrosszal, találkoztak nagy megdöbbenésükre Kiss
Tibor Zoltán ügyvéddel, aki megbízási szerződéssel dolgozik a kormányhivatalban, és aki 500.000 Ft-ot
kapott az önkormányzattól, hogy létrehozza a nonprofit kft-t. Amikor az ügyvéd meglátta őket
Kaparelis Spyrosszal, azt mondta: „Jézusom, a görögök, szeretnék a görögöktől kifarolni, mert nem
szeretnék börtönbe kerülni.” Ennyit szeretett volna elmondani, kérte, olvassák el a levelet, 8 napon
belül szeretne zárt ülést kérni, nem úgy, mint a múltkor, hogy ő zárt ülést rendelt el, és Koranisz
kihirdette mindenütt, az újságban is megjelentette. Hát ez egy ilyen ember.
Mandzurakisz Szarandisz megkérdezte, mitől kéne félniük.
Ο Λαοκράτης Κοράνης τότε ρώτησε, αν έχει τελειώσει ο κ. Κανάκης. Τον παρακάλεσε να αδειάσει
την γωνία να ξεκουραστεί, γιατί κουράστηκε 8 μήνες που δεν δούλεψε. (Koranisz
Laokratisz megkérdezte, befejezte-e Kanaki úr, és kérte, álljon odébb, mert elfáradt a 8 hónap alatt,
amíg nem dolgozott).
Kanaki Lefter azt mondta, hogy 3 éve megvették a Börzsöny utcai ingatlant, és az elnök semmit sem
tett.
Ο Δρ. Δημήτρης Τοπουζίδης τον ρώτησε, γιατί δεν μοίρασε το γράμμα στη συνεδρίαση του
Συλλόγου, όταν ήθελαν να ρωτήσουν, τι έχουνε γίνει με τα χρήματα του Συλλόγου. (Dr. Topuzidisz
Dimitrisz megkérdezte, miért nem osztotta ki a levelet a Syllogos ülésen is, amikor arról kérdezték,
hova lett a Syllogos pénze.)
Kanaki Lefter erre azt válaszolta, hogy az ügyészség azt is kivizsgálta.
Ο Δρ. Δημήτρης Τοπουζίδης του απάντησε ότι τότε έχει πολλά να φάει. (Dr. Topuzidisz Dimitrisz erre
azt válaszolta, hogy akkor sokat fog kapni.)
Ο Λευτέρης Κανάκης
Ο Λαοκράτης Κοράνης τον παρακάλεσε άλλη μια φορά να φέρει τα διπλώματά του. (Koranisz
Laokratisz még egyszer megkérte, hogy hozza el a diplomáit.)
Ο Λευτέρης Κανάκης είπε ότι, έχει ανώτερα διπλώματα απ’ ότι έχει ο πρόεδρος από τη Βουλγαρία.
Πώς πήρε τα διπλώματά του; Πήρε τηλέφωνο από δω από κει. (Kanaki Lefter erre azt mondta, hogy
magasabb szintű diplomái vannak, mint az elnöknek Bulgáriából. Hogyan szerezte őket? Telefonált
erre-arra.)
O Λαοκράτης Κοράνης τον παρακάλεσε να αδειάσει την γωνία. (Koranisz Laokratisz megkérte, hagyja
el a helyiséget.)
O Λευτέρης Κανάκης του είπε: «δεν ντρέπεσαι, αλήτη». (Kanaki Lefter azt mondta neki: „nem
szégyelled magad, te csavargó”.) Hozzátette, hogy ez egy ilyen ember, ilyen kommunisták voltak.
Ο Λαοκράτης Κοράνης τον ρώτησε τι είναι, αν είναι κομμουνιστής ή όχι, δεν μπορούν να
καταλάβουν, τι είναι, που ανήκει. (Koranisz Laokratiszmegkérdezte, mi ő, kommunista-e vagy sem,
nem tudják megérteni, hova tartozik.)
Ο Λευτέρης Κανάκης φώναξε ότι ο Λαοκράτης έκλεβε. (Kanaki Lefter ekkor azt kiabálta, hogy
Laokratisz lopott.)

Koranisz Laokratisz kérte, hogy fogadják el a napirendet, azzal a kiegészítéssel, hogy az első napirendi
pont Kanaki Lefter ügy legyen.
Vele párhuzamosan Kanaki Lefter elmondta, hogy a diploma neki megvan, a törvény a 2012. január
elsejétől megválasztott hivatalvezetőkre vonatkozik. A törvény szerint nem kell diploma.
O Λαοκράτης Κοράνης επέμενε να φέρει το δίπλωμά του. (Koranisz Laokratisz továbbra is kérte, hogy
hozza be a diplomáját.)
Kanaki Lefter is elismételte, hogy nem rá vonatkozik az a törvény, hanem a 2012. január 1-jétől
kinevezettekre. Megkérdezte, hogy akkor hogyan lehetett hivatalvezető. A törvényt nem fogadja el az
elnök, hazudik a testületnek. Ezt csinálja éveken át, és a testület tűri? Áprilisban zárt ülést tartott ő
maga, elmondta, milyen disznóságokat csinált az elnök. Ugyanez folyik most is, hogy tűrik, hogy ez az
ember ilyeneket csináljon? Becsapta az öregeket a közmeghallgatáson.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy Kanaki szedte be a pénzt az öregektől, melyek sehol nincsenek
bevételezve.
Kanaki Lefter azt mondta, Koranisz azt hazudta az öregeknek, hogy majd megkapják a rokkantsági
nyugdíjukat, pedig Görögországnak a munkabérre sincs pénze. Össze-vissza hazudozik.
Koranisz Laokratisz kérte Kanaki Leftert, ha befejezte, üljön le.
Kaparelis Spyros megkérdezte, mi az elnök válasza arra a levélre, amit Kanaki kiosztott.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy most lett kiosztva, majd válaszolnak rá.
Kaparelis Spyros szerint ennyi idő alatt simán át lehet futni egy ilyen levelet. Kérte, mindenki olvassa el
figyelmesen, mert elég lényeges dolgok vannak oda leírva.
Koranisz Laokratisz erre azt mondta, hogy van Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Népsport, lehet tovább
menni. Τους έβγαλε ρεντίκολο σε όλη την Ουγγαρία, να συνεχίσει μ’ αυτό, να βάλει κι αυτό μέσα.
(Lejáratta őket egész Magyarország előtt, csak folytassa ezzel is, tegye ezt is bele.) Ezt a levelet még
csak most osztotta ki Kanakis, azokat a leveleket, melyekről ő beszél, már rég szétküldte a testületnek.
Erre jön Kanakis egy ilyen levéllel. Ekkor Kaparelis Spyros bekiabál. Ο πρόεδρος λέει ότι τώρα αυτός
μιλάει, αλλά δίνει το λόγο του, ότι… (Az elnök azt mondta, hogy most ő beszél, de szavát adja, hogy…)
Ο Σπύρος Καπαρέλης λέει ότι ο πρόεδρος δεν έχει λόγο (Kaparelis Spyros erre azt mondja, hogy az
elnöknek nincs szava.)
Ο Λαοκράτης Κοράνης δίνει το λόγο του ότι θα απαντήσει στο γράμμα του κ. Κανάκη. Υπάρχει
λογίστρια, που κρατάει τα λογιστικά. Πρέπει να ξέρουν ότι δεν βρίσκουν και την σύμβαση εργασίας.
(Koranisz Laokratisz a szavát adja, hogy válaszolni fog Kanakis úr levelére. Van könyvelőjük, aki a
könyvelést végzi. Tudniuk kell, hogy a munkaszerződéseket sem találják.) Kérte, szavazzák meg a
napirendi pontokat.
Dzindzisz Jorgosz szerint a bizottsági elnökök beszámolója túl hosszú lenne, mivel 9 bizottságuk van, és
ennyi elnököt nem fognak tudni meghallgatni egyrészt. Másrészt nagyon szeretné, ha a bizottságok
elnökei írásban nyújtanák be a beszámolójukat. Kérte, vegyék le a napirendről, mert nincsenek is itt a
bizottsági elnökök, csak egy-kettő. Kérte, hogy egy másik ülésen tárgyalják ezt meg.

Sianos Tamás elmondta, hogy a bizottságok időben lettek értesítve, hogy készítsék el az anyagot.
Amennyiben nem készítették el, sajnos nem tudnak beszámolni. Csak a Jogi Bizottság és a Pénzügyi
Ellenőrző Bizottság készített anyagot, ha a többiek nem készítettek, az az ő bajuk.
Dzindzisz Jorgosz megkérdezte, hogy ha két bizottság készített beszámolót, azt a testület miért nem
kapta meg.
Sianos Tamás elmondta, hogy e-mailben lett elküldve.
Dzindzisz Jorgosz erre azt mondta, hogy e-mailben nem jött bizottsági anyag. Az egyik bizottsági elnök
azt mondta, hogy nem volt szó arról, hogy írásban kell elkészíteni a beszámolót.
Sianos Tamás szerint későn jött meg a beszámoló sajnos.
Miliosz Nikolett a Jogi Bizottság elnökeként elmondta, hogy ő küldött anyagot ma, ő is késve, és
elnézést kért emiatt, különben magától értetődő, hogy írásban nyújtanak be minden anyagot
határidőben. Ő is csúszott a határidővel, de hogy nem volt szó az írásos benyújtásról, olyan kifogás
nincs.
Koranisz Laokratisz megkérdezte, ki van amellett, hogy vegyék le a napirendről a bizottságok
beszámolójával foglalkozó napirendi pontot, és ki van amellett, hogy maradjon, és vitassák meg.
Sianos Tamás elmondta, azért nem szeretné, ha levennék a napirendről, mert így kiderülne, hogy egy
csomó bizottság nem dolgozik. Mivel nem dolgoztak, vegyék le a napirendről? Szeretné, ha
elfogadnák a napirendi pontot, és ha nincs beszámoló, tegyék meg a szükséges lépéseket.
Kaparelis Spyros azért nem fogadja el, amit Tamás mondott, mert pl. a Vagyonkezelő Bizottság ezelőtt
4-5 hónappal több levelet küldött az elnökségnek, amire semmiféle választ nem kapott. Ezért teljesen
komolytalan követelés az, hogy bármilyen bizottságnak az ülés előtt két nappal küldenek egy levelet,
hogy kéri az anyagot, ha meg valaki készít egy anyagot, azt meg semmibe veszik. A Börzsöny utcával
kapcsolatban több levelet küldtek, mint Vagyonkezelő Bizottság, de semmire nem kaptak választ.
Sianos Tamás szerint ezt a beszámolóban kellett volna előadnia Kaparelis úrnak.
Kaparelis Spyros most előadta szóban. Két hónap volt rá, hogy válaszoljanak neki.
Koranisz Laokratisz kérte, szavazzanak arról, hogy a bizottságok beszámolójáról szóló napirendi pontot
vegyék le a napirendről.
Miliosz Nikolett szerint arról is kell szavazni, hová teszik, nem elég arról, hogy leveszik.
Cafaridu Polyxeni szerint kell egy határidőt adni, hogy meddig kell a bizottságoknak elküldeni az
anyagot, és hogy melyik ülésen lesz megtárgyalva.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy a munkaterv szerint, ha elfogadják, február 21-én lenne a
következő ülés. Addig el tud készülni az anyag.
Sianos Tamás elmondta, hogy január 10-én elküldték a meghívót, volt két hét felkészülni.
Koranisz Laokratisz kérte, szavazzanak arról, hogy elhalasszák február 21-ére ezt a napirendi pontot.
Erről az alábbi határozat született:

5/2012 (I. 24.) sz. határozatában a MGOÖ testülete 11 igen, 4 nem és 1 tartózkodás szavazattal
elfogadta, hogy levegyék a napirendről a harmadik, a bizottságok beszámolójával foglalkozó
napirendi pontot, és áttegyék a következő ülésre, február 21-ére.

Koranisz Laokratisz ezután azt mondta, megszavaztatja a napirendet.
Kaparelis Spyros kifogásolta az egyes szám első személyű ragozást („megszavaztatom”). Szerinte azt
kellene mondania az elnöknek, hogy „megszavazzuk”.
Ο Λαοκράτης Κοράνης του απάντησε ότι δεν ξέρει καλά ουγγαρέζικα. Ευχαριστεί που τον διορθώνει
στην ουγγρική γλώσσα. Κι αυτός θα κάνει το ίδιο, αν κάποιος άλλος βλάψει κάπου αλλού. (Koranisz
Laokratisz erre azt válaszolta, hogy nem tud jól magyarul. Megköszöni, hogy kijavítja a magyar
nyelvtudását. Ő is hasonlóképpen fog tenni, ha valaki hibát vét valahol máshol.) Ezt követően felolvasta
a napirendet, melyről az alábbi szavazás történt:

6/2012 (I. 24.) sz. határozatában a MGOÖ testülete 15 igen és 1 tartózkodás szavazattal
elfogadta az alábbi napirendet:
1.) Kanaki Lefter hivatalvezetői munkaviszonya

2.) A MGOÖ 2012. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Sianos Tamás alelnök
Előadó: Sianos Tamás alelnök
Előzetesen megtárgyalja valamennyi bizottság

3.) Tájékoztató Beloiannisz község iskolájának jelenlegi helyzetéről
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: dr. Topuzidisz Dimitrisz
Előadó: dr. Topuzidisz Dimitrisz

4.) Az elkészült tervek bemutatása a Reprojekt Kft., a Görög Kultúra Háza tervezői pályázatát
megnyert cég által
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke

Előkészítésért felelős: a Reprojekt Kft. ügyvezetője
Előadó: a Reprojekt Kft. ügyvezetője

5.) Egyebek

Ezután elmondta, hogy végighallgatták Kanaki Lefter hivatalvezető beszámolóját, és neki nem maradt
más dolga, minthogy megkérdezze, van-e valakinek hozzátennivalója.
Mandzurakisz Szarandisz elmondta, hogy elmúlt 8-9 hónap, és itt vitáznak a hivatalvezetői dologról.
Szerinte le kell vonnia a konzekvenciát annak az embernek, aki körül ez történik. 2010-ben
megválasztották ezt az önkormányzatot, a hivatalvezetőnek lejárt a szerződése. Az is vita tárgya, hogy
ki írt alá, ki nem. Felállt az önkormányzat, és az SZMSZ szerint a testület határoz arról, hogy a
hivatalvezetőt kinevezi vagy visszahívja. Nem szeretné azt mondani, hogy méltatlanság miatt, vagy
nem, de ilyen körülmények között nem lehet dolgozni, és nem biztos, hogy a testületnek ezt fel kell
vállalnia, hogy személyes viták történjenek. Le kell zárni az ügyet. Egy ilyen szituációt a testületnek nem
biztos, hogy fel kell vállalnia. Közben elmúlt majdnem másfél év, és nincs hivatalvezető, ezt meg kell
oldani. Nekik döntést kell hozni. Így nem lehet működni. Szerinte Kanaki úrnak le kell vonnia a
konzekvenciát, és meg kell szakítani a dolgokat, és egy normális hivatalvezetőnek kell folytatni a
dolgokat, és úgy működni, ahogy kellene az önkormányzatnak.
Koranisz Laokratisz határozati javaslatot tett ezután, miután másnak nem volt kérdése:
„ A testület megállapítja, hogy Kanaki Lefter nem rendelkezik a jogszabályban előírt képesítéssel…”
Cafaridu Polyxeni azt mondta, hogy ez nem igaz.
Kaparelis Spyros megkérdezte, milyen alapon teszi az elnök ezt a kijelentést.
Koranisz Laokratisz azon az alapon, hogy 2009-ben megváltozott a kisebbségi törvény, mely előírja,
hogy a hivatalvezetőnek milyen képesítéssel kell rendelkeznie. Ha ez nem győzi meg a testületet, akkor
ő körbeadja a hivatalvezető munkaköri leírását, amelyet ő maga, a hivatalvezető írt alá. Többen
megvádolták az elnököt aláírások meghamisításával, többek között Kaparelis Spyros is a Görögség
Háza adásvételi szerződésével.
Miliosz Nikolett azt javasolta, kérjenek állásfoglalást a kormányhivataltól a vonatkozó tényállás
ismeretében, és majd ők eldöntik, hogy Kanaki Lefter képzettsége és kvalitása megfelel-e. Ezt most a
testület úgysem tudja eldönteni. Mondja meg a kormányhivatal.
Koranisz Laokratisz megköszönte, hogy Nikolett kisegítette, de ő is ugyanezzel folytatta volna a
mondatát, hogy kérjenek állásfoglalást a kormányhivataltól, mint ahogy megtették ezt Vaszilikivel is.
Kérte Topuzidisz Dimitriszt, fogalmazza meg a határozati javaslatot.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz az alábbi határozati javaslatot olvasta fel: „ A testület úgy dönt, hogy Kanakis
Lefteris hivatalvezetői munkaviszonyával kapcsolatban Budapest Főváros Kormányhivatalához fordul
jogi állásfoglalást kérve a tekintetben, hogy…” kérte, hogy várjanak egy kicsit, amíg leírja.
Kollátosz Jorgosz megkérdezte, meddig tart ez az egész procedúra a kormányhivatalnál.

Kaparelis Spyros szerint 1-2 hét.
Kollátosz Jorgosz megkérdezte, hogy törvénybe van-e foglalva, hogy ez 1-2 hét.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz közben megfogalmazta a határozati javaslatot, és felolvasta:
„A testület úgy dönt, hogy Kanakis Lefteris hivatalvezetői munkaköre betöltésével kapcsolatban
megkeresi a Budapest Főváros Kormányhivatalát írásbeli állásfoglalásra.” Javasolta, hogy a személyes
képességet is tegyék bele, de végül elvetették.
Miliosz Nikolett javasolta, hogy tegyék bele azt is, hogy a „hivatalvezetői munkaköréhez szükséges
képesítési követelményekkel kapcsolatban”.
Végül a testület az alábbi módon szavazott:

7/2012 (I. 24.) sz. határozatában a MGOÖ testülete 13 igen és 1 tartózkodás szavazattal úgy
dönt, hogy Kanaki Lefter hivatalvezetői munkaköre betöltésével kapcsolatban megkeresi a
Budapest Főváros Kormányhivatalát írásbeli állásfoglalásra.

Mandzurakisz Szarandisz közben kiment, és nem szavazott.
Közben Kanaki Lefter szétosztott egy levelet (iktatószám: K383/2/2011/3) (2. Melléklet) és egy számlát,
mely 130.000 Ft-ról szólt. (3. Melléklet)
Ezután rátértek a második napirendi pont, a 2012. évi munkaterv megtárgyalására.
Sianos Tamás vette át a szót, aki elmondta, hogy amikor az önkormányzatnak munkatervet kell
előkészíteni, javaslatot kell kérni a képviselőktől, az alelnököktől, a bizottságoktól, az intézmények
vezetőitől. Ez az anyag kiment, de nem jött rá semmilyen válasz. Január 10-én elkészítette a
munkatervet, elküldte a testületnek, erre érkezett két javaslat a Jogi Bizottságtól (4. Melléklet) és a
Pénzügyi Ellenőrző Bizottságtól (5. Melléklet). Ezeket a javaslatokat szeretné, ha beépítenék a
munkatervbe, ezek a következők:




A február 21-ei ülésre tervezett 4. és 5. napirendi pontot megváltoztatják az SZMSZ szükséges
módosítása miatt. Köszöni a Jogi Bizottság észrevételét. Kérte, hogy kezdjék meg az SZMSZ
módosítását.
A másik a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről érkezett, az a kérésük, hogy az önkormányzaton belül
görög történelmi oktatást valósítsanak meg. Szerinte magyar nyelven kellene, hogy legyen, mert sok
fiatal nem ismeri a görög nyelvet.
Kaparelis Spyros megjegyezte, hogy így nem is fogják megtanulni soha.
Sianos Tamás folytatta előterjesztését azzal, hogy a március 21-ei testületi ülésen ezt meg kellene
beszélni a kutatóintézet és az iskola igazgatójával. Kérte a bizottsági elnököt, hogy dolgozza ki a
javaslatot, és adja elő a márciusi ülésen.
Ondok Lászlóné megjegyezte, hogy ezt az előterjesztést nem a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tette,
hanem Kukumtzi Natasa, mint képviselő.

Sianos Tamás elnézést kért a tévedésért. A másik észrevétel, hogy a nemzetiségi törvény
megváltoztatása miatt szerveznek egy előadást, ahol közösen meg fogják beszélni az előadás anyagát.
Ondok Lászlóné kérte, hogy erre az előadásra küldjenek meghívót a helyi görög önkormányzatok
elnökeinek is országszerte.
Sianos Tamás elmondta, mivel más észrevétel nem jött, kérte az elnököt, tegye fel szavazásra a
munkatervet. Dzindzisz úr szólásra jelentkezett, mire Sianos úr megjegyezte, hogy amikor írásos
anyagot kellett volna leadni, nem jelentkezett, most viszont van észrevétele, majd megköszönte.
Dzindzisz Jorgosz szerint egy ülés előkészítése a következő módon történik: aki felelős egy adott
napirendi pontért (pl. munkaterv), az összehívja a bizottságok elnökeit, megbeszélik, aztán a
bizottságok külön megbeszélik azt, és ők jelentkeznek bizonyos javaslatokkal, és ezt küldi ki az alelnök
a testület tagjainak, és ehhez kér véleményt. Nem egy olyan levelet küld ki az alelnök, hogy tessék
valamit javasolni a napirendre.
Sianos Tamás elnézést kér, de szerinte Dzindzisz úr nem olvasta el az anyagot, mert az szerepel benne,
hogy előzetesen megtárgyalja valamennyi bizottság.
Dzindzisz Jorgosz szerint az első levélben csak javaslatkérés szerepelt. Szeretne konkrét javaslatot tenni.
Tavaly napirenden volt egy költségmegosztás a fővárosi és az országos önkormányzat között. A
testület akkor a döntést elhalasztotta a következő testületi ülésére. Azóta eltelt három vagy négy ülés,
és nem tárgyalták. Szeretné, ha a februári vagy a márciusi ülésen napirendre kerülne.
Sianos Tamás szerint ennek semmi akadálya, kérte jegyzőkönyvbe venni.
Dzindzisz Jorgosz hozzátett még egy technikai problémát. A munkaterv tervezetét kétszer kapták meg,
és a második változatból kiesett a március 20-ai ülés napirendjéből kiesett a 6. pont, a húsvét
megünneplése.
Sianos Tamás elmondta, napirendre fog kerülni. Nem tudja, miért történt ez a technikai probléma,
elnézést kért.
Miliosz Nikolett első észrevétele az SZMSZ hatályosításával kapcsolatos, a 2011. évi 179. a
nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján. Ha egybeépítik azzal a gondolattal, hogy legyen egy
tájékoztató a törvényről, akkor véleménye szerint egy külön rendkívüli ülésen kellene tárgyalni, mert a
március 20-ai ülés napirendje így is zsúfolt. Második észrevétele a bizottságok beszámoltatásával
kapcsolatos, amelyet a február 21-ei ülésre helyeztek át, ugyanakkor május 8-án értékelik a
munkájukat. Miért van ez a két időpont ilyen messze egymástól? Miért telnek el hónapok a beszámoló
és az értékelés között?
Dr. Topuzidisz Dimitrisz szerint az egyik az előző évről szóló beszámoló, a másik a féléves munka
értékelése.
Miliosz Nikolett szerint akkor az értékelést meg kellene, hogy előzze egy másik beszámoló. Ráadásul
május 8-áig csak négy hónap telik el, nem egy félév.
Sianos Tamás javaslatot kért az áthelyezésére.
Cafaridu Polyxeni és Kaparelis Spyros 18,40-kor kimentek.
Miliosz Nikolett javasolta, hogy tegyék át szeptemberre a bizottságok munkájának féléves értékelését.
A harmadik észrevétele pedig az, hogy a 2012. szept. 11-ei ülés első napirendi pontjában hivatkoznak

az államháztartásról szóló 92. évi 38. tv. 79.§-ára. Ez a törvény már nem hatályos. Észrevételezte, hogy
az ifjúság és a vidék nem szerepel sehol a munkatervben.
Sianos Tamás javasolta, hogy legyen egy rendkívüli testületi ülés az SZMSZ módosításáról, az ifjúsággal
kapcsolatosan pedig azt kérte Nikolettől, hogy részletes előterjesztést készítsen arról, hogy hogyan és
mikor tervezzék meg a róla szóló ülést.
Koranisz Laokratisz kérte a testületet, szavazzanak a munkaterv elfogadásáról Miliosz Nikolett és
Dzindzisz Jorgosz által javasolt változtatásokkal. Közben megállapította, hogy három testületi tag
időközben távozott. Erről a testület az alábbi módon szavazott:

8/2012 (I. 24.) sz. határozatában a MGOÖ testülete 13 igen egyhangú szavazattal elfogadta a
2012. évi Munkatervét a Miliosz Nikolett és Dzindzisz Jorgosz által javasolt módosításokkal.

Sianos Tamás megköszönte az együttműködést, és felolvasta a jelenleg létező bizottságok neveit:
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Jogi Bizottság, Kulturális Bizottság, Oktatási Bizottság, Ifjúsági és Sport
Bizottság, Leltározó és Selejtező Bizottság, Vagyonkezelő Bizottság, Vagyonnyilatkozat-kezelő
Bizottság, Társadalmi kapcsolatokat kezelő Bizottság. Szerinte felesleges ez a sok bizottság, és össze
kell vonni őket.
18,46-kor visszajött Cafaridu Polyxeni és Kaparelis Spyros.
Közben az elnök kiosztotta a vagyonnyilatkozatokat.
Ezután rátértek a következő napirendi pontra, a beloianniszi iskola helyzetének tárgyalására.
Koranisz Laokratisz tájékoztatta a testületet, hogy a határozatuk alapján elkezdték a párbeszédet a
kormányhivatallal, Beloiannisz községgel, a kisebbségi hivatalokkal és a minisztériumokkal a
beloianniszi iskola kisebbségi iskolává történő átminősítéséről.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz elmondta, hogy megbeszélések folytak a beloianniszi iskola átvételével
kapcsolatban. Körül kellett járniuk a jogszabályi hátteret. A kormányzat a segítségükre sietett, és úgy
változtatta meg a jogszabályt, hogy lehetőség nyílik arra, hogy év közben is át lehet venni nemzetiségi
iskolát. Erről a beloianniszi polgármester fog nyilatkozni, hogy ők nem akarják évközben átvenni az
iskolát, hanem azt kívánják, hogy megfelelő módon készítsék elő az átvételt arra, hogy a jogszabályban
előírt időpontig, azaz május 20-ig készüljön el minden olyan irat, mindkét részről, mely szükséges az
átvételhez. Az önkormányzat részéről egy testületi határozatra van szükség, mely egyértelműen azt a
szándékot nyilvánítja ki a kormányzat felé, hogy ezt az iskolát szeretnék átvenni, mint MGOÖ. A
beloiannisziaknak is meg kell tenniük a megfelelő lépéseket, de erről majd ők fognak beszámolni.
Megalapozottan állítja, hogy a jelenlegi támogatási rendszer szerint a beloianniszi iskola átvétele és
nemzetiségi illetve két tannyelvű iskolaként való működtetése a 2012-2013-as tanévtől nem jelentene
az országos önkormányzatnak anyagi megterhelést, teljes egészében az állami finanszírozásból
megoldható az iskola működtetése. A 2012-2013-as tanévről beszél. A támogatások három helyről
érkeznek az ilyen típusú iskolába:
– normatív támogatás
– kiegészítő támogatás

– közoktatási megállapodás.
Ebből a három támogatási formából fenn lehet tartani és üzemeltetni lehet az iskolát. Az országos
önkormányzatnak nem kell a saját költségvetéséből hozzátennie egy fillért se. A beloianniszi iskola
igazgatója felvetette, hogy egyéb művészeti tevékenységekre is igényelhető támogatás, pl.
tánctanításra. Dzindzisz Jorgosz szeretett volna szót kérni, de előbb a beloianniszi polgármesternek
adták meg.
Ezután a szót átvette Papalexisz Kosztasz, Beloiannisz polgármestere Köszöntött mindenkit az ülésen,
kiegészítené pár dologgal az elhangzottakat. Beloiannisz község vezetőjének legfontosabb célja, hogy
az iskola megmaradjon. Az sem a céljuk, hogy az országos önkormányzat bedőljön, és ne tudja
fenntartani az iskolát. Alapcéljuk az iskola megmaradása. Mindent ennek rendelnek alá, úgy dolgoznak,
hogy az iskola fennmaradása biztosított legyen. Pontosan ezért megkereste a Szerb Országos
Önkormányzat elnökét, aki egyben polgármester is, és mindkét oldalról van rálátása. Ebben a tanévben
ők már átvettek Battonyán egy szerb nemzetiségű iskolát. Tapasztalatokkal rendelkeznek. Nekik éves
szinten 70 M Ft-os költségvetésű iskolájuk van. Az első félévben, dec. 31-ig egyetlen fillért sem kellett
belerakni a Szerb Országos Önkormányzatnak, ezt az állami támogatásokból finanszírozni tudják. A
Beloianniszi iskola költségvetése nagyságrendileg 41 M Ft környékén van. Dimitrisz már elmondta a
forrásokat: a normatív támogatás, a közoktatási megállapodás, és a kiegészítő támogatás a 17/2011
NEFMI rendelet alapján. Ha úgy dönt az országos önkormányzat, hogy átveszi a beloianniszi iskolát,
ezen a három lábon meg tud állni az iskola. A művészeti oktatás jelenleg is működik Beloianniszban,
egy magáncég veszi igénybe ezt a normatívát. Ha ezt belerakják az alapító okiratba, akkor ezeket a
normatívákat ott lehet tartani, meg lehet tölteni tartalommal, gyermekeket lehet odavonzani a
környékről. Alapjában véve, összefoglalva azt látja, hogy az intézmény fenntartható, és a szerb elnök
szerint is bűn lenne ezt az iskolát veszni hagyni, mert amennyiben ez az út nem járható, az iskolát
elveszik.
Dzindzisz Jorgosz kezdené azzal, amivel a polgármester is kezdte, azaz hogy nem akarja rálőcsölni az
iskolát az önkormányzatra. Ő meg azt nem akarja, hogy azt higgyék, bárki is rosszat akar
Beloiannisznak. Segíteni akarnak, de a kérdéskört komolyan meg kell tárgyalni, mert gyerekek jövőjéről
szól, és rengeteg pénzről is. Ezért akart az előbb kérdéseket feltenni, még mielőtt a polgármester szót
kap, mert akkor a kérdéseire is egyből választ kapott volna. 1. kérdés: Ha az országos önkormányzat
venné át az iskolát, megkapná a normatív támogatást, a közoktatás-politikai megállapodás alapján járó
támogatást és a kiegészítő támogatást. Eddig ezek közül mit kapott meg a beloianniszi iskola, miből
tartotta fenn magát?
Papalexisz Kosztasz erre azt válaszolta, hogy csak a normatív támogatásból, illetve saját forrásból.
Dzindzisz Jorgosz megkérdezte, közoktatás-politikai megállapodást kötöttek-e.
Papalexisz Kosztasz erre azt válaszolta, csak akkor tudnának, ha kisebbségi iskola lenne.
Dzindzisz Jorgosz megkérdezte, a kiegészítő támogatást miért nem tudták igénybe venni.
Papalexisz Kosztasz elmondta, azért nem kapták meg, mert a falu lakossága nincs 1100 fő fölött.
Dzindzisz Jorgosz elmondta, hogy két testületi ülésen is esett szó az iskoláról, és mindkétszer arról volt
szó, hogy kb. 30 M Ft hiányuk van. Ezt kellene az önkormányzatnak pótolnia, azzal, hogy kisebbségi
iskolává nyilvánítja?
Papalexisz Kosztasz azt válaszolta, hogy 26 M Ft, az óvodával együtt 33 M Ft az adósság.

Dzindzisz Jorgosz elmondta, a NEFMI szerint csak az 1100 fő fölötti lakosú települések pályázhatnak a
kiegészítő támogatásra, és milyen feltételekkel? Nekik ezeket a kérdéseket kell világosan látniuk, hogy
dönteni tudjanak.
Papalexisz Kosztasz már akkor is elmondta, hogy ha az országos önkormányzat átveszi a beloianniszi
iskola fenntartását, és akkor már két iskolát fog fenntartani. Ez a rendelet úgy fogalmaz, hogy ha a
fenntartó két vagy annál több intézményt tart fenn, akkor az iskola a fenntartási különbözetre (26 M Ft)
100 %-ban pályázhat. A beloianniszi iskola egyedül volt, csak a fenntartás 80 %-ára pályázhattak volna,
de ezzel a létszámkorláttal (1100 fő) kihúzták őket. A pályázat szerint a különbözet 100 %-ára
pályázhatnak, max. 35 M Ft-ig, ebbe tehát belefér a 26,5 M Ft. A közoktatási megállapodással még
nem is számoltak, ott talán 200.000 Ft/ fő a támogatás, ha jól emlékszik, a szerbek ezt mondták. Még
akár két lábon is meg lehetne állítani az iskolát, de ott a harmadik, vétek lenne kihagyni.
Kaparelis Spyros megkérdezte, lehet-e pályázni az elmúlt évek során felgyűlt tartozások
kiegyenlítésére.
Papalexisz Kosztasz elmondta, hogy erről szó sincs. Amikor átadják az iskolát, az országos
önkormányzat tehermentesen kapná meg. Minden felhalmozott kiadás, számla a beloianniszi
önkormányzatot terheli. Már eddig is több mint 13 M Ft-tal csökkentették az adósságállományt. Ezek
nem érintik az országos önkormányzatot. Élő megállapodásaik vannak a beszállítókkal. Csak az
újonnan keletkezett költségekről beszélnek az országos önkormányzat tekintetében. Albérlő-főbérlő
viszony lesz köztük, mivel az épület az övék. A felszabaduló forrásokból az infrastruktúrát javítják majd.
Dzindzisz Jorgosz megjegyezte, hogy többször elhangzott, hogy elmentek a szerb elnökhöz. Már
bocsánat, de nem a szerb elnökhöz kell elmenni, hanem bizonyos hivatásos közegekhez,
minisztériumhoz, és ott megkérdezni. Ne a szerb elnök véleménye legyen a mérvadó, amikor a
beloianniszi iskolát akarják átvenni. A minisztériummal fognak tárgyalni, és nem a szerb elnökkel.
Papalexisz Kosztasz elmondta, hogy ott is voltak.
Dzindzisz Jorgosz megjegyezte, hogy hát persze, ott is voltak. A NEFMI rendelet szerint mindenképpen
nyelvoktató vagy kéttannyelvű iskoláról van szó, ha jól tudja, a beloianniszi iskola egyik sem.
Papalexisz Kosztasz elmondta, hogy Beloianniszban két nyelven folyik oktatás.
Dzindzisz Jorgosz ha jól érti, ez azt jelenti, hogy oktatnak görög nyelvet is. A két tannyelvű azt jelenti,
hogy a tantárgyak felét az adott nyelven kell oktatni. Beloianniszban ez történik.
Papalexisz Kosztasz szerint nem. Vannak tantárgyak, melyeket felmenő rendszerben görögül oktatnak.
Az első, második osztályban már így indították.
Dzindzisz Jorgosz megkérdezte, melyek ezek a tantárgyak.
Papalexisz Kosztasz azt válaszolta, hogy a kiegészítő tárgyak: ének, rajz. Nem lehet rögtön a
legnehezebbel kezdeni.
Dzindzisz Jorgosz megkérdezte, mekkora a diákok létszáma, és mennyien járnak az első két
évfolyamba.
Papalexisz Kosztasz elmondta, most 68-70 diákjuk van. Az elsőbe 12-13 gyerek jár.
Dzindzisz Jorgosz szerint akkor az 1. és 2. osztályba kb. 20 gyerek járhat, ők vesznek részt a
kéttannyelvű képzésben, nem lehet, hogy csak ők kapják majd meg ezt a támogatást?

Papalexisz Kosztasz elmondta, az egész iskola megkapja. A rendelet szerint felmenő rendszerben kell
elindulnia. Náluk már el is indult. A 2012-13-as tanévben már a 3. osztály is így fog tanulni. A másik
feltétel pedig az volt, hogy oktassanak görög nyelvet, ami már 50 éve folyik.
Dzindzisz Jorgosz elmondta, hogy a napirendben tájékoztató szerepel a beloianniszi iskola helyzetéről.
Azt javasolja, hogy a legsürgősebben üljön össze az oktatási bizottság, vagy 4-5 ember, jogászok, a
polgármester, a jegyző, írják össze a konkrét kérdéseket, melyekre konkrét válaszokat várnak a
polgármesteréktől, konkrét jogszabályokkal és konkrét összegekkel, mert nem hangzanak el konkrét
jogszabályok és konkrét összegek. Jó lenne, ha az iskola tudna működni. De nem ugorhatnak bele
vaktában a kútba. Beszéljék meg részletesen, ne csak vagdalkozzanak példákkal, konkrét kérdésekre
konkrét válaszokat vár a legsürgősebben.
Papalexisz Kosztasz válaszában elmondta, hogy nem szokott vagdalkozni semmivel.
Dzindzisz Jorgosz elmondta, hogy a testületre is értette.
Papalexisz Kosztasz hangsúlyozta, hogy nem szokott vagdalkozni. Amiket kért Dzindzisz, hogy
szerezzenek be, az nem az ő feladatuk. Beloiannisz minden olyan döntést meghozott már 2011
májusában, amire szükség van. Beszélgethetnek még, de közben a gyerek kivérzik, ha nem születik
döntés. Abban egyetértenek, hogy le kell ülni, de ez a beszélgetés már megtörtént. Ők 0 – 24 óráig
rendelkezésre állnak mindenben, minden adatot szolgáltatnak, nem rajtuk múlik. Egyszer már elmentek
a 2011. május 20-ai határidő mellett. Ne menjenek el a 2012. május 20-a mellett, mert az is gyorsan itt
lesz.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz elmondta, hogy voltak a minisztériumban, az államtitkárral beszéltek, aki
nagyon szívélyes és barátságos volt. A politikai akarat maximálisan megvan. Ők biztatták a görögöket,
az államtitkár, a helyettese és annak a helyettese, hogy vegyék át, mert most megéri, és minden
támogatást megkapnak.
Kaparelis Spyros elmondta, hogy megelőzte őt Dimitrisz a válaszával, melyet összekötne azzal, hogy
miért pont a szerb önkormányzat elnökéhez fordultak. Alakuljon egy Beloiannisz bizottság, jó ötlet.
Rakják össze a kérdéseket, és menjenek el a minisztériumba Paulik Antalhoz, és ott tegyék fel a
kérdéseket, mert ott adják a pénzt.
Cafaridu Polyxeni elmondta, hogy rögzítsék le a dátumokat minél előbb, nézzék át a törvényi hátteret,
menjenek le a faluba, a jogi bizottság, Dzindzisz úr, a jogász úr, végigmennek a kérdéseken, ezt a
következő testületi ülésig meg lehet tenni, és utána csak szavazni kell már.
Bekiárisz Dimitrisz szerint Papalexisz Kosztasz elmondta már korábbi ülésen is, hogy támogassák azt a
kérését, hogy vegyék át az iskolát, különben ott megszűnik a görög nyelv oktatása. Ekkor ő azt
mondta, és gondolta, hogy ezt meg kell tenni, mivel az országos önkormányzat nemcsak Budapestből
áll. Örül nagyon a jó híreknek, amiket Kosztasz elmondott, hogy az iskola átvétele nem fog pénzbe
kerülni az önkormányzatnak. De ha kerülne is, akkor is, mindenkinek, mint országos önkormányzati
tagnak, kötelessége emberileg, anyagilag és erkölcsileg támogatni, mint ahogy a fűtést is támogatták.
Ezért kéri, fogadják el Beloiannisz polgármesterének beszámolóját, hogy ott továbbra is görög
nyelvoktatás legyen.
Koranisz Laokratisz összefoglalta az eddig elhangzott javaslatokat:
1.
2.

Dzindzisz Jorgosz javaslata szerint a testület tegyen fel kérdéseket a beloianniszi polgármesteri
hivatal felé, és a válaszadást követően fognak dönteni.
Cafaridu Polyxeni javaslata azzal bővíti ki az előbbit, hogy határidőt szab.

3.

Koranisz Laokratisz határozati javaslata: „A testület úgy dönt, hogy a beloianniszi általános iskolát
átveszi, mint nemzetiségi iskolát, és ezért az oktatási és egyéb hatóságok felé megteszi a szükséges
intézkedéseket, lépéseket.”
Azért teszi ezt a javaslatot, mert a polgármesterrel ezt a kérdést végigtárgyalták, a legmagasabb
fórumoknál jártak, a kormányhivatalnál, az oktatási minisztériumnál, amit elmondott a polgármester és
Topuzidisz ügyvéd úr, az úgy történt, valós.
Kaparelis Spyros elmondta, hogy erről nem kaptak tájékoztatást.
Koranisz Laokratisz megtette a saját javaslatát, kérte, Cafaridu Polyxeni is tegye meg az övét.
Cafaridu Polyxeni kifogásolta, hogy a napirendi pontban tájékoztatás szerepel a beloianniszi iskola
jelenlegi helyzetéről. A jelen tájékoztató alapján ő azt javasolja Dzindzisz Jorgosszal, hogy a testület
tagjaiból válasszanak 2-4 embert, és február 21-ig a kijelölt testületi tagok, akik ezzel az üggyel
foglalkoznak, vizsgálják meg, tegyenek fel kérdéseket Beloiannisz polgármesterének, és a válaszok
alapján tegyenek javaslatot a testület elé ennek elfogadására.
Koranisz Laokratisz elmondta, két határozati javaslat hangzott el, ő a Polyxeniét nem tudja
összefoglalni, majd az ügyvéd megteszi, a sajátját viszont már elmondta.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz elismételte az elnök határozati javaslatát: „ A testület úgy dönt, hogy a
Beloianniszi Általános Iskolát átveszi, és ezért az oktatási és egyéb hatóságoknál megteszi a szükséges
intézkedéseket.” Lábjegyzetben még elmondta, hogy a szerbek nem jogforrás, hanem már alkalmazzák
is ezeket a törvényeket, 4-5 hónappal előrébb járnak, azért hallgatnak rájuk, hogy megtudják, hogyan
néz ki a gyakorlatban. Kb. 42 millió forintra számíthatnak támogatásképpen.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy hallottak két határozati javaslatot.
Kaparelis Spyros szerint az egyik nem határozati javaslat volt, kérte, hogy foglalják össze egy
mondatban.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy más javaslatát ő nem tudja összefoglalni, tegye meg ezt Polyxeni.
Kaparelis Spyros ekkor így foglalta össze Cafaridu Polyxeni javaslatát: „A testület kifejezi abbéli akaratát,
hogy átveszi a Beloianniszi Görög Iskolát, de ennek előzményeként alakul egy bizottság a testület
tagjaiból, akik a február 21-ei ülés előtt egy héttel információkkal látják el a testületet az anyagi
hátteret illetően.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy ez volt az egyik javaslat, a másik meg az, hogy átveszik a
beloianniszi iskolát. Alakuljon egy bizottság megint? Alakult egy ad hoc bizottság, már 9 hónapja nem
kaptak tőle jelentést. Milyen bizottságokat csináljanak még? Mindenki eljárt az iskola átvétele ügyében,
ők is és a polgármester is, Caruha Vangelio is, elmentek az illetékes szervekhez. Az elnökség végigjárta
ezeket az utakat, ha nem bíznak meg bennük, nem tudja, mit mondjon. Kéri, döntsenek a két javaslat
közül. A Kaparelisz féle javaslatra senki se szavazott.

9/2012 (I. 24.) sz. határozatában a MGOÖ testülete 10 igen és 2 tartózkodás szavazattal úgy
döntött, hogy a Beloianniszi Általános Iskola fenntartói jogát a 2012-2013-as tanévtől átveszi, és
ezért az oktatási és egyéb hatóságoknál megteszi a szükséges intézkedéseket.

Dzindzisz Jorgosz mondta, hogy nincs napirenden az iskola átvétele, és kérte a jogászt, hogy mondja
be a mikrofonba ezt.
Papalexisz Kosztasz elmondta, hogy a testület azt a döntést már meghozta, hogy minden jogi
lehetőséget igénybe vesz ahhoz, hogy az iskolát át tudja venni. Ezek a jogi lehetőségek most már
rendelkezésre állnak. Ez egy kiegészítő döntés már csak. Ezt a döntést egyszer már meghozták.
Visszatérve a másik javaslatra, amit Polyxeni vetett föl, ezen már túlvannak. Mindent megbeszéltek, ha
nem bíznak az elnökségben, akkor nem fognak egyről a kettőre jutni. A probléma az a február végével,
hogy a beloianniszi önkormányzatnak is meg kell hoznia bizonyos döntéseket, módosítani kell az
alapító okiratot, be kell rakni pl. a művészeti oktatást, szakértővel kell megvizsgáltatni, a megyével el
kell fogadtatni. Ha ezeket elindítják, és február végén kiderül, hogy nem, vagy még kérdéseket akarnak
feltenni, akkor nem fognak ötről a hatra jutni. Lépni kell.
Mandzurakisz Szarandisz elmondta, hogy nyomon kísérték az utóbbi időben az iskolát. Elindultak
májusban, hogy mi történik akkor, ha átveszik az iskolát. Eljutottak odáig, hogy nekik nem a tartozást
kell átvenni, hanem az iskolát. Szembesültek azzal, hogy van az iskolának tartozása. Amikor egy éve
kiderült, hogy a fenntartása a falura mekkora terhet ró, akkor kérdezte meg tőle Dzindzisz úr, honnan
vesznek 12 milliót. Erre ő azt felelte, vagy pályázat, vagy más megoldás útján. Eljutottak oda, hogy a
mai állás szerint, ha kisebbségi, nemzetiségi iskolaként fenntartják, és úgy veszik át, hogy egy
forintjukba se kerül, ennél tud jobbat Dzindzisz úr? Pécsett előfordult, hogy kirakták őket az iskolából,
és nem volt görög oktatás. Senki se fog odajönni hozzájuk, hogy azt mondja, itt élnek már 60 éve,
majd segítik a görögöket. Ha ezt fel tudják vállalni, tudják működtetni a mai kormány feltételeivel,
akkor miért ne tennék meg? Ő minden hónapban hívta Dimitriszt és Kosztaszt, hogy megtudja, mi a
helyzet az iskolával. Beloiannisznak sem célja, hogy tönkretegye az országos önkormányzatot. Nem
céljuk egymás tönkretétele. Ha megmenthetik az iskolát, úgy, hogy valószínűleg ezekkel a törvényekkel
nem kerül pénzbe, miért ne tennék meg? Ondokné tiltakozására azt mondja, hogy akkor ne vegyék át.
Ondok Lászlóné azt mondja, nem erről van szó. A lényegről nem tudtak, arról, hogy ezeket a köröket
már bejárták. Azért védi meg Dzindziszt, mert a napirenden tájékoztató szerepel. Nem kaptak
információt. Ha azt mondják, hogy ilyen szinten elő van készítve az anyag, akkor a lábával is
megszavazza.
Mandzurakisz Szarandisz megkérdezte, ki vette a fáradtságot, hogy Kosztaszt felhívja, hogy áll az újság.
Senki.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy két hete megkapta Ondokné is a meghívót testületi ülésre, de nem
hívta fel az elnököt, hogy megkérdezze, mi van a beloianniszi iskolával, csak akkor hívogatta, amikor a
miskolci iskolának kellett a támogatás. Legalább 3-4-szer hívták őt fel, nemcsak Ondokné, hanem a
miskolci kisebbség is, amikor pénzre volt szükség. Most, hogy másoknak kell segíteni, nem hívták fel az
elnököt.
Ondok Lászlóné szeretné elmondani a véleményét, de az elnök nem akarja megadni a szót, tovább
szeretne haladni a következő napirendre.
Kollátosz Jorgosz azt mondja neki, ne kiabáljon, a mikrofonba beszéljen.
Ondok Lászlóné kikérte magának, hogy kiforgatják a szavait. Ő a falu és az iskola mellett van, és kikéri
magának a feltételezést, hogy nem érdekli a falu iskolája. Azért jutottak idáig, mert ezek az információk
nem jutottak el a testülethez. Az, hogy nem hívta fel a polgármestert, vagy az elnököt, az nem jelenti
azt, hogy őt nem érdekli a falu.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy három testületi ülés csak ezzel a kérdéssel foglalkozott, február
óta. Kérte, hogy foglaljanak helyet.

Ondok Lászlóné úgy érzi magát, mint egy hülyegyerek, mindig lekezelik. Ő az iskola mellett van első
perctől. Miért forgatják ki a szavait?
Kaparelis Spyros szerint egyszer kellett volna előkészíteni rendesen az anyagot.
Ezután áttértek a következő napirendi pont megtárgyalására, mely az elkészült tervek bemutatása volt
a Reprojekt Kft., a Görög Kultúra Háza tervezői pályázatát megnyert cég által.
Koranisz Laokratisz bemutatta a testületnek Reszegi István mérnök urat, aki ennek a pályázatnak a
nyertese, elkészítette a terveket, és arra vár, hogy ezeket bemutassa a testületnek (6. Melléklet).
Sianos Tamás kérte Dzindzisz Jorgoszt, hogy ne menjen el.
Dzovairi Polyxeni szóvitába keveredett Ondok Lászlónéval, egy férfihang pedig csendre és tiszteletre
intett. Κάποιος άλλος φώναξε ότι ο Γιώργος ούτε είδε το κτήριο, να δει τα σχέδια; (Egy másik hang
bekiabálta, hogy Jorgosz az épületet sem látta, most a terveket nézze meg?)
Sianos Tamás kérte, foglaljanak helyet, és folytassák a következő napirendi ponttal az ülést.
Dzindzisz Jorgosz szót kért, és elmondta, hogy szeretné emlékeztetni a testületet arra, hogy szokott
meccseket nézni, ahol nemrég volt egy olyan alkalom, hogy örök időkre kitiltottak egy rendetlenkedő
szurkolót. Arra kéri az elnök urat, hogy néhány rendetlenkedőt tiltson ki, vagy tegyen rendet. Elől
biztos nem lehet hallani, de hátul, ahol ők ülnek, már fáj a fülük a bekiabálásoktól.
Sianos Tamás kérte minden jelenlévőtől a figyelmet és a csendet.
Dzindzisz Jorgosz elment fél 8 körül.
Ο Βασίλης Νίτσιος φωνάζει: α ρε ξεφτίλα, παλιάνθρωπε! (Nitsios Vasilis bekiabál: micsoda leégés,
gazember!”
O Γιώργος Κολλάτος είπε στον Βασίλη Νίτσιο να μην φωνάζει, γιατί είναι εδώ πέρα και Ούγγροι, θα
γίνουν ρεζίλι. Αν θέλει να βρίσει, στα ελληνικά. (Kollátosz Jorgosz azt mondta Nitsios Vaszilisznek,
hogy ne kiabáljon, mert magyarok is vannak, és szégyenben maradnak. Ha káromkodni akar, görögül
tegye azt.) Tessék:
Reszegi István bemutatkozott, elmondta, hogy ő a Reprojekt Kft. vezető tervezője. Ő készítették el a
Görög Kultúra Házának terveit, ez építészterv, gépészterv és elektromos terv. Néhány szóban beszélt
az építészeti kialakításról. A színházteremmel kezdte. Tudják, hogy az épület egykor mozi volt.
Funkcióját tekintve megőrizte eredeti rendeltetését, és azt is tudják, hogy az önkormányzat részére
annak idején a IX. kerületi jegyző kiadott egy olyan nyilatkozatot, hogy ennek az épületnek az
átalakítása nem engedélyköteles, ha bizonyos szempontokat figyelembe vesznek. Ők ezeket a
szempontokat figyelembe vették, ami azt jelentette röviden, hogy az épületnek az arculatát nem
változtatták meg, a homlokzaton nem történt jelentős változás, és belső, tartós szerkezeti
átalakításokra, változtatásokra nem került sor. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy minden maradt
érintetlenül, a funkcionális elrendezés némileg változott. Válaszfalak, nyílások kerültek idébb vagy
odébb.


Színházterem: Ezek az íves vonalak mutatják az egykori széksorok vonalát, illetve itt a továbbiakban is
széksorok fognak elhelyezkedni. A koncepciójuk az volt, hogy az első öt széksort elbontják. A teremnek
van egy enyhe lejtése a láthatóság miatt, ezt annak idején a mérnökök kiszámolták, hogy milyen
szemszögből lehet látni a mozivásznak, illetve most a színpadot. Így egy jelentős méretű terület
keletkezett a színpad előterében, mely vagy szintben lesz elhelyezve, vagy meg lesz emelve. Ez a tér











egy táncparkett lesz, parkett burkolatot fog kapni a padló. Ez a széles vonal pedig egy ülőfalat jelez. Ha
egy táncesemény lesz a porondon, a gyerekek le tudnak ülni, mert ez egy 40 cm magas padka lesz. A
hátsó fal mentén szintén egy padka alakul ki, mely egyben rejti a légtechnikai berendezések csöveit is.
Ez a padka az elhasznált levegőt el fogja tudni szívni. A friss levegő föntről érkezik, az álmennyezetben
lesz elhelyezve. Meghagyták a menekülőajtókat. 10 sorban helyezték el a székeket, ezek zsöllye székek,
tulajdonképpen színházi székek, szabványos méretűek, és így most 276 férőhelyes a nézőtér. Ha
színházi esemény van, 300 főt közelítő létszámot várhatnak. Hangsúlyozná, hogy hivatalosan a terem
befogadóképessége a 300 főt nem haladhatná meg. Ebben az esetben ez tömegtartózkodásra szánt
helyiség, és így bonyolultabb eljárást igényel. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehetnek többen a
teremben 300 főnél, de azt a katasztrófavédelemnek be kell jelenteni. Ha nemzeti ünnep van, lehet
nagyobb létszám, de akkor külön eljárást kell lefolytatni a katasztrófavédelemnél.
Földszint: Biztosan mindannyian ismerik az épületet vagy jártak már ott. A lényeg az, hogy a meglévő
bejáratot használnák. A bejárattól balra tantermeket helyeztek el. Ezeknek a falai mobilfalak lesznek.
Nyolc kis „cella” alakul ki, ezek csoportszoba méretű tantermek, melyek párosával összenyithatók
osztályterem méretű tanteremmé. Mindegyiknek külön ajtaja van a folyosóra és kapcsolata a teraszra.
A bejárattól jobbra egy iroda- és egy vizesblokk. Az épület akadálymentesítését szolgálja – hiszen
önkormányzati épületről van szó – a mozgássérült WC, illetve majd a későbbiekben a mozgássérült
rámpák, melyeken fel lehet jönni a teraszra és be lehet jönni az épületbe. Kijelölték az akadálymentes
parkoló helyét is. A meglévő lépcsőn az emeleti részre juthatna. Ezen kívül egy üzemvételi helyiséget
helyeztek el, ebben egy vízvételi hely van, ebből fog nyílni a kazánház, itt lesz gázfogadó és itt is egy
személyzeti WC helyezkedik el.
Emelet: A lépcsőn érkeznek fel. Itt az önkormányzat irodái helyezkednek el. Erről a folyosóról egy
nagyobb iroda nyílik, ami lehet az országos önkormányzat irodája. A másik rész a gazdasági részleg a
pénztárral. Itt egy fogadó részleg, egy titkársági helyiség, és három kisebb helyiség, ezt még később
eldöntik, hogy milyen funkciókat fognak ezek a helyiségek kapni.
Pince: Az épületnek jelentős gépészeti berendezései lesznek. Hűtést, fűtést kell biztosítaniuk. Ezt az
épületet 1972-ben tervezték, 1973-ban építették, így a mai hőtechnikai követelményeknek nem felel
meg. Gondoskodni kellett arról, hogy megfeleljenek a mai elvárásoknak. A padlóban helyezkednek el
azok a légtechnikai vezetékek, melyek ellátják az épületet. Itt a meglevő padlócsatornákat használják
föl, melyek a padló alatt párosával helyezkednek el. Két csatorna a befúvást, kettő az elszívást szolgálja.
Ezek a gépészeti berendezések. A kollégája fog erről néhány szót mondani. A pincében vizes
berendezések lesznek, lesz egy próbaterem, illetve öltözők, női és férfi, a hölgyeknek egy kicsit
nagyobb, a férfiaknak egy kicsit kisebb. A pinceszint egy légaknához csatlakozik. Itt tekintélyes
mennyiségű légcserét kell lebonyolítani. Ezt nyitva kell hagyni. Ezen egy rács fog elhelyezkedni a
továbbiakban is, melyeket ki kell cserélni. A következő helyiség pedig a hűtőgép lesz, ahol a beszívott
levegőt lehűtik, és a nyári üzemmódban a helyiségeket tudják hűteni.
Az akadálymentes WC részletrajza villant fel egy pillanatra. Megemlíteni, hogy a kolleganője, aki
rehabilitációs szakmérnök, ezt rendesen kimunkálta. Esetleg erre majd lehet pályázni, és lehet az épület
megvalósítását ütemezni. Lehet, hogy egy menetben nem biztos, hogy véghez tudják vinni az egész
projektet, hanem valamilyen ütemezést kell majd létrehozni. Esetleg ennek egyik eleme lehetne az
akadálymentesítés, hiszen ez egy preferált tevékenység, az EU ezt erősen támogatja.
Metszet: Nagyon szép konstrukció, minden elismerése az eredeti tervezőé, hiszen egy bravúrt hajtott
végre, szakmai szempontból kiváló épület. Az épület fedelét egy rácsos szerkezet tartja, melyek kereszt
irányban helyezkednek el, ez pedig a hossz lejtését mutatja. A tető jelenleg viszonylag jó állapotban
van, nemrégiben fel lett újítva. Középen lehet összegyűjteni a csapadékvizet. Az álmennyezetet
akusztikai szerkezetekkel látták el. A színpadról a hangot visszaverődve szétszórják a nézőtérre. Az első
az hangvisszaverő, a középső közepesen hangelnyelő, a hátsó rész pedig egy hangelnyelő felületet ad,
ezáltal a terem akusztikája az igényeknek megfelelő lesz. Már az elején elmondta, hogy a vasbeton
faltartó szerkezetet nem lehet megbontani, mert külön engedély kell hozzá, illetve az egész épület
állagát veszélyezteti. Az előcsarnok egy speciális alul bordás szerkezet, itt befelé lejt a tető. A fal tövén
gyűjtik össze a csapadékot. Több helyen az épület belsejében vezetik le a csapadékot. A homlokzati
elemek hőlégmentes fémszerkezetből kell, hogy készüljenek, hőszigetelő üvegezéssel. Ez alapvető

követelmény. Ő alumíniumot javasolna. Nem kizárt, hogy erre más anyagi is megfelel. Az épület
jellege, karaktere nem változik, megmarad. Stilizálva feltüntették az épületen a „Görög Kultúra Háza”
feliratot, amit majd még felülvizsgálnak. Az épület nagy része jelenleg kőburkolatos. Ez egy nagyon
értékes szerkezet, nem bolygatnák, meg a szükséges javításokat azonban el kell rajta végezni. Lehet az
eredetivel megegyező követ is használni. Átadja a szót a gépész kollégájának, aki a szellőzésről fog
beszélni. Ha van kérdés, szívesen áll rendelkezésre.
Cafaridu Polyxeni elmondta, hogy az iskola az aulába lett megtervezve elbontható falakkal. Az
ünnepélyeken el fogják mozgatni a falakat? Nem hiszi. Hogy fog oda 300 ember bemenni? Nincs
előtere. Nincs gardrób. Lát egy ajtót, ami nem tudja, milyen széles, ahol bemegy 300 ember.
Szünetben, ha mondjuk esik az eső, és nem tudnak kimenni az udvarra, akkor azon a kevés
négyzetméteres területen lesznek. Ez elfogadható dolog? Mi lesz ott, ha kijön 300 ember?
Kaparelis Spyros Polyxeni felvetését pontosítaná annyiban, hogy korábban sokat beszélgettek erről a
létesítményről. Reszegi úr dicsérte a tervezőgárdát, aki valaha ezt a filmszínházat tervezte. Támogatja
ezt a felvetést. De ők nagyon pontosan kiszámolták, hogy egy ekkora férőhelyhez (500-600 fő volt
eredetileg) mekkora befogadó helyiség kell, ahol összegyűlik a tömeg, megfelelő ruhatár van. Mielőtt
beengedik a színházba látogatókat, ez a 276 ember hol fog elférni? Ezen kívül, ha a mosdókat nézik,
amiknek az alsó részéből irodát csináltak, ha jól látja, összesen nyolc WC van, az eddigieknek összesen
a fele. Csökkentették a mosdók számát úgy, hogy az emberek manapság sokkal igényesebbek, sokkal
fontosabb nekik, hogy a mosdó milyen színvonalú. Az akadálymentesítést megérti, ezzel nincs baj. Az
iskolákat ide betenni nem egy jó ötlet. Ha a WC előtti terület a ruhatár azzal a kitüremkedő éllel,
szerinte az nem elegendő ahhoz a létszámhoz, ami benn ülőhelyként van. Sokat próbáltak
belegyömöszölni ebbe a helyiségbe, nagyon sok vita is volt ebből. Ez a helyiség nem bírja ezt el.
Cafaridu Polyxeni elmondta, hogy egy görög nemzeti ünnepnek van egy koreográfiája. Egy bizonyos
tömeg benn van a színházteremben, míg a tömeg másik része, amelyet nem igazán érdekel a műsor,
eljön azért, hogy beszélgessen, kinn van az előtérben. Hogy fognak elférni, mert biztos, hogy több
mint 300 ember van.
Miliosz Nikolett megkérdezte, hogy a színházszékeket el lehet-e távolítani, és ha igen, hány fő fér el a
teremben. Egy görög ünnepen 800-1000 ember vesz részt.
Kaparelis Spyros szerint nem kell belegyömöszölni minden funkciót az épületbe. Ott van a Vécsey u.
épület is.
Cafaridu Polyxeni elmondta, hogy az önkormányzatnak van iskolája. Van, ahol tanulnak a gyerekek
görög nyelvet. Lehet, hogy az elnök úrnak különleges kívánsága, de nem azért kell beépíteni az iskolát,
mert nincs. Van iskola.
Tipu Eleni volt testületi tag elmondta, hogy az elmúlt testület döntött arról, hogy a Vécsey u. ingatlant
kiadják albérletbe. Az iskola azért kerül be a Görögség Házába, mert a Vécsey u. ingatlant ki szeretnék
adni, ez volt a testület döntése.
Kaparelis Spyros szerint ez felmerült, de nincs ilyen döntés.
Koranisz Laokratisz szerint meg kell nézni a határozatokat előbb, és utána kell beszélni. Történt egy
pályázat, mindenki közölte a volt testületből az elnökséggel, hogy mit szeretne, ebbe a volt Pest-Buda
moziba beépíteni. Végül elfogadták Sianos Tamás javaslatát. Kaparelis Spyros megjegyezte ironikusan,
hogy Sianos szakember.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy többen is beadták a javaslatukat, Kaparelis úr is, Kanaki Elena is. A
testület Sianos javaslatát fogadta el. A testület határozott, ennek alapján készültek el a tervek. Szóról
szóra betartotta a mérnök a testület határozatát.

Cafaridu Polyxeni elmondta, hogy egy dolog, hogy határozatot hozott a korábbi testület, de nem volt
tisztában azzal laikusként, hogy mi az, ami ebbe belefér. Csak összeírták, mi lenne a jó. A testületi
határozatot felül lehet bírálni. Nem hiszi, hogy az összes határozat, amit hozott az előző testület, az jó,
hanem felül lehet bírálni a követelményeknek megfelelően.
Reszegi István úgy érzi, hogy itt egy belső vita, ami nem igazán rájuk tartozik. Elmondta, hogy ez az
épület ekkora. Nem egy lufi, amit fel lehet fújni. Ha több ember lesz itt, akkor ennek az infrastruktúráját
meg kell teremteni. Ez a telek 5400 m², ha vannak távlati elképzelései az önkormányzatnak, akkor lehet
ezt az épületet fejleszteni. Ha nem fér be 800 ember, akkor egy sátrat fel kell húzni mellette.
Hivatalosan 300 főre van tervezve. Más kérdés, hogy a 15×15 m²-es templomba, amit ő tervezett, 400an is befértek. Sajószentpéteren, egy görög katolikus templom. Az úr észrevételére elmondaná, hogy a
vizesblokk pont ugyanúgy nézett ki, 498 férőhelyre volt méretezve, kötelezően betartották az OTÉK
előírásait.
Kaparelis Spyros elmondta, hogy az akadálymentes WC helyén volt még egy mosdó.
Reszegi István kérte Kaparelis urat, hogy egy másik alkalommal fáradjon be az irodájába, és összevetik
a régi és az új alaprajzot. Az összenyithatóságot harmonikafalakkal oldanák meg. A dupla termek az
előcsarnok részévé válnak. Csak két terem marad zárva. Ez négyzetméterben kétszer plusz harminc
négyzetméter térbővítést jelent. Az egyik termet kinevezik ruhatárnak.
Kaparelis Spyros megkérdezte, hogy ezt komolyan mondja-e. A bútorok hova kerülnek?
Reszegi István elmondta, hogy ezt is egyeztették az önkormányzat vezetőjével, akik úgy gondolták,
hogy ez meg fog így felelni. Ha majd bővítésre kerül a sor, tegyük fel, hozzáépítenek az épülethez,
akkor mindezeket a szempontokat felül kell bírálni, és akkor majd beszélhetnek arról, hogy tökéletes
legyen. Úgy érzi, hogy kötekedő az úr stílusa, ezt a szót nem akarta kimondani, de közel áll hozzá.
Belső ellentét fennforgása van.
Nitsiu Angéla elmondta, hogy amikor a Közgázon van a nemzeti ünnep, ott sincs több WC. A 800-1000
ember ott simán elfért. Ő ott nőtt fel a Ferencvárosban, és járt a Pest-Buda moziba, simán elfértek a
WC-ben. Most több WC van, mint annak idején volt.
Molnár István épületgépész, belső tervező veszi át a szót. Elmondta, hogy négy mérnök készítette a
tervet a különböző szakmák szerint. Mindegyik terv úgy készült, hogy a lehető legkorszerűbb,
legenergiatakarékosabb készülékeket tegyék be, és az üzemeltetés is a lehető legalacsonyabb
üzemeltetésű legyen. Jelen pillanatban az épületnek nincs gázellátása, távfűtéses volt. Az utcából új
gázbekötést kap az épület. Új gázmérőhelyiség lesz, és két kondenzációs kazán kerül felszerelésre. Ezek
a készülékek a normál gázkazánnál 15 %-kal alacsonyabb költséggel üzemelnek. A hűtés és a fűtés
szabályozott. Amikor nincsenek benn az épületben, minimális energiafelhasználással megy, és amikor
benn vannak, gyorsan és megfelelően tudják működtetni. A nagyteremben 350 ember megfelelő
légellátását tudják biztosítani. Ha nincs ott teljes létszám, át tudják irányítani a levegőt a külső térre, és
ott is egy megfelelő komfortos tartózkodást tudnak biztosítani. A nagyteremben a befúvások 7-10 m
magasról történnek. Ehhez olyan légbefúvó szerkezetet alkalmaztak, melyek a téli fűtés időszakban,
mint egy szúró nyaláb, lefújja a levegőt a tartózkodó zónába, és a színpad mögötti részben elszívják a
levegőt, a nyári fűtőállapotban pedig szétterítik, bepermetezik. A légkezelő gép 60 %-os
hővisszanyerést tehet lehetővé. Tehát sem a fűtés-, sem a hűtésállapotban nem pazarolja az energiát.
Nyáron klimatizáló gép fordulatszámláló, illetve léptető gép, hogy a mindenkori hűtési hőigénynek
megfelelően tudjuk biztosítani, és semmilyen felesleges energiát ne pazaroljanak. Sok mindenről
lehetne beszélni, de nem tudja, mi érdekli a közönséget. Minden szabályozható, minden kézben
tartható, amit beterveztek, és mind a lehető legenergiatakarékosabb.

Kukumtzi Natasa megkérdezte, mennyi munkás kell ennek a fenntartásához.
Molnár István elmondta, hogy folyamatos jelenlétet nem igényel semmilyen berendezés. Az épületet
magára lehet hagyni, de karbantartási igénye van, és heti vagy napi szinten rá kell nézni.
Cafaridu Polyxeni megkérdezte, mennyibe kerül mindaz, amit előadtak forintálisan.
Reszegi István elmondta, sajnos nem készült részletes költségvetés, de nagyságrendileg a kétszázmillió
forintos összeget jelölné meg.
Sianos Tamás megkérdezte, ebben benne vannak-e a bútorárak.
Reszegi István elmondta, hogy ez magának az épületnek a bekerülése, a bútorok nincsenek benne.
Cafaridu Polyxeni megkérdezte, hogy a székek stabilak-e vagy elmozdíthatóak.
Reszegi István elmondta, hogy az épület fűtését külön-külön lehet szabályozni. A színháztermet
temperáló fűtéssel látják el, amikor nincs előadás, le is lehet zárni. A székek fixek.
Kollátosz Jorgosz elmondta, hogy nemzeti ünnepeken van táncház, a műsor után a székeket el szokták
vinni. Ebben az esetben meg lehet csinálni, hogy ezt a 10 sort kiveszik?
Reszegi István elmondta, hogy a terem padlózata lépcsős, eleve nem lehet táncházat tartani. Táncházra
az a felület áll rendelkezésre, ami a színpad előtt van, az is kb. 300 m².
Miliosz Nikolett megkérdezte, hány ember fér el.
Reszegi István elmondta, ha táncolni akarnak annak van egy bizonyos határa. Ez a 300 m² áll a
rendelkezésre. Ez a maximális méret, amit az 5 széksor elbontásával hoztak létre. A továbbiakban
akkora a szintkülönbség, hogy leesnének az emberek. 40 cm-ig tudnak elmenni a visszabontással.
Kollátosz Jorgosz megkérdezte, nagyon költséges lenne-e egy szintbe hozni a táncteret.
Reszegi István elmondta, hogy nagyon költséges lenne, mert 90 cm szintkülönbséget nem lehet
kiegyenlíteni.
Kukumzti Natasa megkérdezte, van-e színpad.
Reszegi István elmondta, hogy a színpad lehet egy jelképes dolog is, intarziaszerűen is kijelölhetik a
szélét, vagy mobil dobogókból is összerakhatják. Ez nekik nem volt feladat. Ezt a testületnek kell
eldöntenie.
Koranisz Laokratisz megkérdezte, elfogadják-e a beszámolót.

10/2012 (I. 24.) sz. határozatában a MGOÖ testülete 10 igen és 1 nem szavazattal elfogadta a
Reprojekt Kft. terveit a Görögség Háza felújítására.

Koranisz Laokratisz kérte, hogy a kiviteli tervekre írják ki a pályázatot.

Miliosz Nikolett felvetette, hogy nincs napirenden a pályázatírás.
Kollátosz Jorgosz azt mondta, hogy az egyebekben tárgyalják.
Cafaridu Polyxeni megkérdezte, mire írják ki a pályázatot.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy ezekre a tervekre, amit elfogadott a testület, írják ki a kivitelezést.
Megköszönte a mérnököknek a munkát.

11/2012 (I. 24.) sz. határozatában a MGOÖ testülete 11 igen szavazattal elfogadta, hogy 15
napon belül pályázatot írjanak ki a Görög Kultúra Háza felújítására most elfogadott tervek
kivitelezésére.

Cafaridu Polyxeni elment.
Koranisz Laokratisz kérte, hogy 15 napon belül döntsenek a beérkező pályázatoktól. Erről a testület az
alábbi módon döntött:

12/2012 (I. 24.) sz. határozatában a testület 11 igen szavazattal elfogadta, hogy a pályázatra
beérkező tervekről 15 naptári napon belül döntsenek.

Ο Λαοκράτης Κοράνης είπε ότι κάνανε το κτήριο και έκλεισε τη συνεδρίαση. (Koranisz
Laokratisz elmondta, hogy elkészítették az épületet, és bezárta az ülést.)

Budapest, 2012. február 14.

Koranisz Laokratisz
elnök

Miliosz Nikolett
jegyzőkönyv-hitelesítő

JEGYZŐKÖNYV

Mandzurakisz Szarandisz
jegyzőkönyv-hitelesítő

Készült a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata rendes üléséről 2012. január 24-én
kedden 17,30 órakor az Actor Hotelben.

Jelen vannak:

Koranisz Laokratisz
Kollátosz Jorgosz
Sianos Tamás
Atanasziu Alexisz (18,30-kor távozott)
Bekiárisz Dimitrisz
Cafaridu Polixeni
Dzindzisz Jorgosz
Kaparelis Spyros (20,15-kor elment)
Kész Józsefné
Kukumtzi Natasa
Mantzurakisz Szarandisz
Miliosz Nikolett
Nikolaidisz Nikosz
Ondok Lászlóné
Szalimka Nafszika
Szopkóné Papakosztandisz Eleni

Hiányoznak:

Kalota Ágnes
Kanaki Elena

Mokalisz Maria Vasziliki
Németh Barbara Erzsébet
Pancsosz Alexandra

Ο Πρόεδρος, Λαοκράτης Κοράνης δηλώνει την απαρτία, καλωσορίζει όλους που ήρθαν ως
ακροατήριο και ενδιαφέρονται για τη δουλειά του ΔΣ της ΑΕΟΥ. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζει τον
Δήμαρχο του χωριού Μπελογιάννης, τον Κώστα Παπαλέξη. Στην ημερήσια διάταξη έχει το θέμα το
σχολείο του χωριού Μπελογιάννης. Κατ’ αρχάς παρακάλεσε τον κ. Κανάκη, αφού είναι σε άδεια
τώρα, να καθίσει στο ακροατήριο. (Koranisz Laokratisz elnök megállapította a határozatképességet,
üdvözölt mindenkit, akik hallgatóságként megjelentek az ülésen, és érdeklődnek a MGOÖ testületének
munkája iránt. Először is megkérte Kanakis urat, miután szabadságon van, hogy a hallgatóság körében
foglaljon helyet.) Ezt követően magyarul is elmondta neki, hogy a hallgatóság körében foglaljon helyet.
Kanaki Lefter erre azt mondta neki, hogy nem ismeri a törvényeket, és összevissza beszél. Nem ment a
hallgatóság közé, a helyén maradt, és hozzátette görögül: Πολύ βλάκας είναι (nagyon hülye).
Ο Λαοκράτης Κοράνης ανακοίνωσε ότι αυτό το μήνα είχανε τρεις νεκρούς, τον Τεβεκέλη Γεώργιο,
τον Αργύρη Μιχάλη και τον Γατόπουλο Παναγιώτη. Αναμένεται η κηδεία του Γατόπουλου
Παναγιώτη, ενώ οι άλλες δυο κηδείες έγιναν, και ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της ΑΕΒ για το ότι
παραβρέθηκε στις κηδείες. Παρακαλεί τον κόσμο να τιμήσουν με ένα λεπτό σιγής τους
αποθανόντες. (Koranisz Laokratisz bejelentette, hogy ebben a hónapban hárman hunytak el,
Tevekelisz Jorgosz, Argirisz Mihalisz, Gatopulosz Panajotisz. Gatopulosz Panajotisz temetése még várat
magára, de a másik két temetésen megjelent a FGÖ elnöke, akinek megköszönte a részvételt. Kéri,
hogy egy perc néma felállással emlékezzenek meg az elhunytakról.) Μετά παρακάλεσε να τον
επιτρέψουν ότι πριν την ημερήσια διάταξη να αναφερθεί κάποια γράμματα, που λάβανε.
Συγκεκριμένα ήρθε η απάντηση του κ. Κανάκη στο γράμμα που του έστειλε. (Ezután kérte, engedjék
meg, hogy a napirend előtt szólhasson néhány levélről, konkrétan Kanakis úr válaszleveléről, mely az ő
levelére érkezett.) Ezután magyarul folytatta, elmondva, hogy mindannyian ismerik a 117/2011 sz.
határozatot, melyben a MGOÖ testülete egyhangú szavazattal elfogadta, hogy ha Kanaki Lefter
visszatér a táppénzéről, kezdeményezik a munkaviszonyának a megszüntetését. Αυτό αποφάσισε το
σώμα στις 21 Ιουνίου. Πρέπει να τους πει ότι με βάση την απόφαση του σώματος έγραψε γράμμα
στον κ. Κανάκη, όπου αναφέρθηκε στα εξής: (Ezt határozta a testület. El kell mondania a testületnek,
hogy az alábbi levelet írta Kanaki úrnak): „Kérem, szíveskedjék 3 (három) munkanapon belül bemutatni
a hivatalvezetői munkakör betöltéséhez előírt szakmai képesítést igazoló okiratokat. A vonatkozó
jogszabály alapján a hivatalvezetői munkakör betöltéséhez megkövetelt szakmai képesítés:
igazgatásszervezői vagy állam-és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közgazdászi
képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés mellett pénzügyi gazdasági
ismeretekkel való rendelkezés. Amennyiben a jelen felhívásban foglaltaknak nem tesz eleget, úgy
tekintem, hogy nem rendelkezik az előírt szakmai képesítéssel.”
Kanaki Lefter bekiabált, hogy először is tartsák be a törvényességet, nincs jegyzőkönyvvezető és
hitelesítő, az elnök nem szavaztatta meg.
Ο Λαοκράτης Κοράνης τον παρακάλεσε να καθίσει στο ακροατήριο, θέλει πρώτα να διαβάσει τα
γράμματα που πήρε η γραμματεία, πριν την ημερήσια διάταξη. Μετά πρότεινε την Edit Vengrinyák
για πρακτικογράφο, και για επικυρωτές δηλώθηκαν η Νικολέτα Μιλίου, για την οποία διαπίστωσε
ότι είναι συνεπής, πάντα διαβάζει το υλικό και ακούει το την ηχογράφηση, και ο Σαράντης
Μαντζουράκης. (Koranisz Laokratisz arra kérte, foglaljon helyet a hallgatóság körében, először a

leveleket akarta felolvasni, melyeket a titkárság kapott, még a napirend előtt. Ezután javasolta
Vengrinyák Editet jegyzőkönyvvezetőnek, majd hitelesítőnek jelentkezett Miliosz Nikolett, akiről
megjegyezte, hogy mindig következetes, elolvassa és meg is hallgatja az anyagot, illetve Mandzurakisz
Szarandisz. Erről az alábbi határozat született:

1/2012 (I. 24.) sz. határozatában a MGOÖ testülete egyhangúlag megválasztotta Vengrinyák
Editet jegyzőkönyvvezetőnek.

2/2012 (I. 24.) sz. határozatában a MGOÖ testülete egyhangúlag megválasztotta Miliosz
Nikolettet jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

3/201 (I. 24.) sz. határozatában a MGOÖ testülete egyhangúlag megválasztotta Mandzurakisz
Szarandiszt jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Ezután az elnök felolvasta a meghívóban kiküldött napirendet:
1.) A MGOÖ 2012. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Sianos Tamás alelnök
Előadó: Sianos Tamás alelnök
Előzetesen megtárgyalja valamennyi bizottság

2.) A MGOÖ bizottságainak beszámolója a 2011. évben végzett munkájukról
MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: bizottsági elnökök
Előadó: bizottsági elnökök

3.) Tájékoztató Beloiannisz község iskolájának jelenlegi helyzetéről
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: dr. Topuzidisz Dimitrisz
Előadó: dr. Topuzidisz Dimitrisz

Előterjesztő: a

4.) Az elkészült tervek bemutatása a Reprojekt Kft., a Görög Kultúra Háza tervezői pályázatát
megnyert cég által
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: a Reprojekt Kft. ügyvezetője
Előadó: a Reprojekt Kft. ügyvezetője

5.) Egyebek

17,45 perckor megérkezett Kaparelis Spyros és Szopkóné Papakosztandisz Eleni.
Ο Λαοκράτης Κοράνης γι’ αυτό ανέφερε πριν την ημερήσια διάταξη την υπόθεση του κ. Κανάκη, για
να μπορέσουν να την βάλουν στην ημερήσια διάταξη, και να υλοποιήσουν την απόφαση του
σώματος για την απόλυση του κ. Κανάκη, που δεν τους παρουσίασε ενδεικτικά ούτε ανώτατης,
ούτε ανώτερης εκπαίδευσης, ούτε και των απολυτηρίων εξετάσεων λυκείου. Γι’ αυτό δεν μπορούν
να τον δεχτούν σ’ αυτή τη θέση, αλλά αν συμφωνήσει και το Σώμα, μπορούν να τον προτείνουν
κάποια άλλα εργασία που μπορεί να κάνει εντός της αυτοδιοίκησης. Ρώτησε πού να βάλουν στην
ημερήσια διάταξη την υπόθεση, στην πρώτη ή την τελευταία θέση. (Koranisz Laokratisz azért utalt
napirend előtt Kanaki úr ügyére, hogy felvehessék napirendre, és megvalósíthassák a testületnek
Kanaki úr elbocsátásáról szóló határozatát, aki a mai napig nem mutatott be semmilyen felsőoktatási
képzésről szóló bizonyítványt, de még az érettségiről szólót sem. Kérdezte, hogy a napirend elejére
vagy végére tegyék-e az ügyet.) A testületi határozat úgy szól, hogy ha visszajön a 8 vagy 9 hónapig
tartó betegállományból, akkor …
Kanaki Lefter közbekiabált, hogy pontosan fogalmazzon, azért, mert Bulgáriában végzett, még
megtanulhatott volna számolni.
Koranisz Laokratisz megkérte, hogy ha be akar szólni, akkor fáradjon ki. Kérjen szót előbb. Megkérte,
hogy fáradjon a hallgatóság soraiba, mivel szabadságon van. Nincs dolga a testület asztalánál.
Kanaki Lefter azt mondta, hogy az elnök nem ismeri a törvényt.
Mandzurakisz Szarandisz kérte, hogy fejezzék be a személyeskedést. Dolgozni jöttek ide.
Kanaki Lefter erre azt mondta, hogy a törvényességet be kell tartani, azért van itt, hogy betartassa a
törvényességet, mint hivatalvezető.
Koranisz Laokratisz megkérdezte, hogy felvegyék-e első napirendi pontnak Kanaki Lefter
elbocsátásának ügyét.

4/2012 (I. 24.) sz. határozatában a MGOÖ testülete 10 igen, 2 nem és 4 tartózkodás szavazattal
elfogadta, hogy az első napirendi pontban tárgyalják Kanaki Lefter hivatalvezetői
munkaviszonyával kapcsolatos jogszabályi előírásokat és ellentmondások feloldását.

Kanaki Lefter szót kért, mert közérdekű bejelentést szeretne tenni.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy kötelessége felolvasni a hivatalvezető hozzá eljuttatott levelét,
mely január 16-án íródott válaszként az elnöknek arra a levelére, melyben kérte, hogy felsőfokú
végzettséget, vagy esetleg érettségit igazoló oklevelet mutasson be három napon belül. A
hivatalvezető sajnos semmit nem hozott be, tehát a törvény rendelkezése szerint úgy vehető, hogy
ilyen papírokkal nem rendelkezik.
Kanaki Lefter ekkor beszólt az elnöknek: „Nem ismered a törvényt, öreg.” Az ügyvédtől azt kérte, hogy
napirend előtt szólhasson.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz erre azt válaszolta, hogy a szót nem ő adja meg, hanem a levezető elnök.
Koranisz Laokratisz erre azt válaszolta neki, hogy szabadságon van, fáradjon a hallgatóság közé.
Kanaki Lefter erre azt mondta, hogy mint hivatalvezetőnek, kötelessége bejelenteni, ha
törvénytelenséget fedez fel. Azt mondta, Koranisz Laokratisz arról volt híres, hogy „a hazudós Leo”, így
ismerik a magyarok. A törvényességet be kell tartatni, nem diktatúra van.
Koranisz Laokratisz kérte ismét, hogy a hallgatóságban foglaljon helyet, különben berekeszti az ülést.
Kanaki Lefter erre azt mondta, azt szeretné kérni, hogy rekesszék be az ülést. Arcátlan és példátlan
dolog történt a görögség történetében.
Koranisz Laokratisz kérte, hogy ezt ne vegyék jegyzőkönyvbe.
Kanaki Lefter azt válaszolta erre, hogy dehogynem, nem kommunista rendszer van itt, hogy az elnök
diktáljon, és különben is nem diktatúra van. Mint közismert, „a hazudós Leo”, Koranisz Leokratisz arra
vetemedett, hogy írásban hazudott a Kormányhivatal felé, ami elfogadhatatlan. A kormánybiztosnak
olyan levelet írt, amit a testület nem is ismert. Épp ezért kéri, hogy a mai testületi ülést rekesszék be, és
egy zárt ülést kér 8 napon belül. Ki fog osztani egy levelet (1. Melléklet), amelyben olyan dolgok
szerepelnek, melyeket példátlan, hogy meg mer csinálni egy ilyen ember. Persze, ismeri ő nagyon jól,
ki ez az ember. Szeretné, ha elolvasnák, és a testület lelkiismerete szerint szavazna. A levélből
megtudnák, ki ez az ember, hogy mer a kormánybiztosnak hazudni, ilyeneket leírni. Ennyi esze van,
hogy le is írja. Számlákkal tudja igazolni, miket hazudik. Olvassa el a testület, és innentől fogva rájuk
bízza, hogyan döntenek, de arra kéri őket, hogy az esküjükhöz híven becsületesen végezzék a munkát,
ne féljenek egy ilyen embertől. A rendőrség és az ügyészség már lezárta az ügyet, reméli, már nem
sokáig lesz itt.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz emlékeztette Kanaki urat, hogy ez mind jegyzőkönyvbe kerül, és el is kerül oda,
ahova kell.
Kanaki Lefter erre azt felelte, hogy majd Dimitrisz is oda kerül, ahova kell, az elnök után ő következik.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz erre azt felelte neki, hogy meg fogja látogatni majd, és nem fog neki semmit se
vinni.
Kanaki Lefter elismételte, hogy Topuzidisz úr fog következni. Ezzel le is zárja a témát azzal, hogy
amikor eljöttek a kormányhivatalból Kaparelis Spyrosszal, találkoztak nagy megdöbbenésükre Kiss
Tibor Zoltán ügyvéddel, aki megbízási szerződéssel dolgozik a kormányhivatalban, és aki 500.000 Ft-ot
kapott az önkormányzattól, hogy létrehozza a nonprofit kft-t. Amikor az ügyvéd meglátta őket

Kaparelis Spyrosszal, azt mondta: „Jézusom, a görögök, szeretnék a görögöktől kifarolni, mert nem
szeretnék börtönbe kerülni.” Ennyit szeretett volna elmondani, kérte, olvassák el a levelet, 8 napon
belül szeretne zárt ülést kérni, nem úgy, mint a múltkor, hogy ő zárt ülést rendelt el, és Koranisz
kihirdette mindenütt, az újságban is megjelentette. Hát ez egy ilyen ember.
Mandzurakisz Szarandisz megkérdezte, mitől kéne félniük.
Ο Λαοκράτης Κοράνης τότε ρώτησε, αν έχει τελειώσει ο κ. Κανάκης. Τον παρακάλεσε να αδειάσει
την γωνία να ξεκουραστεί, γιατί κουράστηκε 8 μήνες που δεν δούλεψε. (Koranisz
Laokratisz megkérdezte, befejezte-e Kanaki úr, és kérte, álljon odébb, mert elfáradt a 8 hónap alatt,
amíg nem dolgozott).
Kanaki Lefter azt mondta, hogy 3 éve megvették a Börzsöny utcai ingatlant, és az elnök semmit sem
tett.
Ο Δρ. Δημήτρης Τοπουζίδης τον ρώτησε, γιατί δεν μοίρασε το γράμμα στη συνεδρίαση του
Συλλόγου, όταν ήθελαν να ρωτήσουν, τι έχουνε γίνει με τα χρήματα του Συλλόγου. (Dr. Topuzidisz
Dimitrisz megkérdezte, miért nem osztotta ki a levelet a Syllogos ülésen is, amikor arról kérdezték,
hova lett a Syllogos pénze.)
Kanaki Lefter erre azt válaszolta, hogy az ügyészség azt is kivizsgálta.
Ο Δρ. Δημήτρης Τοπουζίδης του απάντησε ότι τότε έχει πολλά να φάει. (Dr. Topuzidisz Dimitrisz erre
azt válaszolta, hogy akkor sokat fog kapni.)
Ο Λευτέρης Κανάκης
Ο Λαοκράτης Κοράνης τον παρακάλεσε άλλη μια φορά να φέρει τα διπλώματά του. (Koranisz
Laokratisz még egyszer megkérte, hogy hozza el a diplomáit.)
Ο Λευτέρης Κανάκης είπε ότι, έχει ανώτερα διπλώματα απ’ ότι έχει ο πρόεδρος από τη Βουλγαρία.
Πώς πήρε τα διπλώματά του; Πήρε τηλέφωνο από δω από κει. (Kanaki Lefter erre azt mondta, hogy
magasabb szintű diplomái vannak, mint az elnöknek Bulgáriából. Hogyan szerezte őket? Telefonált
erre-arra.)
O Λαοκράτης Κοράνης τον παρακάλεσε να αδειάσει την γωνία. (Koranisz Laokratisz megkérte, hagyja
el a helyiséget.)
O Λευτέρης Κανάκης του είπε: «δεν ντρέπεσαι, αλήτη». (Kanaki Lefter azt mondta neki: „nem
szégyelled magad, te csavargó”.) Hozzátette, hogy ez egy ilyen ember, ilyen kommunisták voltak.
Ο Λαοκράτης Κοράνης τον ρώτησε τι είναι, αν είναι κομμουνιστής ή όχι, δεν μπορούν να
καταλάβουν, τι είναι, που ανήκει. (Koranisz Laokratiszmegkérdezte, mi ő, kommunista-e vagy sem,
nem tudják megérteni, hova tartozik.)
Ο Λευτέρης Κανάκης φώναξε ότι ο Λαοκράτης έκλεβε. (Kanaki Lefter ekkor azt kiabálta, hogy
Laokratisz lopott.)
Koranisz Laokratisz kérte, hogy fogadják el a napirendet, azzal a kiegészítéssel, hogy az első napirendi
pont Kanaki Lefter ügy legyen.
Vele párhuzamosan Kanaki Lefter elmondta, hogy a diploma neki megvan, a törvény a 2012. január
elsejétől megválasztott hivatalvezetőkre vonatkozik. A törvény szerint nem kell diploma.

O Λαοκράτης Κοράνης επέμενε να φέρει το δίπλωμά του. (Koranisz Laokratisz továbbra is kérte, hogy
hozza be a diplomáját.)
Kanaki Lefter is elismételte, hogy nem rá vonatkozik az a törvény, hanem a 2012. január 1-jétől
kinevezettekre. Megkérdezte, hogy akkor hogyan lehetett hivatalvezető. A törvényt nem fogadja el az
elnök, hazudik a testületnek. Ezt csinálja éveken át, és a testület tűri? Áprilisban zárt ülést tartott ő
maga, elmondta, milyen disznóságokat csinált az elnök. Ugyanez folyik most is, hogy tűrik, hogy ez az
ember ilyeneket csináljon? Becsapta az öregeket a közmeghallgatáson.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy Kanaki szedte be a pénzt az öregektől, melyek sehol nincsenek
bevételezve.
Kanaki Lefter azt mondta, Koranisz azt hazudta az öregeknek, hogy majd megkapják a rokkantsági
nyugdíjukat, pedig Görögországnak a munkabérre sincs pénze. Össze-vissza hazudozik.
Koranisz Laokratisz kérte Kanaki Leftert, ha befejezte, üljön le.
Kaparelis Spyros megkérdezte, mi az elnök válasza arra a levélre, amit Kanaki kiosztott.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy most lett kiosztva, majd válaszolnak rá.
Kaparelis Spyros szerint ennyi idő alatt simán át lehet futni egy ilyen levelet. Kérte, mindenki olvassa el
figyelmesen, mert elég lényeges dolgok vannak oda leírva.
Koranisz Laokratisz erre azt mondta, hogy van Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Népsport, lehet tovább
menni. Τους έβγαλε ρεντίκολο σε όλη την Ουγγαρία, να συνεχίσει μ’ αυτό, να βάλει κι αυτό μέσα.
(Lejáratta őket egész Magyarország előtt, csak folytassa ezzel is, tegye ezt is bele.) Ezt a levelet még
csak most osztotta ki Kanakis, azokat a leveleket, melyekről ő beszél, már rég szétküldte a testületnek.
Erre jön Kanakis egy ilyen levéllel. Ekkor Kaparelis Spyros bekiabál. Ο πρόεδρος λέει ότι τώρα αυτός
μιλάει, αλλά δίνει το λόγο του, ότι… (Az elnök azt mondta, hogy most ő beszél, de szavát adja, hogy…)
Ο Σπύρος Καπαρέλης λέει ότι ο πρόεδρος δεν έχει λόγο (Kaparelis Spyros erre azt mondja, hogy az
elnöknek nincs szava.)
Ο Λαοκράτης Κοράνης δίνει το λόγο του ότι θα απαντήσει στο γράμμα του κ. Κανάκη. Υπάρχει
λογίστρια, που κρατάει τα λογιστικά. Πρέπει να ξέρουν ότι δεν βρίσκουν και την σύμβαση εργασίας.
(Koranisz Laokratisz a szavát adja, hogy válaszolni fog Kanakis úr levelére. Van könyvelőjük, aki a
könyvelést végzi. Tudniuk kell, hogy a munkaszerződéseket sem találják.) Kérte, szavazzák meg a
napirendi pontokat.
Dzindzisz Jorgosz szerint a bizottsági elnökök beszámolója túl hosszú lenne, mivel 9 bizottságuk van, és
ennyi elnököt nem fognak tudni meghallgatni egyrészt. Másrészt nagyon szeretné, ha a bizottságok
elnökei írásban nyújtanák be a beszámolójukat. Kérte, vegyék le a napirendről, mert nincsenek is itt a
bizottsági elnökök, csak egy-kettő. Kérte, hogy egy másik ülésen tárgyalják ezt meg.
Sianos Tamás elmondta, hogy a bizottságok időben lettek értesítve, hogy készítsék el az anyagot.
Amennyiben nem készítették el, sajnos nem tudnak beszámolni. Csak a Jogi Bizottság és a Pénzügyi
Ellenőrző Bizottság készített anyagot, ha a többiek nem készítettek, az az ő bajuk.
Dzindzisz Jorgosz megkérdezte, hogy ha két bizottság készített beszámolót, azt a testület miért nem
kapta meg.
Sianos Tamás elmondta, hogy e-mailben lett elküldve.

Dzindzisz Jorgosz erre azt mondta, hogy e-mailben nem jött bizottsági anyag. Az egyik bizottsági elnök
azt mondta, hogy nem volt szó arról, hogy írásban kell elkészíteni a beszámolót.
Sianos Tamás szerint későn jött meg a beszámoló sajnos.
Miliosz Nikolett a Jogi Bizottság elnökeként elmondta, hogy ő küldött anyagot ma, ő is késve, és
elnézést kért emiatt, különben magától értetődő, hogy írásban nyújtanak be minden anyagot
határidőben. Ő is csúszott a határidővel, de hogy nem volt szó az írásos benyújtásról, olyan kifogás
nincs.
Koranisz Laokratisz megkérdezte, ki van amellett, hogy vegyék le a napirendről a bizottságok
beszámolójával foglalkozó napirendi pontot, és ki van amellett, hogy maradjon, és vitassák meg.
Sianos Tamás elmondta, azért nem szeretné, ha levennék a napirendről, mert így kiderülne, hogy egy
csomó bizottság nem dolgozik. Mivel nem dolgoztak, vegyék le a napirendről? Szeretné, ha
elfogadnák a napirendi pontot, és ha nincs beszámoló, tegyék meg a szükséges lépéseket.
Kaparelis Spyros azért nem fogadja el, amit Tamás mondott, mert pl. a Vagyonkezelő Bizottság ezelőtt
4-5 hónappal több levelet küldött az elnökségnek, amire semmiféle választ nem kapott. Ezért teljesen
komolytalan követelés az, hogy bármilyen bizottságnak az ülés előtt két nappal küldenek egy levelet,
hogy kéri az anyagot, ha meg valaki készít egy anyagot, azt meg semmibe veszik. A Börzsöny utcával
kapcsolatban több levelet küldtek, mint Vagyonkezelő Bizottság, de semmire nem kaptak választ.
Sianos Tamás szerint ezt a beszámolóban kellett volna előadnia Kaparelis úrnak.
Kaparelis Spyros most előadta szóban. Két hónap volt rá, hogy válaszoljanak neki.
Koranisz Laokratisz kérte, szavazzanak arról, hogy a bizottságok beszámolójáról szóló napirendi pontot
vegyék le a napirendről.
Miliosz Nikolett szerint arról is kell szavazni, hová teszik, nem elég arról, hogy leveszik.
Cafaridu Polyxeni szerint kell egy határidőt adni, hogy meddig kell a bizottságoknak elküldeni az
anyagot, és hogy melyik ülésen lesz megtárgyalva.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy a munkaterv szerint, ha elfogadják, február 21-én lenne a
következő ülés. Addig el tud készülni az anyag.
Sianos Tamás elmondta, hogy január 10-én elküldték a meghívót, volt két hét felkészülni.
Koranisz Laokratisz kérte, szavazzanak arról, hogy elhalasszák február 21-ére ezt a napirendi pontot.
Erről az alábbi határozat született:

5/2012 (I. 24.) sz. határozatában a MGOÖ testülete 11 igen, 4 nem és 1 tartózkodás szavazattal
elfogadta, hogy levegyék a napirendről a harmadik, a bizottságok beszámolójával foglalkozó
napirendi pontot, és áttegyék a következő ülésre, február 21-ére.

Koranisz Laokratisz ezután azt mondta, megszavaztatja a napirendet.

Kaparelis Spyros kifogásolta az egyes szám első személyű ragozást („megszavaztatom”). Szerinte azt
kellene mondania az elnöknek, hogy „megszavazzuk”.
Ο Λαοκράτης Κοράνης του απάντησε ότι δεν ξέρει καλά ουγγαρέζικα. Ευχαριστεί που τον διορθώνει
στην ουγγρική γλώσσα. Κι αυτός θα κάνει το ίδιο, αν κάποιος άλλος βλάψει κάπου αλλού. (Koranisz
Laokratisz erre azt válaszolta, hogy nem tud jól magyarul. Megköszöni, hogy kijavítja a magyar
nyelvtudását. Ő is hasonlóképpen fog tenni, ha valaki hibát vét valahol máshol.) Ezt követően felolvasta
a napirendet, melyről az alábbi szavazás történt:

6/2012 (I. 24.) sz. határozatában a MGOÖ testülete 15 igen és 1 tartózkodás szavazattal
elfogadta az alábbi napirendet:
1.) Kanaki Lefter hivatalvezetői munkaviszonya

2.) A MGOÖ 2012. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Sianos Tamás alelnök
Előadó: Sianos Tamás alelnök
Előzetesen megtárgyalja valamennyi bizottság

3.) Tájékoztató Beloiannisz község iskolájának jelenlegi helyzetéről
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: dr. Topuzidisz Dimitrisz
Előadó: dr. Topuzidisz Dimitrisz

4.) Az elkészült tervek bemutatása a Reprojekt Kft., a Görög Kultúra Háza tervezői pályázatát
megnyert cég által
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: a Reprojekt Kft. ügyvezetője
Előadó: a Reprojekt Kft. ügyvezetője

5.) Egyebek

Ezután elmondta, hogy végighallgatták Kanaki Lefter hivatalvezető beszámolóját, és neki nem maradt
más dolga, minthogy megkérdezze, van-e valakinek hozzátennivalója.
Mandzurakisz Szarandisz elmondta, hogy elmúlt 8-9 hónap, és itt vitáznak a hivatalvezetői dologról.
Szerinte le kell vonnia a konzekvenciát annak az embernek, aki körül ez történik. 2010-ben
megválasztották ezt az önkormányzatot, a hivatalvezetőnek lejárt a szerződése. Az is vita tárgya, hogy
ki írt alá, ki nem. Felállt az önkormányzat, és az SZMSZ szerint a testület határoz arról, hogy a
hivatalvezetőt kinevezi vagy visszahívja. Nem szeretné azt mondani, hogy méltatlanság miatt, vagy
nem, de ilyen körülmények között nem lehet dolgozni, és nem biztos, hogy a testületnek ezt fel kell
vállalnia, hogy személyes viták történjenek. Le kell zárni az ügyet. Egy ilyen szituációt a testületnek nem
biztos, hogy fel kell vállalnia. Közben elmúlt majdnem másfél év, és nincs hivatalvezető, ezt meg kell
oldani. Nekik döntést kell hozni. Így nem lehet működni. Szerinte Kanaki úrnak le kell vonnia a
konzekvenciát, és meg kell szakítani a dolgokat, és egy normális hivatalvezetőnek kell folytatni a
dolgokat, és úgy működni, ahogy kellene az önkormányzatnak.
Koranisz Laokratisz határozati javaslatot tett ezután, miután másnak nem volt kérdése:
„ A testület megállapítja, hogy Kanaki Lefter nem rendelkezik a jogszabályban előírt képesítéssel…”
Cafaridu Polyxeni azt mondta, hogy ez nem igaz.
Kaparelis Spyros megkérdezte, milyen alapon teszi az elnök ezt a kijelentést.
Koranisz Laokratisz azon az alapon, hogy 2009-ben megváltozott a kisebbségi törvény, mely előírja,
hogy a hivatalvezetőnek milyen képesítéssel kell rendelkeznie. Ha ez nem győzi meg a testületet, akkor
ő körbeadja a hivatalvezető munkaköri leírását, amelyet ő maga, a hivatalvezető írt alá. Többen
megvádolták az elnököt aláírások meghamisításával, többek között Kaparelis Spyros is a Görögség
Háza adásvételi szerződésével.
Miliosz Nikolett azt javasolta, kérjenek állásfoglalást a kormányhivataltól a vonatkozó tényállás
ismeretében, és majd ők eldöntik, hogy Kanaki Lefter képzettsége és kvalitása megfelel-e. Ezt most a
testület úgysem tudja eldönteni. Mondja meg a kormányhivatal.
Koranisz Laokratisz megköszönte, hogy Nikolett kisegítette, de ő is ugyanezzel folytatta volna a
mondatát, hogy kérjenek állásfoglalást a kormányhivataltól, mint ahogy megtették ezt Vaszilikivel is.
Kérte Topuzidisz Dimitriszt, fogalmazza meg a határozati javaslatot.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz az alábbi határozati javaslatot olvasta fel: „ A testület úgy dönt, hogy Kanakis
Lefteris hivatalvezetői munkaviszonyával kapcsolatban Budapest Főváros Kormányhivatalához fordul
jogi állásfoglalást kérve a tekintetben, hogy…” kérte, hogy várjanak egy kicsit, amíg leírja.
Kollátosz Jorgosz megkérdezte, meddig tart ez az egész procedúra a kormányhivatalnál.
Kaparelis Spyros szerint 1-2 hét.
Kollátosz Jorgosz megkérdezte, hogy törvénybe van-e foglalva, hogy ez 1-2 hét.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz közben megfogalmazta a határozati javaslatot, és felolvasta:

„A testület úgy dönt, hogy Kanakis Lefteris hivatalvezetői munkaköre betöltésével kapcsolatban
megkeresi a Budapest Főváros Kormányhivatalát írásbeli állásfoglalásra.” Javasolta, hogy a személyes
képességet is tegyék bele, de végül elvetették.
Miliosz Nikolett javasolta, hogy tegyék bele azt is, hogy a „hivatalvezetői munkaköréhez szükséges
képesítési követelményekkel kapcsolatban”.
Végül a testület az alábbi módon szavazott:

7/2012 (I. 24.) sz. határozatában a MGOÖ testülete 13 igen és 1 tartózkodás szavazattal úgy
dönt, hogy Kanaki Lefter hivatalvezetői munkaköre betöltésével kapcsolatban megkeresi a
Budapest Főváros Kormányhivatalát írásbeli állásfoglalásra.

Mandzurakisz Szarandisz közben kiment, és nem szavazott.
Közben Kanaki Lefter szétosztott egy levelet (iktatószám: K383/2/2011/3) (2. Melléklet) és egy számlát,
mely 130.000 Ft-ról szólt. (3. Melléklet)
Ezután rátértek a második napirendi pont, a 2012. évi munkaterv megtárgyalására.
Sianos Tamás vette át a szót, aki elmondta, hogy amikor az önkormányzatnak munkatervet kell
előkészíteni, javaslatot kell kérni a képviselőktől, az alelnököktől, a bizottságoktól, az intézmények
vezetőitől. Ez az anyag kiment, de nem jött rá semmilyen válasz. Január 10-én elkészítette a
munkatervet, elküldte a testületnek, erre érkezett két javaslat a Jogi Bizottságtól (4. Melléklet) és a
Pénzügyi Ellenőrző Bizottságtól (5. Melléklet). Ezeket a javaslatokat szeretné, ha beépítenék a
munkatervbe, ezek a következők:




A február 21-ei ülésre tervezett 4. és 5. napirendi pontot megváltoztatják az SZMSZ szükséges
módosítása miatt. Köszöni a Jogi Bizottság észrevételét. Kérte, hogy kezdjék meg az SZMSZ
módosítását.
A másik a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről érkezett, az a kérésük, hogy az önkormányzaton belül
görög történelmi oktatást valósítsanak meg. Szerinte magyar nyelven kellene, hogy legyen, mert sok
fiatal nem ismeri a görög nyelvet.
Kaparelis Spyros megjegyezte, hogy így nem is fogják megtanulni soha.
Sianos Tamás folytatta előterjesztését azzal, hogy a március 21-ei testületi ülésen ezt meg kellene
beszélni a kutatóintézet és az iskola igazgatójával. Kérte a bizottsági elnököt, hogy dolgozza ki a
javaslatot, és adja elő a márciusi ülésen.
Ondok Lászlóné megjegyezte, hogy ezt az előterjesztést nem a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tette,
hanem Kukumtzi Natasa, mint képviselő.
Sianos Tamás elnézést kért a tévedésért. A másik észrevétel, hogy a nemzetiségi törvény
megváltoztatása miatt szerveznek egy előadást, ahol közösen meg fogják beszélni az előadás anyagát.
Ondok Lászlóné kérte, hogy erre az előadásra küldjenek meghívót a helyi görög önkormányzatok
elnökeinek is országszerte.

Sianos Tamás elmondta, mivel más észrevétel nem jött, kérte az elnököt, tegye fel szavazásra a
munkatervet. Dzindzisz úr szólásra jelentkezett, mire Sianos úr megjegyezte, hogy amikor írásos
anyagot kellett volna leadni, nem jelentkezett, most viszont van észrevétele, majd megköszönte.
Dzindzisz Jorgosz szerint egy ülés előkészítése a következő módon történik: aki felelős egy adott
napirendi pontért (pl. munkaterv), az összehívja a bizottságok elnökeit, megbeszélik, aztán a
bizottságok külön megbeszélik azt, és ők jelentkeznek bizonyos javaslatokkal, és ezt küldi ki az alelnök
a testület tagjainak, és ehhez kér véleményt. Nem egy olyan levelet küld ki az alelnök, hogy tessék
valamit javasolni a napirendre.
Sianos Tamás elnézést kér, de szerinte Dzindzisz úr nem olvasta el az anyagot, mert az szerepel benne,
hogy előzetesen megtárgyalja valamennyi bizottság.
Dzindzisz Jorgosz szerint az első levélben csak javaslatkérés szerepelt. Szeretne konkrét javaslatot tenni.
Tavaly napirenden volt egy költségmegosztás a fővárosi és az országos önkormányzat között. A
testület akkor a döntést elhalasztotta a következő testületi ülésére. Azóta eltelt három vagy négy ülés,
és nem tárgyalták. Szeretné, ha a februári vagy a márciusi ülésen napirendre kerülne.
Sianos Tamás szerint ennek semmi akadálya, kérte jegyzőkönyvbe venni.
Dzindzisz Jorgosz hozzátett még egy technikai problémát. A munkaterv tervezetét kétszer kapták meg,
és a második változatból kiesett a március 20-ai ülés napirendjéből kiesett a 6. pont, a húsvét
megünneplése.
Sianos Tamás elmondta, napirendre fog kerülni. Nem tudja, miért történt ez a technikai probléma,
elnézést kért.
Miliosz Nikolett első észrevétele az SZMSZ hatályosításával kapcsolatos, a 2011. évi 179. a
nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján. Ha egybeépítik azzal a gondolattal, hogy legyen egy
tájékoztató a törvényről, akkor véleménye szerint egy külön rendkívüli ülésen kellene tárgyalni, mert a
március 20-ai ülés napirendje így is zsúfolt. Második észrevétele a bizottságok beszámoltatásával
kapcsolatos, amelyet a február 21-ei ülésre helyeztek át, ugyanakkor május 8-án értékelik a
munkájukat. Miért van ez a két időpont ilyen messze egymástól? Miért telnek el hónapok a beszámoló
és az értékelés között?
Dr. Topuzidisz Dimitrisz szerint az egyik az előző évről szóló beszámoló, a másik a féléves munka
értékelése.
Miliosz Nikolett szerint akkor az értékelést meg kellene, hogy előzze egy másik beszámoló. Ráadásul
május 8-áig csak négy hónap telik el, nem egy félév.
Sianos Tamás javaslatot kért az áthelyezésére.
Cafaridu Polyxeni és Kaparelis Spyros 18,40-kor kimentek.
Miliosz Nikolett javasolta, hogy tegyék át szeptemberre a bizottságok munkájának féléves értékelését.
A harmadik észrevétele pedig az, hogy a 2012. szept. 11-ei ülés első napirendi pontjában hivatkoznak
az államháztartásról szóló 92. évi 38. tv. 79.§-ára. Ez a törvény már nem hatályos. Észrevételezte, hogy
az ifjúság és a vidék nem szerepel sehol a munkatervben.
Sianos Tamás javasolta, hogy legyen egy rendkívüli testületi ülés az SZMSZ módosításáról, az ifjúsággal
kapcsolatosan pedig azt kérte Nikolettől, hogy részletes előterjesztést készítsen arról, hogy hogyan és
mikor tervezzék meg a róla szóló ülést.

Koranisz Laokratisz kérte a testületet, szavazzanak a munkaterv elfogadásáról Miliosz Nikolett és
Dzindzisz Jorgosz által javasolt változtatásokkal. Közben megállapította, hogy három testületi tag
időközben távozott. Erről a testület az alábbi módon szavazott:

8/2012 (I. 24.) sz. határozatában a MGOÖ testülete 13 igen egyhangú szavazattal elfogadta a
2012. évi Munkatervét a Miliosz Nikolett és Dzindzisz Jorgosz által javasolt módosításokkal.

Sianos Tamás megköszönte az együttműködést, és felolvasta a jelenleg létező bizottságok neveit:
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Jogi Bizottság, Kulturális Bizottság, Oktatási Bizottság, Ifjúsági és Sport
Bizottság, Leltározó és Selejtező Bizottság, Vagyonkezelő Bizottság, Vagyonnyilatkozat-kezelő
Bizottság, Társadalmi kapcsolatokat kezelő Bizottság. Szerinte felesleges ez a sok bizottság, és össze
kell vonni őket.
18,46-kor visszajött Cafaridu Polyxeni és Kaparelis Spyros.
Közben az elnök kiosztotta a vagyonnyilatkozatokat.
Ezután rátértek a következő napirendi pontra, a beloianniszi iskola helyzetének tárgyalására.
Koranisz Laokratisz tájékoztatta a testületet, hogy a határozatuk alapján elkezdték a párbeszédet a
kormányhivatallal, Beloiannisz községgel, a kisebbségi hivatalokkal és a minisztériumokkal a
beloianniszi iskola kisebbségi iskolává történő átminősítéséről.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz elmondta, hogy megbeszélések folytak a beloianniszi iskola átvételével
kapcsolatban. Körül kellett járniuk a jogszabályi hátteret. A kormányzat a segítségükre sietett, és úgy
változtatta meg a jogszabályt, hogy lehetőség nyílik arra, hogy év közben is át lehet venni nemzetiségi
iskolát. Erről a beloianniszi polgármester fog nyilatkozni, hogy ők nem akarják évközben átvenni az
iskolát, hanem azt kívánják, hogy megfelelő módon készítsék elő az átvételt arra, hogy a jogszabályban
előírt időpontig, azaz május 20-ig készüljön el minden olyan irat, mindkét részről, mely szükséges az
átvételhez. Az önkormányzat részéről egy testületi határozatra van szükség, mely egyértelműen azt a
szándékot nyilvánítja ki a kormányzat felé, hogy ezt az iskolát szeretnék átvenni, mint MGOÖ. A
beloiannisziaknak is meg kell tenniük a megfelelő lépéseket, de erről majd ők fognak beszámolni.
Megalapozottan állítja, hogy a jelenlegi támogatási rendszer szerint a beloianniszi iskola átvétele és
nemzetiségi illetve két tannyelvű iskolaként való működtetése a 2012-2013-as tanévtől nem jelentene
az országos önkormányzatnak anyagi megterhelést, teljes egészében az állami finanszírozásból
megoldható az iskola működtetése. A 2012-2013-as tanévről beszél. A támogatások három helyről
érkeznek az ilyen típusú iskolába:
– normatív támogatás
– kiegészítő támogatás
– közoktatási megállapodás.
Ebből a három támogatási formából fenn lehet tartani és üzemeltetni lehet az iskolát. Az országos
önkormányzatnak nem kell a saját költségvetéséből hozzátennie egy fillért se. A beloianniszi iskola
igazgatója felvetette, hogy egyéb művészeti tevékenységekre is igényelhető támogatás, pl.
tánctanításra. Dzindzisz Jorgosz szeretett volna szót kérni, de előbb a beloianniszi polgármesternek
adták meg.

Ezután a szót átvette Papalexisz Kosztasz, Beloiannisz polgármestere Köszöntött mindenkit az ülésen,
kiegészítené pár dologgal az elhangzottakat. Beloiannisz község vezetőjének legfontosabb célja, hogy
az iskola megmaradjon. Az sem a céljuk, hogy az országos önkormányzat bedőljön, és ne tudja
fenntartani az iskolát. Alapcéljuk az iskola megmaradása. Mindent ennek rendelnek alá, úgy dolgoznak,
hogy az iskola fennmaradása biztosított legyen. Pontosan ezért megkereste a Szerb Országos
Önkormányzat elnökét, aki egyben polgármester is, és mindkét oldalról van rálátása. Ebben a tanévben
ők már átvettek Battonyán egy szerb nemzetiségű iskolát. Tapasztalatokkal rendelkeznek. Nekik éves
szinten 70 M Ft-os költségvetésű iskolájuk van. Az első félévben, dec. 31-ig egyetlen fillért sem kellett
belerakni a Szerb Országos Önkormányzatnak, ezt az állami támogatásokból finanszírozni tudják. A
Beloianniszi iskola költségvetése nagyságrendileg 41 M Ft környékén van. Dimitrisz már elmondta a
forrásokat: a normatív támogatás, a közoktatási megállapodás, és a kiegészítő támogatás a 17/2011
NEFMI rendelet alapján. Ha úgy dönt az országos önkormányzat, hogy átveszi a beloianniszi iskolát,
ezen a három lábon meg tud állni az iskola. A művészeti oktatás jelenleg is működik Beloianniszban,
egy magáncég veszi igénybe ezt a normatívát. Ha ezt belerakják az alapító okiratba, akkor ezeket a
normatívákat ott lehet tartani, meg lehet tölteni tartalommal, gyermekeket lehet odavonzani a
környékről. Alapjában véve, összefoglalva azt látja, hogy az intézmény fenntartható, és a szerb elnök
szerint is bűn lenne ezt az iskolát veszni hagyni, mert amennyiben ez az út nem járható, az iskolát
elveszik.
Dzindzisz Jorgosz kezdené azzal, amivel a polgármester is kezdte, azaz hogy nem akarja rálőcsölni az
iskolát az önkormányzatra. Ő meg azt nem akarja, hogy azt higgyék, bárki is rosszat akar
Beloiannisznak. Segíteni akarnak, de a kérdéskört komolyan meg kell tárgyalni, mert gyerekek jövőjéről
szól, és rengeteg pénzről is. Ezért akart az előbb kérdéseket feltenni, még mielőtt a polgármester szót
kap, mert akkor a kérdéseire is egyből választ kapott volna. 1. kérdés: Ha az országos önkormányzat
venné át az iskolát, megkapná a normatív támogatást, a közoktatás-politikai megállapodás alapján járó
támogatást és a kiegészítő támogatást. Eddig ezek közül mit kapott meg a beloianniszi iskola, miből
tartotta fenn magát?
Papalexisz Kosztasz erre azt válaszolta, hogy csak a normatív támogatásból, illetve saját forrásból.
Dzindzisz Jorgosz megkérdezte, közoktatás-politikai megállapodást kötöttek-e.
Papalexisz Kosztasz erre azt válaszolta, csak akkor tudnának, ha kisebbségi iskola lenne.
Dzindzisz Jorgosz megkérdezte, a kiegészítő támogatást miért nem tudták igénybe venni.
Papalexisz Kosztasz elmondta, azért nem kapták meg, mert a falu lakossága nincs 1100 fő fölött.
Dzindzisz Jorgosz elmondta, hogy két testületi ülésen is esett szó az iskoláról, és mindkétszer arról volt
szó, hogy kb. 30 M Ft hiányuk van. Ezt kellene az önkormányzatnak pótolnia, azzal, hogy kisebbségi
iskolává nyilvánítja?
Papalexisz Kosztasz azt válaszolta, hogy 26 M Ft, az óvodával együtt 33 M Ft az adósság.
Dzindzisz Jorgosz elmondta, a NEFMI szerint csak az 1100 fő fölötti lakosú települések pályázhatnak a
kiegészítő támogatásra, és milyen feltételekkel? Nekik ezeket a kérdéseket kell világosan látniuk, hogy
dönteni tudjanak.
Papalexisz Kosztasz már akkor is elmondta, hogy ha az országos önkormányzat átveszi a beloianniszi
iskola fenntartását, és akkor már két iskolát fog fenntartani. Ez a rendelet úgy fogalmaz, hogy ha a
fenntartó két vagy annál több intézményt tart fenn, akkor az iskola a fenntartási különbözetre (26 M Ft)
100 %-ban pályázhat. A beloianniszi iskola egyedül volt, csak a fenntartás 80 %-ára pályázhattak volna,
de ezzel a létszámkorláttal (1100 fő) kihúzták őket. A pályázat szerint a különbözet 100 %-ára

pályázhatnak, max. 35 M Ft-ig, ebbe tehát belefér a 26,5 M Ft. A közoktatási megállapodással még
nem is számoltak, ott talán 200.000 Ft/ fő a támogatás, ha jól emlékszik, a szerbek ezt mondták. Még
akár két lábon is meg lehetne állítani az iskolát, de ott a harmadik, vétek lenne kihagyni.
Kaparelis Spyros megkérdezte, lehet-e pályázni az elmúlt évek során felgyűlt tartozások
kiegyenlítésére.
Papalexisz Kosztasz elmondta, hogy erről szó sincs. Amikor átadják az iskolát, az országos
önkormányzat tehermentesen kapná meg. Minden felhalmozott kiadás, számla a beloianniszi
önkormányzatot terheli. Már eddig is több mint 13 M Ft-tal csökkentették az adósságállományt. Ezek
nem érintik az országos önkormányzatot. Élő megállapodásaik vannak a beszállítókkal. Csak az
újonnan keletkezett költségekről beszélnek az országos önkormányzat tekintetében. Albérlő-főbérlő
viszony lesz köztük, mivel az épület az övék. A felszabaduló forrásokból az infrastruktúrát javítják majd.
Dzindzisz Jorgosz megjegyezte, hogy többször elhangzott, hogy elmentek a szerb elnökhöz. Már
bocsánat, de nem a szerb elnökhöz kell elmenni, hanem bizonyos hivatásos közegekhez,
minisztériumhoz, és ott megkérdezni. Ne a szerb elnök véleménye legyen a mérvadó, amikor a
beloianniszi iskolát akarják átvenni. A minisztériummal fognak tárgyalni, és nem a szerb elnökkel.
Papalexisz Kosztasz elmondta, hogy ott is voltak.
Dzindzisz Jorgosz megjegyezte, hogy hát persze, ott is voltak. A NEFMI rendelet szerint mindenképpen
nyelvoktató vagy kéttannyelvű iskoláról van szó, ha jól tudja, a beloianniszi iskola egyik sem.
Papalexisz Kosztasz elmondta, hogy Beloianniszban két nyelven folyik oktatás.
Dzindzisz Jorgosz ha jól érti, ez azt jelenti, hogy oktatnak görög nyelvet is. A két tannyelvű azt jelenti,
hogy a tantárgyak felét az adott nyelven kell oktatni. Beloianniszban ez történik.
Papalexisz Kosztasz szerint nem. Vannak tantárgyak, melyeket felmenő rendszerben görögül oktatnak.
Az első, második osztályban már így indították.
Dzindzisz Jorgosz megkérdezte, melyek ezek a tantárgyak.
Papalexisz Kosztasz azt válaszolta, hogy a kiegészítő tárgyak: ének, rajz. Nem lehet rögtön a
legnehezebbel kezdeni.
Dzindzisz Jorgosz megkérdezte, mekkora a diákok létszáma, és mennyien járnak az első két
évfolyamba.
Papalexisz Kosztasz elmondta, most 68-70 diákjuk van. Az elsőbe 12-13 gyerek jár.
Dzindzisz Jorgosz szerint akkor az 1. és 2. osztályba kb. 20 gyerek járhat, ők vesznek részt a
kéttannyelvű képzésben, nem lehet, hogy csak ők kapják majd meg ezt a támogatást?
Papalexisz Kosztasz elmondta, az egész iskola megkapja. A rendelet szerint felmenő rendszerben kell
elindulnia. Náluk már el is indult. A 2012-13-as tanévben már a 3. osztály is így fog tanulni. A másik
feltétel pedig az volt, hogy oktassanak görög nyelvet, ami már 50 éve folyik.
Dzindzisz Jorgosz elmondta, hogy a napirendben tájékoztató szerepel a beloianniszi iskola helyzetéről.
Azt javasolja, hogy a legsürgősebben üljön össze az oktatási bizottság, vagy 4-5 ember, jogászok, a
polgármester, a jegyző, írják össze a konkrét kérdéseket, melyekre konkrét válaszokat várnak a
polgármesteréktől, konkrét jogszabályokkal és konkrét összegekkel, mert nem hangzanak el konkrét

jogszabályok és konkrét összegek. Jó lenne, ha az iskola tudna működni. De nem ugorhatnak bele
vaktában a kútba. Beszéljék meg részletesen, ne csak vagdalkozzanak példákkal, konkrét kérdésekre
konkrét válaszokat vár a legsürgősebben.
Papalexisz Kosztasz válaszában elmondta, hogy nem szokott vagdalkozni semmivel.
Dzindzisz Jorgosz elmondta, hogy a testületre is értette.
Papalexisz Kosztasz hangsúlyozta, hogy nem szokott vagdalkozni. Amiket kért Dzindzisz, hogy
szerezzenek be, az nem az ő feladatuk. Beloiannisz minden olyan döntést meghozott már 2011
májusában, amire szükség van. Beszélgethetnek még, de közben a gyerek kivérzik, ha nem születik
döntés. Abban egyetértenek, hogy le kell ülni, de ez a beszélgetés már megtörtént. Ők 0 – 24 óráig
rendelkezésre állnak mindenben, minden adatot szolgáltatnak, nem rajtuk múlik. Egyszer már elmentek
a 2011. május 20-ai határidő mellett. Ne menjenek el a 2012. május 20-a mellett, mert az is gyorsan itt
lesz.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz elmondta, hogy voltak a minisztériumban, az államtitkárral beszéltek, aki
nagyon szívélyes és barátságos volt. A politikai akarat maximálisan megvan. Ők biztatták a görögöket,
az államtitkár, a helyettese és annak a helyettese, hogy vegyék át, mert most megéri, és minden
támogatást megkapnak.
Kaparelis Spyros elmondta, hogy megelőzte őt Dimitrisz a válaszával, melyet összekötne azzal, hogy
miért pont a szerb önkormányzat elnökéhez fordultak. Alakuljon egy Beloiannisz bizottság, jó ötlet.
Rakják össze a kérdéseket, és menjenek el a minisztériumba Paulik Antalhoz, és ott tegyék fel a
kérdéseket, mert ott adják a pénzt.
Cafaridu Polyxeni elmondta, hogy rögzítsék le a dátumokat minél előbb, nézzék át a törvényi hátteret,
menjenek le a faluba, a jogi bizottság, Dzindzisz úr, a jogász úr, végigmennek a kérdéseken, ezt a
következő testületi ülésig meg lehet tenni, és utána csak szavazni kell már.
Bekiárisz Dimitrisz szerint Papalexisz Kosztasz elmondta már korábbi ülésen is, hogy támogassák azt a
kérését, hogy vegyék át az iskolát, különben ott megszűnik a görög nyelv oktatása. Ekkor ő azt
mondta, és gondolta, hogy ezt meg kell tenni, mivel az országos önkormányzat nemcsak Budapestből
áll. Örül nagyon a jó híreknek, amiket Kosztasz elmondott, hogy az iskola átvétele nem fog pénzbe
kerülni az önkormányzatnak. De ha kerülne is, akkor is, mindenkinek, mint országos önkormányzati
tagnak, kötelessége emberileg, anyagilag és erkölcsileg támogatni, mint ahogy a fűtést is támogatták.
Ezért kéri, fogadják el Beloiannisz polgármesterének beszámolóját, hogy ott továbbra is görög
nyelvoktatás legyen.
Koranisz Laokratisz összefoglalta az eddig elhangzott javaslatokat:
1.

Dzindzisz Jorgosz javaslata szerint a testület tegyen fel kérdéseket a beloianniszi polgármesteri
hivatal felé, és a válaszadást követően fognak dönteni.
2. Cafaridu Polyxeni javaslata azzal bővíti ki az előbbit, hogy határidőt szab.
3. Koranisz Laokratisz határozati javaslata: „A testület úgy dönt, hogy a beloianniszi általános iskolát
átveszi, mint nemzetiségi iskolát, és ezért az oktatási és egyéb hatóságok felé megteszi a szükséges
intézkedéseket, lépéseket.”
Azért teszi ezt a javaslatot, mert a polgármesterrel ezt a kérdést végigtárgyalták, a legmagasabb
fórumoknál jártak, a kormányhivatalnál, az oktatási minisztériumnál, amit elmondott a polgármester és
Topuzidisz ügyvéd úr, az úgy történt, valós.
Kaparelis Spyros elmondta, hogy erről nem kaptak tájékoztatást.

Koranisz Laokratisz megtette a saját javaslatát, kérte, Cafaridu Polyxeni is tegye meg az övét.
Cafaridu Polyxeni kifogásolta, hogy a napirendi pontban tájékoztatás szerepel a beloianniszi iskola
jelenlegi helyzetéről. A jelen tájékoztató alapján ő azt javasolja Dzindzisz Jorgosszal, hogy a testület
tagjaiból válasszanak 2-4 embert, és február 21-ig a kijelölt testületi tagok, akik ezzel az üggyel
foglalkoznak, vizsgálják meg, tegyenek fel kérdéseket Beloiannisz polgármesterének, és a válaszok
alapján tegyenek javaslatot a testület elé ennek elfogadására.
Koranisz Laokratisz elmondta, két határozati javaslat hangzott el, ő a Polyxeniét nem tudja
összefoglalni, majd az ügyvéd megteszi, a sajátját viszont már elmondta.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz elismételte az elnök határozati javaslatát: „ A testület úgy dönt, hogy a
Beloianniszi Általános Iskolát átveszi, és ezért az oktatási és egyéb hatóságoknál megteszi a szükséges
intézkedéseket.” Lábjegyzetben még elmondta, hogy a szerbek nem jogforrás, hanem már alkalmazzák
is ezeket a törvényeket, 4-5 hónappal előrébb járnak, azért hallgatnak rájuk, hogy megtudják, hogyan
néz ki a gyakorlatban. Kb. 42 millió forintra számíthatnak támogatásképpen.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy hallottak két határozati javaslatot.
Kaparelis Spyros szerint az egyik nem határozati javaslat volt, kérte, hogy foglalják össze egy
mondatban.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy más javaslatát ő nem tudja összefoglalni, tegye meg ezt Polyxeni.
Kaparelis Spyros ekkor így foglalta össze Cafaridu Polyxeni javaslatát: „A testület kifejezi abbéli akaratát,
hogy átveszi a Beloianniszi Görög Iskolát, de ennek előzményeként alakul egy bizottság a testület
tagjaiból, akik a február 21-ei ülés előtt egy héttel információkkal látják el a testületet az anyagi
hátteret illetően.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy ez volt az egyik javaslat, a másik meg az, hogy átveszik a
beloianniszi iskolát. Alakuljon egy bizottság megint? Alakult egy ad hoc bizottság, már 9 hónapja nem
kaptak tőle jelentést. Milyen bizottságokat csináljanak még? Mindenki eljárt az iskola átvétele ügyében,
ők is és a polgármester is, Caruha Vangelio is, elmentek az illetékes szervekhez. Az elnökség végigjárta
ezeket az utakat, ha nem bíznak meg bennük, nem tudja, mit mondjon. Kéri, döntsenek a két javaslat
közül. A Kaparelisz féle javaslatra senki se szavazott.

9/2012 (I. 24.) sz. határozatában a MGOÖ testülete 10 igen és 2 tartózkodás szavazattal úgy
döntött, hogy a Beloianniszi Általános Iskola fenntartói jogát a 2012-2013-as tanévtől átveszi, és
ezért az oktatási és egyéb hatóságoknál megteszi a szükséges intézkedéseket.

Dzindzisz Jorgosz mondta, hogy nincs napirenden az iskola átvétele, és kérte a jogászt, hogy mondja
be a mikrofonba ezt.
Papalexisz Kosztasz elmondta, hogy a testület azt a döntést már meghozta, hogy minden jogi
lehetőséget igénybe vesz ahhoz, hogy az iskolát át tudja venni. Ezek a jogi lehetőségek most már
rendelkezésre állnak. Ez egy kiegészítő döntés már csak. Ezt a döntést egyszer már meghozták.
Visszatérve a másik javaslatra, amit Polyxeni vetett föl, ezen már túlvannak. Mindent megbeszéltek, ha
nem bíznak az elnökségben, akkor nem fognak egyről a kettőre jutni. A probléma az a február végével,
hogy a beloianniszi önkormányzatnak is meg kell hoznia bizonyos döntéseket, módosítani kell az

alapító okiratot, be kell rakni pl. a művészeti oktatást, szakértővel kell megvizsgáltatni, a megyével el
kell fogadtatni. Ha ezeket elindítják, és február végén kiderül, hogy nem, vagy még kérdéseket akarnak
feltenni, akkor nem fognak ötről a hatra jutni. Lépni kell.
Mandzurakisz Szarandisz elmondta, hogy nyomon kísérték az utóbbi időben az iskolát. Elindultak
májusban, hogy mi történik akkor, ha átveszik az iskolát. Eljutottak odáig, hogy nekik nem a tartozást
kell átvenni, hanem az iskolát. Szembesültek azzal, hogy van az iskolának tartozása. Amikor egy éve
kiderült, hogy a fenntartása a falura mekkora terhet ró, akkor kérdezte meg tőle Dzindzisz úr, honnan
vesznek 12 milliót. Erre ő azt felelte, vagy pályázat, vagy más megoldás útján. Eljutottak oda, hogy a
mai állás szerint, ha kisebbségi, nemzetiségi iskolaként fenntartják, és úgy veszik át, hogy egy
forintjukba se kerül, ennél tud jobbat Dzindzisz úr? Pécsett előfordult, hogy kirakták őket az iskolából,
és nem volt görög oktatás. Senki se fog odajönni hozzájuk, hogy azt mondja, itt élnek már 60 éve,
majd segítik a görögöket. Ha ezt fel tudják vállalni, tudják működtetni a mai kormány feltételeivel,
akkor miért ne tennék meg? Ő minden hónapban hívta Dimitriszt és Kosztaszt, hogy megtudja, mi a
helyzet az iskolával. Beloiannisznak sem célja, hogy tönkretegye az országos önkormányzatot. Nem
céljuk egymás tönkretétele. Ha megmenthetik az iskolát, úgy, hogy valószínűleg ezekkel a törvényekkel
nem kerül pénzbe, miért ne tennék meg? Ondokné tiltakozására azt mondja, hogy akkor ne vegyék át.
Ondok Lászlóné azt mondja, nem erről van szó. A lényegről nem tudtak, arról, hogy ezeket a köröket
már bejárták. Azért védi meg Dzindziszt, mert a napirenden tájékoztató szerepel. Nem kaptak
információt. Ha azt mondják, hogy ilyen szinten elő van készítve az anyag, akkor a lábával is
megszavazza.
Mandzurakisz Szarandisz megkérdezte, ki vette a fáradtságot, hogy Kosztaszt felhívja, hogy áll az újság.
Senki.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy két hete megkapta Ondokné is a meghívót testületi ülésre, de nem
hívta fel az elnököt, hogy megkérdezze, mi van a beloianniszi iskolával, csak akkor hívogatta, amikor a
miskolci iskolának kellett a támogatás. Legalább 3-4-szer hívták őt fel, nemcsak Ondokné, hanem a
miskolci kisebbség is, amikor pénzre volt szükség. Most, hogy másoknak kell segíteni, nem hívták fel az
elnököt.
Ondok Lászlóné szeretné elmondani a véleményét, de az elnök nem akarja megadni a szót, tovább
szeretne haladni a következő napirendre.
Kollátosz Jorgosz azt mondja neki, ne kiabáljon, a mikrofonba beszéljen.
Ondok Lászlóné kikérte magának, hogy kiforgatják a szavait. Ő a falu és az iskola mellett van, és kikéri
magának a feltételezést, hogy nem érdekli a falu iskolája. Azért jutottak idáig, mert ezek az információk
nem jutottak el a testülethez. Az, hogy nem hívta fel a polgármestert, vagy az elnököt, az nem jelenti
azt, hogy őt nem érdekli a falu.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy három testületi ülés csak ezzel a kérdéssel foglalkozott, február
óta. Kérte, hogy foglaljanak helyet.
Ondok Lászlóné úgy érzi magát, mint egy hülyegyerek, mindig lekezelik. Ő az iskola mellett van első
perctől. Miért forgatják ki a szavait?
Kaparelis Spyros szerint egyszer kellett volna előkészíteni rendesen az anyagot.
Ezután áttértek a következő napirendi pont megtárgyalására, mely az elkészült tervek bemutatása volt
a Reprojekt Kft., a Görög Kultúra Háza tervezői pályázatát megnyert cég által.

Koranisz Laokratisz bemutatta a testületnek Reszegi István mérnök urat, aki ennek a pályázatnak a
nyertese, elkészítette a terveket, és arra vár, hogy ezeket bemutassa a testületnek (6. Melléklet).
Sianos Tamás kérte Dzindzisz Jorgoszt, hogy ne menjen el.
Dzovairi Polyxeni szóvitába keveredett Ondok Lászlónéval, egy férfihang pedig csendre és tiszteletre
intett. Κάποιος άλλος φώναξε ότι ο Γιώργος ούτε είδε το κτήριο, να δει τα σχέδια; (Egy másik hang
bekiabálta, hogy Jorgosz az épületet sem látta, most a terveket nézze meg?)
Sianos Tamás kérte, foglaljanak helyet, és folytassák a következő napirendi ponttal az ülést.
Dzindzisz Jorgosz szót kért, és elmondta, hogy szeretné emlékeztetni a testületet arra, hogy szokott
meccseket nézni, ahol nemrég volt egy olyan alkalom, hogy örök időkre kitiltottak egy rendetlenkedő
szurkolót. Arra kéri az elnök urat, hogy néhány rendetlenkedőt tiltson ki, vagy tegyen rendet. Elől
biztos nem lehet hallani, de hátul, ahol ők ülnek, már fáj a fülük a bekiabálásoktól.
Sianos Tamás kérte minden jelenlévőtől a figyelmet és a csendet.
Dzindzisz Jorgosz elment fél 8 körül.
Ο Βασίλης Νίτσιος φωνάζει: α ρε ξεφτίλα, παλιάνθρωπε! (Nitsios Vasilis bekiabál: micsoda leégés,
gazember!”
O Γιώργος Κολλάτος είπε στον Βασίλη Νίτσιο να μην φωνάζει, γιατί είναι εδώ πέρα και Ούγγροι, θα
γίνουν ρεζίλι. Αν θέλει να βρίσει, στα ελληνικά. (Kollátosz Jorgosz azt mondta Nitsios Vaszilisznek,
hogy ne kiabáljon, mert magyarok is vannak, és szégyenben maradnak. Ha káromkodni akar, görögül
tegye azt.) Tessék:
Reszegi István bemutatkozott, elmondta, hogy ő a Reprojekt Kft. vezető tervezője. Ő készítették el a
Görög Kultúra Házának terveit, ez építészterv, gépészterv és elektromos terv. Néhány szóban beszélt
az építészeti kialakításról. A színházteremmel kezdte. Tudják, hogy az épület egykor mozi volt.
Funkcióját tekintve megőrizte eredeti rendeltetését, és azt is tudják, hogy az önkormányzat részére
annak idején a IX. kerületi jegyző kiadott egy olyan nyilatkozatot, hogy ennek az épületnek az
átalakítása nem engedélyköteles, ha bizonyos szempontokat figyelembe vesznek. Ők ezeket a
szempontokat figyelembe vették, ami azt jelentette röviden, hogy az épületnek az arculatát nem
változtatták meg, a homlokzaton nem történt jelentős változás, és belső, tartós szerkezeti
átalakításokra, változtatásokra nem került sor. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy minden maradt
érintetlenül, a funkcionális elrendezés némileg változott. Válaszfalak, nyílások kerültek idébb vagy
odébb.


Színházterem: Ezek az íves vonalak mutatják az egykori széksorok vonalát, illetve itt a továbbiakban is
széksorok fognak elhelyezkedni. A koncepciójuk az volt, hogy az első öt széksort elbontják. A teremnek
van egy enyhe lejtése a láthatóság miatt, ezt annak idején a mérnökök kiszámolták, hogy milyen
szemszögből lehet látni a mozivásznak, illetve most a színpadot. Így egy jelentős méretű terület
keletkezett a színpad előterében, mely vagy szintben lesz elhelyezve, vagy meg lesz emelve. Ez a tér
egy táncparkett lesz, parkett burkolatot fog kapni a padló. Ez a széles vonal pedig egy ülőfalat jelez. Ha
egy táncesemény lesz a porondon, a gyerekek le tudnak ülni, mert ez egy 40 cm magas padka lesz. A
hátsó fal mentén szintén egy padka alakul ki, mely egyben rejti a légtechnikai berendezések csöveit is.
Ez a padka az elhasznált levegőt el fogja tudni szívni. A friss levegő föntről érkezik, az álmennyezetben
lesz elhelyezve. Meghagyták a menekülőajtókat. 10 sorban helyezték el a székeket, ezek zsöllye székek,
tulajdonképpen színházi székek, szabványos méretűek, és így most 276 férőhelyes a nézőtér. Ha
színházi esemény van, 300 főt közelítő létszámot várhatnak. Hangsúlyozná, hogy hivatalosan a terem
befogadóképessége a 300 főt nem haladhatná meg. Ebben az esetben ez tömegtartózkodásra szánt











helyiség, és így bonyolultabb eljárást igényel. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehetnek többen a
teremben 300 főnél, de azt a katasztrófavédelemnek be kell jelenteni. Ha nemzeti ünnep van, lehet
nagyobb létszám, de akkor külön eljárást kell lefolytatni a katasztrófavédelemnél.
Földszint: Biztosan mindannyian ismerik az épületet vagy jártak már ott. A lényeg az, hogy a meglévő
bejáratot használnák. A bejárattól balra tantermeket helyeztek el. Ezeknek a falai mobilfalak lesznek.
Nyolc kis „cella” alakul ki, ezek csoportszoba méretű tantermek, melyek párosával összenyithatók
osztályterem méretű tanteremmé. Mindegyiknek külön ajtaja van a folyosóra és kapcsolata a teraszra.
A bejárattól jobbra egy iroda- és egy vizesblokk. Az épület akadálymentesítését szolgálja – hiszen
önkormányzati épületről van szó – a mozgássérült WC, illetve majd a későbbiekben a mozgássérült
rámpák, melyeken fel lehet jönni a teraszra és be lehet jönni az épületbe. Kijelölték az akadálymentes
parkoló helyét is. A meglévő lépcsőn az emeleti részre juthatna. Ezen kívül egy üzemvételi helyiséget
helyeztek el, ebben egy vízvételi hely van, ebből fog nyílni a kazánház, itt lesz gázfogadó és itt is egy
személyzeti WC helyezkedik el.
Emelet: A lépcsőn érkeznek fel. Itt az önkormányzat irodái helyezkednek el. Erről a folyosóról egy
nagyobb iroda nyílik, ami lehet az országos önkormányzat irodája. A másik rész a gazdasági részleg a
pénztárral. Itt egy fogadó részleg, egy titkársági helyiség, és három kisebb helyiség, ezt még később
eldöntik, hogy milyen funkciókat fognak ezek a helyiségek kapni.
Pince: Az épületnek jelentős gépészeti berendezései lesznek. Hűtést, fűtést kell biztosítaniuk. Ezt az
épületet 1972-ben tervezték, 1973-ban építették, így a mai hőtechnikai követelményeknek nem felel
meg. Gondoskodni kellett arról, hogy megfeleljenek a mai elvárásoknak. A padlóban helyezkednek el
azok a légtechnikai vezetékek, melyek ellátják az épületet. Itt a meglevő padlócsatornákat használják
föl, melyek a padló alatt párosával helyezkednek el. Két csatorna a befúvást, kettő az elszívást szolgálja.
Ezek a gépészeti berendezések. A kollégája fog erről néhány szót mondani. A pincében vizes
berendezések lesznek, lesz egy próbaterem, illetve öltözők, női és férfi, a hölgyeknek egy kicsit
nagyobb, a férfiaknak egy kicsit kisebb. A pinceszint egy légaknához csatlakozik. Itt tekintélyes
mennyiségű légcserét kell lebonyolítani. Ezt nyitva kell hagyni. Ezen egy rács fog elhelyezkedni a
továbbiakban is, melyeket ki kell cserélni. A következő helyiség pedig a hűtőgép lesz, ahol a beszívott
levegőt lehűtik, és a nyári üzemmódban a helyiségeket tudják hűteni.
Az akadálymentes WC részletrajza villant fel egy pillanatra. Megemlíteni, hogy a kolleganője, aki
rehabilitációs szakmérnök, ezt rendesen kimunkálta. Esetleg erre majd lehet pályázni, és lehet az épület
megvalósítását ütemezni. Lehet, hogy egy menetben nem biztos, hogy véghez tudják vinni az egész
projektet, hanem valamilyen ütemezést kell majd létrehozni. Esetleg ennek egyik eleme lehetne az
akadálymentesítés, hiszen ez egy preferált tevékenység, az EU ezt erősen támogatja.
Metszet: Nagyon szép konstrukció, minden elismerése az eredeti tervezőé, hiszen egy bravúrt hajtott
végre, szakmai szempontból kiváló épület. Az épület fedelét egy rácsos szerkezet tartja, melyek kereszt
irányban helyezkednek el, ez pedig a hossz lejtését mutatja. A tető jelenleg viszonylag jó állapotban
van, nemrégiben fel lett újítva. Középen lehet összegyűjteni a csapadékvizet. Az álmennyezetet
akusztikai szerkezetekkel látták el. A színpadról a hangot visszaverődve szétszórják a nézőtérre. Az első
az hangvisszaverő, a középső közepesen hangelnyelő, a hátsó rész pedig egy hangelnyelő felületet ad,
ezáltal a terem akusztikája az igényeknek megfelelő lesz. Már az elején elmondta, hogy a vasbeton
faltartó szerkezetet nem lehet megbontani, mert külön engedély kell hozzá, illetve az egész épület
állagát veszélyezteti. Az előcsarnok egy speciális alul bordás szerkezet, itt befelé lejt a tető. A fal tövén
gyűjtik össze a csapadékot. Több helyen az épület belsejében vezetik le a csapadékot. A homlokzati
elemek hőlégmentes fémszerkezetből kell, hogy készüljenek, hőszigetelő üvegezéssel. Ez alapvető
követelmény. Ő alumíniumot javasolna. Nem kizárt, hogy erre más anyagi is megfelel. Az épület
jellege, karaktere nem változik, megmarad. Stilizálva feltüntették az épületen a „Görög Kultúra Háza”
feliratot, amit majd még felülvizsgálnak. Az épület nagy része jelenleg kőburkolatos. Ez egy nagyon
értékes szerkezet, nem bolygatnák, meg a szükséges javításokat azonban el kell rajta végezni. Lehet az
eredetivel megegyező követ is használni. Átadja a szót a gépész kollégájának, aki a szellőzésről fog
beszélni. Ha van kérdés, szívesen áll rendelkezésre.
Cafaridu Polyxeni elmondta, hogy az iskola az aulába lett megtervezve elbontható falakkal. Az
ünnepélyeken el fogják mozgatni a falakat? Nem hiszi. Hogy fog oda 300 ember bemenni? Nincs

előtere. Nincs gardrób. Lát egy ajtót, ami nem tudja, milyen széles, ahol bemegy 300 ember.
Szünetben, ha mondjuk esik az eső, és nem tudnak kimenni az udvarra, akkor azon a kevés
négyzetméteres területen lesznek. Ez elfogadható dolog? Mi lesz ott, ha kijön 300 ember?
Kaparelis Spyros Polyxeni felvetését pontosítaná annyiban, hogy korábban sokat beszélgettek erről a
létesítményről. Reszegi úr dicsérte a tervezőgárdát, aki valaha ezt a filmszínházat tervezte. Támogatja
ezt a felvetést. De ők nagyon pontosan kiszámolták, hogy egy ekkora férőhelyhez (500-600 fő volt
eredetileg) mekkora befogadó helyiség kell, ahol összegyűlik a tömeg, megfelelő ruhatár van. Mielőtt
beengedik a színházba látogatókat, ez a 276 ember hol fog elférni? Ezen kívül, ha a mosdókat nézik,
amiknek az alsó részéből irodát csináltak, ha jól látja, összesen nyolc WC van, az eddigieknek összesen
a fele. Csökkentették a mosdók számát úgy, hogy az emberek manapság sokkal igényesebbek, sokkal
fontosabb nekik, hogy a mosdó milyen színvonalú. Az akadálymentesítést megérti, ezzel nincs baj. Az
iskolákat ide betenni nem egy jó ötlet. Ha a WC előtti terület a ruhatár azzal a kitüremkedő éllel,
szerinte az nem elegendő ahhoz a létszámhoz, ami benn ülőhelyként van. Sokat próbáltak
belegyömöszölni ebbe a helyiségbe, nagyon sok vita is volt ebből. Ez a helyiség nem bírja ezt el.
Cafaridu Polyxeni elmondta, hogy egy görög nemzeti ünnepnek van egy koreográfiája. Egy bizonyos
tömeg benn van a színházteremben, míg a tömeg másik része, amelyet nem igazán érdekel a műsor,
eljön azért, hogy beszélgessen, kinn van az előtérben. Hogy fognak elférni, mert biztos, hogy több
mint 300 ember van.
Miliosz Nikolett megkérdezte, hogy a színházszékeket el lehet-e távolítani, és ha igen, hány fő fér el a
teremben. Egy görög ünnepen 800-1000 ember vesz részt.
Kaparelis Spyros szerint nem kell belegyömöszölni minden funkciót az épületbe. Ott van a Vécsey u.
épület is.
Cafaridu Polyxeni elmondta, hogy az önkormányzatnak van iskolája. Van, ahol tanulnak a gyerekek
görög nyelvet. Lehet, hogy az elnök úrnak különleges kívánsága, de nem azért kell beépíteni az iskolát,
mert nincs. Van iskola.
Tipu Eleni volt testületi tag elmondta, hogy az elmúlt testület döntött arról, hogy a Vécsey u. ingatlant
kiadják albérletbe. Az iskola azért kerül be a Görögség Házába, mert a Vécsey u. ingatlant ki szeretnék
adni, ez volt a testület döntése.
Kaparelis Spyros szerint ez felmerült, de nincs ilyen döntés.
Koranisz Laokratisz szerint meg kell nézni a határozatokat előbb, és utána kell beszélni. Történt egy
pályázat, mindenki közölte a volt testületből az elnökséggel, hogy mit szeretne, ebbe a volt Pest-Buda
moziba beépíteni. Végül elfogadták Sianos Tamás javaslatát. Kaparelis Spyros megjegyezte ironikusan,
hogy Sianos szakember.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy többen is beadták a javaslatukat, Kaparelis úr is, Kanaki Elena is. A
testület Sianos javaslatát fogadta el. A testület határozott, ennek alapján készültek el a tervek. Szóról
szóra betartotta a mérnök a testület határozatát.
Cafaridu Polyxeni elmondta, hogy egy dolog, hogy határozatot hozott a korábbi testület, de nem volt
tisztában azzal laikusként, hogy mi az, ami ebbe belefér. Csak összeírták, mi lenne a jó. A testületi
határozatot felül lehet bírálni. Nem hiszi, hogy az összes határozat, amit hozott az előző testület, az jó,
hanem felül lehet bírálni a követelményeknek megfelelően.
Reszegi István úgy érzi, hogy itt egy belső vita, ami nem igazán rájuk tartozik. Elmondta, hogy ez az
épület ekkora. Nem egy lufi, amit fel lehet fújni. Ha több ember lesz itt, akkor ennek az infrastruktúráját

meg kell teremteni. Ez a telek 5400 m², ha vannak távlati elképzelései az önkormányzatnak, akkor lehet
ezt az épületet fejleszteni. Ha nem fér be 800 ember, akkor egy sátrat fel kell húzni mellette.
Hivatalosan 300 főre van tervezve. Más kérdés, hogy a 15×15 m²-es templomba, amit ő tervezett, 400an is befértek. Sajószentpéteren, egy görög katolikus templom. Az úr észrevételére elmondaná, hogy a
vizesblokk pont ugyanúgy nézett ki, 498 férőhelyre volt méretezve, kötelezően betartották az OTÉK
előírásait.
Kaparelis Spyros elmondta, hogy az akadálymentes WC helyén volt még egy mosdó.
Reszegi István kérte Kaparelis urat, hogy egy másik alkalommal fáradjon be az irodájába, és összevetik
a régi és az új alaprajzot. Az összenyithatóságot harmonikafalakkal oldanák meg. A dupla termek az
előcsarnok részévé válnak. Csak két terem marad zárva. Ez négyzetméterben kétszer plusz harminc
négyzetméter térbővítést jelent. Az egyik termet kinevezik ruhatárnak.
Kaparelis Spyros megkérdezte, hogy ezt komolyan mondja-e. A bútorok hova kerülnek?
Reszegi István elmondta, hogy ezt is egyeztették az önkormányzat vezetőjével, akik úgy gondolták,
hogy ez meg fog így felelni. Ha majd bővítésre kerül a sor, tegyük fel, hozzáépítenek az épülethez,
akkor mindezeket a szempontokat felül kell bírálni, és akkor majd beszélhetnek arról, hogy tökéletes
legyen. Úgy érzi, hogy kötekedő az úr stílusa, ezt a szót nem akarta kimondani, de közel áll hozzá.
Belső ellentét fennforgása van.
Nitsiu Angéla elmondta, hogy amikor a Közgázon van a nemzeti ünnep, ott sincs több WC. A 800-1000
ember ott simán elfért. Ő ott nőtt fel a Ferencvárosban, és járt a Pest-Buda moziba, simán elfértek a
WC-ben. Most több WC van, mint annak idején volt.
Molnár István épületgépész, belső tervező veszi át a szót. Elmondta, hogy négy mérnök készítette a
tervet a különböző szakmák szerint. Mindegyik terv úgy készült, hogy a lehető legkorszerűbb,
legenergiatakarékosabb készülékeket tegyék be, és az üzemeltetés is a lehető legalacsonyabb
üzemeltetésű legyen. Jelen pillanatban az épületnek nincs gázellátása, távfűtéses volt. Az utcából új
gázbekötést kap az épület. Új gázmérőhelyiség lesz, és két kondenzációs kazán kerül felszerelésre. Ezek
a készülékek a normál gázkazánnál 15 %-kal alacsonyabb költséggel üzemelnek. A hűtés és a fűtés
szabályozott. Amikor nincsenek benn az épületben, minimális energiafelhasználással megy, és amikor
benn vannak, gyorsan és megfelelően tudják működtetni. A nagyteremben 350 ember megfelelő
légellátását tudják biztosítani. Ha nincs ott teljes létszám, át tudják irányítani a levegőt a külső térre, és
ott is egy megfelelő komfortos tartózkodást tudnak biztosítani. A nagyteremben a befúvások 7-10 m
magasról történnek. Ehhez olyan légbefúvó szerkezetet alkalmaztak, melyek a téli fűtés időszakban,
mint egy szúró nyaláb, lefújja a levegőt a tartózkodó zónába, és a színpad mögötti részben elszívják a
levegőt, a nyári fűtőállapotban pedig szétterítik, bepermetezik. A légkezelő gép 60 %-os
hővisszanyerést tehet lehetővé. Tehát sem a fűtés-, sem a hűtésállapotban nem pazarolja az energiát.
Nyáron klimatizáló gép fordulatszámláló, illetve léptető gép, hogy a mindenkori hűtési hőigénynek
megfelelően tudjuk biztosítani, és semmilyen felesleges energiát ne pazaroljanak. Sok mindenről
lehetne beszélni, de nem tudja, mi érdekli a közönséget. Minden szabályozható, minden kézben
tartható, amit beterveztek, és mind a lehető legenergiatakarékosabb.
Kukumtzi Natasa megkérdezte, mennyi munkás kell ennek a fenntartásához.
Molnár István elmondta, hogy folyamatos jelenlétet nem igényel semmilyen berendezés. Az épületet
magára lehet hagyni, de karbantartási igénye van, és heti vagy napi szinten rá kell nézni.
Cafaridu Polyxeni megkérdezte, mennyibe kerül mindaz, amit előadtak forintálisan.

Reszegi István elmondta, sajnos nem készült részletes költségvetés, de nagyságrendileg a kétszázmillió
forintos összeget jelölné meg.
Sianos Tamás megkérdezte, ebben benne vannak-e a bútorárak.
Reszegi István elmondta, hogy ez magának az épületnek a bekerülése, a bútorok nincsenek benne.
Cafaridu Polyxeni megkérdezte, hogy a székek stabilak-e vagy elmozdíthatóak.
Reszegi István elmondta, hogy az épület fűtését külön-külön lehet szabályozni. A színháztermet
temperáló fűtéssel látják el, amikor nincs előadás, le is lehet zárni. A székek fixek.
Kollátosz Jorgosz elmondta, hogy nemzeti ünnepeken van táncház, a műsor után a székeket el szokták
vinni. Ebben az esetben meg lehet csinálni, hogy ezt a 10 sort kiveszik?
Reszegi István elmondta, hogy a terem padlózata lépcsős, eleve nem lehet táncházat tartani. Táncházra
az a felület áll rendelkezésre, ami a színpad előtt van, az is kb. 300 m².
Miliosz Nikolett megkérdezte, hány ember fér el.
Reszegi István elmondta, ha táncolni akarnak annak van egy bizonyos határa. Ez a 300 m² áll a
rendelkezésre. Ez a maximális méret, amit az 5 széksor elbontásával hoztak létre. A továbbiakban
akkora a szintkülönbség, hogy leesnének az emberek. 40 cm-ig tudnak elmenni a visszabontással.
Kollátosz Jorgosz megkérdezte, nagyon költséges lenne-e egy szintbe hozni a táncteret.
Reszegi István elmondta, hogy nagyon költséges lenne, mert 90 cm szintkülönbséget nem lehet
kiegyenlíteni.
Kukumzti Natasa megkérdezte, van-e színpad.
Reszegi István elmondta, hogy a színpad lehet egy jelképes dolog is, intarziaszerűen is kijelölhetik a
szélét, vagy mobil dobogókból is összerakhatják. Ez nekik nem volt feladat. Ezt a testületnek kell
eldöntenie.
Koranisz Laokratisz megkérdezte, elfogadják-e a beszámolót.

10/2012 (I. 24.) sz. határozatában a MGOÖ testülete 10 igen és 1 nem szavazattal elfogadta a
Reprojekt Kft. terveit a Görögség Háza felújítására.

Koranisz Laokratisz kérte, hogy a kiviteli tervekre írják ki a pályázatot.
Miliosz Nikolett felvetette, hogy nincs napirenden a pályázatírás.
Kollátosz Jorgosz azt mondta, hogy az egyebekben tárgyalják.
Cafaridu Polyxeni megkérdezte, mire írják ki a pályázatot.

Koranisz Laokratisz elmondta, hogy ezekre a tervekre, amit elfogadott a testület, írják ki a kivitelezést.
Megköszönte a mérnököknek a munkát.

11/2012 (I. 24.) sz. határozatában a MGOÖ testülete 11 igen szavazattal elfogadta, hogy 15
napon belül pályázatot írjanak ki a Görög Kultúra Háza felújítására most elfogadott tervek
kivitelezésére.

Cafaridu Polyxeni elment.
Koranisz Laokratisz kérte, hogy 15 napon belül döntsenek a beérkező pályázatoktól. Erről a testület az
alábbi módon döntött:

12/2012 (I. 24.) sz. határozatában a testület 11 igen szavazattal elfogadta, hogy a pályázatra
beérkező tervekről 15 naptári napon belül döntsenek.

Ο Λαοκράτης Κοράνης είπε ότι κάνανε το κτήριο και έκλεισε τη συνεδρίαση. (Koranisz
Laokratisz elmondta, hogy elkészítették az épületet, és bezárta az ülést.)

Budapest, 2012. február 14.

Koranisz Laokratisz
elnök

Miliosz Nikolett
jegyzőkönyv-hitelesítő

Mandzurakisz Szarandisz
jegyzőkönyv-hitelesítő

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata rendes üléséről 2012. február 21-én
kedden 17,30 órakor az Actor Hotelben.

Jelen vannak:

Koranisz Laokratisz
Kollátosz Jorgosz
Sianos Tamás
Atanasziu Alexisz
Bekiárisz Dimitrisz
Cafaridu Polixeni (20,03-kor távozott)
Dzindzisz Jorgosz
Kész Józsefné
Kukumtzi Natasa
Mantzurakisz Szarandisz
Miliosz Nikolett (20,00-kor távozott)
Mokalisz Maria Vasziliki (19,50-kor távozott)
Nikolaidisz Nikosz
Ondok Lászlóné
Szalimka Nafszika
Szopkóné Papakosztandisz Eleni

Hiányoznak:

Kalota Ágnes
Kanaki Elena
Kaparelisz Szpirosz
Németh Barbara Erzsébet
Pancsosz Alexandra

Ο Πρόεδρος, Λαοκράτης Κοράνης καλωσορίζει όλους τους παραβρισκόμενους, και τα μέλη και τους
ενδιαφερόμενους, και παρατήρησε ότι πάντα βλέπει τα ίδια πρόσωπα. Σύμφωνα με τον ονομαστικό
κατάλογο διαπίστωσε την απαρτία. Μερικοί στείλανε ηλεκτρονικό μήνυμα ότι δεν θα μπορέσουν να
έρθουν: Γιώργος Τζιντζής, Αλεξάνδρα Πάντσος, Άγνες Κάλοτα, που είναι άρρωστοι, o Σπύρος
Καπαρέλης έγραψε ότι έχει οικογενειακό πρόβλημα. (Az elnök, Koranisz Laokratisz üdvözli a
megjelenteket, a testület tagjait és az érdeklődőket, és megjegyezte, hogy mindig ugyanazokat az
arcokat látja. A jelenléti ív alapján megállapította a határozatképességet. Néhányan e-mailben
értesítették, hogy nem tudnak az ülésre jönni: Dzindzisz Jorgosz, Pancsosz Alexandra, Kalota Ágnes
betegek, Kaparelisz Szpirosznak családi problémái vannak.) Μετά πρότεινε για πρακτικογράφο την
Edit Vengrinyák. (Ezután javasolta jegyzőkönyv-vezetőnek Vengrinyák Editet.) Erről a következőképpen
szavaztak:

13/2012 (II. 21.) sz. határozatában a MGOÖ testülete egyhangúlag megválasztotta Vengrinyák
Editet jegyzőkönyvvezetőnek.

Ο Λαοκράτης Κοράνης μετά παρακάλεσε να προταθούν τα μέλη για επικυρωτές των πρακτικών.
(Koranisz Laokratisz ezután kérte, hogy tegyenek javaslatot jegyzőkönyv-hitelesítőkre.)
Cafaridu Polyxeni kérte, hogy ő lehessen az egyik hitelesítő.
Ο Λαοκράτης Κοράνης δεν πρότεινε την Πολζυξένη Τσαφαρίδου, γιατί ο δικηγόρος έπρεπε να πάει
στο γραφείο εργασίας της δύο φορές, για να υπογράψει τα πρακτικά. Έτσι δεν μπορεί να γίνει, δεν
θέλει να φτάσουν εκεί. Είναι η μόνη που θέλει να είναι μέσα σε 15 μέρες υπογεγραμμένα τα
πρακτικά. Εκείνος δεν την προτείνει. (Koranisz Laokratisz nem javasolta Cafaridu Polyxenit, mivel az
ügyvédnek kellett kétszer elmennie Polyxeni munkahelyére, hogy aláírja a jegyzőkönyvet. Nem
szeretné, ha megint eljutnának odáig. Ő az egyetlen, aki ragaszkodik ahhoz, hogy 15 napon belül alá
legyen írva a jegyzőkönyv.)
Ο Γιώργος Κολλάτος πρότεινε τον Αλέξη Αθανασίου. (Kollátosz Jorgosz Athanasziu Alexiszt javasolta.)
Szopkóné Papakosztandi Eleni javasolta Kukumtzi Natasát.
Ezek után az alábbi módon szavaztak a hitelesítőkről:

14/2012 (II. 21.) sz. határozatában a MGOÖ testülete 5 igen és 10 tartózkodás szavazattal nem
választotta meg Cafaridu Polyxenit jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

15/2012 (II. 21.) sz. határozatában a MGOÖ testülete 10 igen és 5 tartózkodás szavazattal
megválasztotta Kukumtzi Natasát jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

16//2012 (II. 21.) sz. határozatában a MGOÖ testülete 11 igen és 4 tartózkodás szavazattal
megválasztotta Atanasziu Alexiszt jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Ο Λαοκράτης Κοράνης μετά ανακοίνωσε την ημερήσια διάταξη, και ευχαρίστησε θερμά την δουλειά
της Νικολέτας Μιλίου. (Koranisz Laokratiszezután ismertette a napirendet, és megköszönte Miliosz
Nikolett munkáját.)

1.) A 2011. évi CLXXXIX. számú a nemzetiségek jogairól szóló törvény értelmében az SZMSZ
módosítása illetve hatályosítása
Előterjesztő: MGOÖ elnök
Előkészítéséért felelős: Jogi Bizottság
Előadó: Miliosz Nikolett, a Jogi Bizottság elnöke

2.) A Görög Kultúra Háza Nonprofit Közhasznú Kft. megüresedett igazgatói posztjának betöltése
Előterjesztő: MGOÖ elnök
Előkészítéséért felelős: MGOÖ elnök
Előadó: MGOÖ elnök

3.) A 82/2010 (VII. 23.) sz. határozat végrehajtása: a fennmaradó pénzösszeg átutalása a Görög
Kultúra Háza Nonprofit Közhasznú Kft. számára
Előterjesztő: MGOÖ elnök
Előkészítéséért felelős: MGOÖ elnök
Előadó: MGOÖ elnök

4.) A 111/2011 (VI. 21.) sz. határozat végrehajtása alapján Kanaki Lefter hivatalvezető
munkaviszonyának megszüntetése
Előterjesztő: MGOÖ elnök
Előkészítéséért felelős: Dr. Topuzidisz Dimitrisz
Előadó: Dr. Topuzidisz Dimitrisz

Ο Γιώργος Κολλάτος πρότεινε να μπει το τέταρτο θέμα στην πρώτη θέση. (Kollátosz
Jorgosz javasolta, hogy a negyedik napirendi pont legyen az első.)
Ο Λαοκράτης Κοράνης τον παρακάλεσε να δεχτούν πρώτα την ημερήσια διάταξη. (Koranisz
Laokratisz javasolta, hogy a negyedik napirendi pontot tegyék az első helyre.)

17/2012 (II. 21.) sz. határozatában a MGOÖ testülete 14 igen és 1 tartózkodás szavazattal
elfogadta az alábbi napirendet:

1.) A 2011. évi CLXXXIX. számú a nemzetiségek jogairól szóló törvény értelmében az SZMSZ
módosítása illetve hatályosítása
Előterjesztő: MGOÖ elnök
Előkészítéséért felelős: Jogi Bizottság
Előadó: Miliosz Nikolett, a Jogi Bizottság elnöke

2.) A Görög Kultúra Háza Nonprofit Közhasznú Kft. megüresedett igazgatói posztjának
betöltése
Előterjesztő: MGOÖ elnök
Előkészítéséért felelős: MGOÖ elnök
Előadó: MGOÖ elnök

3.) A 82/2010 (VII. 23.) sz. határozat végrehajtása: a fennmaradó pénzösszeg átutalása a Görög
Kultúra Háza Nonprofit Közhasznú Kft. számára
Előterjesztő: MGOÖ elnök
Előkészítéséért felelős: MGOÖ elnök
Előadó: MGOÖ elnök

4.) A 111/2011 (VI. 21.) sz. határozat végrehajtása alapján Kanaki Lefter hivatalvezető
munkaviszonyának megszüntetése
Előterjesztő: MGOÖ elnök
Előkészítéséért felelős: Dr. Topuzidisz Dimitrisz

Előadó: Dr. Topuzidisz Dimitrisz

Ο Γιώργος Κολλάτος πρότεινε να μπει το τέταρτο θέμα στην πρώτη θέση. (Kollátosz
Jorgosz javasolta, hogy a negyedik napirendi pontot tegyék az első helyre.)
Miliosz Nikolett kérte, hogy maradjon az első napirendi pont a helyén, mert beteg, és ennek tárgyalása
után szeretne hazamenni.
Kollátosz Jorgosz erre azt válaszolta, hogy 5 perc alatt végeznek.
Cafaridu Polyxeni azt javasolta, hogy a negyedik napirendi pontot ne tárgyalják a kormányhivataltól
érkezett állásfoglalás alapján.
Az alábbi módon szavaztak a napirendi pont áthelyezéséről:

18/2012 (II. 21.) sz. határozatában a MGOÖ testülete 9 igen és 6 nem szavazattal úgy döntött,
hogy a negyedik napirendi pontot az első helyre teszik, és azt tárgyalják meg először.

Koranisz Laokratisz megállapította, hogy az első napirendi pont Kanaki Lefter ügyének tárgyalása lesz.
Az SZMSZ-ben az áll, hogy az érintett kérhet zárt ülést, de nem kötelező. Elvonulhatnak egy másik
terembe, ha így kívánja a testület, hogy megtartsák a zárt ülést. Elő van készítve egy másik terem a zárt
ülés megtartására, ha Kanaki úr eljött volna az ülésre és kérte volna a zárt ülést, aki különben tegnap
óta betegállományban van megint. Megkérdezte, ki van amellett, hogy zárt ülés legyen, de senki sem
emelte fel a kezét, ekkor azt mondta, hogy nyílt ülés lesz. Elmondta, hogy az első napirendi pont a
111/2011 (VI. 21.) sz. határozat alapján Kanakis Lefteris hivatal munkaviszonya megszüntetésének
kezdeményezése. Körbeadta Kanakis Lefteris munkaköri leírását (1. Melléklet). Megkapták a
kormányhivatal álláspontját is (2. Melléklet), melyben az szerepel, hogy a mindenkori hivatalvezetőt a
testület nevezi ki, és csak a testületnek van joga felmenteni. Átadta a szót az ügyvédnek.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz elmondta, hogy 2012. január 24-én volt a legutóbbi testületi ülés, melyen
Kanakis úr megjelent, és sok mindent mondott, mely jegyzőkönyvbe került. A jegyzőkönyv elkészült,
melyet a hitelesítők aláírtak. Ez rögzíti azokat a kifejezéseket, melyek ott elhangzottak. Amikor az elnök
úr elolvasta az elkészült jegyzőkönyvet, melyet a hitelesítők aláírtak, hozzá fordult, hogy kikérje a
véleményét. Az ügyvéd úr véleménye az volt, hogy nagyon súlyos kifejezések hangzottak el az ülésen,
függetlenül attól, hogy amikor itt voltak, mindegyikük hallotta, hogy miket mondott. Megkérte az
elnök őt, hogy konzultáljon munkajogásszal. Ez is megtörtént, a munkajogász azt mondta, hogy ez
pontosan kimeríti a munka törvénykönyve 96.§-ában foglalt okokat, melyek szerint vele rendkívüli
felmondással megszüntethető az önkormányzatnál fennálló munkaviszonya. Idézte a 96.§ ide
vonatkozó bekezdését: „… illetve a munkavállaló a munkaviszonyt rendkívüli felmondással
megszüntetheti, ha a másik fél egyébként olyan magatartást tanúsít, ami a munkaviszony fenntartását
lehetetlenné teszi… Ha a rendkívüli felmondás jogát testület jogosult gyakorolni, a tudomásszerzés
időpontjának azt kell tekinteni, amikor a rendkívüli felmondás okáról a testületet, mint a munkáltatói
jogkört gyakorló szervet tájékoztatják.” Ez történik most. Olvasna egy pár mondatot az előző ülés
jegyzőkönyvéből, melyek bőven kimerítik a fenti tényállást: „Kanaki Lefter közbekiabált, hogy pontosan
fogalmazzon, azért, mert Bulgáriában végzett, még megtanulhatott volna számolni. … Kanaki Lefter azt
mondta, az elnök nem ismeri a törvényt. … Kanaki Lefter erre azt mondta, hogy a törvényességet be
kell tartani. Azért van itt, hogy betartassa a törvényességet, mint hivatalvezető. … Kanaki Lefter ekkor

beszólt az elnöknek: nem ismered a törvényt, öreg. … Kanaki Lefter erre azt mondta, hogy mint
hivatalvezetőnek, kötelessége bejelenteni, ha törvénytelenséget fedez fel. Koranisz Laokratisz arról volt
híres, hogy a hazudós Leo, így ismerik őt a magyarok. … A törvényességet be kell tartani, nem diktatúra
van. … Kanaki Lefter erre azt mondta, rekesszék be az ülést, arcátlan és példátlan dolog történt a
görögség történetében. … Kanaki Lefter erre azt mondta, dehogynem, nem kommunista rendszer van
itt, hogy az elnök diktáljon, és különben is, nem diktatúra van, mint közismert, a hazudós Leo. … Kanaki
Lefter elmondta, hogy Topuzidisz úr fog következni. … Kanaki Lefter azt mondta, hogy 3 éve megvették
a Börzsöny utcai ingatlant, és az elnök semmit sem tett. … Δεν ντρέπεσαι ρε αλήτη; Nem szégyelled
magad, te csavargó? Hozzátette, hogy ez egy ilyen ember, ilyen kommunisták voltak. … Ο Λευτέρης
Κανάκης φώναξε ότι ο Λαοκράτης έκλεβε. Kanaki Lefter azt kiabálta, hogy Laokratis lopott.” Nem
akarja tovább sorolni ezeket a mondatokat, de ezekből egy is elég lenne egy munkaviszony
megszüntetéséhez. Amit felolvasott, 13 volt, és még van kb. 10 ilyen, az összesen 23. Cafaridu Polyxeni
kérdésére elmondta, hogy a jegyzőkönyv nyilvános, ami be fog kerülni feltehetőleg a bíróságra is,
hiszen ezzel kell alátámasztani. Elmondaná, hogy a munka törvénykönyve 3.§-a arról szól, hogy a jogok
gyakorlása és a kötelességek teljesítése során a munkáltató és a munkavállaló a jóhiszeműség és a
tisztesség követelményeinek megfelelően kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Ilyen
kifejezések és ilyen magatartás alapján Polyxeni szerint együtt tud működni a két ember? Ki a
hivatalvezető felettese? Ki a munkáltatói jogkör gyakorlója? Az elnök. Akkor most mi lesz? Kirúgja a
hivatalvezető az elnököt, és folytatja a hivatal irányítását? Miről van szó? Szeretné meghallgatni
Cafaridu Polyxeni érvelését.
Cafaridu Polyxeni elmondta, hogy megkapta a munkaköri leírást, melyben meg vannak adva a
feladatok.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz megszakította, és elmondta, hogy két malomban őrölnek. Arról beszélnek,
hogy mi a törvénysértés ebben az esetben. Hogyan sértette meg egy munkavállaló a munkáltatójával
szemben a munka törvénykönyvében foglaltakat. Nem arról akar most beszélni, hogy Kanakis Lefteris
2008-as munkaköri leírásában mi van. Ezért mondta az elnöknek is, hogy ne arról beszéljenek, van-e
diplomája a hivatalvezetőnek. A mostani előterjesztés nem erről szól, hanem azokról a súlyos
kifejezésekről, melyek 2012. január 24-én elhangzottak. Ez kimeríti a rendkívüli felmondás esetét.
Cafaridu Polyxeni szerint Kanaki Leftert megilletik azok a jogok, hogy jelen legyen, és amikor
határoznak, meg legyen hallgatva. A testület zárt ülést tarthat az érintett kezdeményezésére. Az előző
testületi ülésen itt volt Kanaki Lefter, és azt mondta, hogy zárt ülést kér az ügyével kapcsolatban.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz szerint ne keverjék össze a két dolgot. Idézett a munka törvénykönyvéből: „A
munkáltatónak a rendkívüli felmondás közlése előtt lehetőséget kell adnia a munkavállalónak a
tervezett intézkedés indokainak megismerésére, és a vele szemben felhozott kifogások elleni
védekezésre, kivéve, ha az eset összes körülményeiből következően ez a munkáltatótól nem várható
el.” Ez az az eset.
Cafaridu Polyxeni szerint ez játék a szavakkal.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz szerint ez nem játék, hanem a munka törvénykönyve mondja. Ez jogkérdés.
Ezért van a Fővárosi Munkaügyi Bíróság. Ha valaki nem ért egyet az itt hozott döntéssel, elmehet vele a
munkaügyi bíróságra.
Cafaridu Polyxeni szerint az egész ügy olyan, mint a rétestészta. A cirkusz eleje úgy kezdődött, hogy
megtörtént az elnökválasztás, bizonyos okok miatt az elnök és a hivatalvezető között kitört a háború.
Burulitisz … a hallgatóság soraiból közbeszólt, hogy most nem ez a téma, hanem az, hogy Kanakis
miket mondott az előző testületi ülésen.

Koranisz Laokratisz erre kérte Burulitisz urat, hadd beszéljen Polyxeni.
Cafaridu Polyxeni elmondta, hogy egy előző ülésen az elnök azt mondta, hogy a hivatalvezető nem
felel meg azoknak a követelményeknek, melyek egy hivatalvezetői poszt betöltésére alkalmassá teszik.
Ez volt az indok végig, hogy azért nem lehet hivatalvezető. Gyakorlatilag fekete seggű lett a
hivatalvezető, és minden áron el akarták paterolni és ki akarták rúgni. Ezek után odáig fajult a dolog,
hogy állásfoglalást kértek a Kormányhivataltól, nem tudja ki kérte. Erre Topuzidisz úr emlékeztette,
hogy a testület kérte. Azért kérték, hogy döntse el a kormányhivatal. Erre az elnök és Topuzidisz úr
helyesbítettek, nem dönt a Kormányhivatal, csak állást foglal. A Kormányhivatal állásfoglalása azt írja le
feketén-fehéren, hogy nem lehet ilyen indok alapján, hogy nincs diplomája, az állásából elbocsátani.
Ezek után ment a jogi hercehurca, januárban felvette a munkát, nehezményezte, hogy olyan helyzetbe
hozták a munkahelyén, hogy nem tudta elvégezni a munkáját. Ma pedig azzal jön az elnök és az
ügyvéd, hogy azért kell elbocsátani, mert a jegyzőkönyvben ezek meg ezek hangzottak el. Ez nem egy
korrekt dolog.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz megkérdezte, korrekt dolog-e az, ahogy Kanakis beszél a munkaadójával.
Cafaridu Polyxeni elmondta, hogy ahogy Laokratisz vele beszél, úgy a saját gyerekeivel nem beszél ő. A
stílussal van baj. Akinek fel akarnak mondani, nincs itt, hogy megvédje magát, és elmondja az ő
indokait.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz idejöhetett volna, de erre való a bíróság. Nem kell megidézni és idehívni őt. A
rendkívüli felmondásnak pont ez a lényege. Ha nem várható el a munkáltatótól, hogy őt hallgassa meg,
akkor nem kötelező meghallgatni.
Koranisz Laokratisz 18:00 órakor zárt ülést rendelt el, megkérte a vendégeket, fáradjanak ki.
Dzovairi Polyxeni megkérdezte, kiket képvisel a testület. Kérte az elnököt, válaszoljon neki.
Burulitisz … elmondta, hogy 30 évig nem is volt Cafaridu Polyxeni a görögök között.
18,22 perckor véget ért a zárt ülés, és a vendégeknek a terembe való visszatérése után folytatódott a
nyílt ülés.
Ezután rátértek a nyílt ülés első napirendi pontjának megtárgyalására, ami az SZMSZ módosítása volt.
Az elnök átadta a szót Miliosz Nikolettnek.
Miliosz Nikolett megjegyezte Kollátosz Jorgosznak, hogy az 5 percből 55 perc lett.
Kollátosz Jorgosz elmondta, hogy Niki a testületnek köszönje meg, ő csak felvetette.
Miliosz Nikolett mindenkinek megköszönte, aki miatt itt kellett ülnie 55 perccel tovább. Elmondta, hogy
az országgyűlés hatályon kívül helyezte az 1993. évi LXXVII. törvényt a nemzeti és etnikai kisebbségek
jogairól, és ezt váltotta a 2011. évi CLXXIX. Törvény. Ebben néhány kardinális kérdés és elnevezés
változott, amit mindenképpen ki kellett cserélni, illetve néhány olyan szabályozás, mely alapján teljes
rendelkezéseket vettek át. E-mailen is kapott javaslatokat, ezeket név nélkül fogja említeni. Ha van
megjegyzés, tegyék meg. Az egyik legjelentősebb változás a ’kisebbség’ szónak a ’nemzetiség’ szóra
való váltása, mely jelentésben nem nagy változás, de mindenhol ki kellett cserélni. A másik pedig az,
hogy az MGOÖ szerve nem a ’képviselő testület’, hanem a ’közgyűlés’. Sorba menne, kéri, hogy ahogy
egy éve is tették, fejezetenként fogadják el az SZMSZ-t. A február 28-ai ülés napirendjén szerepel a
bizottságok megszavazása. Erről most kell szót ejteni, mert az SZMSZ mellékletét képezi a
bizottságokról szóló tájékoztatás. Ennek most kell megszületnie, hogy az SZMSZ-t továbbítani lehessen
a kormányhivatal felé.

A Preambulumban az alábbi változtatások, hatályosítások történtek:



A kisebbség szó helyére a nemzetiség került.
A régi helyére bekerült a megváltozott elnevezés és törvényi hivatkozás: „A Magyarországi Görögök
Országos Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. tv. (továbbiakban: Njtv.)”
I. fejezet:



A régi jogszabályt, mely alapján megalakult a testület, nem változtatták meg, de e mögé illesztették az
alábbi törvényi hivatkozást: „mely a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és
Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai alapján működik.”
A 2.§ (1)-ben a kisebbség szó helyére a nemzetiség került.



23/2012 (II. 21.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése egyhangúlag elfogadta a Szervezeti és
Működési Szabályzat I. fejezetét.

Ezután áttértek a II. fejezet tárgyalására, ahol az alábbi változások történtek:







A 3.§ a) pontjában kisebbség szó helyére a nemzetiség került.
Az e) pont kiegészült az alábbi szóval: „e) A közgyűlés a feladat- és hatáskörét az át nem ruházható
hatáskörök kivételével az elnökére, bizottságaira,hivatalára, valamint – törvényben meghatározottak
szerint – társulására átruházhatja.”
A 4.§-ban a kisebbségi oktatás helyére a „görög nemzetiségi oktatás” került, illetve a
’kisebbségi feladatok’ helyére a ’nemzetiségi feladatok’ kifejezés került.
A NEKH törvényre való hivatkozás kikerült a paragrafusból.
A MGOÖ hatásköréről új törvényi rendelkezések kerültek be:
„5.§ Az országos önkormányzat hatáskörét különösen a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi
CLXXIX. törvény vonatkozó rendelkezései, illetve Magyarország mindenkor hatályos
jogszabályainak az országos nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezései
határozzák meg.
6.§. A közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe tartoznak mindazon hatáskörök, melyeket az
Njtv. illetve Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai annak nyilvánítanak.
7. §. Az Önkormányzat hatályos jelen SZMSZ szerint alapított intézményei:”

24/2012 (II. 21.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése egyhangúlag elfogadta a Szervezeti és
Működési Szabályzat II. fejezetét.

Ezután áttértek a III. fejezet tárgyalására, amely a bizottságokkal foglalkozik, ahol az alábbi változások
történtek:



A 8.§. (1)-ben a képviselőtestület szó helyére közgyűlés kerül.
A bizottságok is összevonásra kerültek a 9.§. (1)-ben:
„Bizottságok – 1. számú javaslat



Pénzügyi Bizottság





Jogi és Etikai Bizottság
Kulturális, Oktatási, Ifjúsági, Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság
Vagyonnyilatkozat Kezelő Bizottság
A Mandátumvizsgáló Bizottság ad hoc bizottságként működik.”
A bizottságokhoz az alábbi magyarázatokat fűzte: a Pénzügyi Bizottság magában foglalja a korábbi
Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot, a Vagyonkezelő Bizottságot és a Leltározó és Selejtező Bizottságot. Az
elnevezéséről a törvény rendelkezik. A Jogi és Etikai Bizottság változatlan. A Kulturális, Oktatási,
Ifjúsági, Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságnak a nevéből is látszik, hogy elég sok bizottság
került összevonásra. A Vagyonnyilatkozat Kezelő Bizottságnak is léteznie kell. A Mandátumvizsgáló
Bizottság ad hoc bizottságként működik, és akkor látja el a feladatát, amikor új képviselő beiktatására
kerül sor.



A 10.§-ban cserére került a törvényre való hivatkozás: „a nemzetiségek jogairól szóló, 2011.évi
CLXXIX. törvényben meghatározott keretek között.”
Megkérdezte, van-e valami más javaslat a bizottságok elnevezésére vagy összevonására.
Cafaridu Polyxeni elmondta, nem érti, hogy a Pénzügyi és a Vagyonkezelő Bizottságnak mi köze
egymáshoz, szerinte nem passzolnak össze.
Kukumtzi Natasa szerint a Pénzügyi Bizottság felel az önkormányzat vagyonáért is.
Miliosz Nikolett elmondta, hogy az új törvény a Pénzügyi Bizottságról rendelkezik, az összevonásról
nem.
Koranisz Laokratisz félt attól, nehogy parttalan vita legyen. Minden bizottság rendelkezik egy elnökkel.
Ők elkövettek egy hibát, amire Cafaridu Polyxeni szerencsére rávilágított, amikor nem kapta meg a
megemelt tiszteletdíját. Annak idején úgy határoztak, hogy négy bizottság kap tiszteletdíjat. Ezt
megnevezték, miközben az SZMSZ-ben 6 bizottságot jelöltek meg. Közte volt a Vagyonkezelő
Bizottság is. Erre akkor jöttek rá, amikor Cafaridu Polyxeni megkereste a könyvelőt, hogy miért csak
30.000 Ft-ot kap, és miért nem 40.000 Ft-ot. Ezzel rávilágított arra, hogy rossz az SZMSZ, mely egy
pontjában megjelöli a hat bizottsági elnököt, máshol meg azt mondják, hogy négy bizottsági elnök
kap megemelt tiszteletdíjat. Ezért azt javasolták, hogy ne legyen több a kiadás, mivel eleve a
költségvetésben is így számoltak, 4 fővel. Kérte, fogadják el a bizottságok számának csökkentését,
mivel a legtöbb nem is dolgozik, az Ifjúsági és Sportbizottság meg sem alakult, még csak nem is
ülésezett soha.
Miliosz Nikolett értette a kérdésben felvetett probléma lényegét, hogy egyazon bizottság
vagyonkezeléssel és pénzügyi ellenőrzéssel foglalkozhat-e, mert ez tényleg elég ellentétes.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz elmondta, hogy előző nap tanulmányozta az örmények SZMSZ-ét, náluk a
pénzügyi és a vagyonkezelő bizottság egyben van. A legtöbb nemzetiségnél 3 bizottság van, van ahol
csak kettő. Az oktatás a legfontosabb, mert az alaptörvény és a nemzetiségekről szóló törvény is erre
helyezi a hangsúlyt. Ők is azért kapják a támogatást, hogy az anyanyelvüket, kultúrájukat ápolják. A
pénzügyi ellenőrzés pedig egy másik sarkalatos dolog.
Papakosztandi Elena megkérdezte, hogy a többi bizottság megszűnik-e.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz erre azt mondta, hogy amik összetartoznak, össze lettek vonva.
Sianos Tamás elmondta, hogy a bizottságok létszámát emelték. A Pénzügyi Bizottságba az alábbi
személyeket javasolta: Kukumtzi Natasa, Ondok Lászlóné, Cafaridu Polyxeni, Thomou Anna,
Prodromidisz Péter.

Koranisz Laokratisz megkérdezte, hogy a felsorolt személyek elfogadják-e jelölésüket a bizottságba,
akik elfogadták a jelölést.
Cafaridu Polyxeni megkérdezte, minek ennyi bizottsági tag, miért kell öt ember.
Sianos Tamás erre azt mondta, összevontak több bizottságot, ezért emelték a létszámot.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy nagyon jól dolgozott a Pénzügyi Bizottság, a Vagyonkezelő
Bizottság és a Selejtező Bizottság, mely Prodromidisz Péter nevéhez fűződik. Ő heteken keresztül
mindent, ami az önkormányzatban van, leltárba vett. Nagyon meg van vele elégedve, kell, hogy valaki
dolgozzon is, kétkezi munkát végezzen.
Sianos Tamás elmondta, hogy a Jogi és Etikai Bizottság tagjai Miliosz Nikolett, dr. Kalota Ágnes és Dr.
Szalimka Nafszika. Ezután hozzátette, hogy dr. Kalota Ágnes 8 hónapja nem jelent meg a testületi
üléseken, javaslatokat kér a helyére.
Kollátosz Jorgosz megjegyezte, hogy a Jogi és Etikai Bizottságban egész évben két ember dolgozott, de
legtöbbet Miliosz Nikolett. Az elnökség nagyon meg van elégedve a munkájával. Nafszika is sokat
dolgozott. Megkérdezte a testületet, hogy egy olyan ember, aki soha nem tiszteli meg az üléseiket,
hogyan dolgozzon egy bizottságban? Már 8 hónapja nem jelent meg.
Koranisz Laokratisz megkérdezte a Jogi Bizottság jelen lévő tagjait, elfogadják-e a jelölést. Miután
elfogadták, dr. Kalota Ágnes helyére Atanasziu Alexiszt javasolta.
Atanasziu Alexisz nem fogadta el a jelölést, mivel az érdeklődési köre miatt könnyebben tud a
harmadik bizottságban dolgozni.
Koranisz Laokratisz javaslatokat kért. Megkérdezte Nikolaidisz Nikoszt, aki nem vállalta, majd külsős
tagként végül javasolta dr. Topuzidisz Dimitrisz ügyvédet. Ezek után kérte, szavazzanak a bizottság
tagjairól.

25/2012 (II. 21.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése egyhangúlag elfogadta, hogy az alábbi
személyek legyenek a Jogi és Etikai Bizottság tagjai:
Miliosz Nikolett
Dr. Szalimka Nafszika
Dr. Topuzidisz Dimitrisz (külsős)

Sianos Tamás ezután áttért a Kulturális, Oktatási, Sport, Ifjúsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
tagjainak ismertetésére. Az alábbi jelölteket sorolta fel: Szopkóné Papakosztandi Eleni, Mandzurakisz
Szarandisz, Nikolaidisz Nikosz, Atanasziu Alexisz, Kaparelis Spyros, Bekiárisz Dimitrisz, Prodromidisz
Nikosz.
Koranisz Laokratisz megkérdezte a jelenlévő tagokat, hogy elfogadják-e a jelölést, mindenki elfogadta
Bekiárisz Dimitrisz kivételével. Megkérdezte, szeretne-e e még valaki dolgozni a bizottságban.
Jelentkezett még Mokali Maria és Dzovairi Polyxeni. Erről az alábbi határozat született:

26/2012 (II. 21.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése 14 igen és 1 tartózkodás szavazattal
elfogadta, hogy az alábbi személyek legyenek a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági, Sport és Társadalmi
Kapcsolatok Bizottság tagjai:
Szopkóné Papakosztandi Eleni
Mandzurakisz Szarandisz
Nikolaidisz Nikosz
Atanasziu Alexisz
Mokalisz Maria
Dzovairi Polyxeni (külsős)
Prodromidisz Nikosz (külsős)

Koranisz Laokratisz elmondta, hogy a költségvetésbe ennek a három bizottság elnökének a megemelt
tiszteletdíja van beépítve. Elhangzott az a javaslat, hogy a Jogi Bizottságot vonják össze a
Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsággal. Erről a következő határozat született:

27/2012 (II. 21.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése egyhangúlag elfogadta, hogy a Jogi
Bizottsághoz csatolják a Vagyonkezelő Bizottságot is, melynek neve ezáltal Jogi és
Vagyonkezelő Bizottságra változik.

Miliosz Nikolett ezután folytatta a beszámolóját az SZMSZ-ben javasolt változásokról, melyek a III.
fejezetet érintették:



A 10.§ (1)-ben a törvényi hivatkozást kellett hatályosítani: „a nemzetiségek jogairól szóló, 2011.évi
CLXXIX. törvényben meghatározott keretek között.”
Kikerült a (2) bekezdés.

28/2012 (II. 21.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése egyhangúlag elfogadta a Szervezeti és
Működési Szabályzat III. fejezetét.

Ezután rátértek a IV. fejezet tárgyalására, amely az önkormányzat működésével foglalkozik:



A 13.§ (2) bekezdésbe bekerült az alábbi szó: „Az alakuló ülést – az elnök megválasztásáig –
a jelenlévő legidősebb önkormányzati képviselő, mint korelnök vezeti.”
A (3) bekezdésből kikerült a NEKH törvényre való hivatkozás.














Az (5) bekezdés módosult a következőképpen, amely idézet a törvényből: „Az alakuló ülésen a
nemzetiségi önkormányzat a testületének tagjai közül megválasztja az önkormányzat elnökét,
elnökhelyettesét, bizottsága tagjait, megalkotja szervezeti és működési szabályzatát, dönt a
tiszteletdíjakról, illetményekről. Az alakuló ülés akkor tekinthető megtartottnak, ha a
tisztségviselők, de legalább az elnök megválasztására sor került.”
A (7) bekezdésben a kisebbségi szót a nemzetiségi váltotta, illetve bekerült a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség határideje: „majd minden év január 31-ig vagyonnyilatkozatot tesz.”
A 14.§ (3) bekezdésében a képviselőtestület szót váltotta a „közgyűlés”.
A közmeghallgatásra vonatkozóan az első bekezdés a következő módon módosult: miután a
közmeghallgatáson bárki részt vehet, a ’görög származásúak’ helyett bekerült az alábbi szöveg: „16.§.
(1) A közgyűlés évente legalább egy alkalommal, előre meghirdetett időpontban közmeghallgatást
tart, amelyen a megjelentek közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.”
A (2) bekezdés kikerült: „(2)Ha legalább 100 választópolgár írásban kezdeményezi a választópolgárok
nagy részét érintő kérdéskör megvitatását, a kezdeményezés előterjesztését követő rendes ülésen a
Testületi ülésnek a közmeghallgatást el kell rendelnie, és azt a kezdeményezéstől számított 30
(harminc) napon belül meg kell tartani.”
Az új (2) a közmeghallgatásról való értesítés időpontjáról szól: „(2) A közmeghallgatás időpontjáról,
helyszínéről és témájáról a választópolgárokat legalább15 (tizenöt) nappal előbb a közzétételi
helyszíneken, valamint az önkormányzat lapja és önkormányzat honlapja útján értesíteni kell.”
Elmondta, hogy ez nagyon fontos, mert most sem értesítették őket időben a közmeghallgatásról.
És létrejött egy új (3) bekezdés: „(3) A közmeghallgatáson az MGOÖ testülete tagjainak
határozatképes számban jelen kell lenniük.”
A munkatervről szóló 17.§ (2) bekezdésében a kisebbségi szót nemzetiségi váltotta fel.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy az újsággal ment ki a meghívó.
Miliosz Nikolett erre azt mondta, hogy a régi SZMSZ-ben az szerepelt, hogy 7 nappal korábban kell
megkapniuk a meghívót, ami kedden érkezett meg, és vasárnap volt a közmeghallgatás. Egyébként a
munkatervben is benne van a közmeghallgatás időpontja, onnan is lehet tudni. Ezután folytatta a
beszámolót:
Az ülések nyilvánosságánál a törvényből idéz a 19.§ a zárt ülésekkel kapcsolatosan:



„(1) Az Önkormányzat zárt ülést tart a következő ügyekben:
a) összeférhetetlenségi,
b) kitüntetési ügy tárgyalásakor,
c) vagyonnyilatkozati eljárás és
d) fegyelmi büntetés kiszabása során.
(2) A testület zárt ülést tarthat az érintett kezdeményezése alapján
a) választás,
b) kinevezés,
c) felmentés,
d) vezetői megbízás, megbízás visszavonása,
e) fegyelmi eljárás megindítása,

f) állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor.
















érdeket

(3) A testület zárt ülést rendelhet el, ha a nyilvános tárgyalás üzleti
sértene.

túl

(4) A testület zárt ülést tart, ha az e törvényben meghatározott eseteken
törvény az ügyet érintően a nyilvánosságot kizárja.”

A 20.§ (1) bekezdése a zárt ülésen való részvételt szabályozza: „20. §. (1) A zárt ülésen a nemzetiségi
önkormányzat tagjai, az országos nemzetiségi önkormányzati hivatal vezetője, továbbá
meghívása esetén az érintett és a szakértő vesz részt. Az érintett meghívását törvény kötelezővé
teheti. ”
A (2) bekezdésbe az alábbi módosítás kerül be a jegyzőkönyv készítéséről: „(2) A zárt ülésről külön
jegyzőkönyvet kell készíteni. E jegyzőkönyv készítésére egyebekben a nyilvános ülés
jegyzőkönyvére vonatkozó szabályok az irányadóak.”
A (3) bekezdésben az 1992. évi LXIII. törvényt váltotta az alábbi: „(3) A külön törvény szerinti közérdekű
adat és a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása esetén is
biztosítani kell az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény alapján.”
A 21.§-ban és annak (1) b) pontjában a képviselőtestület szót váltotta a „közgyűlés”.
Bekerült egy nagyon fontos, új bekezdés: „(5) Előterjesztés: az adott napirendi ponthoz
kapcsolódó, annak tárgyalását előkészítő, a döntéshez szükséges információkat, javaslatokat, a
tárgyalást segítő, azt megelőző beszámolókat, döntési alternatívákat tartalmazó írásos anyag.”
Ez nagyon fontos, a mai napon sincs a második napirendi ponthoz írásos előterjesztés.
Az alábbi pontokban a képviselőtestület szót váltotta a „közgyűlés”: 22.§ (3) és (4), 23.§ (2), (3), (4), (5),
(6), (7).
Az ülés vezetésével kapcsolatban olyan változtatás történt, hogy a törvény már nem rendelkezik arról,
hogy az elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettesnek kell azt levezetnie, hanem olyan
személynek, akit az SZMSZ meghatároz. Ezért Topuzidisz Dimitrisszel az alábbi javaslatot tették: „24.
§ (1) A közgyűlést az Elnök, akadályoztatása vagy a tisztség ideiglenes betöltetlensége esetén a
közgyűlés által a konkrét közgyűlésre egyszerű többséggel megválasztott, annak levezetésére
megfelelő ismeretekkel rendelkező, nagykorú, görög nemzetiséghez tartozó személy vezeti. A
levezető elnök feladatai:”
Ez esetenkénti szavazást jelent, és fontosnak tartották azt, hogy rendelkezzen megfelelő ismeretekkel
ahhoz, hogy egy ülést le tudjon vezetni.
Az (1) és (3) bekezdésben a képviselőtestület szót váltotta a „közgyűlés”
A (2) bekezdésben az elnök szót váltotta a „levezető elnök”.
Koranisz Laokratisz azt javasolta, hogy az elnök helyett a két alelnök lehessen a levezető elnök,
ellenkező esetben ne lehessen megtartani az ülést.
Miliosz Nikolett elmondta, hogy ezt a törvény már nem így szabályozza.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz elmondta, hogy a két javaslat nem mond ellent egymásnak. Alapvetően az
elnök vezeti le, de ha pl. az alelnök fáradt, nincs jó formában, akkor az vezesse le, aki a legjobb
formában van, és akiről a testület úgy érzi, hogy le tudja vezetni. A rugalmasság fontos. A jó szándék
vezérelte a Jogi Bizottságot az SZMSZ ilyen irányú módosításában, nem az, hogy valakiket háttérbe
szorítsanak.
Miliosz Nikolett elmondta, hogy senkitől semmilyen jogosítványt nem akarnak elvenni. De a testületben
vannak még olyan emberek, akik rendelkeznek azokkal a szükséges ismeretekkel, hogy levezessenek

egy ülést. Ezt azért találták ki Dimtitrisszel, mert előfordulhat, hogy a két elnökhelyettes is beteg vagy
akadályoztatva van, vagy érintett, és vannak olyan képviselők, akik vidékről járnak fel, ne maradjon el
az ülés emiatt, ne játsszanak egymás idejével.
Kollátosz Jorgosz szerint ez nagyon ritkán fordul elő.
Miliosz Nikolett szerint attól még előfordulhat.
Koranisz Laokratisz szerint ezzel az a baj, hogy jogilag ugyanazt a precedenst teremtik meg, ami
egyszer már megtörtént, amikor a Jogi Bizottság vezette le az ülést, és végül ismeretlen tettes ellen
tettek feljelentést. Akkor az elnök berekesztette az ülést, a két alelnök nem volt hajlandó levezetni azt.
Miliosz Nikolett elmondta, nincs olyan, hogy az alelnök nem hajlandó levezetni.
Koranisz Laokratisz kérte, hadd mondja végig. Akkor úgy döntöttek, hogy a Jogi Bizottság fogja
levezetni az ülést, holott az SZMSZ erről nem rendelkezett. Most ebből gyakorlatot szeretnének
csinálni. Ő ennek ellene van. Ekkor egy olyan nagy horderejű határozatot hoztak, hogy az V. ker.
Rendőrségre Miliosz Nikolett, mint a Jogi Bizottság elnöke által aláírt feljelentést tettek. Azt szeretné,
ha elkerülnék a jövőben, hogy ilyen jogtalan lépésre kerüljön sor.
Miliosz Nikolett elmondta, hogy nem írta alá a feljelentést. Ez nem volt jogtalan lépés, mert a
nemzetiségek jogairól szóló törvény erre lehetőséget ad. Kérte, hogy szerepeljen a jegyzőkönyvben,
nem írt alá semmilyen feljelentést. Az ülés levezetése pedig kötelesség. Nincs olyan, hogy valaki azt
mondja, hogy nincs kedve. Ha az elnök akadályoztatva van, a két alelnök nem mondhatja, hogy nincs
kedve.
Dr. Szalimka Nafszika elmondta, hogy 1. elnök, 2. akadályoztatása esetén az alelnökök 3. legyen a
Nikolett által megfogalmazott szöveg.
Miliosz Nikolett megerősítette, hogy nincs olyan, hogy valakinek nincs kedve levezetni az ülést, ha ő
következik a sorban.
Végül a 24.§ az alábbi módon változott:


„24. § (1) A közgyűlést az Elnök, akadályoztatása vagy a tisztség ideiglenes betöltetlensége
esetén az elnökhelyettesek, akadályoztatásuk esetén a közgyűlés által a konkrét közgyűlésre
egyszerű többséggel megválasztott, annak levezetésére megfelelő ismeretekkel rendelkező,
közgyűléshez tartozó személy vezeti. A levezető elnök feladatai:”
Az alábbi módosítási javaslatok történtek még ebben a fejezetben:





A tanácskozás rendjének fenntartásában az alábbi változások történtek: A 25.§ (1) a. pontjába bekerült
az alábbi kifejezés: „figyelmezteti azt a képviselőt, aki eltér a tárgytól, a tanácskozáshoz nem méltó
magatartást tanúsít, másokra sértő kifejezést használ”
A b. pontban a képviselőtestület szót váltotta a „közgyűlés”
A 25.§ új második ponttal bővült: „(2) A hallgatóság részéről történő rendzavarás esetén a levezető
elnök figyelmezteti a felszólalót a rend betartására, majd ismételt rendzavarása esetén a
rendzavarót kiutasítja a közgyűlésről.”







A (3) bekezdésben a képviselőtestület szót váltotta a „közgyűlés”
A 26.§ (1) és (9) bekezdésébe bekerült a „levezető elnök” kifejezés az „ülést vezető elnök”helyére
A 26.§ (3) és (7) (9) bekezdésében a képviselőtestület szót váltotta a „közgyűlés”
A 27.§ (1) bekezdésében a képviselőtestület szót váltotta a „közgyűlés”
A 27.§ (6) és (7) bekezdésébe bekerült a „levezető elnök” kifejezés az „ülést vezető elnök”helyére





A fenti bekezdésbe bekerült az alábbi mondat: „Az előírt támogatottság hiányában az előterjesztett
javaslat elutasítottnak tekintendő.”
A (9) bekezdésből kikerült a települési szó
A minősített többségről szóló 29.§ az alábbi módon alakult: „29. § A minősített többséghez a
megválasztott képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. Minősített többség szükséges:
a) szervezete és működése részletes szabályairól az alakuló ülést követő három hónapon belül,
továbbá módosítja azt a szükségessé válást követő harminc napon belül,
b) a nemzetiségi önkormányzat elnevezését, jelképeit, az általa képviselt nemzetiség ünnepeit,
c) vagyonleltárát, törzsvagyona körét és a tulajdonát képező vagyon használatának szabályait,
d) a használatába adott, egyéb módon rendelkezésére bocsátott állami vagy helyi
önkormányzati vagyon használatára, működtetésére vonatkozó szabályokat, továbbá e körben
megköti a szükséges megállapodásokat,
e) gazdálkodó és más szervezet alapítását vagy az ezekben való részvételt,
f) önkormányzati társulás létrehozását vagy társuláshoz való csatlakozást,
g) feladat-és hatáskör átvételét más önkormányzattól,
i) a tulajdonost megillető jogosultságokról,
j) székhelyéről,
k) rendelkezésére álló rádió- és televízió csatorna felhasználásának elveiről és módjáról,
l) a rendelkezésére álló közszolgálati rádió és televízió műsoridő felhasználásának elveiről,
m) a nemzetiségi közösség számára jogsegélyszolgálat létrehozásáról és működtetéséről,
továbbá a települési nemzetiségi önkormányzatok számára információs szolgálat
működtetéséről,
n) a nemzetiségi utónévjegyzék összeállításáról, a nemzetiségi utónévvel kapcsolatos
megkeresésekről,
o) nemzetiségi médiumoknak az e törvény szerinti országos nemzetiségi önkormányzati állami
támogatásból történő támogatásáról,
p) egyéb, törvény által meghatározott feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekről,
q) amit a szervezeti és működési szabályzat ilyenként határoz meg.”





A 30.§-ban a a „levezető elnök” kifejezés került az „ülést vezető elnök”helyére, illetve
a képviselőtestület szót váltotta a „közgyűlés”
A 31.§ arról szól, mit kell tartalmaznia egy jegyzőkönyvnek, ami egy új felsorolás. Az (1)-ben
a képviselőtestület szót váltotta a „közgyűlés” és bekerült a„közokirat” kifejezés is.
A (2) teljesen új, és arról szól, mit kell tartalmaznia egy jegyzőkönyvnek:
„(2) A jegyzőkönyv tartalmazza
a) a testületi ülés helyét és

b) időpontját;
c) a megjelent nemzetiségi önkormányzati képviselők nevét, az ülésről történő távozásuk
időpontját;
d) a meghívottak nevét, megjelenésük tényét;
e) a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat;
f) az előterjesztéseket;
g) az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a hozzászólásuk,
illetve az ülésen elhangzottak lényegét;
h) a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát;
i) a döntéshozatalban résztvevők számát;
j) a döntésből kizárt önkormányzati képviselő nevét és a kizárás indokát;
k) az Njtv. 80. § szerinti megállapodásban megjelölt személy (jegyző vagy megbízottja)
jogszabálysértésre vonatkozó jelzését;
l) a szavazás számszerű eredményét;
m) a hozott döntéseket és
n) a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottakat.”


A (3) az alábbi módon alakult: „(3) A jegyzőkönyvet az ülést levezető elnök és a közgyűlés által kijelölt
két jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá. A jegyzőkönyv elkészítéséről és a képviselőknek elektronikus
úton történő megküldéséről az Önkormányzat elnöke gondoskodik.”
Koranisz Laokratisz itt megjegyezte, hogy jegyzőkönyvnek az számít, amit a két hitelesítő aláír. Kérte,
kerüljön be, hogy a hitelesített jegyzőkönyvet kell elektronikus úton megküldeni.
Miliosz Nikolett erre azt mondta, hogy jegyzőkönyvnek a hitelesített számít, majd az alábbi módon
változtatta meg a bekezdés szövegét:



„(3) A jegyzőkönyvet az ülést levezető elnök és a közgyűlés által kijelölt két jegyzőkönyv-hitelesítő írja
alá. A jegyzőkönyv elkészítéséről és a képviselőknek annak hitelesített változata elektronikus úton
történő megküldéséről az Önkormányzat elnöke gondoskodik.”
Ezután folytatta a beszámolót:



A (4)-ből kikerült az alábbi mondat: „Ezt a kérelmet legkésőbb a testületi ülést követő 15 napon belül
nyújthatják be.”
Miliosz Nikolett egy kisebb vita hatására megjegyezte, hogy törvény írja elő, hogy 15 napon belül el
kell küldeni a jegyzőkönyvet a kormányhivatalnak.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy előfordult, hogy hónapokig nem írták alá a jegyzőkönyvet, ezért
arra kéri a testületet, hogy olyanok vállalják a hitelesítést, akik alá is tudják írni azután, hogy a
jegyzőkönyv elkészült.

Miliosz Nikolett összefoglalta, hogy a kérdés az volt, hogy 15 napon belül kell-e hitelesíteni is, mert
akkor a jegyzőkönyvíró idejéből vesznek le.
Koranisz Laokratisz tehát összegezte, hogy 15 napon belül kell elkészíteni a jegyzőkönyvet, és amikor
le lesz hitelesítve, azután tudják csak továbbküldeni.






A 32.§ (1) és (2), a 33.§ (1) és (2) illetve a 34.§ (1) és (2) bekezdésében a képviselőtestület szót váltotta a
„közgyűlés”
A 35.§ (2)-e így módosult: „(2) A közgyűlési jegyzőkönyvek és határozatok egy példányát, a
meghozatalukat követő 15 napon belül az önkormányzat hivatala köteles megküldeni Budapest
Főváros Kormányhivatalának.”
A (4)-ből a jegyzőkönyv kiigazítására vonatkozó határidőt húzták ki.
Az (5)-ban az alábbi változás történt: „(5) Az önkormányzat lapját évfolyamonként le kell fűzni, be kell
köttetni, egy bekötött példányt a lap főszerkesztője átad az önkormányzat irattárának megőrzésre,
ezzel is lehetőséget biztosítva a nemzetiség történetét feldolgozó kutató munkákhoz.”
Cafaridu Polyxeni szerint be kell jelenteni, hogy készül-e hangfelvétel az ülésről.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy az üléseken minden esetben készül hangfelvétel, ez alapján készül
a jegyzőkönyv.
Miliosz Nikolett megkérdezte, ki fogadja el a fenti változtatásokkal a IV. fejezetet:

29/2012 (II. 21.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése egyhangúlag elfogadta a Szervezeti és
Működési Szabályzat IV. fejezetét.

Ezután rátértek az V. fejezet tárgyalására, mely az önkormányzati képviselők jogállásáról szól:









36.§ (1)-ben a törvényi hivatkozás változott: „36. § (1) A képviselők jogait és kötelezettségeit a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,valamint e szabályzat határozza meg.”
A (3), (4), (5), (6), (8), (11), (13), (15) bekezdésben a képviselőtestület szót váltotta a „közgyűlés”
A (9) bekezdésben szabályozták az igazolatlan hiányzásnak. A képviselő köteles jelezni, ha
megjelenésében akadályoztatva van. A harmadik fejezetből vették ki ezt a bekezdést, igazából itt nyer
értelmet: „(9) A képviselő köteles jelezni az elnöknek, vagy az irodának, ha az ülésen nem tud
megjelenni, vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van. Ennek elmulasztása
esetén hiányzása igazolatlan hiányzásnak minősül. Igazolatlan hiányzásnak minősül, ha a
képviselő távolmaradását a testületi ülés kezdetétől számított 24 órán belül elektronikus postai
úton vagy telefax útján írásban nem jelzi az Önkormányzat felé.”
A (4) bekezdésben a kisebbségi szót „nemzetiségi” váltotta fel.
A (7) bekezdés az alábbi módon változott: „(7) A képviselő tevékenysége során hivatalos személyként
jár el. Köteles a tudomására jutott titkot megőrizni. Titoktartási kötelezettsége megbízatásának lejárta
után is fennáll.”
A (16) bekezdésben az alábbiak állnak:
„(16) A képviselő megbízatása a következő esetekben szűnik meg:
a) a megválasztását követő általános nemzetiségi önkormányzati választás napján,
jelöltek hiányában elmaradt választás esetén az időközi választás napján,
b) választójogának elvesztésével,

c) összeférhetetlenségének kimondásával,
d) lemondással,
e) közgyűlés feloszlatásával,
f) a közgyűlés feloszlásával,
h) ha a nemzetiségi önkormányzati képviselő annak az ülésnek az
időpontjától
számítva, amelyről első ízben távol maradt, egy éven át nem vesz részt
a közgyűlés ülésén,
i) a képviselő halálával.
A (16) bekezdés c)–d) és h) pontja esetén a közgyűlés határozatban állapítja meg a
képviselői megbízatás megszűnését. Határozatát a döntéshozatalt követő
munkanapon
megküldi
a) az érintett képviselőnek,
b) a választási bizottságnak és
c) a fővárosi kormányhivatalnak.
A képviselő a közgyűlés ülésén jelentheti be lemondását. A lemondást és a megbízatás
megszűnésének időpontját az ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell. A
képviselő
lemondhat közgyűléshez intézett írásbeli nyilatkozatával is, melyet a közgyűlés elnökének ad
át vagy juttat el. Az írásbeli nyilatkozatot a közgyűlés
következő ülésén ismertetni kell. A
lemondás nem vonható vissza.
Ebben az esetben a képviselő megbízatása megszűnik:
a) a képviselő által meghatározott, a lemondást követő egy hónapon belüli időpontban,
ennek hiányában
b) a lemondás bejelentésének vagy az írásbeli nyilatkozat átvételének napján.”
Koranisz Laokratisz azt kérte, hogy 24 órával a testületi ülés megkezdése előtt jelezzék, hogy nem
tudnak részt venni.
Topuzidisz Dimitrisz 36 órát javasolt. Előfordulhat, hogy valaki aznap betegszik meg.
Kukumtzi Natasa szerint a 24 óra kevés a vidékiek számára.
Miliosz Nikolett összefoglalta az elhangzott kéréseket, tehát 24 órával az ülés kezdete előtt jelezzék a
képviselők, ha nem tudnak részt venni. Megkérdezte, mi legyen a vis majorral.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy a vis major esetét nem tekintik igazolatlan hiányzásnak.
Miliosz Nikolett folytatta a beszámolóját, és elmondta, hogy a (17) bekezdésben a törvényi idézés
került cserére:



„(17) Az Önkormányzat közgyűlése a következő tiszteletdíjakat állapítja meg, összhangban
a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvénnyel:
a) elnök: a köztisztviselői illetményalap 3, 1-szerese,
b) elnökhelyettes: a köztisztviselői illetményalap 2,07-szerese,
c) bizottság elnöke: a köztisztviselői illetményalap 1,03-szerese,
d) képviselő: a köztisztviselői illetményalap 0,78-szerese.”
Sianos Tamás szerint elkerülte a figyelmüket a nemzetiségi törvény 112 §-a.
Topuzidisz Dimitrisz felolvasta a nemzetiségi törvény 112.§ (1)-ét.
Miliosz Nikolett összegezve elmondta, hogy csak 25%-kal lehet csökkenteni a tiszteletdíjat, és
megvonni nem lehet. Elmondta, hogy a fenti törvényt (18) néven beemeli az SZMSZ tervezetbe:



„(18) A közgyűlés a kötelezettségeit megszegő képviselő megállapított tiszteletdíját legfeljebb
25%-kal, maximum 12 havi időtartamra csökkentheti, illetőleg természetbeni juttatását
ugyanilyen időtartamra megvonhatja. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés, illetve a
megvonás újra megállapítható.”

Ezután megszavazták az V. fejezetet.

30/2012 (II. 21.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése a fenti változtatásokkal 15 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzat V. fejezetét.

Ezután áttértek a VI. fejezet tárgyalására, melyben az alábbi változások történtek:



Kikerült az „ellenőrző” szó a pénzügyi bizottság nevéből: „ 37. § (1) Az Önkormányzat köteles
megválasztani a pénzügyi ellenőrző bizottságot.”
A 37.§ (3), 40.§ és a 41.§ (1)-ben a képviselőtestület szót váltotta a „közgyűlés”

Erről az alábbi módon szavaztak:

31/2012 (II. 21.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése egyhangúlag elfogadta a Szervezeti és
Működési Szabályzat VI. fejezetét.

Ezután áttértek a VII. fejezet tárgyalására, melyben elnök feladataival kapcsolatban az alábbi
változások történtek:


42.§ (1) a)-ban a képviselőtestület szót váltotta a „közgyűlés”






„d) gondoskodik az önkormányzati ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről, és azok elektronikus úton a
képviselők részére történő megküldéséről,”
„e) kapcsolatot tart Magyarország illetékes Kormányhivatalával, az Országgyűlés nemzetiségi
ügyekkel foglalkozó bizottságával , az alapvető jogok biztosának nemzetiségi ügyekkel
foglalkozó helyettesével, a Görögök Világszövetségével, az anyaország intézményeivel, egyéb
államigazgatási szervekkel, a tömegkommunikációs intézményekkel (sajtó, rádió, televízió, stb.)”
A g) pontban a kisebbségi szót „nemzetiségi” váltotta fel.
Erről az alábbi módon szavaztak:

32/2012 (II. 21.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése egyhangúlag elfogadta a Szervezeti és
Működési Szabályzat VII. fejezetét.

Ezután áttértek a VIII. fejezet tárgyalására, melyben az alábbi változások történtek:




A 44.§ az alábbival bővült: „44. § (1) Az országos nemzetiségi önkormányzati hivatal az országos
nemzetiségi önkormányzat által alapított, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.”
A (7)-ből kimaradt az alábbi mondat: „(7) A hivatal országos kisebbségi önkormányzati költségvetési
szerv.”
A (3), (8) és a (11) b) bekezdésben a kisebbségi szót „nemzetiségi” váltotta fel.
Erről az alábbi módon szavaztak:

33/2012 (II. 21.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése egyhangúlag elfogadta a Szervezeti és
Működési Szabályzat VIII. fejezetét.

Ezután áttértek a IX. fejezet tárgyalására, mely az önkormányzat törzsvagyonával foglalkozik.
Miliosz Nikolett elmondta, hogy két javaslat is érkezett ezzel kapcsolatban, az egyik szerint az SZMSZben határozzák meg az önkormányzat törzsvagyonát. •
A másik javaslat szerint a nonprofit kft-t
nevezzék ki az önkormányzat vagyonkezelőjévé, melyet elvetettek, mivel az önkormányzat vagyonának
kezelője az önkormányzat.
Nikolaidisz Nikosz szerint az önkormányzat vagyonát nem kell átruházni, csak a kezelését az
önkormányzat határozatai alapján.

melyben az alábbi változások történtek:


A 45.§ (1) a), 47.§ (1), (2), (5) bekezdésekben a kisebbségi szót „nemzetiségi” váltotta fel.
Koranisz Laokratisz szerint az önkormányzat határozza meg a törzsvagyont, ez eddig is így volt, és
maradjon is így. Ez több szabadságot enged az önkormányzatnak. Ha ellehetetlenül majd egyszer az
önkormányzat működése, akkor a hivatal átadja a teljes vagyont az államnak. A megvásárolt ingatlant
tartsák meg. Parlamenti képviselet a nemzetiségeknek csak 15 ezer kopogtatócédula esetén
lehetséges. Ha két-három év múlva nem sikerül legalább 11 kerületben kisebbséget felállítani, akkor
megszűnnek. A nemzetiségi törvényt éjjel szavazták meg úgy, hogy nem vették figyelembe az ő

észrevételeiket. A népszámlálás eredményeit fel fogják használni. Ha nincs 30 fő egy kerületben, aki
valamelyik nemzetiséghez tartozónak vallotta magát, akkor nem fog indulni. Kérte, hogy a görögség
háza ne tagozódjon a törzsvagyonba.
Topuzidisz Dimitrisz szerint a törzsvagyon része az, amit a testület annak tart. a Vécsey utcai ingatlan a
törzsvagyon része, mert azt az államtól kapták tulajdonba, de úgy, hogy ha megszűnik az
önkormányzat, akkor az visszakerül az állam tulajdonába. A készpénzt nem szokták a törzsvagyon
részének tekinteni, az költségvetési elem. Ma van, holnap nincs.
Cafaridu Polyxeni megkérdezte, számszerűleg mennyi az önkormányzat törzsvagyona.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy a Vécsey utcai ingatlan értéke 62 millió forint.
Topuzidisz Dimitrisz elmondta, hogy ennyire van beállítva, melyet meghatároz az épület kora,
komfortfokozata stb.
Cafaridu Polyxeni megkérdezte, mennyi maradt a MOL részvényekből.
Topuzidisz Dimitrisz elmondta, hogy a következő ülésen el fog hangzani.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy a MOL részvények forintosítása után 185 M Ft lett az értéke,
melyből 80 M Ft-ért megvásárolták a Görögség Házát. A maradék 105 Ft-ból a tetőt hozták rendbe,
állagmegóvást végeztek és az ablakokat cserélték le a testület határozata alapján. Így maradt még 77
M Ft, és lett volna még 40 M Ft a Görögség Háza Alapítványtól. Néhány napja részt vett az alapítvány
kuratóriumának ülésén, és szembesült vele, hogy ebből 14 M Ft maradt meg. Tehát 90-95 M Ft áll a
rendelkezésükre. De példának akarja felhozni a bolgárokat, akik a romhalmazból építettek bolgár
kultúra házát, melybe minden évben minden helyi önkormányzat betette az állami támogatását a
közös kalapba, és abból építették fel a házukat.
Nitsiu Angéla hozzátette, hogy a tiszteletdíjukról is lemondtak.
19,50-kor távozott Mokali Mária.
Cafaridu Polyxeni azt kérdezte, hogy mennyi volt a részvények értéke, amikor megkapták a magyar
államtól.
Koranisz Laokratisz erre azt mondta, hogy 15 millió. Amikor ő lett az elnök 2007-ben, 108 millió volt.
Azt követően a testület úgy határozott, hogy vigyék el a részvényeket a Concorde Zrt-hez. Meghívták a
Zrt. brókerét, aki kétszer tartott előadást, és ezután döntött úgy a testület, hogy a részvények 60%-át
értékesítik.
Cafaridu Polyxeni megkérdezte, van-e még MOL részvény.
Koranisz Laokratisz erre azt válaszolta, hogy már nincs, a törzsvagyon az a Vécsey utcai ingatlan.
Dzovairi Polyxeni megkérdezte, miért kell a tolvajokat megvédeni.
Miliosz Nikolett is megerősítette, hogy az önkormányzat határozza meg, mi a törzsvagyon.
Ezután elfogadták a IX. fejezetet is:

34/2012 (II. 21.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése egyhangúlag elfogadta a Szervezeti és
Működési Szabályzat IX. fejezetét.

Ezután a X. fejezetre tértek rá, ahol nem volt módosítási javaslat. Erről az alábbi módon szavaztak:

35/2012 (II. 21.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése egyhangúlag elfogadta a Szervezeti és
Működési Szabályzat X. fejezetét.

Miliosz Nikolett elmondta, hogy a IV. fejezetből kimaradt a tanácskozás rendjének fenntartása:


„25. § (1) A tanácskozás rendjének fenntartásáról a levezető elnök gondoskodik.Ennek során:
a, figyelmezteti azt a képviselőt, aki eltér a tárgytól, a tanácskozáshoz nem méltó
magatartást tanúsít, másokra sértő kifejezést használ,
b, akinek magatartása az a) pont szerinti figyelmeztetés ellenére ismételten
kifogás
alá esik, azt rendre utasítja, és javasolja a közgyűlésnek, hogy a
képviselőtől a szót az
adott témában vonja meg – a közgyűlés erről vita nélkül
dönt,
(2) A hallgatóság részéről történő rendzavarás esetén a levezető elnök
figyelmezteti
a felszólalót a rend betartására, majd ismételt rendzavarása esetén
a rendzavarót
kiutasítja a közgyűlésről.
(3) Ha a közgyűlésen olyan rendzavarás történik, amely az közgyűlés
folytatását lehetetlenné teszi, a levezető elnök az ülést határozott időre felfüggeszti.”
Ezért ezt újra megszavazták:

36/2012 (II. 21.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése egyhangúlag újra elfogadta a Szervezeti
és Működési Szabályzat IV. fejezetét.

Ezután elfogadták az egész SZMSZ-t:

37/2012 (II. 21.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése egyhangúlag elfogadta a módosított
Szervezeti és Működési Szabályzatot.

Ezután rátértek a 3. napirendi pont megtárgyalására.

Koranisz Laokratisz megköszönte Miliosz Nikolett munkáját. Elmondta, hogy sürget az idő, döntést kell
hozniuk a nonprofit kft. megüresedett igazgatói posztjának betöltéséről. Február 28-án dönteniük kell
a pályázatokról.
20,00-kor távozott Miliosz Nikolett. 5 napja részt vett a Görögség Háza Alapítvány kuratóriumi ülésén.
Ott javasolták Kalaidzidisz Dimtiriszt, aki mégse vállalta el. Kérte a testületet, javasoljanak valakit.
Cafaridu Polyxeni elmondta, most fogadtak el egy SZMSZ-t mely szerint az előterjesztéseket időben
kell megkapniuk.
Koranisz Laokratisz megkérdezte, van-e javaslat a megüresedett igazgatói helyre.
Cafaridu Polyxeni megkérdezte, mi alapján javasoljanak.
Koranisz Laokratisz erre azt válaszolta, annak alapján, hogy kinek szívügye a görögség háza felépítése.
Ő javasolja Hatzijannisz Hrisztoszt.
Ondok Lászlóné megkérdezte, nem kellett volna-e pályázatot kiírni.
Cafaridu Polyxeni elmondta, hogy nem is ismerik.
Koranisz Laokratisz kérte, hogy mutatkozzon be.
Hatzijannisz Hrisztosz bemutatkozott, elmondta, hogy Budapesten született, középiskolai végzettsége
van, és mindent meg fog tenni, hogy a Görögség Háza felépüljön. 60 évig nem volt, és úgy gondolja,
hogy ezt megérdemlik. Az utókornak le kell tenni valamit.
Cafaridu Polyxeni felháborodott, hogy érzelmi alapon akarják megépíteni a Görögség Házát.
Koranisz Laokratisz megkérdezte, van-e más javaslata Cafaridu Polyxeninek.
Ezek után szavaztak az új jelöltről:

38/2012 (II. 21.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése 9 igen, 1 nem és 2 tartózkodás
szavazattal elfogadta, hogy Hatzijannisz Hrisztosz legyen a Görögség Háza Közhasznú Nonprofit
Kft. ügyvezető igazgatója.

Cafaridu Polyxeni 20,03-kor elment.
Ο Λαοκράτης Κοράνης είπε ότι αυτή η υπόθεση είναι σαν μια καυτή πατάτα.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy ez az ügy olyan, mint a forró krumpli. Mindenki eldobja. 8 építészt
hívott meg amikor megvették a házat. A következő ülésre már csak ketten jöttek el. A harmadikra
pedig már csak Kukumtzisz maradt egyedül. Ezt pénz nélkül kell csinálni. És minden megszavazott
igazgató a teljes vagyonával felel. Amikor ezek kiderültek, minden jelentkező letette a kezét, csak az
elnöké maradt fenn, ő vállalta volna egyedül. Nem azért megy oda, hogy kilopjon valamit, hanem hogy
betegyen. Ezért nagyon tiszteli Hatzijannisz Hrisztoszt és az id. Nikolaidisz Nikoszt, mert elvállalták ezt
a pozíciót. Van két tisztességes ember, akik tesznek valamit ezért a házért.

Ondok Lászlóné elmondta, az volt a gond, hogy nem volt előterjesztés. Nem vitatja a hazafiságát, csak
nem ismeri, nem tud róla semmit. Nincs a görögség háza ellen.
Topuzidisz Dimitrisz elmondta, hogy a nonprofit kft. csonka, nem tud működni. Mindig az
előterjesztésre hivatkoznak, és igazuk van ebben. Vadászták az embereket, senki se akarta vállalni.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy bárki tehetett volna előterjesztést.
Ondok Lászlóné elmondta, hogy az elnök is tehetett volna előterjesztést, és tudtak volna előzetesen
tájékozódni a személyéről.
Ezután rátértek a 4. napirendi pont, a pénzösszeg átutalásának megtárgyalására.
Mandzurakisz Szarandisz kérte, úgy adják át a pénzt a kft-nek, hogy az önkormányzat nyomon tudja
követni, mi történik a pénzzel az átadás után.
Nitsiu Angéla szerint a pénzügyi bizottság erre van.
Sianos Tamás elmondta, hogy van felügyelő bizottság.
Mandzurakisz Szarandisz elmondta, hogy ők felelnek az összegért és a felhasználásért.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy a pénzösszeg átadása pénzátadás-átvételi jegyzőkönyvvel történik.
Ezt a pénzt a nonprofit kft. csak a Börzsöny utcai ingatlan beruházásra költheti el, semmi másra. A
számlákat láttamozza a MGOÖ és a Syllogos elnöke is, és a Felügyelő Bizottság is. A pályázókat
meghallgatják, és az alapján döntenek.
Mandzurakisz Szarandisz elmondta, hogy a testület határozza meg a munkálatokat, amit végrehajtanak
a Börzsöny utcai ingatlanon.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy a testület 28-án dönteni fog, hogy melyik pályázat nyerte a
kivitelezést a 8 közül. Kinyitják a borítékokat, és döntenek a rendelkezésre álló pénzösszeg alapján,
meghallgatnak minden pályázót. A két igazgató aztán köteles végrehajtani a testület határozatát.
Topuzidisz Dimitrisz elmondta, hogy most hiányoznak az építész képviselők, akik a műszaki dolgokhoz
értenek. Cafaridu Polyxenire és Kaparelis Spyrosra gondol, akik el tudnák magyarázni, hogy ez egy
építkezési beruházás, melynek bizonyos rend szerint kell lefolynia, műszaki ellenőrzést kell végezni
például, amit nem a testület fog elvégezni. A műszaki ellenőr szakképesítéssel rendelkezik, aki leírja a
munkálatokat, melyeknek összhangban kell lenniük a pályázattal. Ennek alapján lehet a pénzt a két
ügyvezető együttes aláírásával átutalni a kivitelezőnek. A nonprofit kft. szerződését módosítani kell, át
kell vezetni rajta a változást, ki lesz az ügyvezető.
Mandzurakisz Szarandisz elmondta, hogy fontos, hogy a változásokat papíron is nyomon tudják
követni, hogy a testület beavatkozhasson, ha szükséges. Hogyan számolnak el, ha történik valami? A
lényeg az, hogy a testület el tudjon számolni.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy a pénzátadás-átvételi jegyzőkönyvben benne van, hogy minden
pénzmozgásról együtt dönt a két testület. És a kft-be meg lett választva a gazdasági vezető, a
könyvvizsgáló és a belső ellenőr is, akik ellenőrzik és átvizsgálják a folyamatokat, és akik az
önkormányzat munkáját is ellenőrzik. A testület dönt, a kft. csak bonyolít. A pénzmozgást a saját
könyvelő, belső ellenőr és könyvvizsgáló vizsgálja. A társasági szerződést és a pénzátadási-átvételi
jegyzőkönyvet három ügyvéd készítette elő: dr. Topuzidisz Dimitrisz, dr. Kiss Tibor Zoltán és dr. Barna
Orsolya. Az előző testület ezt elfogadta. Már rég átutalták volna a 105 milliót, de soha nem volt két

igazgató. Biztosítja Mandzurakisz urat, hogy a kft. munkája nyomon lesz követve az önkormányzat
költségvetési intézménye által.
Topuzidisz Dimitrisz elmondta már többször, hányféle kontrollon meg keresztül az, hogy ebből a
pénzből bármi legyen. Elmondta, hogy kik ellenőrzik a pénzmozgásokat. Ezen kívül van még egy 21
tagú testület is, amely szavazott erről, és amely beszámoltatja a kft. ügyvezetőit. Mit akarnak ennél
többet? Fontos a bizalom. Minden információt meg lehet kapni, lehet érdeklődni az elnökségnél, a
gazdasági vezetőnél stb. Mindannyian azon őrködnek, hogy a rendelkezésükre álló pénzből a lehető
legjobbat kihozzák.
Koranisz Laokratisz ezután kérte, szavazzanak a maradék összeg átutalásáról.

39/2012 (II. 21.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése egyhangúlag elfogadta, hogy a maradék
pénzösszeget a 82/2010 sz. határozat alapján átutalják a Görögség Háza Közhasznú Nonprofit
Kft. számlájára.

Budapest, 2012. április 4.

Koranisz Laokratisz
elnök

Kukumtzi Natasa
jegyzőkönyv-hitelesítő

Atanasziu Alexisz
jegyzőkönyv-hitelesítő

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata zárt üléséről 2012. február 21-én kedden
17,30 órakor az Actor Hotelben.

Jelen vannak:

Koranisz Laokratisz
Kollátosz Jorgosz
Sianos Tamás
Atanasziu Alexisz
Bekiárisz Dimitrisz
Cafaridu Polixeni
Dzindzisz Jorgosz
Kész Józsefné
Kukumtzi Natasa
Mantzurakisz Szarandisz
Miliosz Nikolett
Nikolaidisz Nikosz
Ondok Lászlóné
Szalimka Nafszika
Szopkóné Papakosztandisz Eleni

Hiányoznak:

Kalota Ágnes
Kanaki Elena
Kaparelisz Szpirosz
Mokalisz Maria Vasziliki
Németh Barbara Erzsébet
Pancsosz Alexandra

Az ülés jegyzőkönyvvezetőjévé és hitelesítőivé az előző nyílt ülésen megválasztott személyeket
választották:

19/2012 (II. 21.) sz. határozatában a MGOÖ testülete egyhangúlag megválasztotta Vengrinyák
Editet jegyzőkönyvvezetőnek.

20/2012 (II. 21.) sz. határozatában a MGOÖ testülete 10 igen és 5 tartózkodás szavazattal
megválasztotta Kukumtzi Natasát jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

21/2012 (II. 21.) sz. határozatában a MGOÖ testülete 11 igen és 4 tartózkodás szavazattal
megválasztotta Atanasziu Alexiszt jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Jegyzőkönyvvezető: Vengrinyák Edit, a 13/2012 (II. 21.) sz. határozat alapján
Jegyzőkönyv-hitelesítők: Kukumtzi Natasa, a 15/2012 (II. 21.) sz. határozat, és Atanasziu Alexisz, a
16/2012 (II. 21.) sz. határozat alapján.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy Kanakis Lefteris 1 napot dolgozott, majd megint elment
betegállományba. Aláírt egy papírt, hogy úgy kapja meg a fizetését, hogy ne kelljen dolgoznia. Aláírta,
ott van nála a bizonyíték. Mindenkinek volt munkáltatója, senki sem engedte volna meg magának,
hogy azt mondja a főnökének, hogy azt mondja, hazudós, csavargó. Páros lábbal rúgta volna ki őt a
főnöke, ha ilyet mondott volna neki. Polyxeni megengedte ezt magának a főnökével szemben? Hiába
mondta róla Kanakis, hogy ő tolvaj. 64 éves de még semmiféle bírósági végzés nincs és nem is volt
ellene, sem eljárás, és nem is volt letartóztatva soha sem lopás, sem más ügyben.
Ondok Lászlóné szerint egy éve húzzák Lefteris ügyét. Nem volt olyan alap, ami alapján fel tudott volna
mondani neki a testület. Minősíthetetlenül viselkedett a múltkori ülésen. Ha ez jogalap, hogy
felmondjanak neki, akkor szabaduljanak meg tőle, mert egy éve azzal telik az ülés, hogy Lefter dolgát
tárgyalják. Ha ő úgy gondolja, menjen munkaügyi bíróságra. A kérdése az, hogy van-e jogalapja a
felmondásnak. A jogászok tanácsára fog szavazni, ha azt mondják, hogy száz százalékosan megállja a
helyét, mert nem tudnak haladni miatta.
Mandzurakisz Szarandisz szerint hónapok óta ülnek itt, 21-en vannak, de nem vetemedett senki arra,
hogy ilyen kifejezéseket használjon. A testület meg lett választva, és az önkormányzatnak
tisztességesen működnie kell. Ha valaki közülük ilyen helyzetbe kerül, vegye a fáradságot, és lépjen ki.
Van egy ember, aki jelen pillanatban alkalmatlan arra, hogy ebben az önkormányzatban
hivatalvezetőként lásson el bármilyen funkciót. Másrészt emberileg és erkölcsileg kell tudomásul
venniük, hogy felesküdtek a görögségre. Ha nem tisztességes a pozícióra, le kell mondani. Nem
pereskedni, mert azzal a görögségnek nem tesznek jót. A 21 ember, az önkormányzat felelősséggel
dönt bizonyos dolgokért. Ha ezzel elmegy 8-10 hónap, akkor minek vannak itt? Milyen hivatalvezető
az, aki elmegy betegállományba, és felveszi a fizetést? Létezik olyan, hogy valakihez odamegy a
felettese, és azt mondja neki, hogy fizetek neked, csak ne gyere be dolgozni? Ha valaki elkövet valamit,
a főnöke felszólítja, hogy hagyja el a munkahelyét.
Cafaridu Polyxeni megkérdezte, hány munkahelye volt.

Mandzurakisz Szarandisz erre azt válaszolta, hogy sok.
Ο Γιώργος Κολλάτος τότε την ρώτησε, γιατί πέφτει σε διάλογο, αν μπορεί να το εξηγήσει. (Kollátosz
Jorgosz ekkor megkérdezte Polyxenit, miért megy bele dialógusba, meg tudja-e magyarázni, és
elkezdett csapkodni.)
Cafaridu Polyxeni azt mondta neki, ne csapkodjon.
Ο Γιώργος Κολλάτος επανέλαβε την ερώτησή του, γιατί πέφτει σε διάλογο η Πολυξένη, κι αν μπορεί
να του το εξηγήσει. (Kollátosz Jorgosz ismét megkérdezte, miért megy bele dialógusba, meg tudja-e
magyarázni.)
Mandzurakisz Szarandisz szerint tisztázni kell a dolgokat, a testületnek meg kell tennie a lépéseket,
több mint 8 hónapja húzzák az ügyet.
Koranisz Laokratisz a szólásra jelentkező Cafaridu Polyxeninek azt mondta, hogy a témában már
kétszer felszólalt, és az SZMSZ szerint kimerítette a témához való hozzászólás lehetőségét. Megkérte
dr. Topuzidisz Dimitriszt, olvassa fel a határozati javaslatot.
Ondok Lászlóné elismételte a kérdését, hogy jogszerű-e ez az indok Kanaki Lefter elbocsátásához.
Eddig azért nem tudtak felmondani neki, mert nem találtak indokot.
Cafaridu Polyxeni azt üzeni Kollátosz Jorgosznak, hogy az előbb keresztre feszítették Kanaki Leftert,
mert ezt mondta meg azt mondta. Megkérdezte Jorgosztól, hogy viselkedett az előbb. Milyen
indulattal beszélt vele?
Ο Γιώργος Κολλάτος της απάντησε ότι δεν της είπε τίποτα. Μόνο αυτό είπε να μην πέφτει σε
διάλογο. (Kollátosz Jorgosz azt válaszolta, hogy nem mondott neki semmit. Csak azt kérdezte, miért
kezd párbeszédbe.)
Cafaridu Polyxeni szerint hisztériázott.
Kollátosz Jorgosz azt mondta, nem hisztériázott, maximum emelt hangon beszélt.
Cafaridu Polyxeni elmondta, hogy nem emelheti fel a hangját.
Kollátosz Jorgosz szerint dehogynem emelheti fel a hangját. «Θα μου πεις εσύ; Πας καλά;» („Te fogod
nekem megmondani? Jól vagy?)
Cafaridu Polyxeni azt mondta, hogy «η μάνα σου» („anyád”). Vele beszéljen így Jorgosz.
Ο Γιώργος Κολλάτος είπε να φύγει από εδώ η Πολυξένη. Δεν ντρέπεται λιγάκι. (Kollátosz Jorgosz azt
mondta, hogy menjen innen Polyxeni, nem szégyelli magát egy kicsit.)
Koranisz Laokratisz rendre utasította Kollátosz Jorgoszt és Cafaridu Polyxenit is.
Cafaridu Polyxeni kikérte magának.
Ο Γιώργος Κολλάτος είπε να αφήσει η Πολυξένη την μάνα του. (Kollátosz Jorgosz azt mondta, hogy
Polyxeni hagyja békén az anyját.)
Cafaridu Polyxeni erre azt válaszolta, hogy Jorgosz ne beszéljen vele ilyen hangon.

Dr. Topuzidisz Dimitrisz Ondok Lászlónénak felolvasta az iménti munka törvénykönyvéből való idézet
magyarázatát is: „A munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Ebben az esetben bármilyen
magatartás számításba jöhet, amennyiben miatta ellehetetlenül a munkaviszony, vagyis ha a dolgozó
magatartása miatt a munkáltatótól nem várható el a munkaviszony fenntartása.”
Dr. Szalimka Nafszika szerint egy munkajogász fogalmazza meg a rendkívüli felmondást. Abban
viszont nem lehetnek száz százalékig biztosak, hogy mi lesz a per kimenetele.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy megérkezett a kormányhivatal állásfoglalása. Megpróbált anno egy
határozott idejű munkaszerződéssel felmondani. Kanaki ezt megtámadta azzal, hogy az ő szerződése
határozatlan idejű. Felszólította ekkor arra, hogy azt a plusz 40.000 Ft-ot, amit a határozott idejű
szerződés után kapott, amiről azt állítja, hogy hamis, fizesse vissza, amit másfél éven át felvett. 240.000
Ft-ról szólt a határozott idejű szerződése, és nem 200.000 Ft-ról, mint a határozatlan idejű, amit
lobogtatott. A Kormányhivatal álláspontja, hogy csak a testületnek van joga felmondani, az elnöknek
nincs. A testület megbízta őt, hogy indítsa el Kanaki Lefter felmondását, és így jutottak el odáig, hogy
állásfoglalást kérnek a Kormányhivataltól.
Cafaridu Polyxeni megkérdezte, mi van, ha nem nyerik meg a pert? Mennyit kell fizetni?
Dr. Szalimka Nafszika azt válaszolta, hogy az a munkabérétől függ.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz folytatta az idézetet a munka törvénykönyvéből: „A jó munkahelyi légkör
védelme rendkívül fontos. A munkahelyi légkört mérgező, munkatársaival együttműködésre képtelen,
összeférhetetlen munkavállaló számíthat rá, hogy munkáltatója a saját, valamint a többi, jól teljesítő
munkatárs magatartása megtartása érdekében akár fel is mondhat neki. A feszült munkahelyi légkör
rontja a dolgozó közérzetét, a kedvetlen, ideges hangulatú munkatársakkal pedig nem halad a munka.
Senki sem kényszerül eltűrni a munkatársa kibírhatatlan magatartását, lehengerlő stílusát, durva,
kioktató beszédét.” De inkább nem folytatja, mert akinek olvassa, az nem figyel. Inkább felolvassa a
határozati javaslatot: „A MGOÖ közgyűlése úgy határoz, hogy Kanakis Lefteris hivatalvezető
munkaviszonyát az MT 96.§ (1) b) alapján 2012. február 21-ével rendkívüli felmondással megszünteti.
Felhatalmazza az önkormányzat elnökét és a Jogi Bizottság elnökét, hogy az okiratot aláírják.” Ebben
az okiratban szerepelnie kell annak, hogy amennyiben ezzel nem érte egyet, joga van munkaügyi
bírósághoz fordulni. Amennyiben ez elmarad, alaki hiba miatt már megnyerte a munkaügyi pert.
Miliosz Nikolett megkérdezte, a Jogi Bizottság elnökének miért kell aláírnia.
Koranisz Laokratisz erre azt válaszolta, hogy megtárgyalta ezt a jogi képviselőjével, a Jogi Bizottság
jobban ismeri a törvényt, mint ő maga. Ugyanez a Jogi Bizottság annak idején megtette a följelentést
ismeretlen tettes ellen, pedig semmi köze nem volt hozzá. Kéri, szavazzák meg ezt a határozati
javaslatot.

22/2012 (II. 21.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése 13 igen és 2 tartózkodás szavazattal úgy
határoz, hogy Kanakis Lefteris hivatalvezetőt felmenti a hivatalvezetés alól és hivatalvezetői
munkaviszonyát az MT 96.§ (1) b) alapján 2012. február 21-ével rendkívüli felmondással
megszünteti. Felhatalmazza az önkormányzat elnökét és a Jogi Bizottság elnökét, hogy az
okiratot aláírják.

Koranisz Laokratisz ezután 18,22 perckor bezárta az ülést.

Budapest, 2012. március 1.

Koranisz Laokratisz
elnök

Kukumtzi Natasa
jegyzőkönyv-hitelesítő

Atanasziu Alexisz
jegyzőkönyv-hitelesítő

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata rendes üléséről 2012. február 28-án
kedden 17,30 órakor az Actor Hotelben.

Jelen vannak:

Koranisz Laokratisz
Kollátosz Jorgosz
Sianos Tamás
Cafaridu Polixeni
Dzindzisz Jorgosz
Kaparelisz Szpirosz (18,55-kor érkezett)
Kész Józsefné
Kukumtzi Natasa
Mantzurakisz Szarandisz

Miliosz Nikolett
Nikolaidisz Nikosz
Ondok Lászlóné
Pancsosz Alexandra
Szopkóné Papakosztandisz Eleni

Hiányoznak:

Atanasziu Alexisz
Bekiárisz Dimitrisz
Kalota Ágnes
Kanaki Elena
Mokali Maria Vasziliki
Németh Barbara Erzsébet
Szalimka Nafszika

Ο Λαοκράτης Κοράνης με 12 άτομα δήλωσε απαρτία και άνοιξε την συνεδρίαση. Θα έρθει και ο
Καπαρέλης και η Αλεξάνδρα και θα γίνουν 14. Ανακοίνωσε τον θάνατο του Γιώργου Καμαρούδη και
του Γιώργου Παπαδοπούλου. Παρακάλεσε να σηκωθούν για ένα λεπτό σιγής φόρο τιμής των
νεκρών.
Koranisz Laokratisz 12 fővel megállapította a határozatképességet és megnyitotta az ülést. Elmondta,
hogy jönni fog Kaparelis Spyros és Pancsosz Alexandra is, és akkor már 14-en lesznek. Bejelentette,
hogy elhunyt Kamaroudis Giorgos és Papadopoulos Giorgos. Kérte, hogy egy perc néma csenddel
tisztelegjenek emlékük előtt.
Ο Λαοκράτης Κοράνης καλωσόρισε στην παρέα τον Θεόδωρο Σκεύη, την Σοφία Ακριτίδου και την
Έλενα Πολύζου και τους ευχαρίστησε για την εκδήλωση αλληλεγγύης προς την Ελλάδα που
οργάνωσαν μέσω του facebook και πραγματοποιήθηκε μπροστά στην Ελληνική Πρεσβεία την
περασμένη Κυριακή. Ενημέρωσε τον κόσμο, ότι πριν 2 εβδομάδες συνήλθε το σώμα του Ιδρύματος
Οίκου του Ελληνισμού όπου έγινε ο ίδιος πρόεδρος, και μέλος από το σώμα της αυτοδιοίκησης ο
Σπύρος Καπαρέλης. Κι εκεί έχει κι άλλα 14 εκ.μ. φιορίνια. Έχουν και τρεις προσκλήσεις. Η μια ήρθε
από την ελληνική πρεσβεία να πάρουν μέρος στην Έκθεση Τουρισμού. Ο Γιώργος Κολλάτος ανέλαβε
την οργάνωση της εκδήλωσης, και έχει ανάγκη από 50.000 φιορίνια. Γι’ αυτό θα μιλήσουνε και θα
ψηφίσουν στα άλλα θέματα.

(Koranisz Laokratisz üdvözölte a körükben Szkevisz Theodoroszt, Akritidu Szofiát és Polizosz Elenit, és
megköszönte nekik azt a szolidaritási rendezvényt, melyet Görögországért szerveztek a facebook-on
keresztül a görög nagykövetség épülete elé az elmúlt vasárnap. Tájékoztatta a résztvevőket, hogy két
hete összeült a Görögség Háza Alapítvány kuratóriuma, ahol ő lett az elnök, és a testület tagjai közül
beválasztották még Kaparelis Spyrost. Ott is van még 14 millió forint. Érkezett három meghívó. Az
egyik a görög nagykövetségtől, hogy vegyenek részt az utazás kiállításon. Kollátosz Jorgosz vállalta el
ennek a megszervezését, és szüksége van 50.000 forintra. Erről majd az egyebekben beszélnek és
szavaznak.)
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy meghívót kaptak a „Szentendrei Márciusi Tavasz” megemlékezésre
is. Kéri a testület tagjait, vegyenek részt rajta. Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalából is kaptak
meghívót március 1-jére egy kiállításra, melyet Kállai Ernő is támogat, és dr. Muszev Dancso, a Bolgár
Országos Önkormányzat elnöke. Ez egy martenica ünnep lesz a Nádor u. 22-ben. Kérte, térjenek vissza
a munkájukhoz.
Miliosz Nikolett elmondta, hogy nincs mindenkinek vagyonnyilatkozata, és ezért nincs szavazati joguk
sem, illetve nem kaphatnak tiszteletdíjat. Kukumtzisz Natasának, Sianos Tamásnak, Kollátosz
Jorgosznak és Koranisz Laokratisznak nincs.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy az övé Topuzidisz Dimitrisznél van, de lehet, hogy benn maradt az
irodában. Együtt készítette az alelnökökkel és Bekiarisz Dimitrisszel. Nikolett nem szólt, hogy be fogja
most kérni ezeket.
Miliosz Nikolett szerint neki erről nem kell szólni előzetesen.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy akkor be kell rekeszteni az ülést.
Dzindzisz Jorgosz elmondta, hogy van itt vagyonnyilatkozat, lefénymásolják, és kitöltik.
Koranisz Laokratisz ekkor elrendelt 10 perc szünetet. A szünet után elmondta, hogy az első napirendi
pontot áttették márciusra, mert most nem esedékes. Ezután hozzáláttak a jegyzőkönyvvezető és a
hitelesítők megválasztásához.

40/2012 (II. 28.) sz. határozatában a MGOÖ testülete egyhangúlag megválasztotta Vengrinyák
Editet jegyzőkönyvvezetőnek.

41/2012 (II. 28.) sz. határozatában a MGOÖ testülete egyhangúlag megválasztotta Miliosz
Nikolettet jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

42/2012 (II. 28.) sz. határozatában a MGOÖ testülete egyhangúlag megválasztotta Kukumtzisz
Natasát jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Koranisz Laokratisz ezután köszöntötte Halasi Márta gazdasági vezetőt, Benkó Péter belső ellenőrt és
dr. Takács Imre könyvvizsgálót. Elmondta, hogy az első napirendi pontot nem tárgyalják, a negyediket
már megtárgyalták, az ötödikkel kapcsolatban pedig nagyon nagy harcban, de megegyezett a két

elnök a mai napon. Elfogadtak egy megállapodást, melyet Dzindzisz Jorgosz fog felolvasni. Ha ezt a
testület elfogadja, akkor a két önkormányzat közötti költségtérítés megoszlása ez alapján fog történni.
Ennek alapján a 2., a 3. és az 5. napirendi pont megtárgyalásáról szavaztak:

43/2012 (II. 28.) sz. határozatában a MGOÖ testülete egyhangúlag elfogadta az alábbi
napirendet:

1.) A 2012. évi költségvetés előterjesztése, elfogadása
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: gazdasági vezető
Előadó: gazdasági vezető
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja valamennyi bizottság
Meghívott vendég: könyvvizsgáló

2.) Beszámoló az MGOÖ 2011. évi belső ellenőrzéséről
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: belső ellenőrzési vezető
Előadó: Benkő Péter belső ellenőr
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

3.) A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és a Fővárosi Görög Önkormányzat
üzemeltetési költségeinek megosztása
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: a MGOÖ elnöke
Előadó: a MGOÖ elnöke és a FGÖ elnöke

Sianos Tamás kérte, hogy vegyék fel a napirendre, hogy javasoljanak egy új tagot a nonprofit kft.
felügyelő bizottságában megüresedett helyre, mivel Simeonidis Aris felügyelő bizottsági tag nemrég
elhunyt, és a helyére kell új tagot választani. Erről az alábbi módon szavaztak:

44/2012 (II. 28.) sz. határozatában a MGOÖ testülete 10 igen, 2 nem és 2 tartózkodás szavazattal
elfogadta, hogy 4. napirendi pontként foglalkozzanak a Görögség Háza Közhasznú Nonprofit
Kft. felügyelő bizottságában megüresedett hely pótlásával.

Ezután rátértek az első napirendi pont tárgyalására, mely a 2012. évi költségvetés előterjesztése volt.
Az elnök átadta a szót Halasi Márta gazdasági vezetőnek.
Halasi Márta elmondta, hogy a testület elé terjesztett anyag a 2012. évi költségvetés. Az
önkormányzat, a hivatal, és a hivatal költségvetése mellett önállóan működő költségvetési szervek: a
12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola, és a Magyarországi Görögök Kutatóintézetének
költségvetését tartalmazza. A SZMSZ szerint az anyagot a képviselők megkapták két héttel az ülés
előtt. Ez az anyag egyrészt egy összesítő táblázatból áll (bevételek, kiadások, ezen belül a dologi
kiadások előirányzataiból), másrészt a szöveges indoklásból, mely a költségvetés összeállításának fő
szempontjait, jogszabályi hátterét és a fő számokat mutatja be. Szóbeli kiegészítést nem kíván tenni, a
szöveges és számszaki táblázatok megfelelőek és egyértelműek. Jogszabályi megfeleltetés
szempontjából a könyvvizsgáló a tájékoztatót elkészítette, megfelelőnek találta, és ha úgy ítéli meg,
pár mondattal kiegészíti. A tájékoztató anyag és a teljeségi nyilatkozat az önkormányzat elnökénél
megtalálható, bárki megtekintheti. Átadta a szót a könyvvizsgálónak.
Dr. Takács Imre elmondta, hogy a 2012-es költségvetési javaslatot az elmúlt évek gyakorlatának
megfelelően felülvizsgálta kétfajta szempont alapján:



A hatályos jogszabálynak megfelel-e tartalmában és formájában
Egyensúlyban van-e a költségvetés.
Mindkét szempontra határozott igen a válasz. A könyvvizsgálói anyag mindenki rendelkezésére áll,
bárki beletekinthet. Javasolja a költségvetési tervezet megvitatását és elfogadását 85.416.000 forintos
költségvetési főösszeggel.
Koranisz Laokratisz megkérdezte, vannak-e észrevételek. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta,. Cafaridu
Polyxenitől kaptak egy feljegyzést, aki azt javasolta, hogy próbálják meg úgy elosztani a költségeket,
hogy mindenki a használat alapján fizessen.
Cafaridu Polyxeni elmondta, hogy kaptak egy szerződést előterjesztés címén, mely a Görög Országos
Önkormányzat és a Fővárosi Görög Önkormányzat között köttetett 1997-ben a költségek
megosztásáról, egy alaprajzzal együtt. Ez nem előterjesztés, hanem egy korábbi szerződés. Hiányolta
az elnök elképzelését. Ezután kaptak egy újabb e-mailt két határozattal, az egyik szerint a Dzindzisz
Jorgosz által felvetett problémát a testület visszautasította, a másik határozatban pedig az állt, hogy a
két önkormányzat elnöke leül tárgyalni, és egy hónap múlva újra előterjesztik az ügyet. Nem érti az
elnök kérdését.
Ο Λαοκράτης Κοράνης είπε ότι αν το σώμα παίρνει μια απόφαση και δεν την αναιρεί, σημαίνει ότι
αυτή η απόφαση ζει.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy ha a testület hoz egy határozatot, és nem vonják vissza, az él. Van
egy testületi határozat, és ő erre alapozva küldte meg az előterjesztést, ehhez képest szeretnének
változtatást. Megbeszélték Jorgosszal, hogy területarányosan osztják el a költségeket. Cafaridu
Polyxeni azt írta az előterjesztésében, hogy minden szerv, iskola, kutatóintézet stb. a területhasználat
arányának megfelelően vegyen részt a költségek megosztásában. A kutatóintézet és az iskola
fenntartója azonban a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata.

Cafaridu Polyxeni szerint az előterjesztés nem azt jelenti, hogy elküldi az 1997-es szerződést.
Topuzidisz Dimitrisz pontosította, hogy a szerződés 1999-es. Lehet, hogy formailag nem egy szép
előterjesztés. De a két elnök már megállapodott elvben, melyet a két testülettel el kell fogadtatni. A
lényeg nem a formalitás, hanem hogy miben fog megállapodni a két önkormányzat.
Koranisz Laokratisz azt mondta, hogy megvonja a szót Cafaridu Polyxenivel.
Dzindzisz Jorgosz elmondta, hogy Cafaridu Polyxeni nem tudott az ő megállapodásukról. Halasi
Mártához szólva az alábbiakat mondta el: Összevetette a táblázatokat és a szöveges részt. Van a
hivatal, és vannak az önkormányzat intézményei, mindhárom más-más bevételi összeggel rendelkezik,
de vannak közös költségek.
1.
2.
3.

Milyen arányban osztják meg a hivatal és a két intézménye közötti költségeket, és mi alapján?
A tiszteletdíjakban való 1,3 M Ft-os emelkedést mi okozza?
Felhalmozási kiadásokban szerepel a Görögség Háza, a táblázatos részben miért nem szerepel az az
összeg, ami az írásos részben igen?
4. A külső személyi juttatás mire vonatkozik? A takarítási megbízás mire vonatkozik? Külső helyszínt
jelölnek meg, az mi? Az egy kihelyezett tagozat?
5. Az utolsó kérdésre már kapott választ Mártától: Nem támogatják a zeneiskolát, de mégis be van
kalkulálva rá 500 ezer forint. A válasz az, hogy ez az első féléves kifizetésekre vonatkozik.
Koranisz Laokratisz megkérdezte, vannak-e még a költségvetésre vonatkozó kérdések, de nem voltak.
Halasi Márta a felmerülő kérdésekre az alábbi válaszokat adta: Ami a szövegesben van, az van a
táblázatban is, ami talán furcsaság, hogy a szöveges követi a 2012. évi jogszabályváltozást, hogy az
intézményeket önállóan, külön-külön kell bemutatni, ezért szerepelnek egymás után a hivatal, az iskola
és a kutatóintézet. A különféle rezsiköltségek, megbízási díjak, melyek a közös használatra
vonatkoznak, minden intézménynél megjelennek, a hivatalnál, az iskolánál és a kutatóintézetnél is. A
megbízási díj elég magas a hivatalnál, több mint 1 millió forint a különbség. Ezt egyrészt a tiszteletdíjak
okozzák (május 1-jétől a megemelkedett bizottsági elnöki tiszteletdíja, az elnök tiszteletdíja, aki addig
még nem vette fel). 860 ezer forint havi tiszteletdíj éves szinten 10.320.000 Ft-ot tesz ki, ami abból
adódik, hogy az elnök (havi 120.000), az elnökhelyettesek és a bizottsági elnökök tiszteletdíja is
betervezésre került. Ebben az anyagban még négy bizottság szerepel. A bizottságok száma csak
ezután csökkent le négyről háromra egy rendkívüli ülésen történt határozat következtében, ami 480
ezer + járulék megtakarítást jelent. A megbízási díjakban szerepel az iskola-előkészítő csoport
helyszínének takarítása, ami nem a Vécsey utcában van, ezért hetente egyszer, egy hónapban 4-5
alkalommal takarítanak, ezért bruttó 30 ezer forint + járulékot fizetnek. Nem hiszi, hogy ez hatalmas
összeg. Méltányos, hogy elvállalta, és reális összeget fizetnek, nem fizetik túl a dolgozót, melyet 9
hónapra kap, a szorgalmi időre. A megosztással kapcsolatban elmondta, hogy a hivatal nem bírja
egyedül viselni minden kiadást, és nem is lenne igazságos. Az intézmények, melyek igénybe vesznek
bizonyos szolgáltatásokat, fizessék is meg. A támogatási összegek arányában vállalják a terheket is. A
teljes támogatási bevétel 85.416.000 Ft. Ez arányaiban az alábbi módon oszlik meg:




Hivatal: 0,5259
Iskola: 0,3278
Kutatóintézet: 0,1463
Ezek közé a kiadások közé tartoznak a jogász, a belső ellenőr, a könyvvizsgáló, saját személye, a
gazdasági ügyintéző (aki három munkakört lát el: könyvelő, pénztáros, bérszámfejtő) megbízási díjai.
Az utóbbi munkatárs éves díja 1.440.000 Ft, bruttó 120.000 Ft ezért a három munkakörért, és ennek a
megosztása az alábbi: hivatal: 757 ezer, iskola: 472 ezer, kutatóintézet: 211 ezer forint. A zeneiskolának
az első félévi előirányzata az 500.000 Ft, hiszen már a költségvetési koncepcióban a képviselőtestület
elfogadta, hogy sajnos, nem tudják felvállalni, ezért szeptembertől az új tanévben a helyet tudják

biztosítani az oktatók részére, a díjat sajnos már nem. Ez nem iskolai zeneoktatás, hanem egy szakkör
jellegű. Nem zenei diplomával rendelkező oktatók vannak, viszont arra nagyon jó, hogy a fiatalok
kedvet kapjanak, és hasznosan töltsék szabadidejüket. A felhalmozással kapcsolatban: 2011-ben is az
elkülönített számlán a Görögség Háza felújítása fedezete ott van, év végén a zárás, a beszámoló
elkészítését követően 80 millió nagyságrendben volt, ez mint 2011 évi pénzmaradvány, marad az
önkormányzaté, melyet a következő évben a zárszámadást követően a testület hagy jóvá. Ez a
Görögség Háza felújítására van, és akkor, mint egy pótelőirányzat kerül be a 2012. évi költségvetésbe
az egyéb pénzmaradványokkal együtt.
Dzindzisz Jorgosz elmondta, hogy nem pénzösszegekről beszélt. Az iskola-előkészítő takarítása
esetében sem az összeg zavarta, csak nem tudta, mi az. A könyvelő és könyvvizsgáló esetére is
ugyanez vonatkozik. A kérdése csak az volt, hogy milyen arányban vesznek részt az intézmények a
kiadásokban, számára elfogadható az az arány, amit Márta kitalált, tehát a támogatások aránya.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy a testületnek 4-5 évvel ezelőtt volt egy határozata, mely szerint 2,5
millió forinttal támogatja az iskola-előkészítőt. Ez egy élő határozat. Van-e még hozzászólás a
témához?
18,55-kor megjött Kaparelis Spyros.
Kukumtzisz Natasa a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy elfogadásra javasolja a 2012. évi
költségvetés tervezetét, miután a bizottság megtárgyalta.
Ezután az alábbi módon szavaztak a költségvetésről:

45/2012 (II. 28.) sz. határozatában a MGOÖ testülete 13 igen és 1 tartózkodás szavazattal
elfogadta a 2012. évi költségvetés tervezetét.

Koranisz Laokratisz ezután szavazásra tette fel, hogy megadják-e a szót a nem testületi tagoknak.

46/2012 (II. 28.) sz. határozatában a MGOÖ testülete 10 igen, 1 nem és 3 tartózkodás szavazattal
elfogadta, hogy megadják a szót azoknak a vendégeknek, akik nem tagjai a testületnek.

Szkevisz Theodorosz kérte, hogy a Görög – Magyar Kamara is járuljon hozzá a költségekhez, már régóta
vannak az önkormányzat irodájában.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy a kamara nem tárgyal, nem ülésezik benn, csak a dokumentumait
tartja a könyvtárban, már nem rendelkezik helyiséggel, ezért nem kellene tőlük is bármilyen összeget
kérni.
Dzindzisz Jorgosz elmondta, hogy Szkevisz elnöksége alatt került a kamara az önkormányzatba. Van-e
határozat vagy megállapodás a kamara és az önkormányzat között.
Szkevisz Theodorosz elmondta, hogy egy alkalommal fizettek, nem jött össze testületi ülés, hogy
döntsenek.

Koranisz Laokratisz ekkor rátért a második napirendi pontra, és átadta a szót a belső ellenőrnek.
Benkó Péter köszöntötte a megjelenteket. Egy rövid kiegészítést fűz hozzá a megjelent anyaghoz. A
2011. éves ellenőrzési jelentést tartalmilag és formailag is a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről
szóló kormányrendelet írja elő. Ennek előírásai szerint állította össze az anyagot, mely minden lényeges
és fontos megállapítást tartalmaz a 2011. évről. Nem szeretne mást fűzni hozzá, várja a kérdéseket.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy az ellenőrzés 7 pontban állapított meg hiányosságokat. Minden
esetben intézkedés történt a hiányosságok pótlására. Szabálytalanságra, bűncselekményre utaló
észrevétel nem történt.
Kukumtzisz Natasa a pénzügyi előlegek visszafizetésének szabályozásáról érdeklődik. A Pénzügyi
Bizottság megállapítását felolvassa: „A belső ellenőrzés által összeállított éves jelentést a Pénzügyi
Bizottság tudomásul vette, és megtárgyalásra alkalmasnak találta.”
Koranisz Laokratisz megkérdezte, ki fogadja el a jelentést:

47/2012 (II. 28.) sz. határozatában a MGOÖ testülete 13 igen és 1 tartózkodás szavazattal
elfogadta a belső ellenőri jelentést a 2011. évről.

Koranisz Laokratisz megköszönte a gazdasági szakembereknek a részvételt.
Ο Λαοκράτης Κοράνης μετά συνέχισε στα ελληνικά, είπε ότι φτάσανε στο τελευταίο σημείο της
ημερήσιας διάταξης.
Koranisz Laokratisz ekkor görög nyelvre váltott, és elmondta, hogy elérkeztek az utolsó napirendi
ponthoz.
Dzindzisz Jorgosz az előző napirendi pontra visszatérve elmondta, hogy 3-4 belső ellenőri vizsgálat is
folyt az évben. Azt kérte, ha letelik egy vizsgálat, akkor annak eredménye menjen a közgyűlés elé.
Benkó Péter négyszer végzett vizsgálatot, és csak egyszer tett jelentést. Szeretné, ha minden vizsgálat
után lenne jelentés is.
Benkó Péter azt mondta, hogy sajnos nem lehet, csak az érintetteknek tehetnek jelentést, akik az
önkormányzat vezetése és a vizsgált személy(ek).
Koranisz Laokratisz ezután elmondta, hogy Dzindzisz Jorgosznak kell beszámolnia az utolsó napirendi
pontról. Ενημέρωσε τον κόσμο, ότι σήμερα έγινε μια κουβέντα ανάμεσα στους δυο προέδρους, βάσει
της οποίας συμφωνήσανε με τον Γιώργο, ότι ανάλογα με τα τετραγωνικά που χρησιμοποιεί ο
καθένας, θα χωρίσουν τα λειτουργικά έξοδα της αυτοδιοίκησης. Προτείνει να επικυρωθεί η
συμφωνία τους από το σώμα. Tájékoztatta a testületet, hogy egy párbeszéd folyt ma a két elnök
között, amely alapján megegyeztek Jorgosszal abban, hogy a négyzetméterek alapján, melyet
használnak, osztják meg az önkormányzat működési költségeit.
Dzindzisz Jorgosz elmondta, hogy tegnap megállapodtak. Felolvassa a megállapodást:
„A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának elnöke és a Fővárosi Görög Önkormányzat
elnöke megállapodnak abban, hogy 2012. április 1-jével módosítják a két önkormányzat között a
Budapest, Vécsey u. 5. szám alatti irodák használatával kapcsolatban 1999. június 23-án e tárgyban kelt

megállapodásuk 7. és 8. pontját. A megállapodás értelmében a felek áttérnek a 7. pontban megjelölt
költségek megosztásánál az alábbi arányos költségviselésre: 300 m² után a Magyarországi Görögök
Országos Önkormányzata, 78 m² után pedig a Fővárosi Görög Önkormányzat viseli a költségeket.”
Ennek az írásos megállapodásnak van egy szóbeli része is, mely szerint Topuzidisz Dimitrisz és ő
közösen kialakítják, hogy a 7. pontban rögzítetteket hogyan módosítják. Ezt a módosított tervezetet
aztán az országos és a fővárosi testület elé viszik. Mindkettő el fogja fogadni reményei szerint a
módosított szerződést, és április 1-jétől életbe fog lépni.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy ő a 7. pontra tett előterjesztést, az 1999. évi megállapodást
mindenki megkapta, ezt fogják most módosítani, és a testület elé fogják vinni. Ezután áttért a
következő napirendi pontra. A felügyelő bizottságba Mantzurakisz Szarandiszt javasolja. Miután nem
volt más javaslat, kérte, szavazzanak.

48/2012 (II. 28.) sz. határozatában a MGOÖ testülete 11 igen, 1 nem és 2 tartózkodás szavazattal
megválasztották tagnak Mantzurakisz Szarandiszt a Görögség Háza Közhasznú Nonprofit Kft.
felügyelő bizottságába.

Ο Λαοκράτης Κοράνης ενημέρωσε το σώμα, ότι σχετικά με το διαγωνισμό του Οίκου του
Ελληνισμού δήλωσαν συμμετοχή 7 εταιρίες, οι οποίες έθεσαν ορισμένες ερωτήσεις. Ο σχεδιαστής
απάντησε στις ερωτήσεις. Ανακοίνωσε ότι η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει έκτακτη και θα
πραγματοποιηθεί στις 7 Μαρτίου. Τότε θα ανοίξουν τους φακέλους. Είπε επίσης ότι είναι υπέρ
αυτήν να βοηθήσουν την τουριστική έκθεση με 50.000 φιορίνια, να πληρώσουν μια ορχήστρα να
παίξουν στην έναρξη της έκθεσης μαζί με ένα χορευτικό συγκρότημα. Η ορχήστρα Ταβέρνα από το
χωριό Μπελογιάννη ζήτησε 50.000 φιορίνια, τα οποία δεν είναι πολλά. Ρώτησε, ποιος είναι υπέρ.
Koranisz Laokratisz tájékoztatta a testületet, hogy a Görögség Házával kapcsolatos pályázaton 7 cég
vett részt, melyek különféle kérdéseket tettek fel. Ezekre a tervező válaszolt. Bejelentette, hogy a
következő ülés március 7-én lesz. Akkor bontják majd fel a borítékokat. Elmondta, támogatja az ötletet,
hogy segítsék az utazás kiállítás lebonyolítását 50.00 forinttal, amelyből a kiállítás megnyitóján fellépő
zenekart és tánccsoportot fizetnék ki. A Taverna zenekar Beloianniszból kért 50.000 Ft-ot, ami szerinte
nem sok. Megkérdezte, ki van mellette.
Sianos Tamás erre azt mondta, hogy most fogadták el a költségvetést. Megállapodtak abban, ha
előjönnek különféle költségigények, akkor meg kell nevezni, minek a terhére fogják ezt az ötvenezer
forintot átadni. Javaslatot kér.
Koranisz Laokratisz erre azt mondta, hogy a költségvetésben el van különítve 2,85 M Ft a
rendezvényekre, azaz 3 millió. Νομίζει ότι θα μπορέσουν να κάνουν οικονομία στο χώρο των
εκδηλώσεων αν χτιστεί ο οίκος του ελληνισμού. Ελπίζει τον Οκτώβρη εκεί θα γιορτάσου. Γι’ αυτό
παρακαλεί να αφαιρέσουν τα 50.000 εις βάρος των εκδηλώσεων. Úgy gondolja, hogy tudnak majd
spórolni a rendezvények helyszínén, ha elkészül a görögség háza. Reméli, októberben már ott tudnak
ünnepelni. Ezért azt javasolta, hogy a rendezvények terhére támogassák az utazás kiállítást. Erről kérte,
hogy szavazzanak:

49/2012 (II. 28.) sz. határozatában a MGOÖ testülete 13 igen, 1 tartózkodás szavazattal
elfogadta, hogy támogassák az utazás kiállítást 50.000 Ft-tal a rendezvények költségeinek
terhére.

Sianos Tamás tájékoztatta a testületet, hogy most szavaztak meg utoljára ilyen ad hoc kiadást, a
költségvetés ezt nem engedi, mert nagyon szoros. Előbb a gazdasági vezetővel meg kell beszélni, és
utána kell a testület elé vinni.
Koranisz Laokratisz egyetért vele, de ez nem volt nagy összeg.
Dzovairi Polyxeni megkérdezte, mi van az ad hoc bizottsággal.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy a tagjai megvannak, de a bizottságról nem tud semmit. A
kormányhivatalnak ő maga már megküldte azokat az anyagokat, melyeket a bizottság is vizsgált. Várja
a kormányhivatal jelentését, szerinte ez meg fog egyezni az ad hoc bizottság eredményeivel.
Kaparelis Spyros erre azt mondta, hogy nagyon komoly ellentmondások voltak a kormányhivatalba
benyújtott dokumentumok és az elnök állításai között.
Ο Λαοκράτης Κοράνης είπε ότι στις ερωτήσεις της ανώτατης αρχής απάντησε, τις οποίες
αναφέρθηκαν στις μετοχές MOL, το αεροπορικό εισιτήριο της Νόρας Γιαννακάκη, απάντησε και είχε
αποδείξει ότι αυτά τα χαρτιά που υπέβαλε ο κ. Κανάκης, είναι πλαστά. Δεν ήταν αεροπορικό
εισιτήριο, ήταν ο μηνιαίος μισθός της Νόρας. Στις ερωτήσεις σχετικά με το MOL είχε απαντήσει.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy válaszolt a kormányhivatal kérdéseire, melyek a MOL részvényekre
és Janakakisz Nóra repülőjegyére vonatkoznak, és bebizonyította, hogy a Kanakis úr által benyújtott
papírok hamisak. Nem repülőjegy volt, hanem Nóra havi bére. A MOL részvényekkel kapcsolatos
kérdésekre is válaszolt.
Ο Δημήτρης Τοπουζίδης προσέθεσε πως ό,τι ζητήσανε, τους τα στείλανε. Έχει δικαίωμα η Υπηρεσία
της Κυβέρνησης να ξαναρωτήσει αν δεν είναι ξεκάθαρο κάτι. Αυτό που ζήτησαν, τα πήγε και τα
παρέδωσε.
Topuzidisz Dimitrisz hozzátette, hogy amit kértek, azt elküldték nekik. A Kormányhivatalnak joga van
újra bekérni dolgokat, ha valami nem világos neki. Amit kértek, azt ő saját maga vitte be.
Kaparelis Spyros elmondta, hogy a 130.000 Ft-os számla mellé senki nem írt semmit. A főkönyvi
kivonatban az van, hogy Janakakisz Nóra, repülőjegy, Athén-Budapest-Athén. Mi ebben a hamisítás?
Ebben az időszakban Janakakisz Nóra nem is volt az önkormányzat állományában, és erről papír is van.
Topuzidisz Dimitrisz erre azt mondta, ha arra gondol, amire Kanakis Lefteris ráírta, hogy repjegy
Janakakisz Nórának, olyan nincs. Egy athéni jegy hetvenezer forint. A 135 ezer forintos jegy az, amit
aznap reggel vesznek meg.
Kaparelis Spyros szerint ez történt.
Topuzidisz Dimitrisz szerint ez egy teória.
Kaparelis Spyros szerint az időpont egyezik, ez nem teória.
Koranisz Laokratisz bezárta az ülést és megköszönte a részvételt.

Budapest, 2012. április 16.
Koranisz Laokratisz
elnök

Kukumtzi Natasa
jegyzőkönyv-hitelesítő

Miliosz Nikolett
jegyzőkönyv-hitelesítő

JEGYZŐKÖNYV

A MGOÖ 10/2012 (I. 24.), 11/2012 (I. 24.), 12/2012 (I. 24.) sz. határozatai alapján a Görög Kultúra Háza
beruházás generál kivitelezési munkálataira kiírt pályázatra a pályázat leadási határidejéig a MGOÖ
titkárságára 7 azaz hét darab pályázat került leadásra.

Budapest, 2012. február 29. 14 h

Koranisz Laokratisz

Vengrinyák Edit
Elnök

tő

JEGYZŐKÖNYV

Titkárságveze

Készült a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata rendkívüli üléséről 2012. március 12-én
hétfőn 16,00 órakor az Actor Hotelben.

Jelen vannak:

Koranisz Laokratisz
Kollátosz Jorgosz
Sianos Tamás
Bekiarisz Dimitrisz
Cafaridu Polyxeni
Dzindzisz Jorgosz
Kész Józsefné
Kukumtzisz Natasa
Mandzurakisz Szarandisz
Ondok Lászlóné
Szopkóné Papakosztandisz Eleni

Hiányoznak:

Athanasziu Alexisz
dr. Kalota Ágnes
dr. Szalimka Nafszika
Kanaki Elena
Kaparelisz Szpirosz
Miliosz Nikolett
Mokalisz Maria

Németh Barbara
Nikolaidisz Nikolaus
Pancsosz Alexandra

Ο Λαοκαράτης Κοράνης με 11 άτομα δήλωσε απαρτία, και παρακάλεσε το σώμα να εκλέξουν
πρακτικογράφο. Αφού λείπει η Edit Vengrinyák, για πρακτικογράφο πρότεινε τον Δημήτρη
Τοπουζίδη. Καλωσόρισε τον Κώστα Παπαλέξη, τον Δήμαρχο του χωριού Μπελογιάννης.
Παρακάλεσε το σώμα να κάνουν πρόταση για επικυρωτές.
Koranisz Laokratisz 11 fő részvételével megállapította a határozatképességet, és megkérte a testületet,
válasszanak jegyzőkönyvvezetőt. Mivel Vengrinyák Edit hiányzik, javasolta Topuzidisz Dimitriszt.
Üdvözölte Papalexisz Kosztaszt, Beloiannisz polgármesterét. Megkérte a testületet, tegyenek javaslatot
jegyzőkönyv-hitelesítőkre.

50/2012 (III. 12.) sz. határozatában a MGOÖ testülete egyhangúlag megválasztotta dr.
Topuzidisz Dimitriszt jegyzőkönyvvezetőnek.

51/2012 (III. 12.) sz. határozatában a MGOÖ testülete egyhangúlag megválasztotta
Mandzurakisz Szarandiszt jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

52/2012 (III. 12.) sz. határozatában a MGOÖ testülete egyhangúlag megválasztotta Kukumtzisz
Natasát jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Koranisz Laokratisz ismertette a napirendet:

1.) Döntés a Beloianniszi Általános Művelődési Központ átvételéről

Ο Λαοκράτης Κοράνης είπε ότι θα πει μερικά λόγια για το χωριό Μπελογιάννης, και μετά θα δώσει
το λόγο στο Δήμαρχο του χωριού, και μετά να δουν τι απόφαση να πάρουν. Έχουν πάρει μέχρι
σήμερα 2 αποφάσεις για το χωριό Μπελογιάννης. Η μια ήταν να αρχίσει η διαπραγμάτευση με τα
διάφορα υπουργεία για τη μεταβίβαση του σχολείου, και η δεύτερη ήταν να δέχονται να πάρουν το
σχολείο του Μπελογιάννη. Μετά καταλάβανε ότι το σχολείο αποτελεί μια οντότητα με το
νηπιαγωγείο και το πολιτιστικό κέντρο, και λέγεται Γενικό Πολιτιστικό Κέντρο. Για να πάρουν μόνο
το σχολείο ξεχωριστά, χρειάζονται 1-2 χρόνια. Γι’ αυτό κάνουν συζήτηση με τον αρμόδιο
υφυπουργό πολιτισμού και με τους αρμόδιους του χωριού, και μείνανε στο εξής: πρέπει να

ανακαλέσουν την απόφαση που αναφέρεται μόνο στο σχολείο και να πάρουν μια καινούρια για την
παραλαβή του ΓΠΚ. Θα κλείσουν μια συμφωνία ανάμεσα στην αυτοδιοίκηση και στο χωριό, ότι τα
έξοδα, τα οποία θα βαραίνουν το Πολιτιστικό Κέντρο, θα πληρώνουν στο Μπελογιάννη. Η
Αυτοδιοίκηση θα πληρώνει μόνο για το σχολείο. Μετά παραχώρησε το λόγο στο Δήμαρχο.
Koranisz Laokratisz néhány szót szeretett volna szólni Beloainnisz községről, és utána átadta szót a
falu polgármesterének, hogy aztán eldöntsék, milyen határozatot hozzanak. A mai napig két
határozatot hoztak Beloianniszról. Az egyik arról szólt, hogy elkezdődjön a tárgyalás a különféle
minisztériumokkal az iskola átvételéről, a másik pedig arról, hogy elfogadják az iskola átvételét. Ezután
értették csak meg, hogy az iskola egységet képez az óvodával és a kultúrházzal, és a neve az, hogy
Általános Művelődési Központ. Ahhoz, hogy átvegyék csak az iskolát külön, 1-2 évre lenne szükség.
Ezért kezdtek el tárgyalni az illetékes kulturális államtitkárral és a falu illetékeseivel, és az alábbiakban
maradtak: vissza kell vonniuk azt a határozatot, ami csak az iskola átvételére vonatkozik, és újat kell
hozniuk az ÁMK átvételéről. Az önkormányzat és a falu között egy megállapodást kötnek arról, hogy a
kiadásokat, melyek a kultúrházzal kapcsolatosak, a falu fizeti. Az önkormányzat csak az iskola után fizet.
Ezután átadta a szót a polgármesternek.
Papalexisz Kosztasz Beloiannisz polgármestere elmondta, hogy az elnök úr nagyjából összefoglalta a
lényeget, ő csak pár kiegészítést szeretne tenni. Az átadás nem működhet máshogy, vagy az ÁMK-t
veszik át, vagy semmit, ezt szögezte le a minisztérium képviselője. Ha megbontják, átszervezésnek
minősül, és két évig nem lehet átadni a fenntartói jogot, ezért az ÁMK-ban kell tovább gondolkodni.
Egy elvi határozatot kell ma hozni arról, hogy az önkormányzat átveszi az ÁMK fenntartói jogát, és
meghatalmazza az elnököt, hogy az együttműködési megállapodást készítse elő, ahol a testületek
szavaznak, amiben rögzítik, hogy az ÁMK-n belül a művelődési házat és a könyvtárat továbbra is a
beloianniszi önkormányzat finanszírozza, de a döntéseket az ÁMK vezetője hozná meg. A finanszírozás
megoldásához kötnének megállapodást, melyben rögzítenének mindent. Akkor a testületeknek
dönteniük kell majd, immár az összes szám tükrében. Az óvodáról nem volt szó eddig. Azért célszerű
belevenni, ha már ÁMK-ról beszélnek, és szintén rögzítenék a megállapodásban a fenntartását, mert ha
az állam úgy finanszírozza, mint nemzetiségi iskolát és óvodát, akkor az összes fejkvóta, mely az
óvodások után is jár, az iskolai kvótának megfelelő lenne, ami jóval magasabb, 4-5-szöröse is akár az
óvodai fejkvótának. Ez ne zavarja az országos önkormányzat döntését. A megállapodás úgy is szólhat
akár, hogy a normatíván felül amennyiben még további fizetési kötelezettség keletkezik, azt szintén a
beloianniszi önkormányzat vállalja, tehát semmilyen kockázat nem merül fel. Valójában amit még tudni
kell, hogy ez az intézmény, az iskola és az óvoda 113 gyerekkel működne a következő évtől. A szerb
iskolával példálózik, amely száz fővel, szintén iskola és óvoda egyben, éves szinten 70 millióból
gazdálkodnak. Ezt teljes egészében az állami normatívából tudják fedezni. Beloiannisz két intézménye
60 millióból gazdálkodik több gyerekkel. Azt kérik a testülettől, hogy ezt az elvi döntést hozza meg, az
ÁMK átvételét, és ennek a kidolgozásával bízza meg az elnök urat. És ha kidolgozták az elveket, akkor
ismét a testületnek kell meghozni a döntést. Menet közben a rájuk eső feladatok elvégzéséről szeretné
tájékoztatni a testületet. Elkészült az a szakértői vélemény, ami nélkülözhetetlen. A szakértő
megállapította, hogy sokkal jobb körülmények közé kerül az iskola, ha az országos önkormányzat tartja
fenn. Ezt a véleményt a Fejér megyei kormányhivatalhoz benyújtották. Várják a véleményüket, hogyan
illeszkedik bele a megyei fejlesztési tervbe. Az elnök úr neki azt mondta, hogy támogatni fogják. Ha az
a döntés, és a testület döntése megszületik, akkor kell megkötniük a megállapodást, két síkon: a
közoktatási megállapodás megkötését kell kezdeményezni az országos önkormányzatnak a
minisztériummal, illetve a Fejér megyei kormányhivatalnál kell beszerezni a működési engedélyt. Ők
lemondanak a normatívákról. Ha minden jól megy, július 1-jétől az önkormányzat fenntartása alá
kerülne az intézmény. Szívesen válaszol a felmerülő kérdésekre. A tavaly beszerzett vélemények még
érvényesek voltak, de beszerezték idén is őket, a legújabbakat. Ezek is itt vannak. Megszületett a helyi
kisebbségi önkormányzat véleményezése is. Ők is támogatják. Minden döntés náluk van, ami
szükséges volt.

Koranisz Laokratisz várja a kérdéseket.
Dzindzisz Jorgosz elmondta, hogy az egész folyamat tavaly februárban indult el. Miért nem merült fel
akkor az a kérdés, hogy az egész ÁMK-t át kell venni? Miért csak most hirtelen? Jól értette, hogy az
egész procedúra a nulláról kezdődik most? Ma van március közepe. Ennek az egésznek le kell zárulnia
május végéig. Nincsenek-e elbújva más paragrafusok, amit nem vesznek figyelembe, és emiatt
tolódnának a dolgok? Van egy két éves periódus a törvény valamelyik paragrafusában. Ha most
kezdődik egy új procedúra, akkor ez nem érvényes?
Kóródi – Juhász Zsolt a beloianniszi önkormányzat jegyzője válaszolt a kérdésekre. A nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi 179 törvény, melyet tavaly decemberben fogadott el az országgyűlés, és január
1-jétől lépett hatályba, a 164. § (2) utolsó mondatában mondja ki, hogy az intézmény fenntartói
jogának átadása nem járhat átszervezéssel. Tekintettel arra, hogy a közoktatási törvény 88.§-a szerint
az intézményi átszervezésnek minősül, ha az alapító okiratnak foglaltaknak megfelelően – náluk van
egy alapító okirat az ÁMK-ról ebbe vannak beintegrálva az oktatási intézmények, mellette a könyvtár
és a művelődési ház – ezeket szétbontanák, az intézményi átszervezésnek minősülne. Ebbe a két éves
tilalomba csúsznának bele, és nem lehetne a fenntartói jogot átadni. Tavaly ez azért nem merült föl,
mert még nem volt ismert ez a jogszabály, ezt decemberben fogadták el. Tavaly még az intézmény,
most pedig az ÁMK fenntartói jogáról van szó. Részben ez is indokolja azt, hogy be kellett újra szerezni
azokat a hozzájárulásokat, amelyeket most adott át a polgármester úr. Az összes, a közoktatási törvény
102.§ (6) bekezdése által előírt összes érintett intézmény a nyilatkozatában egyetértett az
átszervezéssel, annak szükségességével és az abban foglaltakkal. Akinek egyetértési joga van, és
megvétózhatta, az a települési nemzetiségi önkormányzat, akik a múlt hét pénteken tartottak egy
testületi ülést, és ott a határozati javaslatot elfogadták, és hozzájárulnak az átadás-átvételhez.
Papalexisz Kosztasz hozzátette, hogy finanszírozás szempontjából kerültek jóval előnyösebb helyzetbe,
azáltal, hogy az óvodát is átveszik, és nemzetiségi iskolát és óvodát alakítanak ki, mert jóval nagyobb
normatívákhoz lehet hozzájutni. Erre mondta, hogy az önkormányzatuk a megállapodásban arról
nyilatkozik, hogy az óvoda tekintetében a plusz költségeket vállalja. A gyakorlat azt mutatja, hogy
valószínűleg a normatívák fedezni fogják a kiadásokat, sőt több is, még marad az országos
önkormányzatnak bizonyos fejlesztésekre is, esetleg a tanári állományt bővíteni.
Kóródi – Juhász Zsolt a finanszírozással kapcsolatban hozzátette, hogy a közoktatási törvény azt
mondja, hogy a nevelési – oktatási intézményt amennyiben nem a helyi önkormányzat tartja fönn,
akkor közoktatási megállapodást kell kötni, egyrészt a finanszírozásra köt az országos nemzetiségi
önkormányzat a minisztériummal, másrészt az átadás-átvételről is kell egy megállapodást kötni. Azok
az intézményegységek, melyek eredetileg nem szerepeltek az átadásban, azoknak a fenntartását a
helyi települési önkormányzat vállalná. Erről most még nem kell döntenie a testületnek. Arról kell most
dönteniük, hogy az elnököt megbízzák azzal, hogy a helyi önkormányzat vezetésével kidolgozzanak
egy megállapodási javaslatot, amiben ezek teljesen részletesen szabályozva lesznek, és arról kell majd
egy végleges döntést hozni. A másik fontos kérdés, ami elhangzott, hogy ugyanezen törvény 164.§ (17)
mondja ki, hogy különösen indokolt esetben az azonnali átadáshoz akkor is hozzájárulhat a
minisztérium, ha erre tanév közben kerül sor. Erre mondta azt Kraszlán úr, aki a minisztérium részéről
volt ott a megbeszélésen, hogy pont Beloiannisz kedvéért rakták bele ezt a lehetőséget a jogszabályba.
Próbálnak úgy hozzáállni a minisztériumban, hogy ne merüljenek fel ezek az adminisztratív akadályok.
Dzindzisz Jorgosz szerint világosan látják, hogy a gyerekek többsége nem görög származású. A kérdése
nem az, hogy érdemes-e nem görög származású gyerekek számára létrehozni, hanem az, hogy a
magyar gyerekek hogyan viszonyulnak a görög nyelvhez. Tanulják, képesek lesznek egy kéttannyelvű
iskolát elvégezni, olyan gyerekek, akiknek semmi kapcsolatuk nincs a nyelvvel?

Koranisz Laokratisz elmondta, hogy szokott járni beloianniszi rendezvényekre, és való igaz, hogy a
gyerekek kisebb része görög származású, de ugyanolyan, sőt nagyobb intenzitással és nagyobb
kedvvel tanulják a görög nyelvet a magyar gyerekek, mint a görögök. És ha a magyar gyerekek jól
megtanulnak görögül, az az önkormányzat számára is dicsőség lesz. A magyar szülők egyhangúlag
megszavazták, hogy ezt akarják. Ő ott élt fiatal korában, és emlékszik rá, hogy amikor még a görögök
voltak ott többségben, a kisebbségben élő magyarok is görögök akartak lenni. Arra kéri a testületet,
hogy a képviselő kérdésére úgy tekintsen, mintha nem is lett volna, mert a falu egységes abban, hogy
kéttannyelvű iskolát akar. Még a szomszéd falu gyerekeit is oda fogják hordani.
Dzindzisz Jorgosz elmondta, csak arra volt kíváncsi, hogyan viszonyulnak a falu lakosai ehhez a
kérdéshez. Ha az ő korosztálya mélyen magába néz, akkor elmondhatják, hogy amikor megszűnt a
Manolis Glezos iskola, és szétszórták a görög oktatást, akkor mindent megtettek, hogy ellógják a
görög órákat. A kérdése emocionális volt, nem kell rá válaszolni.
Papalexisz Kosztasz minden felmerülő kérdésnek örül. Alapvetően azt kell tudni, hogy amikor először
felmerült, hogy görög nemzetiségi iskola lehet a beloianniszi iskolából, onnantól kezdve a szakmai
vezetést Caruha Vangeliótól megkapva, felmenő rendszerben elkezdték az oktatás ilyen jellegű
megszervezését az első három osztályban, és ez már a második év. A nemzetiségi oktatás most is
zajlik, hat görög órában. Nem kötelező, de mégis minden gyerek jár. Szeptembertől az egész alsó
tagozatban ez lesz. Nem volt ez mindig így. Voltak átmeneti időszakok. A lakosságarány megváltozása
után is beloianniszinak érzik magukat. Ilyen probléma jelenleg nem áll fenn, ez a válasza Dzindzisz úr
kérdésére.
Dzindzisz Jorgosz elmondta, az utolsó javaslata az, hogy az elnök mellett még két ember vegyen részt a
tárgyalásokon, mint egy három tagú bizottság, az egyik legyen Topuzidisz ügyvéd út, és még valaki.
Bekiarisz Dimitrisz szerint ezt a témát már egy éve megbeszélték, és határozatban fogadták el a
polgármester javaslatát. Azt kéri, alakuljon meg egy bizottság, állítson össze egy anyagot, hozza a
testület elé, melyet a testület majd megvitat. Kéri, fogadják el a beloiannisziak javaslatát.
Mindenképpen vegyék át a beloianniszi iskolát.
Cafaridu Polyxeni egyetért Dzindisz Jorgosz javaslatával, szeretné, ha a bizottság harmadik tagja
Dzindzisz Jorgosz lenne.
Mandzurakisz Szarandisz attól tart, ki ne csússzanak megint az időből. Májusig dönteni kell. Tovább kell
lépni, el kell fogadni.
Koranisz Laokratisz átadja a szót Topuzidisz Dimtirisznek, olvassa fel a határozati javaslatot, ami már
körbe lett küldve, és nem jött rá semmilyen észrevétel, változtatási szándék. Ha Beloianniszról fognak
tárgyalni, e-mailben fogja értesíteni a testületet, és akit érdekel, az részt vehet rajta. Ezek után
megkérte Topuzidisz Dimitriszt, olvassa fel a határozati javaslatokat.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz elmondta, hogy a határozati javaslatokat Beloiannisz jegyzőjétől kapta, és
meghagyta eredeti formájában őket, melyek annyira részletesek, hogy akár megállapodásként is
kezelhetők. A határozatoknak ki kell fejezniük a két fél egyező akaratát az ÁMK átvételéről. Nem lehet
hozzányúlni az intézményhez külön, két éven belül, ezért kell átvenni az ÁMK-t. Az viszont nem
hangzott el, hogy a közoktatási megállapodás 10 évre szólt régen, most pedig csak 5 évre kötik. Ez azt
eredményezné, hogy 3 forrásból kaphatnának támogatást, a nemzetiségi törvény 164.§ (10) szerint: „A
közoktatási intézményt átvevő nemzetiségi önkormányzat a helyi önkormányzatokkal azonos jogcímen
és feltételekkel igényelheti a mindenkori költségvetésről szóló törvényben meghatározott
hozzájárulásokat és támogatásokat – a (6) bekezdés szerint megkötött közoktatási megállapodás
alapján -, igényelhet továbbá a nemzetiségi feladatok megszervezéséhez nyújtott kiegészítő

támogatást (a továbbiakban: nemzetiségi fenntartói kiegészítő támogatás), valamint – a pályázatban
meghatározott feltételek szerint – részt vehet minden olyan pályázaton, amelyet a helyi
önkormányzatok részére írtak ki.” Ami azt jelenti, hogy Fejér megyei pályázaton is indulhat a fővárosi
székhelyű iskola. Elmondta, hogy mindenki megkapta a négy határozati javaslatot, melyekről
egyenként fognak szavazni.

53/2012 (III. 12.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése 11 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta az alábbi javaslatot: 1.) A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának
Közgyűlése – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. törvény CLXXIX. Törvény (továbbiakban
nemzetiségi törvény) 164. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján – elhatározza, hogy
a Beloiannisz Község Önkormányzat Általános Művelődési Központjának fenntartói jogát átveszi
Beloiannisz Község Önkormányzatától, amennyiben a törvényben előírt feltételek – a
következők szerint – teljesülnek.

54/2012 (III. 12.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése 11 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta az alábbi javaslatot: 2.) A Közgyűlés felkéri az Elnököt, hogy a települési
önkormányzattal együttműködve szerezze be a nemzetiségi törvény 164. § (4) bekezdésében
foglaltak szerint a fenntartói jog átadásával érintett intézmény szülői szervezetének és iskolai
diákönkormányzatának véleményét. A fentiekkel egyidejűleg a Közgyűlés tudomásul veszi, hogy
Beloiannisz Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 19/2012 (II. 29.) Kt. számú
határozatában – melynek hitelesített kivonata jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi – megbízta
Beloiannisz Község Polgármesterét és az önkormányzat jegyzőjét, hogy a közoktatási
törvényben meghatározott véleményeket, a helyi nemzetiségi önkormányzat hozzájárulását, a
független pedagógiai szakértő véleményét és a Fejér Megyei Kormányhivatal megyei fejlesztési
terve alapított szakvéleményét beszerezze.

55/2012 (III. 12.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése 11 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta az alábbi javaslatot: 3.) A Közgyűlés megbízza az Elnököt, hogy a nemzetiségi törvény
164. § (5) bekezdésének megfelelően az intézmény átadás – átvételéről – a települési
önkormányzat képviselőivel együttműködve – készítsen elő megállapodás – tervezetet, majd
terjessze elő a közgyűlés ülésére megvitatásra.

56/2012 (III. 12.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése 11 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta az alábbi javaslatot: 4.) A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt, hogy az előző
pontokban részletezett fenntartói jog átadásához kapcsolódó jogi lépéseket előkészítse az
esetleges jogi képviseletre, jogi tanácsra vonatkozóan kötelezettséget vállaljon, illetve, hogy a
megállapodás részleteiről egyeztessen a Közgyűlés képviseletében az érintett települési
önkormányzat képviselőivel.

Koranisz Laokratisz elmondta, hogy ezzel visszavonták a korábbi két határozatot a beloianniszi iskola
átvételéről.

Papalexisz Kosztasz megköszönte a testület döntését, egy mondatot szeretne még hozzátenni: van egy
aktuális pályázat, melyet egy-két napon belül be kellene nyújtani az iskolai könyvtár és a
számítástechnikai park fejlesztésére. Ez egy 100 %-osan visszatérítendő pályázat. Egy probléma van:
most kell beadni. Ez azért okoz nehézséget, mert a testületnek is döntenie kell ebben. A probléma az,
hogy utófinanszírozásos, 5 millió forint. Foglalkozzanak most ezzel, vagy nem?
Koranisz Laokratisz véleménye az volt, hogy kezdjék most el, ha van rá keret, és a testület majd
bekapcsolódik, ha átvették az ÁMK-t.
Papalexisz Kosztasz elmondta, hogy a végrehajtás már az országos önkormányzat feladata lesz.
Koranisz Laokratisz mondta, hogy egyeztessenek a gazdasági vezetővel. Elkövetett egy eljárási hibát.
Az iskola átvételéről előzőleg hozott határozatokat vissza kell vonni testületi határozattal. Erről az
alábbi módon szavaztak:

57/2012 (III. 12.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése 11 igen szavazattal egyhangúlag
visszavonták a korábban hozott határozatokat a beloianniszi iskola átvételéről: 9/2012 (I. 24.)

Ezután kérte, hogy a második napirendi pontot függesszék fel. Hét pályázat érkezett, de annyi kérdés
futott be a tervezőkhöz, hogy nem győztek rá válaszolni. A műszaki tartalomban változtatni kell, és
emiatt újra ki fogják írni. A pályázók visszakapják majd a befizetett harmincezer forintot. A pályázókat
kiértesítették. Ezzel bezárta az ülést. Tájékoztatta a testületet, hogy április 30-án 16 órakor koszorúzás
és kiállítás-megnyitó lesz Beloiannisz faluban Nikosz Beloiannisz halálának 60. évfordulója alkalmából.

Budapest, 2012. április 20.

Koranisz Laokratisz
elnök

Kukumtzi Natasa
jegyzőkönyv-hitelesítő

JEGYZŐKÖNYV

Mandzurakisz Szarandisz
jegyzőkönyv-hitelesítő

Készült a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata rendkívüli üléséről 2012. március 28-á n
hétfőn 16,00 órakor az Actor Hotelben.

Jelen vannak:

Koranisz Laokratisz
Kollátosz Jorgosz
Sianos Tamás
Bekiarisz Dimitrisz
Cafaridu Polyxeni
dr. Szalimka Nafszika
Dzindzisz Jorgosz (8,10-kor távozott)
Kész Józsefné
Kukumtzisz Natasa
Mandzurakisz Szarandisz
Miliosz Nikolett
Mokalisz Maria
Nikolaidisz Nikolaus
Ondok Lászlóné
Pancsosz Alexandra
Szopkóné Papakosztandisz Eleni (18,40-kor távozott)

Hiányoznak:

Athanasziu Alexisz
dr. Kalota Ágnes
Kanaki Elena

Kaparelisz Szpirosz
Németh Barbara

Meghívott vendégek:

Halasi Márta gazdasági vezető
Dr. Takács Imre könyvvizsgáló
Dr. Simon István belső ellenőr

Ο Λαοκράτης Κοράνης καλωσόρισε όλους τους παραβρισκόμενους, πρώτ’ απ’ όλα τον κ. Imre
Takács, τον ερευνητή βιβλίων της αυτοδιοίκησης, την Μárta Halasi, την οικονομικό αρχηγό, τους
επισκέπτες, ακροατές, κατ’ αρχάς τον διευθυντή της ΕΠΕ του Οίκου του Ελληνισμού, τον κ. Χρήστο
Χατζιγιάννη, τον γραμματέα των Φίλων και Οπαδών του ΚΚΕ στην Ουγγαρία, και από το χωριό
Μπελογιάννης βρίσκεται στην παρέα τους ο József Kész, ο οποίος εκπροσωπεί την εκεί κοινότητα.
Καλωσορίζει τον Ιωάννη Ζοΐκα, την Πολυξένη Τζωβαΐρη και πολλούς άλλους. Μετά παρακάλεσε να
επιλέξουνε πρακτικογράφο, σήμερα λείπει η Edit Vengrinyák, και παρακάλεσε να αυτοπροταθούν.
Παρακάλεσε τον δρ. Δημήτρη Τοπουζίδη να αναλάβει το καθήκον, μετά που δεν ήθελε κανείς να το
αναλάβει. Μετά ψήφισαν και τους επικυρωτές. Γι’ αυτό ψήφισαν τα παρακάτω:
Koranisz Laokratisz üdvözölte a megjelenteket, megállapította a határozatképességet, köszöntötte dr.
Takács Imre könyvvizsgálót, Halasi Márta gazdasági vezetőt, a hallgatóságot, a Görög Kultúra Háza
Közhasznú Nonprofit Kft. újonnan megválasztott igazgatóját, Chatzigiannis Christost, Faratzis Viktort,
Beloiannisz falu képviseletében Kész Józsefet. Üdvözli még Zoikasz Janniszt, Dzovairi Polyxenit, és sok
mindenki mást. Kérte, hogy válasszanak jegyzőkönyvvezetőt, bejelentette, hogy ma hiányzik
Vengrinyák Edit, ezért önként jelentkezőket kért. Megkérte dr. Topuzidisz Dimitriszt, vállalja el, miután
más nem akarta elvállalni. Ezután megválasztották a hitelesítőket is. Erről az alábbi módon szavaztak:

58/2012 (III. 28.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése egyhangúlag megválasztotta dr.
Topuzidisz Dimitriszt jegyzőkönyvvezetőnek.

59/2012 (III. 28.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése egyhangúlag megválasztotta
Mandzurakisz Szarandiszt jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

60/2012 (III. 28.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése egyhangúlag megválasztotta
Kukumtzisz Natasát jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Közben megérkezett dr. Szalimka Nafszika.
Koranisz Laokratisz ismertette a meghívóban kiküldött napirendet, mely a következő volt:

1.)
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2011. évi költségvetés
előirányzatának módosítása
Előterjesztő a MGOÖ elnök
Előkészítésért felelős: Halasi Márta gazd.vez.
Előadó: Halasi Márta gazd. vez.
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság

2.)
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2011. évi
költségvetési beszámolója
Előterjesztő a MGOÖ elnök
Előkészítésért felelős: Halasi Márta gazd.vez.
Előadó: Halasi Márta gazd. vez.
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság
3.)
A 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola igazgatójának beszámolója a 2011es évről
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: iskola igazgatója
Előadó: iskola igazgatója
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság, valamint a Kulturális, Oktatási, Sport
és Ifjúsági Bizottság
4.) A MGOÖ Kutató Intézetének 2011. évi beszámolója, 2012. évi munkaterve
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: intézményigazgató
Előadó: intézményigazgató

Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság, és a Kulturális, Oktatási, Sport és
Ifjúsági Bizottság
5.) Az Ellinismos havilap főszerkesztőjének beszámolója
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: főszerkesztő
Előadó: főszerkesztő
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság

6.)

Az ortodox görög húsvéti ünnep megszervezése és lebonyolítása

Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Kollátosz Jorgosz alelnök
Előadó: Kollátosz Jorgosz alelnök
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság

7.)
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és a Fővárosi
Görög Önkormányzat üzemeltetési költségeinek megosztása

Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: a MGOÖ elnöke
Előadó: a MGOÖ elnöke és a FGÖ elnöke

Dzindzisz Jorgosz kérte, hogy a 7. napirendi pont kerüljön az 1. elé.
Ondok Lászlóné kérte, hogy vegyék le az Ellinsimos és az iskola beszámoltatását a napirendről,
egyrészt, mert a képviselői nincsenek itt, másrészt mert a bizottság meghallgatta az iskola
igazgatójának beszámolóját, és visszaadta kiegészítésre.
Koranisz Laokratisz összegezte a hallottakat. Nem támogatta Dzindzisz Jorgosz javaslatát, aki azt kérte,
hogy a hetedik napirendi pontot vegyék előre, azért, mert előbb a költségvetésről kell dönteni, és
ennek tükrében tudnak majd határozni az ingatlan költségterheinek megosztásáról.

Dzindzisz Jorgosz kérte, hogy a hetedik napirendi pontot tegyék a harmadik helyre. Erről az alábbi
módon szavaztak:

61/2012 (III. 28.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése egyhangúlag megszavazta, hogy a
hetedik napirendi pont a harmadik helyre kerüljön.

Ο Λαοκράτης Κοράνης πρότεινε να ξεκινήσουν τώρα με την ημερήσια διάταξη, και αν δεν φτάσουν
στο μεταξύ οι διευθυντές των ιδρυμάτων, θα ανακαλέσουν τα θέματα για την επόμενη φορά.
Koranisz Laokratisz javasolta, hogy kezdjenek hozzá a napirendhez, és ha közben nem érkeznek meg
az intézmények igazgatói, akkor elhalasztják a témákat a következő alkalomra. Ezután megkérdezte,
hogy a hetedik napirendi pontot a harmadik helyre téve elfogadja-e a közgyűlés a napirendet. Erről az
alábbi módon szavaztak:

62/2012 (III. 28.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése egyhangúlag elfogadta az alábbi
napirendet:

1.

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2011. évi költségvetés előirányzatának
módosítása
Előterjesztő a MGOÖ elnök
Előkészítésért felelős: Halasi Márta gazd.vez.
Előadó: Halasi Márta gazd. vez.
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság

2. A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2011. évi költségvetési beszámolója
Előterjesztő a MGOÖ elnök
Előkészítésért felelős: Halasi Márta gazd.vez.
Előadó: Halasi Márta gazd. vez.
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság

3.

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és a Fővárosi Görög Önkormányzat
üzemeltetési költségeinek megosztása

Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: a MGOÖ elnöke
Előadó: a MGOÖ elnöke és a FGÖ elnöke
4. 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola igazgatójának beszámolója a 2011-es
évről
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: iskola igazgatója
Előadó: iskola igazgatója
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság, valamint a Kulturális, Oktatási, Sport
és Ifjúsági Bizottság
5. A MGOÖ Kutató Intézetének 2011. évi beszámolója, 2012. évi munkaterve
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: intézményigazgató
Előadó: intézményigazgató
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság, és a Kulturális, Oktatási, Sport és
Ifjúsági Bizottság
6. Az Ellinismos havilap főszerkesztőjének beszámolója
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: főszerkesztő
Előadó: főszerkesztő
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság

7.

Az ortodox görög húsvéti ünnep megszervezése és lebonyolítása

Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Kollátosz Jorgosz alelnök
Előadó: Kollátosz Jorgosz alelnök
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság

Ο Γιώργος Κολλάτος μίλησε για το πρόγραμμα της εθνικής γιορτής, το οποίο ήταν σχετικά καλά
οργανωμένο. Αλλά θέλει να επισημάνει σαφές ότι από την έναρξη της γιορτής έλειπε ο εθνικός τους
ύμνος. Αντί γι’ αυτό ακούστηκε το «Υπερμαχώ», το οποίο μπορεί να ακουστεί στην γιορτή, αλλά
μετά από τον εθνικό ύμνο. Προσωπικά αυτόν δεν τον εκφράζει αυτό, και πιστεύει ένα μεγάλο μέρος
της ομογένειας επίσης. Μια προσωπική παρατήρηση θέλει να κάνει για κάτι που δεν του αρέσει στις
εθνικές γιορτές: στη γιορτή μετά το πρόγραμμα αν πιεις ένα-δυο ποτηράκι παραπάνω και θα
γλεντήσεις αξιοπρεπώς, είναι ένα φυσιολογικό πράγμα. Αλλά δεν είναι καθόλου αξιοπρεπής μετά το
πρόγραμμα μερικοί να είναι πιωμένοι, ειδικά αν μερικοί απ’ αυτούς είναι δικά τους μέλη που
αντιπροσωπεύουν την ομογένειά τους. Γιατί δεν μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους, και τι
παράδειγμα δείχνουν στην νεολαία;
Kollátosz Jorgosz elmondta a nemzeti ünnepi műsorral, hogy elég jól volt megalkotva, megszervezve.
De szeretné megjegyezni, hogy az ünnep elejéről hiányzott a nemzeti himnuszuk. Ehelyett az
„Ypermaho” hangzott el, amely elhangozhat az ünnepen, de nem a nemzeti himnusz helyett.
Személyesen őt magát ez nem fejezi ki, és szerinte a görög közösség nagy részét sem. Még egy
személyes megjegyzést szeretne tenni, ami nem tetszik neki a nemzeti ünnepeken: az ünnepen, ha a
műsor után iszik valaki egy-két pohárral, és méltó módon szórakozik, az természetes. De egyáltalán
nem méltó, ha egyesek a program után leittasodnak, főleg akkor, ha azok a közgyűlés tagjai, akik a
görögséget képviselik.
Ο Λαοκράτης Κοράνης ευχαρίστησε τα λόγια του Γιώργου, συμφωνεί μαζί του. Ρώτησε πόσοι
ξέρουν την ιστορία του θρησκευτικού ύμνου «Υπερμαχώ» κι αν ξέρουν σε τι αναφέρεται. Γιατί
έπρεπε να σταθεί όρθιος ο κόσμος να ακούσει το εμβατήριο της Παναγίας; Στο σπίτι διάβασε περί
τίνος πρόκειται το τραγούδι, και ανακάλυψε ότι δεν έχει καμία σχέση ούτε με τη γιορτή, ούτε με την
ομογένεια. Αυτό κάνει η διευθύντρια δεύτερη φορά, και όταν την ρώτησε, γιατί έκανε έτσι, του
απάντησε, ότι στην Ελλάδα έτσι γιορτάζουν. Ψέματα είπε η διευθύντρια, και κακώς που δεν είναι
εδώ, να την διαψεύσει μπροστά σε όλους. Γιατί στα σχολεία τα θρησκευτικά μπορούν, αλλά στην
Ελλάδα γιορτάζεται με παρέλαση των αναπήρων πολέμων, των σωμάτων στρατιωτικών, και με τον
εθνικό ύμνο, και εμβατήρια του στρατού. Παρακαλεί να είναι πιο προσεκτική η Αυτοδιοίκηση
Ελλήνων Βουδαπέστης την επόμενη φορά. Οι ύμνοι είναι δύο: ο ύμνος της Ελλάδας και ο ύμνος της
Ουγγαρίας. Εδώ και χρόνια έτσι άρχισαν τις γιορτές, και έκανε μεγάλο λάθος ο οργανωτής.
Koranisz Laokratisz megköszönte Jorgosz szavait, egyetért vele. Megkérdezte, hányan ismerik az
„Ypermaho” egyházi himnusz történetét, és tudják-e miről szól. Miért kellett a közönségnek felállva
meghallgatnia a Szűzanya indulóját? Otthon elolvasta, miről szól az ének, és felfedezte, hogy semmi
köze se az ünnephez, se az itteni görög közösséghez. Ezt már másodszor teszi meg az iskola
igazgatónője, és kár, hogy most nincs itt, hogy meghazudtolná a többiek előtt. Mert az egyházi
iskolákban lehet, hogy ezzel ünneplik, de Görögországban a március 25-et katonai felvonulással
ünneplik meg, és a nemzeti ünneppel és katonai indulókkal. Kéri, hogy a Fővárosi Görög
Önkormányzat legközelebb óvatosabb legyen az ünnep szervezésekor. Két himnusz van csak: a görög
és a magyar. Már évek óta ezekkel kezdődtek az ünnepek, nagy hibát követett el a szervező.
Dzindzisz Jorgosz megkérdezte, hogy ugye nem akar cenzúrázni az országos önkormányzat. Mert azt
nem teheti meg.
Koranisz Laokratisz erre azt válaszolta, hogy azt megteheti, hogy feláll, és kimegy a teremből, mert az
embereknek fogalmuk se volt, miről énekelnek.
Dzindzisz Jorgosz erre azt mondta, hogy Laokratisz nem tisztel semmit jelen pillanatban. Ha valaki
ismeri az 1821-es forradalmat és szabadságharcot, annak tudnia kell, hogy soraiban rengeteg egyházi
személy is részt vett. Ne beszéljenek az eseményről.

Ο Λαοκράτης Κοράνης ρώτησε αν δώσουν το λόγο στους επισκέπτες.
Koranisz Laokratisz megkérdezte, megadják-e a szót a látogatóknak.
Ο Γιώργος Τζιντζής είπε όχι.
Dzindzisz Jorgosz nemet mondott.
Ο Λαοκράτης Κοράνης τον ρώτησε, ποιος είναι να πει όχι.
Koranisz Laokratisz megkérdezte, ki ő, hogy nemet mondjon.
Dzindzisz Jorgosz erre megkérte Koranisz Laokratiszt, hogy ha befejezték a Fővárosi Görög
Önkormányzat pocskondiázását, majd hívja be, és kiment.
Vele együtt távozott Cafaridu Polyxeni is.
Koranisz Laokratisz megkérdezte, megadják-e a szót a vendégeknek. Erről az alábbi módon szavaztak:

62/2012 (III. 28.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése 9 igen és 6 nem szavazattal elfogadta,
hogy szót kapjanak a gyűlésen részt vevő vendégek is.

Ο Βίκτωρ Φαρατζής πήρε το λόγο και είπε ότι όταν λέγανε ότι όλα τα θέματα έχουν να κάνουν με
την πολιτική, έγινε ένας μεγάλος καβγάς εδώ, να μην μιλάνε για την πολιτική. Τώρα πια τον
κομμουνισμό ανέφερε μόνος του ο κ. Τζιντζής ότι η εθνική γιορτή πρέπει να είναι κομμουνιστική.
Faratzis Viktor vette át a szót, és elmondta, hogy amikor arról beszéltek korábban, hogy mindennek
köze van a politikához, akkor nagy veszekedés lett belőle, hogy ne politizáljanak. És most magától
hozta fel a kommunizmust Dzindzisz úr, amikor azt mondta, hogy a nemzeti ünnepnek kommunistának
kell lennie.
Ο Γιώργος Κολλάτος είπε ότι όλη η ζωή τους είναι πολιτική.
Ο Βίκτωρ Φαρατζής πήρε το λόγο γιατί ο κ. Τζιντής αναφέρθηκε σε θέματα ιστορίας, και κατά τη
γνώμη του ο κ. Τζιντής είναι απληροφόρητος για τα θέματα ιστορίας. Η ιστορία του 1821 έχει
γραφτεί από διάφορες μεριές. Το πως σήμερα τοποθετείται κάποιος για την ιστορία έχει να κάνει με
το τι πιστεύει για το σήμερα. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Για παράδειγμα λέει ότι και ο ίδιος κατέθεσε
στεφάνι μαζί με την αυτοδιοίκηση στο μνημείο του Μακρή, όπου η πρεσβεία, ο κ. Σταματέκος είπε
ότι πρέπει να είναι ενωμένοι όπως ήταν το 1821. Το 1821 δεν υπήρχε αυτός ο Ελληνισμός που
υπάρχει τώρα. Υπήρξαν οι κοτζαμπάσηδες, που ήταν μαζί με τους Τούρκους, και οι Έλληνες
επαναστάτες, απόδειξη ότι ο Κολοκοτρώνης ήταν στη φυλακή από τους κοτζαμπάσηδες μετά το
1821. Η ιστορία έχει ταξηκότητα, που δεν αρέσει στον κ. Τζιντζή και στην κα. Τσαφαρίδου. Σχετικά
με την ιστορία του «Υπερμαχώ», θέλει να πει ότι δεν ξεκίνησε η επανάσταση στις 25 Μαρτίου, αυτό
το χώνεψε μετά η αστική εξουσία, για να πέφτει μαζί με τον Ευαγγελισμό.
Kollátosz Jorgosz elmondta, hogy az egész életet átszövi a politika.
Ο Βίκτωρ Φαρατζής azért kért szót, mert Dzindzisz úr történelmi témákra utalt, de szerinte Dzindzisz
úr tájékozatlan a történelemben. 1821 történetét többféle nézőpontból írták meg. Hogy manapság

valaki hogyan viszonyul a történelemhez, attól függ, hogy miben hisz ma. Ez az egész történelem.
Példaként elmondta, hogy ő is részt vett Makrisz szobrának a koszorúzásán az önkormányzattal együtt,
ahol a követség részéről Stamatekos úr arról beszélt, hogy olyan egységesnek kell lenniük, mint 1821ben voltak. 1821-ben sem létezett egységes görögség, úgy, mint ma. Voltak a kotzabasik, akik a
törökökkel voltak, és a görög szabadságharcosok, erre jó példa az a tény, hogy 1821 után a kotzabasik
bebörtönözték Kolokotroniszt. A történelem osztályjellegű, ami nem tetszik Dzindzisz úrnak és
Cafaridu asszonynak. Az „Ypermaho” történetével kapcsolatban megjegyezte, hogy a szabadságharc
nem március 25-én kezdődött, ezt az osztályhatalom erőltette rá, hogy egybe essen az Evangelizáció
ünnepével.
Koranisz Laokratisz megkérte Kollátosz Jorgoszt, hívja vissza Dzindzisz Jorgoszt, majd kérte, térjenek rá
az első napirendi pont tárgyalására. Átadta a szót a gazdasági vezetőnek.
Halasi Márta elmondta, hogy az első napirendi pont a MGOÖ 2011. évi költségvetési előirányzatának
módosítása lesz (1. Melléklet), ami immár a harmadik lesz, mert az eredeti költségvetést követően VI.
30-án volt egy, ami az előző évi szállítói állományoknak az összege, 4.507.000 Ft, a második IX. 22-én
volt, és most XII. 31-i dátummal következik a harmadik előirányzat-módosítás. Aki már hallotta az
előterjesztést, az tudja, hogy a többletbevételekből illetve a tartalék-felhasználásból és egyéb belső
átcsoportosításból áll össze az előirányzat-módosítás. Ebben az időszakban a hivatalnál többletbevétel 460.000 Ft volt, ami még előirányzat-módosításra nem került. Ebből 30.000 Ft a Ferencvárosi
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása rendezvényre, és saját bevételekből 158.000 Ft folyt be
(kiadvány-értékesítés, többnyire az újság bevétele), ezen kívül a tábori befizetés is ide tartozik. Mert
anyanyelvi táborozás címen pályázatot nyertek, melyen beloianniszi gyerekek is részt vettek, és a
befizetésük, 120.000 Ft a hivatalhoz érkezett be azért, hogy teljesen elkülönítve lehessen látni az erre
fordított kiadást, ami egyébként a dologi kiadások között jelent meg, és 250.000 Ft plusz összeg került
kiadásra, a 120.000 Ft-tal szemben 378.000 Ft. Egyéb befizetés: bankszámla kamatbevétel, 25.000 Ft-os
bevétel a devizaszámlából adódó árfolyamnyereség, ÁFÁ-s tételként számlázott bevétel (az
önkormányzat nem ÁFA köteles), összesen 480.430 Ft. A kettő együtt a hivatalnál 460.000 Ft. Az
iskolánál voltak még terven felüli bevételek, ún. támogatás-értékű bevétel, ami tulajdonképpen átvett
pénzeszköz, de mivel önkormányzattól, költségvetési szervtől érkezik, ezért hívják így. Három
pályázatot nyert az iskola, aminek a bevétele be is érkezett. A Wekerle Alapítványon keresztül a Magyar
Államkincstár adott nemzetiségi tankönyvekre 3.318.000 Ft-ot, elköltésre került az egész.
Államháztartáson kívülről jött EU-s pályázatra, a Glossa pályázatra 1.410.000 Ft. Egyébként az év
folyamán a TÁMOP-os pályázatra is érkezett bevétel.
Koranisz Laokratisz közben kérte a gazdasági vezetőt, térjen ki rá, hogy mi alapján kapta Janakakisz
Nóra a 131.650 Ft-ot, mert Kanakis Lefteris feljelentette őket.
Halasi Márta elmondta, hogy Janakakisz Nóra az általa vezetett pályázat után megbízási díjat kap, és
nem csak ő, hanem gazdasági vonalon is kaptak, az elődje is, meg a pénztáros is. Erre azt állították,
hogy repülőjegy, nem tudja miért, nekik könyvelésileg, bérszámfejtésileg megbízási díj volt konkrétan
a Glossa pályázattal kapcsolatban. Összesen az iskola és a hivatal együtt 5.188.000 Ft terven felüli
bevételhez jutott, melynek kiadásait dologi kiadásba, 460.000 Ft-ot a hivatalnál, és 4.106.000 Ft-ot az
iskolánál költöttek el. Itt is megjelenik a pályázatból adódó személyi juttatás, 500.000 Ft, és járulék
122.000 Ft. Még mielőtt bárki meglepődne a nagyságon, ez egy hosszabb időszaknak az elszámolása
ez a megbízási díj, ami 500.000 Ft-ot jelent bruttóban, tehát nem egyhavi vagy pár napos
tevékenységről van szó. A Glossa pályázat, mint EU-s pályázat nagyon komoly ellenőrzési rendszeren
megy keresztül. A másik csoportja az átcsoportosításoknak a tartalékra-tartalékról történő
átcsoportosítás. A Görögség Háza felújításához 2011. január 1-jén 105.484.000 Ft került elkülönített
számlán tartalékra. Ebből került felhasználásra a felújítással kapcsolatos munkák kifizetése. Ennek az
átcsoportosítása és lerendezése folyamatosan történik. Amikor szeptemberben elfogadták pl. azt, hogy
2,5 milliós tervezéssel kapcsolatos előirányzat-módosítást vezessék le, vagy akkor volt a kerítés 4,5

milliós és a tetőszigetelés 8 milliós kiadása, akkor azokat az összegeket átcsoportosították, ami azt
jelenti technikailag, hogy arról a tartaléksorról levették, és rátették a felújításra nettó és ÁFA
összegben. A tervezési munka összegét és fedezetét, a 2,5 milliót technikailag hibásan, kétszer
könyvelték le. A módosítás folyamatában történik. Nekik most abból a számból kell kiindulni. Ezt a
kétszeresen leemelt 2,5 milliót visszahelyezik a tartalékba, illetve visszakerült egy 133 ezer forintos
normatív elszámolásból adódó visszafizetés, aminek szintén más fedezete van. Ugyanakkor 19,5 M Ftot, ami a Görögség Háza nyílászárói cseréjéről szóló szerződés összege, azt átcsoportosítják a
felújításra. Így a szeptemberi tartalékösszegből, ami 92.851.000 Ft volt, amiket elmondott, 21.867.000
Ft-ot elvesznek, így tartalékon 2011. december 31-ével 70.984.000 Ft marad. Ebből folytathatják a
Görögség Házának felújítását. A felújításban 33.600.000 Ft az előirányzott összeg. Ezzel szemben
elköltöttek 23.350.000 Ft-ot, ezt majd a beszámolónál részletezi. Az ÁFÁ-ja 8.400.000 Ft. Így most
előirányzatban le van fedezve a tartalékból a tetőszigetelés 8 milliós munkája, ami elkészült és
kifizették. Átkerült a tartalékból felújításba a 4,5 milliós kerítés, aminél 562.000 Ft megmaradt, és abból
a sorból pénzmaradvány keletkezik. Belekerült ez a nyílászáró csere a 19,5 M Ft-tal és a tervezési
munka a 2,5 M Ft-tal. A felújítással kapcsolatos műszaki dolgokról nem tud beszámolni. Módosított
előirányzatban szerepel még a belső átcsoportosítás, ami egy technikai dolog. Azt mondja a
költségvetési jogszabály, hogy előirányzat nélkül nem lehet átcsoportosítás. Tehát egyik sorról a
másikra át lehet tenni, Pl. ha készletbeszerzésre csak 1 millió forint van, 1,2 milliót költöttek, de a postai
szolgáltatásnál meg maradék van, mert nem költötték el, akkor egyik sorról a másikra átteszik. Ez a
belső átcsoportosítás, ami az önkormányzat hivatalánál is megtörtént: személyi juttatásoknál 2.243
ezret elvettek, a munkáltatókat terhelő járulékoknál 66 ezret, a dologi kiadásokat megemelték 2.183
ezerrel, a támogatás értékű kiadásokból elvettek 403 ezret, és a különféle elszámolás, ez a bizonyos
21.867.000 Ft, ami felújításra került. A felhalmozási kiadásokba a felújítási is beletartozik, és eleve volt
előirányzat. Ezért az 22.396.000 Ft-tal emelkedett meg. Ha ezeket összeadják, nullát ad ki, ez a
természetes. Az iskolánál 4000 Ft-ot áttettek a munkáltatókat terhelő járulékokhoz, mert ott
maradvány van. Ez a belső átcsoportosítás azért van, mert oda tesznek, ahol nincs elég előirányzaton,
ahol nagyobb a kiadás, mint a tervszám. Az iskolánál meg a kutatóintézetnél is milliós nagyságrendű
maradvány képződött 2011-ben. Dologi kiadásoknál 1.600 ezer forint került át. Ennek az az oka, hogy a
TÁMOP-os pályázatban volt egy jogdíj-jelegű kiadás, egy könyvet készítenek, és ennek az értéke ez.
Ami egyébként vagyonelemként, mint szellemi termék, bekerül a mérlegbe. De mivel ez nagy értékű
immateriális javakhoz tartozik, nem kerülhet a dologi kiadásokhoz tenni. A kutatóintézetnél 1000 Ft-ot
kellett módosítani. A kezdődő pénzmaradványuknál volt olyan, ami külföldi pénznemben volt számítva.
Összességében kerekítve 1000-rel kevesebb, ezért ennyivel kevesebbet költhettek az anyagi kiadásban.
Az előirányzat-módosítást, ami befolyásolja a zárszámadást, javasolja a közgyűlésnek elfogadásra.
Sianos Tamás kérte a Pénzügyi Bizottság beszámolóját.
Kukumtzi Natasa elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a 2011.
költségvetési előirányzat módosítását.

63/2011 (III. 28.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése 16 egyhangú szavazattal elfogadta a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2011. évi költségvetés előirányzatának
módosítását.

Koranisz Laokratisz megköszönte a Halasi Mártának az első napirendi pont ismertetését, majd áttértek
a második napirendre.

Halasi Márta a második napirendi pont (2. Melléklet) ismertetése előtt elmondta, hogy jogszabályi
előírás, hogy minden költségvetéssel összefüggő dolgot véleményeztetni kell a könyvvizsgálóval, a
mérlegbeszámolót pedig auditáltatni kell a könyvvizsgálóval, aki egyrészt véleményezést ad erről,
másrészt hitelesítő záradékkal látja el. Pár mondatban szeretné kiegészíteni a költségvetési beszámolót
szöveges indoklással. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvveszetési kötelességeinek
sajátosságairól szóló 249/2000 (XII. 24.) kormányrendelet 10. §-a alapján a költségvetési szervnek
december 31-i fordulónappal éves elemi költségvetési beszámolót kell készíteni. Az éves elemi
költségvetési beszámolót jogszabályi változást követően már a 2011. évi mérlegbeszámolónál a
nemzetiségi országos önkormányzat által alapított, irányítása alá tartozó költségvetési szervek közül az
önállóan működő intézmények beszámolóját is külön el kell készíteniük. Valamint a Nemzetgazdasági
Minisztérium honlapján közzé kell tenni a központilag előírt nyomtatványi formában és tartalommal. A
jogszabályi előírásnak megfelelően az önkormányzat elkészítette az éves költségvetési beszámolót. Az
önkormányzat és intézményeinek eredeti előirányzata összesen 84.640.000 Ft. Ez a támogatás, amit az
államtól kapnak. Ebből a hivatalé 44.920.000 Ft, az iskoláé, amely részben normatív támogatás, részben
a közoktatási megállapodás alapján kapja a támogatást, az éves támogatási összege 27.220.000 Ft, a
kutatóintézeté 12.500.000 Ft. Ez megjelenik az éves eredeti költségvetésben. Az előirányzat évközben
növekedett a 2010. évi pénzmaradvány összegével, összesen 110.391.000 Ft-tal, ami működési
kiadások szállítói számláiból (4.907.000 Ft) és a Görögség Háza felújítására elkülönített 105.484.000 Ft
összegből tevődött össze. A szállítói számlák kifizetése a hivatalnál 1.647.000 Ft, az iskolánál 1.802.000
Ft, a kutatóintézetnél pedig 1.458.000 Ft volt, és ez, mint működési pénzmaradvány, felhasználásra
került. A felhalmozási 105.484.000 Ft pénzmaradványból a Görögség Háza felújításával kapcsolatos
kifizetésre 21.688.000 Ft került felhasználásra. Így a kettő különbsége 2011. évben költségvetési
pénzmaradvány, ami a 83.796.000 Ft. Ez az az összeg, ami jelen pillanatban a rendelkezésükre áll, hogy
folytassák a Görögség Háza felújítását. A költségvetési kiadási előirányzatnál szükségessé vált belső
átcsoportosítás, ezt tartalmazta az előző napirend. Bevételi forrásaik támogatásokból és működési
bevételből származnak. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésében csak költségvetési támogatás
szerepelt. Az előbb részletezett, a három intézménynél megjelenő összeg, ami összességében
84.640.000 Ft, az év során a tervvel szemben 570.000 Ft-tal növekedett, ugyanis az iskolánál 326.000 Ft
kompenzáció jelent meg, és 264.000 Ft normatív támogatás-növekedés. A létszám alapján állapítják
meg minden évben a normatív támogatást a tanévnek megfelelően, a szeptember 15-ei és február 15ei létszám alapján. Időközönként kérik az új létszámot, és átlaglétszám alapján állapítják meg a
támogatást. Összesen 590.000 Ft-tal növekedett volna a támogatás, viszont a hivatalnál az újság
támogatása 2010. évben beépült a költségvetésbe. Ez éves szinten 8.420.000 Ft. A minisztérium
8.400.000 Ft-ot vett éves összegnek kerekítés alapján. Ez a 2012-es évben is így került beállításra. Az
újságra havi 700.000 Ft-ot kapnak, így jön ki az összeg, és ezért van 20.000 Ft támogatás lemaradás.
Működési bevételek közé tartoznak a szolgáltatások ellenértékei, az újság előfizetés, kiadvány
értékesítése 158.000 Ft, tábori befizetés 120.000 Ft. Ezek visszacsengenek, hiszen az előirányzatmódosítást akkor tudják előterjeszteni a közgyűlésnek, és lekönyvelni, amikor már beérkezett az
összeg. Ezek az előző napirendi pontnál is felsorolásra kerültek. Összességében a kamatbevétel
102.000 Ft volt, és a deviza-nyereség elszámolásból is van 51.000 Ft, amiből csak 25.000 Ft-ot emeltek
be előirányzatba. Szolgáltatások ellenértéke az iskolánál vizsgáztatás kiszámlázásából adódik, 226.000
Ft. 2011-ben is pályáztak, az iskola részéről 4 pályázatra nyújtottak be anyagot. Ebből, ami bevételben
is megjelent, az a Wekerle alapítvány nemzetiségi tankönyve, a Glossa pályázat és a TÁMOP pályázat.
Az anyanyelvi táborozás utófinanszírozásos, a mai napig nem érkezett be a pályázati összeg. Ezzel
kapcsolatban még van adminisztratív jellegű dolog, és reméli, hogy az első félévben megjelenik, és az
iskola minél előbb megkapja. A hivatalnál felújítási célú támogatásra volt bevétel 7.400.000 Ft az első
negyedévben, az állam által kiírt pályázaton nyerték a Görögség Háza felújítására. Ez is
utófinanszírozásos volt, a munka már 2010 végén elkészült, csak a támogatási összeg érkezett be 2011
elején. Az iskolánál a Glossa pályázat, amiből 1.410.000 Ft-ot az előző előirányzat-módosításnál
emeltek be, most 2011 év teljes időszakát nézve 2.016.000 Ft-ot jelent, míg a TÁMOP (tankönyvkiadás
előkészítése) 1.000.000 Ft-ot. A hivatal is kapott 30.000 Ft-os rendezvény-támogatást a Ferencvárosi
Görög Nemzetiségi Önkormányzattól. Bevételeknél és kiadásoknál 2011 folyamán a teljes kiadás

(hivatal, iskola, kutatóintézet) 210.019.000 Ft előirányzattal szemben 126.825.000 Ft volt. Az
önkormányzat hivatala részére biztosított előirányzatok minimálisan megfelelő fedezetet nyújtottak a
működéshez. Az előirányzatokból, ami a hivatalnál 162.414.000 Ft éves szinten, 78.624.000 Ft teljesült.
A felújítási előirányzat maradványa 83.786.000 Ft, és ez, mint pénzmaradvány kerül be a 2012. évi
költségvetésbe. A hivatal működési pénzmaradványként 6000 Ft-ot tudott megtakarítani, tehát a
tényleges bevétel és kiadás különbsége 6000 Ft. Viszont az a gond a hivatalnál, hogy nem rózsás a
helyzet. Ez a 6000 Ft azt jelenti, hogy a 2011 évet átvészelte úgy a hivatal, hogy nem költött többet,
mint amit van, de ezt nem is tehette volna meg. Nagyon be kell tartani a 2012. évi költségvetési
koncepciót. Pl. a zeneoktatás, amire 2011-ben egy forint előirányzat nélkül az önkormányzat 1.700.000
Ft nettó kiadást költött, ezt ki kellett gazdálkodni. A 2012-es költségvetésben erre azt mondták, hogy
fél évig tudja állni az önkormányzat, de utána már nem. Ezen kívül ami komolyabb kiadás volt, az az
újságkiadás. Az újság közel tízmillióba került 2011-ben. Az egy dolog, hogy 6000 Ft még meg is
maradt, de a 2012. évre áthúzódó kiadások (kifizetések, szállítói számlák), amik decemberben jöttek és
januári kifizetésűek összege 1.420.000 Ft. Ami azt jelenti, hogy ez a 2012. évi költségvetést terheli, azaz
ennyi mínusszal vágnak bele a 2012. évbe a hivatalnál. Tehát vissza kell vonni a kiadásokat, a
zeneoktatásnál pedig annyit kiadni, amennyit lehet. Az iskola és a kutatóintézet részére a támogatás
megfelelően biztosította a fedezetet a működésre. Az iskola pénzmaradványa 7.133.000 Ft, ami további
800.000 Ft-tal növekedett volna, ha 2011. december 31-ig megérkezett volna a pályázati pénz. A többi
pályázat évközben beérkezett bevételénél ez a 7.133.000 Ft tartalmazza a Glossa pályázat – ami 2012ben véget ér – 546.000 Ft-os maradványát, és a TÁMOP pályázat 646.000 Ft-os maradványát. A
kutatóintézet maradványa 3.241.000 Ft. Az intézményvezetők sajnos nincsenek itt. Azt gondolja,
gazdasági szemmel nézve Fokasz Nikosz személye teljesen alkalmas a kutatóintézet vezetésére. A
gazdálkodására nagyon odafigyel, és azokra is, amiket a jogszabályok szerint be kell tartani
(szerződések, teljesítés-igazolások). Ez az összeg a Pampas és a Benatos kötetek 2012. évre áthúzódó
munkáira nyújt fedezetet. Az egyik 1.600.000 Ft, a másik 1.800.000 Ft. Tehát mint feladattal terhelt
pénzmaradvány megy át egyik évről a másikra. Személyi juttatásoknál nem történt semmi különös, a
létszám, amit a közgyűlés elfogadott, nem változott. Bizonyos létszámok nem kerültek betöltésre, pl. az
iskolánál az iskolatitkár csak júniustól került állományba. Ezért megtakarítás mutatkozik, az eredeti
előirányzathoz képest megtakarítás mutatkozik, 90,61 % a személyi juttatás összességében. A
hivatalnál a hivatalvezető áprilistól keresőképtelen állományban volt egész évben. Ugyan történt
helyettesítés részben, de a kutatóintézetnél se volt betöltve félállásban a titkárnői funkció, és az ottani
előirányzat átkerült a hivatalhoz a kutatóintézet vezetőjének felajánlását követően, hogy a
hivatalvezető helyettesítését ellássák belőle. A rendszeres személyi juttatásoknál az alapilletményeket
mutatják ki. Az alkalmazottak bérfejlesztésben, egyéb bérjuttatásban nem részesültek. Ugyanez
vonatkozik az egyéb bérrendszerbe tartozó dolgozókra is. Ha valaki keresőképtelen állapotban van,
táppénzen, akkor annak egyharmadát az intézmény fizeti, kétharmadát az Egészségbiztosítási Pénztár.
Tehát addig is, amíg a hivatalvezető beteg volt, nem dolgozott, mert sajnos beteg volt, addig is pénzbe
került a hivatalnak. Tehát nem teljes egészében maradt meg a bére. A nem rendszeres személyi
juttatások az alkalmazottak részére kifizetett utazási költségtérítést tartalmazza. Gyakorlatilag 100,3 %ban teljesített.
Koranisz Laokratisz megkérdezte, ebben a tételben benne van-e a kiküldetés, a szállítási díj, amit a
vidékről felérkezett közgyűlési tagoknak fizettek.
Halasi Márta elmondta, hogy nem itt jelenik meg, hanem a szállítási költségnél. Ide azok a közlekedési
költségek tartoznak, ami esetleg bérlet. A külső személyi juttatásba tartozik a tiszteletdíj. A
zeneoktatásra nem jut pénz, ezt következetesen tartsák be. Bár fél évig kiadása lesz. Az újságköltséget
se lépjék túl, és a rendezvény se legyen olyan sok, mert jóval kevesebb összeget tudtak rá félretenni,
csakúgy, mint támogatásra. A tiszteletdíj a külső személyi juttatásnál van. Az az egyetlen olyan tétel,
hogy ha sehonnan máshonnan nincs pénz, hozzá lehet nyúlni. Nem azért mondja, hogy bármihez
hozzányúljanak 2012-ben, csak következetesen végig kell gondolni, mire költsenek. Ha rendezvényt
akarnak szervezni, akkor a költségvetést is tegyék mellé, és csak akkor szervezzék meg, ha van rá pénz.

Összességében benne vannak az előirányzatban 90,81 %-kal a személyiben, és a járuléknál is 96,07 %kos a módosított előirányzat az eredetihez képest. A dologi kiadásoknál 110.23 % az előirányzat
összesen az eredetihez képest, és 82,68 % a módosítotthoz képest, ami azt jelenti, hogy maradványuk
van. Elmondható, hogy 2011 évben a gazdálkodás megfelelő volt. A költségvetés teljesítése az
előirányzatnak megfelelően alakult. Az önállóan működő intézményeknél nem kellett attól tartani,
hogy finanszírozási problémák adódnak, a hivatalnál pedig mindent elkövettek annak érdekében, hogy
ez ne következzen be. Az önkormányzat hivatala és az intézmények a fizetési kötelezettségeiket (adó
és járulék) határidőre teljesítették. A szállítói számlák kifizetésénél előfordult, hogy a számla vagy nem
érkezett meg a fizetési határidőig, vagy röviddel azelőtt érkezett meg, illetve a szükséges aláírások
begyűjtése nehézkes és hosszadalmas. Ezek megléte nélkül azonban utalványozás, a kifizetés nem
teljesíthető, így annak pótlása miatt határidőn túli kifizetések is történtek. Meggyorsítaná a kifizetések
teljesítését, ha a gazdasági vezetőhöz az előírásnak megfelelő formában kerülnének a számlák, így
nem kellene többször visszaadni azokat aláírásra, teljesítés-igazolásra. Két nagy tétel maradt még, ami
érdekelné a közgyűlést, az egyik a felújítás. 2011. évben a következő munkák kerültek kifizetésre: az a
pályázati összeg, ami még 2010-es teljesítési munka volt, de utófinanszírozás miatt 2011 januárban
kapták meg a bevételt, ez a bizonyos 7.400.000 Ft, ami falazás és egyéb kőműves munkák elvégzése.
Ehhez 100.000 Ft önrészt tettek, mert a munka 7.500.000 Ft-ba került. 2011 októberében fizették ki a 8
milliós tetőszigetelést, és 2011 november-decemberében fizették ki a kerítés összegét, mely több
tételből tevődött össze: anyagköltség 1.948.914 Ft és 648.800 Ft, építési törmelék elszállítása 1.080.000
Ft. Illetve volt még a nyílászárók cseréje, ami 19,5 M Ft, és folyamatában áthúzódott 2012-re a munka,
annak a szerződés szerinti kifizetése, az 50 %-a 9.750.000 Ft volt. Ezeket az összegeket ha megnézzük,
összesen 29.188.000 Ft-ot tesz ki. Ami megmaradt pénzmaradvány, az előírás és a teljesítés közötti
különbség, 12.812.000 Ft. Ebben van benne az a maradvány, ami a 4,5 M Ft-os kerítéssel szemben
3.938.000 Ft-ba került 562.000 Ft a maradvány. A 2,5 milliós tervezési munka elkészült, és azóta
kifizetésre került. A 9.750.000 Ft-os összeg a nyílászáró-cserére még nem került kifizetésre a 19,5
milliós szerződésből. Ezeket nézve van a 12.812.000 Ft előirányzatilag maradványként, és van a
tartalékösszeg. Amikor az előbb azt mondta, hogy az önkormányzatnak 83.796.000 Ft áll a
rendelkezésére a Görögség Háza felújításához, akkor ehhez tegyék hozzá az 562.000 Ft-ot, összesen 84
milliót költhetnek el.
Éves zárszámadás lévén, a pénzügyi beszámoló mellett mérlegbeszámolót is kellett készíteni. A
mérleget az év végi főkönyvi kivonattal egyezően állították össze, mérlegtételekkel, leltárral
alátámasztották. A nagy értékű tárgyi eszközök december 31-i leltározását megelőzően a MGOÖ-nél
és intézményeinél az eszközök teljes körű leltározására került sor 2011. szeptember 30-i fordulónappal.
Az eszközök beazonosítását megnehezíti, hogy a kis értékű tárgyi eszközök esetében analitikus
nyilvántartással az intézmények nem rendelkeztek, és ezt a hivatalban sem követték, így a leltár
kiértékelése még folyamatban van. De azt tudja mondani, hogy mindent megtesznek annak
érdekében, hogy a vagyonvédelem szempontjából ezeket is mielőbb rendezzék. 2011-től folyamatosan
már az intézmények által vásárolt kis értékű tárgyi eszközök is az analitikus nyilvántartásba bekerülnek.
A mérleg tartalmazza az előző, 2010. évi nyitó és a tárgyévi, 2011. évi záró adatokat. A tárgyévi
főösszeg 267.727.000 Ft. Ez az előző évhez képest 254.880 Ft-tal több, a növekedés 5,4 %-os mértékű.
Szellemi termékek kerültek be, ez a bizonyos 1.600.000 Ft. A tárgyi eszközökben a növekedés
27.328.000 Ft-ot tett ki, ez 19,03 % növekedés. A pénzkészlet, ami 2011. december 31-én készpénzben
a pénztárakban volt 424.000 Ft, és a pénzforgalmi számlákon 91.090.000 Ft, ez az előző évhez képest
csökkent 16,57 %-kal, ami 18.178.000 Ft. A könyvviteli mérleg eszköz és forrás oldalból áll. Eddig az
eszközöket említette. Forrás oldalon a saját tőke 141.057.000 Ft-ról 171.912.000 Ft-ra növekedett, ami
21,88 %-os növekedés. A tartalék-változás a beruházásból adódóan 110.257.000 Ft-ról 94.176.000 Ft-ra
csökkent, és a szállítói állomány is csökkent az előző évhez képest, ami a tárgyévi értéket érinti, az
1.636.000 Ft. Megköszönte a közgyűlés tagjainak a türelmet és a figyelmet, és várja a kérdéseket.
Dzindzisz Jorgosz megkérdezte, hogy miért nem kapták meg az anyagot.

Halasi Márta erre azt válaszolta, úgy döntöttek, hogy a szövegest sokkal jobb, ha itt olvassák fel. A
múltkor nagyon sokan bele se néztek.
Dzindzisz Jorgosz sajnálta, hogy nem kapták meg az anyagot. Megkérdezte, jól értette-e, hogy a
hivatalvezetőt helyettesítették, és járt-e érte anyagi szolgáltatás.
Koranisz Laokratisz elmondta, ketten helyettesítették, az egyikről a közgyűlés döntött, Sianos Tamás írt
alá helyette a bankban, ő nem kapott érte külön juttatást, a jogi ügyeket pedig dr. Topuzidisz Dimitrisz
intézte bruttó 30.000 Ft béremeléssel.
Dzindzisz Jorgosz elmondta, hogy a mérleget se kapták meg.
Halasi Márta erre azt mondta, nem tudja, miért nem.
Dzindzisz Jorgosz a mérleggel kapcsolatban elmondta, hogy az országos önkormányzat leltárának
állományában van a fővárosi iroda helyiségén kívüli összes fővárosi leltári anyag, erre majd figyeljenek
oda.
Halasi Márta erre elmondta, hogy a mérleg csak a nagy értékű tárgyi eszközök nettó értékét
tartalmazza. Az idegen tulajdonról fognak adni egy listát, és ugyanezt kéri a FGÖ-tól is.
Dzindzisz Jorgosz a hivatalnál van a rendszeres személyi juttatás, 8,4 millió, és vannak a tiszteletdíjak
9.480.000 Ft. Ez a közgyűlési tagok tiszteletdíja?
Halasi Márta elmondta, hogy ez a megtervezett tiszteletdíj, és megbízási díj is. Az egyéb bérrendszer
alá tartoznak az összes többi hivatali dolgozók.
Bekiárisz Dimitrisz megköszönte a tájékoztatót. A zeneiskolával kapcsolatban az volt a véleménye,
hogy lehetne a helyi nemzetiségi önkormányzatokhoz is fordulni a fenntartásáért. Pl. a zuglói
önkormányzat a zeneiskolának támogatást ad évente. Szerinte nagyon fontos dolog, hogy a görög
zene tanítása folytatódjon. A nemzetiségi önkormányzatok az államtól kapott pénzből támogassák a
zeneiskolát is.
Szopkóné Papakosztandi Eleni távozott 18,40-kor.
Ο Λαοκράτης Κοράνης θεωρεί ότι με τη μουσική και το χορό μπορούν πιο εύκολα να φέρουν τα
παιδιά κοντά στην παράδοση. Με τον δικηγόρο εξέτασαν τι μπορούν να κάνουν: να κάνει η
πανουγγρική αυτοδιοίκηση συνεργασία με τις τοπικές αυτοδιοικήσεις, την οποία είχαν στείλει στις
τοπικές αυτοδιοικήσεις με e-mail.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy a zenével és a tánccal tudják a legkönnyebben közel hozni a
gyerekeket a hagyományhoz. Az ügyvéddel megvitatták, mit tudnak tenni: az országos önkormányzat
együttműködési megállapodást köt a helyi önkormányzatokkal, melyeket e-mailben el is küldtek a
helyi görög önkormányzatoknak. A megállapodásba minden olyan témát bevettek, amivel együtt
tudnának működni (iskola, óvoda, zeneoktatás, táborozás stb.)
Akritidu Szofia szót kért, kisebb vita után megkapta a szót. Halasi Mártától megkérdezte, milyen egyéb
bevételek vannak, melyek nem szerepelnek a listán. Tud egy párat. Pl. amikor ünnepélyek vannak, a
belépő után van bevétel, tombola. Az iskolába felnőttek is járnak görögöt tanulni, azok fizetnek. A
zeneiskoláról az a véleménye, hogy kiadás van, bevétel nincs. Járuljanak hozzá a kisebbségi
önkormányzatok. A szülők is fizessenek, mert a magyar szülők is fizetnek a zeneiskolai oktatás után.

Dzovairi Polyxeni elmondta, hogy tavaly még volt olyan közgyűlési tag, aki nem vette fel a tiszteletdíját.
Az ilyen nem felvett tiszteletdíjak sorsa érdekli, nem lehetne-e ezt felajánlani a nonprofit kft-nek? Kevés
a pénz, ami a görögség háza rendelkezésére áll.
Koranisz Laokratisz elmondta, tavaly egyetlen ember volt, aki nem vette fel a tiszteletdíjat, és ezt a
bennmaradó összeget (1,6 milliót) Beloiannisz iskolájának utalták át közgyűlési döntés alapján.
Szofiának azt válaszolja, hogy az előző ünnep bevételei szerepelnek az önkormányzat bevételei között,
más bevétel nem volt. Csak akkor van bevétel, ha részt vesznek valamilyen pályázaton, mint pl. a
Glossa pályázat az iskola részéről. Tavaly ezzel a pályázattal kétmilliót nyert az iskola. Erről majd az
iskola igazgatója tart tájékoztatást, aki most nincs itt.
Mokalisz Maria mint anyuka úgy gondolja, hogy a zeneoktatás, az óvoda is fontos, és jelképes
összeggel a szülők is hozzájárulhatnának az oktatáshoz.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy az ő unokái és Maria gyermekei is jártak az Actor hotelbe
kézműves foglalkozásokra szombat délelőttönként. A Kormányhivatal most épp azzal foglalkozik, hogy
mire adták ki az Actor hotelnek a negyvenezer, százhúszezer forintokat stb. amire a saját gyerekeik
jártak, sajnos vannak ilyen bejelentések, feljelentések.
Kukumtzi Natasa elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság átvizsgálta a tételeket, és elfogadásra,
tárgyalásra javasolja a 2011. évi pénzügyi beszámolót.
Koranisz Laokratisz szavazásra tette fel a második napirendi pontot:

64/2012 (III. 28.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése egyhangúlag elfogadta a Magyarországi
Görögök Országos Önkormányzata 2011. évi költségvetési beszámolóját.

Koranisz Laokratisz tájékoztatta a közgyűlést, hogy Halasi Márta gazdasági vezető 2012. március 14-én
beadta a felmondását. Sajnálattal tudomásul vették. Megpróbálták, de nem tudták visszatartani.
Nagyon sajnálják, és nehezen fognak olyan embert találni olyan embert, aki két napra szerződött, és
négy napot dolgozott ugyanazért a pénzért. Kérte Mártát, maradjon még, mert a harmadik napirendi
pont a költségmegosztás lesz a két önkormányzat között. Majd átadta a szót dr. Topuzidisz
Dimitirisznek, aki kidolgozta a megállapodást a két önkormányzat között, melyre a testületnek kell
rábólintania.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz elmondta, hogy ezt a két tervezetet a két elnök tárgyalta meg először. Először
aláírtak egy rövid megállapodást, melynek alapján kidolgozásra került az, hogy a két önkormányzat
használatarányosan osztozkodjon ezentúl a Vécsey u. közös költségein és fűtési költségein. Elkészült a
szerződéstervezet. Az 1999. július 23-ai szerződés módosítását vitatnák meg. Ezt a szerződést akkor
Dzindzisz Jorgosz, mint az Országos, és Alevra Anna, mint a Fővárosi Görög Önkormányzat elnöke írta
alá, mely a mai napig él, és mely alapján történik a költségek viselése a két önkormányzat között. Most
ennek a módosítására kerülne sor. A lényege az, hogy a korábban szétküldött rajzon, melyen a
helyiségeket különböző színekkel jelölte a két elnök, ez képezte az alapját a költségmegosztásnak.
Változatlanul ezt a rajzot használják. Akkor, 1999-ben amikor a szerződést kötötték, a két költség, a
fűtés és a közös költség összege hasonló volt, a két szerződő fél úgy osztozott meg, hogy az egyikük
fizeti az egyik, míg a másikuk a másik nagyobb költséget. Most ezen szeretnének a szerződő felek
változtatni úgy, hogy 378 m²-t alapul véve 300 m²-re jutó összeget fizetné április 1-jétől a MGOÖ és a
78 m²-re jutó költségeket viselné a FGÖ. Ebben a szerződés-tervezetben számok nem szerepelnek,
csak szöveg. A MGOÖ értesítené a társasházat a változásokról. Ezt a MGOÖ és a FGÖ is jóvá kell, hogy

hagyja. A MGOÖ megkapná a számlát a teljes négyzetméter után, és a 78 m² utáni összeget tovább
számlázná a FGÖ-nak. A szerződéstervezetet felolvassa (3. Melléklet).
Koranisz Laokratisz a hallottak után ismertette álláspontját, és ismertette az önkormányzat költségeit
éves szinten: közös költség 1.387.680 Ft, internet: 226.800 Ft, elektromos áram: 372.590 Ft, karbantartás
(fűtés, gépek stb.): 840.000 Ft, szőnyeg, kéztörlők: 132.874 Ft, takarítás (két takarítónő): havi 190.000 Ft,
évente két millió forint. A fénymásoló is közös használatú a nyomdafestéket és a papírt illetően is, ezt
nem tette bele. E nélkül a költségek durván 4,5 millió forintba kerülnek. Ebből a fővárosi önkormányzat
minden hónapban fizet 96 vagy 98 ezer forintot. Összeadva a költségeket, öt millióra jön ki, ezt kell
elosztani 12-vel.
Dzindzisz Jorgosz szerint a szorzások osztások nem érnek semmit.
Kukumtzi Natasa szerint az 375.000, amiből kétszázat fizet az országos és százat a fővárosi.
Koranisz Laokratisz elismételte, hogy az országos és a fővárosi havonta 375.000 Ft-ot fizet a
fénymásolás és nyomtatás költségei nélkül. A fővárosi önkormányzat tehát szeretne negyven ezret
fizetni a száz helyett, és így megterhelné évi 700 ezer forinttal az országos önkormányzatot. Azért kérte
a gazdasági vezetőt, hogy maradjon, hogy megkérdezze, hogyan tudja a testület ezt a 700.000 Ft-ot
kigazdálkodni. Most mínusz 1,4 millió forintban vannak. Azt mondta, hogy két millió mínusz fölött nem
fog tiszteletdíjat adni senkinek se. Elmondta még, hogy a fénymásoló karbantartása 90.000 Ft + ÁFA
évente.
Dzindzisz Jorgosz meg lett vádolva azzal, hogy valamit rosszul értelmezett direkt. Az eredeti
szerződésnek, mely 1999-ben lett aláírva, a 7. pontja a felmerülő működtetési, üzemeltetési költségről
beszél. Ezen a megállapodáson, amit ő állítólag félreértett, szerepel az ő neve, mint FGÖ elnök, és
Koranisz Laokratisz neve és a MGOÖ pecsétje is. Akkor az országos elnök is félreértelmezte a
megállapodást? Felolvassa a megállapodást (4. Melléklet). Ez azt jelenti, hogy rendkívül hibás,
tudatosan hibás az a gondolkodásmód, hogy a MGOÖ alkalmazottainak a fizetése is belekerül ebbe.
Kérte, hogy 300 m² után fizessen az országos, 78 m² után a fővárosi, és így még mindig a fővárosi fog
rosszabbul járni, mivel az egész területből csak 12-14 m²-t használ. Nem fogja figyelembe venni, és
nem vitatkozik azon, hogy a FGO tulajdonában lévő két irodát használja az iskola, és a könyvtár illetve
a könyvelők helyiségének a fele fővárosi tulajdon. A továbbiakban is 12 m²-t fognak használni, és 78
m² után fognak fizetni, ezt így korrektnek tartja. Kérte, ne jussanak el oda, hogy a WC papírokat is
összeszámolják.
Ο Λαοκράτης Κοράνης επανέλαβε στα ελληνικά ότι αν ψηφίσουν αυτά που ζητάει ο Γιώργος
Τζηντζής, θα επιβαρύνουν τα έξοδά τους με 720.000 φιορίνια. Να πει το σώμα, που να βρουν αυτά
τα λεφτά. Γι’ αυτό παρακάλεσε την λογίστρια να μείνει ακόμα, να βοηθήσει από που να καλύψουν
αυτή την τρύπα. Ένα πράγμα βλέπει, όλοι να παρατηθούν από τη μίσθωση. Είναι 10 εκατομμύρια
φιορίνια οικονομία που θα κάνουν, και θα βγουν από το πρόβλημα. Είναι η απόφαση του σώματος.
Koranisz Laokratisz megismételte, hogy ha megszavazzák azt, amit Dzindzisz Jorgosz kér, akkor
megterhelik a kiadásaikat 720.000 Ft-tal. Mondja meg a testület, hol találják meg rá a pénzt. Ezért kérte
meg a könyvelőt, hogy maradjon még, és segítsen abban, ezt a hiányt honnan fedezzék. Egy dolgot
tud csak ajánlani, mondjanak le a tiszteletdíjukról. Ez tízmillió forint megtakarítás lenne, és meg lenne
oldva a probléma. Ez a testület döntésén múlik.
Dzindzisz Jorgosz szerint nem korrekt, hogy a képviselők tiszteletdíját hozzákötik ezekhez a dolgokhoz.
Ο Λαοκράτης Κοράνης ρώτησε τον κ. Τζηντζή, από που να πάρουν τα λεφτά. Να κλείσουν το
σχολείο;

Dzindzisz Jorgosz elmondta, hogy a FGÖ azért javasolta ezt, mert 2011-ben 2010-hez képest 40 %-kal
csökkentették a támogatását. Ebben az évben újabb 1,3 M Ft-tal csökken a támogatása. Ezért javasolta
azt, hogy még mindig vállalja az általa úgymond használatban lévő 78 m² fizetését. Az országos
önkormányzat használja az egész területet 12-14 m² kivételével, ennek ellenére a FGÖ 78 m² után
fizetne, ami egy korrekt javaslat.
Koranisz Laokratisz elmondta, egy problémája van, hogy nem tudja kigazdálkodni.
Dzindzisz Jorgosz is ugyanezt mondta, hogy nem tudja kigazdálkodni a 189 m² után fizetendő közös
költséget, és 12 m²-t használ, és csak 78 m² után szeretnének fizetni.
Koranisz Laokratisz kérte, ne vezessék félre a testületet, a takarítónők a FGÖ-nak is takarítanak, és a
fénymásoló nekik is dolgozik, ők is járnak WC-re, és használják a villanyt. Kérte, szavazzanak. Ha
megszavazzák, április elsejétől, négyzetméterenként 13.228 Ft-ot kell fizetni.
Dzindzisz Jorgosz szerint arról van szó, hogy a 7. pontban felsorolt költségek azonosak, 97 ezer forintot
fizetnek mindketten, durván számolva havi 200.000 Ft-ról beszélnek. Ezt szorozzák meg 12-vel, 2,4
millióról beszélnek, és nem 5 millióról, az mellébeszélés. Ebből a felét fizeti a FGÖ, tehát 189 m², holott
a tulajdonában csak 78 van, és effektíve csak 13-at használ.
Cafaridu Polyxeni megkérdezte Halasi Mártát, mennyi az éves rezsiköltség, mennyi az anyagi vonzata a
döntésnek.
Halasi Márta elmondta, hogy a rezsiköltség az egyéb költségekkel együtt annyi, amennyit Laokratisz
mondott, éves szinten ötmillió forint. Durván százezer a közös költség, amit az országos fizet, és ennyi
a fűtés is, amit a fővárosi. Ő azért nem akart hozzászólni, mert neki más véleménye van, mint amit az
elnök és a jogász kitaláltak. Az ő szempontja az, hogy ha valaki 78 m²-t nyújt, de 25 m²-t használ, ha
hozzáveszik a könyvtár alkalomszerű használatát, akkor meg kell nézni azt ugyan, hogy miket
használnak még (fénymásolópapír, szőnyeg tisztítása), de nem számítaná fel. Ha az egyik fél
nagyvonalúan felajánl plusz 53 m²-t, akkor a másik fél is lehetne nagyvonalú. Úgy kellene közelíteni. A
13.228 Ft-os négyzetméterköltség évente valós. Az ő igazságérzete ezt mondatja. Ha az 53 m²-t mi
használjuk, fizettessük ki a másik önkormányzattal a takarítását? Ott kéne közelíteni, hogy milyen
tételek vannak, amit közösen használnak (pl. fénymásolópapír).
Ondok Lászlóné szerint nagyon kellemetlen helyzetbe hozzák a testület tagjait, mert az országos
önkormányzatnak dolgoznak, de együtt a fővárosival. Ezek a szankciók nem korrektek, most egymás
ellen vannak. Felvetette a költségmegtakarítást az újság postaköltsége tekintetében még tavaly, de
senki nem foglalkozott vele. Már ott közel 500-600 ezer forintot megtakaríthattak volna.
Koranisz Laokratisz kérte, hogy ezt az újság témájánál mondja majd el. Az újság tízmillió forintba kerül.
Legközelebb már nem papírba, hanem nejlonba fogják csomagolni, hogy olcsóbb legyen.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz elmondta, hogy név szerint lett megemlítve Halasi Márta által. Nem ketten
találták ki Laokratisszal az elhangzottakat. A számok maradtak ki a tájékoztatásokból. Nem a lírára, az
érzelemre van szükség, hanem elmondani, mi mit jelent számokban. Kb. 99 ezret fizet mindkét
önkormányzat. Koranisz elnök azt szeretné, ha a FGÖ 86 ezret fizetne, Dzindisz elnök pedig azt
szeretné, ha 44-45 ezret fizetnének ezek után. Erről van szó. Mindenki megérti, hogy a FGÖ zsebéből
kivették a pénzt, és nem lehet a tavalyi színvonalon folytatni a munkát.
Cafaridu Polyxeni szerint, ha az 5 millióval számolnak, akkor azt is nézzék meg, mennyit fizetnek a 12
m² után.

Koranisz Laokratisz elmondta, hogy elhangzottak a számok. Hajlandó elfogadni amit Dzindzisz Jorgosz
kér, és lemond a tiszteletdíjáról, de csak akkor, ha mindenki más lemond, és ki tudják gazdálkodni a
pénzeket. Persze, elhangzottak, hogy Miskolcra odavinnék az újságokat. Kérte, napolják el ezt a
kérdést, és nézzék meg, hogy az újság postaköltségének csökkentésével mennyit tudnának
megspórolni, ha mindenki bejön és felveszi.
Ondok Lászlóné azt javasolta, hogy jön minden hónapban testületi ülésre, és a miskolciak számára
elviszi az újságot. Lehet, hogy százezret vagy százötvenet spórolnak ezzel.
Koranisz Laokratisz összefoglalva a hallottakat, úgy értelmezte Ondokné szavait, hogy ha elfogadják
Dzindzisz Jorgosz javaslatát, akkor a hiányzó hétszázezer forintot az újság postaköltségéből vonják el.
Megkérdezte Ondokné Katit, hogy van-e felhatalmazása a miskolci testülettől arra, hogy ne postán
küldjék ki az újságot, hanem ő szállítsa el nekik.
Ondok Lászlóné erre azt válaszolta, hogy megbeszélte a miskolciakkal. De határozatot csak akkor
hoznak róla, ha a testület is hozzájárul ehhez.
Koranisz Laokratisz azt mondta, ha az újság napirendi pontjához érnek, majd visszatérnek rá. Miután a
testület beszélgetésbe kezdett, az elnök 10 perc szünetet rendelt el.
Dzindzisz Jorgosz felháborodva kérte, hogy előbb szavazzanak a napirendi pontról, és csak utána
legyen szünet.
Szünet után Koranisz Laokratisz elmondta, hogy épp tegnap kapott egy számlát Miskolcról a nemzeti
ünnepre felérkező honfitársak buszköltségéről, melyet minden nemzeti ünnepen az országos fizet a
vidékieknek (Beloiannisz, Miskolc, Tatabánya stb.). Erre kell egy tartalékot képezni. Idén fordult elő
először, hogy nem tudtak tartalékot képezni. Azok száma is fokozatosan csökkent, akik nem vették fel
a tiszteletdíjukat. Tavaly még tudtak úgy gazdálkodni, hogy 4,5 millió forintot félre tudtak tenni, mely
elment a görögség házára. Valóban nagy feszültséget okozott a felszólalása. Valóban megállapodtak
Dzindzisz Jorgosszal, hogy testület elé viszik ezt a megállapodást. De szeretné, hogy amikor a testület
szavazni fog, tisztában legyen mindennel. Felül kell vizsgálni, honnan tudnák kigazdálkodni ezt a
hétszázezer forintot. Kérte, a testület döntsön, és szembesüljön a döntésével.
Dzindzisz Jorgosz elmondta, hogy ez a kérdés tavaly október óta van a testület előtt. Már március végét
írják. Azóta lett volna idő mindenféle számításokat elvégezni. Ő felolvasott egy megállapodást, amelyet
aláírtak Laokratisszal azzal a céllal, hogy a testület elé vigyék az 1999. évi megállapodás 7. és 8.
pontjának módosítását. Ezután megkérte az önkormányzat jogászát, csináljon egy tervezetet.
Topuzidisz Dimitrisz ezt elkészítette, melyet átnéztek. Két összegről van szó, melyet a MGOÖ és a FGÖ
fizet, mindkettő kb. 100.000 Ft. Amennyiben ez az összeg emelkedni fog, annak a megemelt összegnek
a 78 m² utáni részét fogja fizetni. Még így is 64 m²-rel több után fizetnének, és abban benne van
minden plusz, még a wc papír is. Azt szeretné, ha az országos testület még most döntene ebben a
kérdésben.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy ebben az iskolában csak budapesti gyerekek tanulnak, és a vidéki
iskolákra is oda kell figyelni a görög oktatás fenntartása végett.
Kukumtzisz Jorgosz megkérdezte, hány négyzetmétert használ az országos önkormányzat.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy a titkárságot, az elnöki irodát és a gazdasági irodát.
Kukumtzisz Jorgosz szerint meg kell nézni, mit használ az országos is, mert a többi helyiséget nem az
országos önkormányzat használja.

Cafaridu Polyxeni szerint az iskolának is van pénze, és az ő terhükre kell az általuk használt helyiségek
négyzetmétereinek összegét leszámlázni. Nemcsak a fővárosi gyerekek vannak az iskola tanulói között,
hanem vidékiek is.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy két javaslat hangzott el: 1. a Pénzügyi Bizottság a Jogi Bizottsággal
és a könyvelővel ülésezik, és egy héten belül küldjék el javaslatukat a területarányos
költségmegosztásról, és egy rendkívüli ülésen döntsenek. 2. Dzindzisz Jorgosz javaslata, most azonnal
döntsenek a költségmegosztásról. Kérte, szavazzanak előbb az első javaslatról.
Ondok Lászlóné szerint akkor lenne ennek értelme, ha konkrét számokról beszélnének. Kérte Mártát,
vezesse le négyzetméter-arányosan.
Halasi Márta elmondta, hogy a számadatok adottak, a négyzetméterek is. Egy dolgot nem néztek még
meg. Tavaly megpróbálta a hivatal költségeit csökkenteni, amikor kitalált egy arányszámot, hogy ne
csak a hivatalé legyen minden költség, mert az iskola is ott van. Akkor a támogatás arányában
osztották el a költségeket. Így azért nem teljesen igaz, hogy megfelezzék a költségeket, mert az iskola
és a hivatal most az egymillió felén osztozik. Azt kellene megnézni, az iskola és a hivatal hány
négyzetmétert használ. Növekvő sorrendben látatlanban úgy ítéli meg, hogy a FGÖ, a MGOÖ és az
iskola. 25 m²-rel számolva az ötmilliós összeg 28.000 Ft lenne havonta, 78 m²-rel amit felajánlott a
FGÖ, 50.000 Ft, így az országosé lenne 330.000 Ft. A négyzetméterarányban osztoznának az iskolával
azért, mert azt használja, ez úgy igazságos. Az országos irodája lehet 40 m² kb., a többiekét is ki kell
számolni, plusz a közös helyiségek elosztva arányosan. A kieső 600.000 Ft egy más tárgyalás alapját
képezhetné a FGÖ és a MGOÖ között. Meg lehetne oldani, hogy területarányosan terhelnék az iskolára
is.
Dzindzisz Jorgosz elmondta, hogy az 1993-as törvényben az állam kötelezte magát, hogy minden
országos önkormányzatot 300 m²-es ingatlanhoz juttatja. A magyarországi görögök azért kapták meg
ezt az ingatlant, mert az országos és a fővárosi önkormányzat úgy döntött, hogy egy helyre költöznek.
Megígéri, hogy nem fogják használni a fénymásolót, ha azt akarja az országos. De a 78 m² utáni
fizetéssel még mindig túlfizetnek, mert most csak 14 m²-t használnak, tehát 64 m²-rel többet
fizetnének, amely még mindig magában foglalja vagy túlszárnyalja a fénymásoló és a wc használatát.
Ο Λαοκράτης Κοράνης είπε ότι τότε ήταν ο Γιώργος πανουγγρικός πρόεδρος και του συνέφερε
αυτό. Τώρα δεν του συμφέρει.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy akkor Jorgosz országos elnök volt, és az a megállapodás volt az
érdekében. Most már nem éri meg neki.
Dzindzisz Jorgosz azt mondta, hogy Koranisz Laokratisz hazudik.
Ο Λαοκράτης Κοράνης είπε ότι κόψανε τα λεφτά όχι μόνο της αυτοδιοίκησης της Βουδαπέστης,
αλλά και της πανουγγρικής με το ΦΠΑ που ανέβηκε με 2 %.
Koranisz Laokratisz azt mondta, hogy nem csak a fővárosi, hanem az országos támogatását is
csökkentették azáltal, hogy az ÁFA-t emelték 2 %-kal. Ezután feltette szavazásra a költségmegosztást a
fent felolvasott megállapodás alapján. Tehát a FGÖ eddig fizetett 99 ezret, és most szeretne 46 ezret
fizetni.
Kollátosz Jorgosz szót kért, elmondta, nem tudja, miről fog szavazni. Azt kérte, hogy a Pénzügyi és a
Jogi Bizottságok hívjanak össze egy bizottsági ülést a gazdasági vezetővel együtt, és az általuk
javasoltak alapján döntsenek egy másik ülésen.

Ο Λαοκράτης Κοράνης είπε ότι η ΑΕΟΥ χρησιμοποιεί 60 τ.μ., η ΑΕΒ 25 και τα άλλα το σχολείο. Τι να
κάνουν; Να πληρώσει όλα το σχολείο;
Koranisz Laokratisz mondta, hogy a MGOÖ 60 m²-t használ, a FGÖ 25-öt, a többit az iskola használja.
Mit tegyenek? Fizessen az iskola?
Ο Λαοκράτης Κοράνης είπε ότι η πρόταση του κ. Τζιντζή είναι να πληρώσουν μόνο από 78 τ.μ..
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy Dzindzisz Jorgosz javaslata az volt, hogy 78 m² után fizessenek,
Kollátosz Jorgosz javaslata pedig az, hogy a Jogi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság vizsgálja meg a
kérdést, terjesszen elő javaslatot, és ennek alapján döntsenek. Ki van e javaslat mellett? Utána
szavazzanak a Dzindzisz-féle javaslatról.
Dzindzisz Jorgosz elmondta, hogy azt a megállapodást Koranisz Laokratisz is aláírta.
Koranisz Laokratisz megkérdezte, ki szavaz a megállapodásra, amit Dzindzisz Jorgosszal aláírtak:

65/2012 (III. 28.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése 5 igen és 9 nem szavazattal elvetette,
hogy elfogadják a megállapodást, melyet a MGOÖ és a FGÖ elnöke aláírtak a Vécsey u. 5. szám
alatti ingatlan költségmegosztásáról.

Ezután arról szavaztak, hogy a bizottságok vitassák meg a kérdést és tegyenek javaslatot:

66/2012 (III. 28.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése 9 igen, 3 nem és 2 tartózkodás
szavazattal elfogadta, hogy a Jogi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság és a gazdasági vezető
vizsgálják meg a kérdést, és tegyenek javaslatot.

Koranisz Laokratisz megköszönte a gazdasági dolgozók munkáját, akik eltávoztak. A következő
napirendi pont az iskola beszámolója volt, de sajnos az iskola igazgatója nem tisztelte meg az ülést a
jelenéltével, ezért nem tudják tárgyalni. Bejelentette, hogy Dzindzisz Jorgosz 8,10-kor távozott.
Sianos Tamás elmondta, hogy aznap délután a Pénzügyi Bizottságnak és az Oktatási Bizottságnak meg
kellett volna tárgyalnia az iskolai beszámolót, mely sajnos jóindulattal is csak fél oldal lenne, mert 20-as
méretű betűkkel lett leírva, és semmi olyan nincs benne, amiről tárgyalhatnának, mert semmilyen
számot nem tartalmaz. Kérte, ne fogadják el, adják vissza átdolgozásra. A Pénzügyi Bizottság tagjainak
véleményét kérte. Nyomatékosan kijelentette, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság nem működik.
Javasolta az SZMSZ módosítását, és a bizottság 7 főről 3-ra csökkentését. A megbeszélésen a 7 főből
csak 2-en voltak jelen, ezért nem tudták megtárgyalni az anyagot.
Kukumtzi Natasa a Pénzügyi Bizottság elnöke kapott szót. Ők is visszaadták a beszámolót kiegészítés
céljából. Kedden fognak összeülni, hogy segítsék a beszámoló megírását. A testületnek azt javasolja,
hogy tekintsen el a beszámoló elfogadásától.
Sianos Tamás elmondta, ahhoz, hogy a testületi munka eredményes legyen, időben kell elküldeni az
anyagokat.

Ondok Lászlóné elmondta, hogy az igazgatónőnek visszaadták a beszámolót, amivel dolgozott az
igazgatónő, és elhozta a másik anyagot is a számadatokkal, ezért felajánlotta neki a Pénzügyi Bizottság
a segítséget neki, hogy egy egységes beszámolót készítsenek belőle.
Akritidu Szofia kérdezte, ki ellenőrzi az iskola működését. Azt válaszolták neki, hogy az Oktatási
Minisztérium. Erre megkérdezte, ki ért a göröghöz, mert nekik szakfelügyelőjük volt. Elment véletlenül
megnézni, hány gyerek van. Két tanár volt a négyből és 10 gyerek. Janakaki nem volt ott. Ráadásul
szemrehányást kapott, hogy milyen jogon ellenőriz. A 278 gyerekből ötven gyerek, ha jár iskolába.
Koranisz Laokratisz elmondta, szokott jönni ad hoc ellenőrzés, nem állja meg a helyét, amit Szofia
mond. Lehet, hogy betegek voltak a gyerekek.
Sianos Tamás nehezményezte, hogy elment az újság főszerkesztője.
Koranisz Laokratisz a kutatóintézettel kapcsolatosan kérte, hogy döntsenek.
Cafaridu Polyxeni elmondta a kutatóintézet beszámolójával kapcsolatosan, hogy Fokasz Nikosz jelezte,
nem tud eljönni, és kérte, tegyék fel a kérdéseket írásban, és megválaszolja, de senkinek nem volt
kérdése az ülés előtt.
A testület nem tárgyalta az iskoláról, a kutatóintézetről és az Ellinismos újságról szóló beszámolókat.
Koranisz Laokratisz kérte, térjenek át a húsvéti ünnep tárgyalására.
Kollátosz Jorgosz elmondta, hogy csak akkor tudják megünnepelni a görög húsvétot, ha a kerületi
elnökök támogatják. Ezért sem küldtek előterjesztést.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy Kollátosz Jorgosz minden kerületi elnöktől kért segítséget. A XII.
ker. Görög Önkormányzat ajánlotta fel a Fülemile úti tábort, ahol légvárat fog felállítani és csokitojást
fog adni a gyerekeknek. A felnőttek számára nem adnak semmit, mert nincs rá pénz. A beloianniszi
ünnepséget se tudták támogatni (Beloiannisz Nikosz halála évfordulójának megünneplését). Minden
hónapban elhunynak hárman, és a koszorúk sokba kerülnek. A vidékiek buszköltségeit se tudja kifizetni
a rendezvényekre. Ha elfogadják a költségmegosztást, vagy csökkenteni kell a tiszteletdíjat, vagy le kell
mondani róla.
Bekiárisz Dimitrisz elmondta, hogy az elnökség a helyi önkormányzatoktól az alábbi összegeket kéri a
húsvétra: zenekar 80.000 Ft, sörpad 60.000 Ft, étel 50.000 Ft. Összesen 190.000 Ft. Ez az 50.000 Ft a
stifado és magiritsa ételeket takarja. Ha nem tudják ezt a 200.000 Ft-ot összeadni a helyi
önkormányzatok, nem lesz húsvét. Akár 10.000 Ft-jával is meg lehet ezt tenni. Ő Zugló részéről a
testület elé fogja vinni, és biztos benne, hogy be fognak szállni, minden évben segítenek.
Ondok Lászlóné elmondta, hogy a Miskolci Görög Önkormányzat számláján van 24.000 Ft.
Sianos Tamás elmondta, hogy minden helyi nemzetiségi önkormányzat pályázhat a települési
önkormányzatnál, amit csak a pályázatra költhetnek el.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy egy átfogó együttműködési megállapodást kötnek minden helyi
görög önkormányzattal, mely kiterjed az ünnepek támogatására is.
Mandzurakisz Szarandisz szerint látják, milyen szoros a költségvetés, ezért minden nemzetiségi
elnökkel össze kéne ülni, hogyan lehetne egymást támogatni. Szerinte a rendezvényeknek nem kellene
ingyenesnek lenniük. Tudomásul kell venni, hogy az államtól nem sokáig fognak pénzt kapni. Össze
kell fogniuk és együtt megrendezni az ünnepeket. A vállalkozók is támogathatnák a rendezvényeket.

Akritidu Szofia elmondta, hogy rendezvényt szerveznek. Koranisz Laokratiszt felhívta, de ő letette a
telefont. Ő majd elmegy a görög követségre.
Koranisz Laokratisz erre elmondta, hogy a görög követség megkérte az önkormányzatot, hogy segítse
ki őket, mert nincs pénzük vendégül látni a görög parlament hivatalvezetőjét, aki ide érkezik
látogatásra.
Η Σοφία Ακριτίδου είπε ότι οργανώνει μια εκδρομή στο Balatonalmádi, όπου μείνανε στα ιδρύματα
όταν ήταν παιδιά. Είναι 57 άτομα και κάλεσαν 14 άτομα. Παρακάλεσε το Νίκο Φωκά, να δωρίσουν
βιβλία στους δασκάλους. Ντροπή θα ήταν αν δεν τους κερνούσαν με ποτά και γλυκά. Παρακαλεί
100.000 φιορίνια.
Akritidu Szofia elmondta, hogy kirándulást szervez Balatonalmádiba, ahol gyerekkorukban éltek
intézetben. 57 fő lesz és 14 meghívott. Megkérte Fokasz Nikoszt, ajándékozzanak könyveket a
tanároknak. Szégyen lenne, ha nem vendégelnék meg őket itallal és pogácsával. 100.000 Ft támogatást
kér.
Ο Λαοκράτης Κοράνης είπε ότι δεν μπορεί να της δώσει 100.000 φιορίνια, κι αν το ψηφίσει το σώμα,
να πουν από πού να τα αφαιρέσουν, αφού έχουν 1,2 εκ.μ. έλλειμμα.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy nem tud neki adni 100.000 Ft-ot, és ha megszavazza a testültet,
akkor mondják meg, honnan vonják el, mivel 1,2 milliós hiányuk van.
Η Σοφία Ακριτίδου είπε ότι ο Νίκος Φωκάς προσέφερε τα βιβλία, που κάνουν 30.000 φιορίνια, και ο
Τζιμάκος προσέφερε το λεωφορείο.
Akritidu Szofia elmondta, hogy Nikosz Fokasz felajánlotta a könyveket, ami 30.000 Ft, Jimakos pedig az
autóbuszt.

Budapest, 2012. május 16.

Koranisz Laokratisz
elnök

Kukumtzi Natasa
jegyzőkönyv-hitelesítő

JEGYZŐKÖNYV

Mandzurakisz Szarandisz
jegyzőkönyv-hitelesítő

Készült a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata rendkívüli üléséről 2012. április 25-én
hétfőn 17,30 órakor az Actor Hotelben.

Jelen vannak:

Koranisz Laokratisz
Kollátosz Jorgosz
Sianos Tamás
Athanasziu Alexisz
Bekiarisz Dimitrisz
dr. Szalimka Nafszika
Dzindzisz Jorgosz
Kész Józsefné
Kukumtzisz Natasa
Mandzurakisz Szarandisz
Miliosz Nikolett
Németh Barbara (18,10-kor érkezett)
Nikolaidisz Nikolaus
Szopkóné Papakosztandisz Eleni

Hiányoznak:

Cafaridu Polyxeni
dr. Kalota Ágnes
Kanaki Elena

Kaparelisz Szpirosz
Mokalisz Maria
Ondok Lászlóné
Pancsosz Alexandra

Meghívott vendégek:

Papalexisz Kosztasz, Beloiannisz polgármestere
Kóródi – Juhász Zsolt, Beloiannisz jegyzője

Ο Λαοκράτης Κοράνης χαιρέτησε τους παραβρισκόμενους και διαπίστωσε την απαρτία. Μετά
ξεκίνησαν να εκλέξουν πρακτικογράφο και επικυρωτές. Για πρακτικογράφο πρότεινε την Edit
Vengrinyák και για επικυρωτές προτάθηκαν ο Σαράντης Μαντζουράκης και η Νικολέτα Μιλίου. Το
σώμα ψήφισε τα εξής:
Koranisz Laokratisz üdvözölte a megjelenteket, megállapította a határozatképességet. Ezután
megválasztották a jegyzőkönyvvezetőt és a hitelesítőket. Jegyzőkönyvvezetőnek Vengrinyák Editet
javasolta, hitelesítőknek pedig Mandzurakisz Szarandisz és Miliosz Nikolett jelentkeztek. A közgyűlés
az alábbi módon szavazott:

67/2012 (IV. 25.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése egyhangúlag megválasztotta
Vengrinyák Editet jegyzőkönyvvezetőnek.

68/2012 (IV. 25.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése egyhangúlag megválasztotta
Mandzurakisz Szarandiszt jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

69/2012 (IV. 25.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése egyhangúlag megválasztotta Miliosz
Nikolettet jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Μετά ο πρόεδρος ενημέρωσε τον κόσμο ότι έχουν τρεις θανάτους, πέθαναν ο Καμαρούδης
Γιώργος, η Παπανικολάου Όλγα, η Τσίκοτα Τασούλα, η οποία έχει ένα παραπληγικό παιδί, να δουν
πως μπορούν να τον βοηθήσουν, και ο μεγάλος τραγουδιστής Δημήτρης Μητροπάνος. Προς τιμήν
τους παρακάλεσε ένα λεπτό σιγής.

Ezután az elnök tájékoztatta a testületet, hogy három haláleset történt, elhunyt Kamaroudis Giorgos,
Papanikolaou Olga és Tsikota Tasoula, akinek van egy halmozottan sérült gyereke, meglátják, hogyan
tudják majd segíteni, illetve most hunyt el a nagy énekes, Dimitris Mitropanos is. Tiszteletükre egy perc
néma felállást kért a testülettől.
Ο Δημήτρης Μπεκιάρης είπε ότι στο Ζούγκλο πέθαναν πέρσι η Δημητριάδου Στεργιανή και σε μισό
χρόνο ο Δημητριάδης Γιώργος και κανείς δεν το ήξερε, δεν ενημέρωσαν την αυτοδιοίκηση.
Bekiárisz Dimitrisz elmondta, hogy tavaly Zuglóban elhunyt Dimitriadou Stergiani és rá fél évre
Dimitriadis Giorgos, és senki se tudott róla, nem értesítették az önkormányzatot.
Koranisz Laokratisz ismertette a napirendet:

1.) Döntés a beloianniszi ÁMK átvételéről
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: a MGOÖ elnöke
Előadó: a MGOÖ elnöke

2.) A Görög Kultúra Háza kivitelezési terveihez a pályázat kiírása
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: a MGOÖ elnöke
Előadó: a MGOÖ elnöke

3.) A MGOÖ hivatalvezetői posztja betöltéséhez a pályázat kiírása
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: a MGOÖ elnöke
Előadó: a MGOÖ elnöke

Mandzurakisz Szarandisz megkérdezte, hogyan áll Kanakis Lefteris ügye, le tudják-e zárni, el tudják-e
különíteni, mert ha nem, akkor aggályos kiírni a pályázatot az új hivatalvezetőre.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz elmondta, hogy Kanakis Lefteris munkaügyi pert kezdeményezett. Ezért
kalandorság lenne kiírni a pályázatot az új hivatalvezetőre. Szerinte érdemes megvárni legalább az első
tárgyalást, ahol megpróbálják közös nevezőre hozni a peres feleket. Sokkal fontosabb egy jó gazdasági
vezetőt találni, mert ez sokkal nagyobb probléma, mivel az önkormányzatot elhagyja a gazdasági
vezető. A napi rutinmunkát el tudják látni, míg ez a helyzet nem tisztázódik.

Mandzurakisz Szarandisz szerint az a probléma, hogy nem tudták lezárni Kanakis ügyét. Ne kerüljenek
csapdába a pályázat kiírásával, ezt szeretné.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy a testület felmondott határozatban Kanakis Lefterisnek, mivel a
testület nevezte ki, a testület tudott csak felmondani neki. Ennek kapcsán gondolták, hogy bármilyen
bírósági határozat születik, nem lesz a vezetőségre hatályos, csak a testületre. Ha a bírósági döntés
visszahelyezné Kanakist, akkor addig az új hivatalvezetőt megbízási szerződéssel alkalmaznák.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz elmondta, hogy a Kormányhivatal álláspontja szerint szerencsés lenne, ha
lenne hivatalvezető akár részmunkaidőben is, más nemzetiségi önkormányzatokkal összefogva, mivel
komoly pénz nem áll rendelkezésre, és a munka mennyisége sem akkora. Ennek lenne több értelme,
egy olyan hivatalvezetőt választani, aki részben másutt is ellátja a munkáját, és a maradék idejét a
görög önkormányzat hivatalának irányításával tudná tölteni. Erre a megoldásra jogilag van lehetőség.
Előbb az elnöknek kellene körülnéznie hasonló méretű önkormányzatoknál.
Koranisz Laokratisz megkérdezte a testületet, megadják-e a szót a nem testületi tagoknak.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz azt javasolta, hogy csak konkrét kérdésekben.
Koranisz Laokratisz tájékoztatta a testületet, hogy az önkormányzathoz érkezett e-mailek alapján
Pancsosz Alexandra, Kalota Ágnes, Cafaridu Polyxeni és Dzindzisz Jorgosz jelezték, hogy nem tudnak
részt venni az ülésen. Kérte, hogy ezt vegyék jegyzőkönyvbe.
18,10-kor megérkezett Németh Barbara, illetve Papalexisz Kosztasz, Beloiannisz polgármestere, és
Kóródi – Juhász Zsolt, Beloiannisz jegyzője.
Kész József beloianniszi lakos kért szót, aki megköszönte a beloianniszi múzeumnak ajándékozott
tárgyakat és fotóalbumot. Kérte, ha vannak otthon olyan használati tárgyak, melyek a múlthoz
köthetők, várják szívesen, hogy kibővítsék a múzeumot.
Kollátosz Jorgosz megkérdezte Miliosz Nikolettet, a Jogi Bizottság elnökét, mi a véleménye a
hivatalvezetői poszt megpályáztatásáról.
Koranisz Laokratisz kérte, hogy előbb fogadják el a napirendet:

70/2012 (IV. 25.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése 14 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta az alábbi napirendet:

1.) Döntés a beloianniszi ÁMK átvételéről
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: a MGOÖ elnöke
Előadó: a MGOÖ elnöke

2.) A Görög Kultúra Háza kivitelezési terveihez a pályázat kiírása

Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: a MGOÖ elnöke
Előadó: a MGOÖ elnöke

3.) A MGOÖ hivatalvezetői posztja betöltéséhez a pályázat kiírása
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: a MGOÖ elnöke
Előadó: a MGOÖ elnöke

Miliosz Nikolett elmondta, hogy a Jogi Bizottság ülésén abban maradtak, hogy jogilag aggályos
kinevezni új hivatalvezetőt minimum az első tárgyalásig. A bíróság ítélete mindenkire kötelező. Ha nem
jogszerűen szűnt meg Kanakis Lefteris munkaviszonya, mit tesznek majd az új hivatalvezetővel? Ő is
fordulhat a bírósághoz. Ezért abban maradtak, hogy az első tárgyalásig legalább próbálják meg
elnapolni a 3. napirendi pontot.
Koranisz Laokratisz kérte, vegyék le a napirendről a harmadik napirendi pontot. Erről az alábbi módon
szavaztak:

71/2012 (IV. 25.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése 11 igen, 1 nem és 1 tartózkodás
szavazattal elfogadta, hogy levegyék a napirendről a harmadik napirendi pontot:
3.) A MGOÖ hivatalvezetői posztja betöltéséhez a pályázat kiírása

Kollátosz Jorgosz és Szalimka Nafszika elmondták, hogy ki van tűzve a tárgyalás időpontja.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz elmondta, hogy kereset-kiegészítés történt a per ügyében.
Mandzurakisz Szarandisz elismételte, hogy egy bírósági határozat felülírja a testületi határozatot.
Koranisz Laokratisz rátért az első napirendi pontra, mely az ÁMK átvétele. 15 mellékletet küldtek szét,
és az előterjesztést is a négy határozati javaslattal. Átadta a szót az önkormányzat jogászának.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz elmondta, hogy közel egy éves munka eredménye amiben most döntenie kell
a testületnek. A múltkori ülés óta 3-4 alkalommal találkoztak a beloianniszi polgármesterrel és
jegyzővel, külön egyeztettek a Szerb Országos Önkormányzattal, akik már fél évvel előbbre járnak,
tájékoztatta a Kormányhivatalt és a Minisztériumot. A testület kezébe került anyaghoz képest annyi
módosítást javasolt a kormányhivatal, hogy a 2. sz. határozati javaslatot két döntéssé bontsák szét: 1.
alapító okirat módosításának elfogadása 2. a módosításokkal egységes szerkezetű alapító okirat
elfogadása és az elnök felhatalmazása, hogy az ezzel kapcsolatos bejelentést a Magyar Államkincstár
felé megtegye. A lényeg az, hogy a testület határozatától függ, hogy Beloiannisz is a saját testülete elé

tudja vinni a határozatokat elfogadásra. A közoktatási megállapodás megkötése érdekében ezeket
benyújtják az oktatási minisztériumhoz (NEFMI-hez). Azért döntöttek az ÁMK átvételéről, mert a
szervezethez két évig nem lehet hozzányúlni. A beloianniszi önkormányzat változatlanul támogatja az
ÁMK bizonyos feladatait erejéhez mérten. Egy működőképes iskolát vesz át az önkormányzat, és fogja
tovább működtetni. Az ÁMK alapító okiratában a beloianniszi önkormányzat helyére az országos
önkormányzat kerül. Kérte, hogy pontonként szavazzanak a határozatokról.
Szopkóné Papakosztandi Eleni elmondta, hogy a Kulturális Bizottság egyhangúlag támogatja
Topuzidisz Dimitrisz határozati javaslatait az ÁMK átvételéről.
Papalexisz Kosztasz Beloiannisz polgármestere elmondta, hogy a közoktatási megállapodás megkötése
mellett Fejér megyei Kormányhivatalhoz is be lesznek nyújtva a papírok a működési engedélyért.
Pontosan leírták, hogy mit tesznek hozzá ők. Anyagi eltérés az első koncepcióhoz képest nincs.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz elmondta, hogy a kormányhivatal a megállapodást rendben lévőnek találta,
csak az alapító okirathoz volt hozzáfűznivalója. A nemzetiségek jogairól szóló törvényre, az
államháztartási törvényre és annak végrehajtásáról szóló törvényre fognak hivatkozni az alapító
okiratban.
Ezután az alábbi módon szavaztak az ÁMK átvételéről:

72/2012. (IV. 25.) Az MGOÖ közgyűlése az előterjesztett megállapodás-tervezet alapján
egyhangúlag úgy dönt, hogy a Beloianniszi Általános Művelődési Központ fenntartó jogát
átveszi, felhatalmazza az elnököt, hogy az átvételéről szóló megállapodást aláírja.

73/2012. (IV.25.) Az MGOÖ közgyűlése egyhangúlag úgy dönt, hogy jóváhagyja a Beloianniszi
Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítását, a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja, és felhatalmazza az elnököt annak aláírására és a
Magyar Államkincstárnál történő átvezetésre.

74/2012. (IV.25.) Az MGOÖ közgyűlése egyhangúlag úgy dönt, hogy felhatalmazza az elnököt,
hogy a Beloianniszi Általános Művelődési Központ átvételével kapcsolatos jogszabályban előírt
okiratokat kérelem formájában az illetékes kormányhivatalhoz jóváhagyásra beterjessze.

75/2012. (IV.25.) Az MGOÖ közgyűlése egyhangúlag úgy dönt, hogy felhatalmazza az elnököt,
hogy a Beloianniszi Általános Művelődési Központtal kapcsolatban az illetékes minisztériummal
a közoktatási megállapodást aláírja.

Papalexisz Kosztasz megköszönte a döntést, és elmondta, hogy más május 2-án elkezdik előkészíteni
az okiratokat.
Koranisz Laokratisz ezután rátért a második napirendi pontra, a Börzsöny utcai ingatlan kivitelezési
terveire kiírandó pályázat megtárgyalására. Átadta a szót dr. Topuzidisz Dimitrisznek.

Dr. Topuzidisz Dimitrisz felolvasta, milyen határozatokat fogadtak el ezzel kapcsolatban korábban:
76/2009 (XII. 3.) sz. határozatában a testület 15 igen szavazattal egyhangúan megszavazta, hogy az
önkormányzat 11,275 M Ft-os tartalékából szabadítsanak fel 4 M Ft-ot a Börzsöny utcai ingatlan
állagmegóvására.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy Halasi Márta hibás kimutatást készített, mert a Görögség Háza
kerítés építésére fordított összeg nem 9,75 M Ft volt, hanem 4 millió, melyet nem a 105 millióból
fizettek ki, hanem az önkormányzat tartalékából, a megspórolt tiszteletdíjakból.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz folytatta a következő határozat felolvasásával: 21/2010 (IV. 6.) sz.
határozatában a testület 14 igen 1 nem szavazattal úgy döntött, hogy a Börzsöny utcai ingatlan
beruházásánál nyílt közbeszerzési eljárást írt ki.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy 2010-ben tehát döntöttek arról, hogy nyílt közbeszerzési eljárást
írnak ki. Megkerestek egy közbeszerzői irodát, mely vállalta, hogy 80.000 Ft-ért megírja a pályázatot.
Elmondta, hogy a közbeszerzés egy külön szakma.
Mandzurakisz Szarandisz szerint ez attól függ, hogy a törvény mire kötelez, ha szükséges, akkor
közbeszerzést kell kiírni.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz elmondta, hogy a közbeszerzésre nagyon fel kell készülni, ehhez szakember
kell, mert nagyon körül van határolva, hogyan kell lefolytatni egy közbeszerzést. Olyan ember tartsa
érte a hátát, aki ért hozzá, és garantálja, hogy ezt szakszerűen lebonyolítja.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy a Magyar Közbeszerzési Intézethez fordult, akik 90.000 Ft-os
árajánlatot adtak. Kérte, hogy szavazzanak:

76/2012. (IV.25.) Az MGOÖ közgyűlése egyhangúlag elfogadja, hogy közbeszerzési pályázatot ír
ki a Görögség Háza felújítási munkálataira.

Dr. Topuzidisz Dimitrisz folytatta az alábbi határozatot idézve:
22/2010 (IV. 6.) sz. határozatában a testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a MGOÖ nonprofit kft.-t
alapít azzal a Börzsöny utcai ingatlannal kapcsolatos ingatlan-beruházás megvalósítására.
Felhatalmazza az elnököt, hogy a következő testületi ülésre a nonprofit kft. alapító okiratának
tervezetét terjessze a testület elé.
Koranisz Laokratisz visszavette a szót, és elmondta, hogy az önkormányzat alapított egy nonprofit kft-t
a beruházás megvalósítása céljából. A kft. ezt akkor tudja megtenni, ha van pénze. A kormányhivatal
felé úgy nyilatkozott, hogy van egy határozatuk arról, hogy a rendelkezésükre álló 105 millió forintot
átutalják a kft-nek. Ezt azért nem tették meg, mert a társasági szerződés nem volt rendben. Ennek okai:
az elején ő volt az egyik ügyvezető igazgató, de összeférhetetlenség miatt lemondott. A helyére került
Szarisz Thanaszisz. Megpályáztatták a tervezést, beérkezett 6 pályázat a 2 milliótól a 8,2-ig. A borítékok
kibontása előtt a testület olyan határozatot hozott, hogy a legolcsóbbat fogadják el, és egy hét
haladékot adnak hiánypótlásra. Akkor fogadták el a Reprojekt Kft. pályázatát, ami 2 millió forint + ÁFA.
Megszülettek a tervek, de olyan hibák követtek el, hogy nem határozták meg, hogy az önkormányzat
vagy a nonprofit kft. készítteti el azokat. Először ezt kell eldönteni. Ha a nonprofit kft-vel készíttetik,
akkor tudniuk kell, hogy a Syllogosszal közösen egyhangúlag hozhatnak döntést. Így szól a társasági

szerződés. Ezen kívül alapítottak egy felügyelő bizottságot, melyben benne van Szkevisz Theodorosz,
Mandzurakisz Szarandisz, Sianos Tamás, Molnárné Gogu Perisztera és Farantzis Viktor. A felügyelő
bizottság elnöke Sianos Tamás. A nonprofit kft. könyvvizsgálója dr. Takács Imre, aki az
önkormányzatnak is dolgozik. Mindenféle utalás csak a két testület azonos döntésével történhet meg.
Bekiárisz Dimitrisz kérdésére elmondta, hogy a korábban rendelkezésre álló 105 millió lecsökkent 71,5
millióra úgy, hogy közben megszavaztak 8 millió forintot tetőszigetelésre, ami elkészült, a kerítésre 4
millió forintot, ami megépült, és a homlokzat visszaállítása, nyílászárók cseréje is megtörtént. Elmondta
azt is, hogy bejegyzett elnöke lett a Görögség Háza Alapítványnak is.
Sianos Tamás elmondta, hogy a Görögség Háza Alapítvány alapító okiratában az szerepel, hogy az
alapítvány kuratóriumának elnöke a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának mindenkori
elnöke.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz elmondta, hogy a távol lévő Cafaridu Polyxeni azt kérdezte tőle, hogy ha a
testület egyszer már döntött a kivitelezésről, akkor miért kell ismét felvenni a napirendre?
Koranisz Laokratisz erre elmondta, hogy a nonprofit kft. csak pénzből tud dolgozni, és ha a testület úgy
dönt, akkor átutalják neki a 71 milliót. A Görögség Háza átadta az elnöknek az egész könyvelését.
Elmondta, hogy 2002-2009 közötti könyvelési anyagot kapta meg, átnézte, és kiderült, hogy a
Görögség Háza alapítványnak ezen időszak alatt 60 millió forint bevétele volt, kiadása pedig 17,5
millió. Elmondta, hogy az alapítvány azért lett alapítva, hogy gyűjtsön, ne pedig költsön. Meg fogja
kérni a kuratóriumot, számoljon be, mire költötték a 17,5 milliót. Ha ezt az összeget levonják a 60
millióból, marad, 42,5 milliót. Ennek ellenére azt az információt kapta az alapítványtól, hogy 14 millió
forint van még a kasszájukban. Tehát 29 millió hiányzik, holott a kuratórium hivatalosan azt jelentette
be a testületnek, hogy 20,5 millió forint tűnt el. Hova lett a többi 7,5 millió forint?
Sianos Tamás elmondta, hogy csak 2009-ig kaptak anyagot, a 2010. és 2011. évről semmit se kaptak.
Számon kell kérni tőlük. A könyvelőjüknek hivatalból kellett volna intézkedni.

77/2012. (IV.25.) Az MGOÖ közgyűlése egyhangúlag megadta a szót Kész Józsefnek.

Kész József elmondta, hogy Raptisz Jannisztól először 40 millió forintról tudott, hogy annyi tűnt el, még
2008-ban. Kincstárpapírokból is volt 28 millió forint, az is eltűnt. Valaki valamilyen apropóból visszatett
14 milliót. De ez olyan zűrös ügy, hogy ő mint magánvád képviselője, bevisz a gazdasági rendőrségre
egy kiegészítő anyagot. Ez az ügy már az ügyészségnél is ott van. A nyugdíjasok, táncosok,
magánemberek, vállalkozók, önkormányzatok pénze is benne van.
Koranisz Laokratisz kérte, döntsenek arról, hogy a Görögség Háza Alapítvány pénze is kerüljön a
nonprofit kft. számlájára.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz elmondta, hogy Koranisz Laokratiszt megkereste Samaras Theodoros, a
Görögség Háza Alapítvány alapítója, aki elmondta, hogy mindennel el tud számolni, illetve két
nagyobb tételű kiadásuk is volt. a Hilton szállóban pl. két rendezvény is volt, és ennek kiadásai voltak.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy ez se állja meg a helyét, ugyanis minden önkormányzat beszállt 25
ezer forinttal. Közölni fogja az Ellinismos újságban, mennyi pénz jött be ezekből. Milyen gazdasági
ember az, aki kiad 8 milliót, és beszed 4 milliót? Akkor minek csinálta? Majd megint megcsinálta ezt,
hogy kiadott 9 milliót és beszedett 3,5 milliót. Egy alapítvány, mely pénzgyűjtésre lett létrehozva, hogy
teheti ezt meg? Ha a meglévő 71,5 millióhoz hozzáadja az alapítvány meglévő 14 millióját, akkor

durván 85 millióból tudnak gazdálkodni. Azt szeretné, ha októberben már rendezvényt lehetne
szervezni a színházteremben.
Szopkóné Papakosztandisz Eleni megkérdezte, hogy ebből a pénzből meg lehet-e valósítani ezt a
tervet.
Koranisz Laokratisz erre azt válaszolta, azért kérte a pályázat újbóli kiírását, mert az előző költségvetése
180-210 millió volt, viszont nincs annyi pénzük, csak 85-90 millió.
Mandzurakisz Szarandisz elmondta, hogy írjanak ki egy pályázatot, és meglátják, van-e rá kivitelező, aki
megcsinálja, illetve megmondja, mit lehet ebből a pénzből kihozni.
Koranisz Laokratisz kávészünetet akart elrendelni, hogy megismerkedjenek az anyaggal, és utána
döntsenek, ki írja ki a pályázatot, a nonprofit kft. vagy az önkormányzat. Végül nem volt szünet.
Dzindzisz Jorgosz és Miliosz Nikolett egyöntetűen azt javasolták, hogy az önkormányzat írja ki a
pályázatot.
Sianos Tamás elmondta, hogy a többség akarata szerint fog szavazni. De amíg rendőrségi ügye van az
alapítványnak, addig pénzmozgás nem történhet. A kft-be történő minden utalás, kifizetés esetén a
testületnek kell döntenie arról, hogy jóváhagyja-e a pénzmozgást.
Koranisz Laokratisz kérte, szavazzanak arról, hogy a nonprofit kft. vagy az önkormányzat írja-e ki a
pályázatot. Erre többen azt mondták, nem értik pontosan, miről is kell szavazni.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz elmondta, hogy a nonprofit kft-t a MGOÖ gazdasági okokból hozta létre, mert
a kft ÁFA visszaigénylő, és a munka lebonyolítása így kikerül az önkormányzattól. Erről határozat is van,
tehát a nonprofit kft. létrehozásának a célja a volt Pest-Buda mozi átalakítási munkáinak lebonyolítása
és üzemeltetése. A görögség érdekét az szolgálná, ha minden a hatályos jogszabályok szerint történne.
Erre garancia a megfelelő szerződések megkötése, a megfelelő emberek ellenőrzési tevékenysége, a
teljesítés-igazolások, műszaki és építési naplók stb. Más kérdés, hogy ez a pénz mire elegendő, ebből
nem egy torzót kellene létrehozni, hanem az épület valamelyik részét használhatóvá tenni.
Kész József megkérdezte, igaz-e, és áll-e még, hogy a nonprofit kft. mindenkori igazgatója teljes
vagyonával felel a kft. működéséért.
Koranisz Laokratisz erre azt válaszolta, hogy természetesen igaz és még áll.
Kukumtzisz Jorgosz elmondta, hogy az üzemeltetés miatt fontos, hogy a kft. írja ki a pályázatot.
Mandzurakisz Szarandisz megkérdezte, bejegyzésre került-e az ügyvezető igazgató váltás.
Kukumtzisz Jorgosz erre azt válaszolta, hogy a héten lesz jogerős.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz elmondta, hogy Chatzigiannis Christos cégbírósági bejegyzése folyamatban
van.
Mandzurakisz Szarandisz azt javasolta, hogy az önkormányzat írja ki a pályázatot, és a többi munkát
folytassa a kft.
Kész József elmondta, hogy téglajegyeket adhatnának ki a görögség háza felépítésére.

Koranisz Laokratisz elmondta, hogy a legfontosabb az iskola rendbetétele volt, ami megoldódni látszik.
A közoktatási megállapodás aláírása után a görögség házára fog koncentrálni. Ennek a felépítésére
valóban nem elég a 71 + 14 millió forint. De 2002 és 2009 hatvanmilliót gyűjtött össze a görögség. A
lényeg, hogy elinduljon a munka. Támogatta Mandzurakisz javaslatát, írja ki a pályázatot az
önkormányzat, és végezze el a munkát a kft.
Kukumtzisz Jorgosz erre azt mondta, hogy nem lehet átadni a pályáztatás után a munkákat. El kell
olvasni a pénzátadási szerződésben a kft. kötelezettségeit. Ha az országos önkormányzat pályáztat,
neki kell végigvinni a munkákat. Nem tudja átadni a nonprofit kft-nek. A kft. pályáztatni csak akkor tud,
ha nála van a pénz.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy határozat van a nonprofit kft, megalapításáról a ház felépítésére.
Ha az önkormányzat akar pályáztatni, akkor ezt a határozatot vissza kell vonni (22/2010). A kft.
létrehozása félmillió forintba került. Ha a testület nem vonja vissza ezt a határozatot, akkor a kft-nek
kell kiírni a pályázatot. Döntse el a testület, mit szeretne.
Kukumtzisz Jorgosz azt mondta el ismét Mandzurakisz Szarandisz kérdésére, hogy ha az országos írja ki
a pályázatot, ő fejezi be a munkákat, ha a kft., akkor meg ő.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy a határozat hiányos, mert nem írták bele a pályáztatást, csak a
beruházás lebonyolítását. Helyesen úgy szólt volna, hogy a pályáztatást is a nonprofit kft. csinálja.
Mandzurakisz Szarandisz megkérdezte, hogy áll jelen pillanatban a szerződés a nonprofit kft-ről.
Sianos Tamás elmondta, hogy annak van lehetősége pályázatot kiírni, akinek van pénze. A nonprofit
kft-nek jelenleg nincs pénze. Azt javasolta még, hogy az önkormányzat indítsa el a pályázatot, és
mindig csak az elvégzett munka arányában utaljanak át pénzt a kft-nek.
Papalexisz Kosztasz véleménye szerint a testület arra alapította a kft-t, hogy megvalósítsa a Börzsöny
utcai ingatlan-beruházást, melynek törvényi előfeltétele, hogy közbeszereztesse.
Kukumtzisz Jorgosz elismételte, hogy ha az önkormányzat írja ki a pályázatot, a kft. nem fejezheti be.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz elmondta, hogy a legközelebbi testületi ülés május 15-én lesz. Most bízták
meg a Magyar Közbeszerzési Intézetet, kérjenek tanácsot tőlük. Tisztázni kell, ki legyen az ajánlatkérő,
és miért. Mi most a legelőnyösebb a görögöknek a jelenleg hatályos jogszabályok szerint? Ez egy
olyan tisztázandó kérdés, melyre nem tudnak most adekvát választ adni.
Kukumtzisz Jorgosz elmondta, hogy a nonprofit kft. szerződése szerint, ha a kft. végezné a pályáztatást
és a munkálatokat, ÁFÁ-t tudna visszaigényelni, amely jelen esetben 24 millió forint lenne. A nonprofit
kft. is köteles közbeszereztetni. De a testületnek kell eldönteni, hogy az önkormányzattal vagy a kft-vel
szeretné végeztetni a munkát.
Dr. Szalimka Nafszika szerint az a lényeg, hogy milyen vagyonnak minősül az átadott vagyon.
Miliosz Nikolett szerint nem kell most gyorsan dönteni, hanem meg kell kérdezni a közbeszerzési
szakértőt, és így nem fognak hibázni.
Ezek után az elnök bezárta az ülést.

Budapest, 2012. május 23.

Koranisz Laokratisz
elnök

Miliosz Nikolett
jegyzőkönyv-hitelesítő

Mandzurakisz Szarandisz
jegyzőkönyv-hitelesítő

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Της έκτακτης συνεδρίασης της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Ουγγαρίας στις 25 Απριλίου 2012 και ώρα
17,30 στο ξενοδοχείο Actor.

Παρόντες:

Λαοκράτης Κοράνης (Πρόεδρος)
Γεώργιος Κολλάτος (Αντιπρόεδρος)
Αθανάσιος Σιανός (Αντιπρόεδρος)
Αλέξης Αθανασίου
Δημήτρης Μπεκιάρης
Ναυσικά Σαλίμκα δρ.
Γεώργιος Τζιντζής
Μίρκα Βανοπούλου Kész Józsefné
Νατάσα Κουκουμτζή
Σαράντης Μαντζουράκης

Νικολέτα Μιλίου
Βαρβάρα Νέμετ (έφτασε στις 18,10)
Νικόλαος Νικολαΐδης
Ελένη Παπακωστάντη

Απόντες:

Πολυξένη Τσαφαρίδου
Αγνές Κάλοτα δρ.
Έλενα Κανάκη
Σπύρος Καπαρέλης
Μαρία Μόκαλη
Κατερίνα Ondok Lászlóné
Αλεξάνδρα Πάντσου

Προσκεκλημένοι:

Κώστας Παπαλέξης, Δήμαρχος του χωριού Μπελογιάννης
Kóródi – Juhász Zsolt, Διοικητικός Γραφείου Δήμαρχου του χωριού Μπελογιάννης

Ο Λαοκράτης Κοράνης χαιρέτησε τους παραβρισκόμενους και διαπίστωσε την απαρτία. Με βάση
του καταστατικού εκλέγεται πρακτικογράφος και επικυρωτές.

Με την απόφαση υπ. αρ. 67/2012 (IV. 25.) το Δ.Σ. της ΑΕΟΥ ψήφισε ομόφωνα για
πρακτικογράφο της συνεδρίασης την Edit Vengrinyák.

Με την απόφαση υπ. αρ. 68/2012 (IV. 25.) το Δ.Σ. της ΑΕΟΥ ψήφισε ομόφωνα για επικυρωτή
πρακτικών το Σαράντη Μαντζουράκη. .

Με την απόφαση υπ. αρ. 68/2012 (IV. 25.) το Δ.Σ. της ΑΕΟΥ ψήφισε ομόφωνα για επικυρωτή
πρακτικών την Νικολέτα Μιλίου.

Ο πρόεδρος ενημέρωσε τον κόσμο για τους τρεις θανάτους από τον προηγούμενο μήνα.. Προς
τιμήν τους, αλλά και τον μεγάλο τραγουδιστή Δ. Μητροπάνο παρακάλεσε ένα λεπτό σιγής.
Ο Λαοκράτης Κοράνης ανακοίνωσε την ημερήσια διάταξη:

1.) Απόφαση για την παραλαβή-παράδοση του Γενικού Πολιτιστικού Κέντρου του χωριού
Μπελογιάννης
Υποβολέας: ο Πρόεδρος της ΑΕΟΥ
Υπεύθυνος: ο Πρόεδρος της ΑΕΟΥ
Εισηγητής: ο Πρόεδρος της ΑΕΟΥ
2.) Διακήρυξη διαγωνισμού για τα σχέδια κατασκευής του Οίκου του Ελληνισμού A Görög
Υποβολέας: ο Πρόεδρος της ΑΕΟΥ
Υπεύθυνος: ο Πρόεδρος της ΑΕΟΥ
Εισηγητής: ο Πρόεδρος της ΑΕΟΥ

3.) Διακήρυξη διαγωνισμού για τη συμπλήρωση της θέσης του διοικητικού διευθυντή της ΑΕΟΥ
Υποβολέας: ο Πρόεδρος της ΑΕΟΥ
Υπεύθυνος: ο Πρόεδρος της ΑΕΟΥ
Εισηγητής: ο Πρόεδρος της ΑΕΟΥ

Ύστερα δέχτηκαν την παρακάτω ημερήσια διάταξη:

Με την απόφαση υπ. αρ. 70/2012 (IV. 25.) το Δ.Σ. της ΑΕΟΥ ψήφισε ομόφωνα με 14 υπέρ
ψήφους την παρακάτω ημερήσια διάταξη:

1.) Απόφαση για την παραλαβή-παράδοση του Γενικού Πολιτιστικού Κέντρου του χωριού
Μπελογιάννης
Υποβολέας: ο Πρόεδρος της ΑΕΟΥ
Υπεύθυνος: ο Πρόεδρος της ΑΕΟΥ
Εισηγητής: ο Πρόεδρος της ΑΕΟΥ

2.) Διακήρυξη διαγωνισμού για τα σχέδια κατασκευής του Οίκου του Ελληνισμού A
Görög Υποβολέας: ο Πρόεδρος της ΑΕΟΥ
Υπεύθυνος: ο Πρόεδρος της ΑΕΟΥ
Εισηγητής: ο Πρόεδρος της ΑΕΟΥ

3.) Διακήρυξη διαγωνισμού για τη συμπλήρωση της θέσης του διοικητικού διευθυντή της
ΑΕΟΥ
Υποβολέας: ο Πρόεδρος της ΑΕΟΥ
Υπεύθυνος: ο Πρόεδρος της ΑΕΟΥ
Εισηγητής: ο Πρόεδρος της ΑΕΟΥ

Συζητήθηκε η κήρυξη διαγωνισμού του Διοικητικού Διευθυντή της ΑΕΟΥ, και τελικά το Δ.Σ
τροποποίησε την ημερήσια διάταξη:

Με την απόφαση υπ. αρ. 71/2012 (IV. 25.) το Δ.Σ. της ΑΕΟΥ ψήφισε με 11 υπέρ, 1 κατά και 1
λευκή ψήφους να βγάλουν από την ημερήσια διάταξη το τρίτο θέμα:
3.) Διακήρυξη διαγωνισμού για τη συμπλήρωση της θέσης του διοικητικού διευθυντή της
ΑΕΟΥ

Μετά άρχισαν να συζητάνε το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την παραλαβή-παράδοση του
Γενικού Πολιτιστικού Κέντρου του χωριού Μπελογιάννης.
Το λόγο πήρε ο Δημήτρης Τοπουζίδης δρ., ο δικηγόρος της ΑΕΟΥ. Ενημέρωσε το σώμα, ότι από την
προηγούμενη συνεδρίαση 3-4 φορές συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο και τον Συμβολαιογράφο του
χωριού Μπελογιάννης, καθώς και την Αυτοδιοίκηση Σέρβων Ουγγαρίας, οι οποίοι είναι πιο
προχωρημένοι στην παραλαβή των σερβικών σχολείων, καθώς και ενημέρωσε και την Διοικητική
Υπηρεσία της Κυβέρνησης και το Υπουργείο Παιδείας. Από την απόφαση του Δ.Σ. εξαρτάται και η
απόφαση που θα πάρει το Δ.Σ. του Δήμου Μπελογιάννης. Για να μπορέσει να παραλάβει η ΑΕΟΥ τη

λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου του χωριού Μπελογιάννης, χρειάζεται να παραλάβει και τη
βιβλιοθήκη και το πολιτιστικό κέντρο του χωριού, γιατί ο νόμος δεν επιτρέπει την ξεχωριστή
παραλαβή μόνο του σχολείου. Η ΑΕΟΥ παραλαμβάνει ένα σχολείο που λειτουργεί κανονικά. Είπε ότι
η Διοικητική Υπηρεσία της Κυβέρνησης ενέκρινε θετικά τη συμφωνία.
Ο Κώστας Παπαλέξης, Δήμαρχος του χωριού Μπελογιάννης ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι θα υποβάλει
αιτήσεις για τη λειτουργία και στην Διοικητική Υπηρεσία της Κυβέρνησης στο νομό Fejér, για να
μπορέσουν μετά να συνάψουν τη συμφωνία της δημόσιας εκπαίδευσης.
Μετά ψήφισαν τα εξής για την παραλαβή-παράδοση του Γενικού Πολιτιστικού Κέντρου:

Με την απόφαση υπ. αρ. 72/2012. (IV. 25.) το Δ.Σ. της ΑΕΟΥ ψήφισε ομόφωνα, με βάση του
υποβαλλόμενου σχεδίου συμφωνίας, να παραλάβει το δικαίωμα λειτουργίας του Γενικού
Πολιτιστικού Κέντρου του χωριού Μπελογιάννης, και εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να
υπογράψει την συμφωνία για την παραλαβή του.

Με την απόφαση υπ. αρ. 73/2012. (IV.25.) το Δ.Σ. της ΑΕΟΥ ψήφισε ομόφωνα να εγκρίνει την
τροποποίηση της ιδρυτικής πράξης του Γενικού Πολιτιστικού Κέντρου του χωριού
Μπελογιάννης, να δεχτεί την ιδρυτική πράξη μαζί με τις τροποποιήσεις, και εξουσιοδοτεί τον
πρόεδρο να την υπογράψει και να την μεταγράψει στο Ουγγρικό Δημόσιο Ταμείο.

Με την απόφαση υπ. αρ. 74/2012. (IV.25.) το Δ.Σ. της ΑΕΟΥ ψήφισε ομόφωνα να
εξουσιοδοτήσει τον πρόεδρο να υποβάλει ως αίτηση τα έγγραφα που απαιτούνται από τη
νομοθεσία που σχετίζεται με την παραλαβή του Γενικού Πολιτιστικού Κέντρου για έγκριση
στην αρμόδια Διοικητική Υπηρεσία της Κυβέρνησης.

Με την απόφαση υπ. αρ. 75/2012. (IV.25.) το Δ.Σ. της ΑΕΟΥ ψήφισε ομόφωνα να
εξουσιοδοτήσει τον πρόεδρο να υπογράψει την συμφωνία της δημόσιας εκπαίδευσης με το
αρμόδιο υπουργείο.

Ύστερα πέρασαν στο δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημήτρης Τοπουζίδης ανακοίνωσε τις αποφάσεις του Δ.Σ. που πάρθηκαν σχετικά με το θέμα τα
τελευταία 2 χρόνια. Αναφέρθηκε σε μια απόφαση του 2010 στην οποία ψήφισαν να διακηρύξουν
ανοιχτό διαγωνισμό με δημόσια προμήθεια. Τόνισε ότι αυτός ο τρόπος διαγωνισμού θέλει ειδικό
νομικό, γιατί είναι πολύ δύσκολος και περίπλοκος, όμως υποχρεωτικός. Το Ίδρυμα Δημόσιας
Προμήθειας τους έδωσε προσφορά με 90.000 φιορίνια. Μετά πήραν την παρακάτω απόφαση:

Με την απόφαση υπ. αρ. 76/2012. (IV.25.) ψήφισε ομόφωνα να κηρύξει διαγωνισμό με
δημόσια προμήθεια για την ανακαίνιση του Οίκου του Ελληνισμού.

Ο Λαοκράτης Κοράνης συνόψισε τα πιο σημαντικά γεγονότα που έχουν γίνει σχετικά με τον Οίκο
του Ελληνισμού. Είπε ότι ίδρυσαν μια μη κερδοσκοπική ΕΠΕ για την κατασκευή και χτίσιμο του
Οίκου του Ελληνισμού. Στην ΕΠΕ λειτουργεί και μια εξιμελής εξελεγκτική επιτροπή. Το Δ.Σ. πρέπει να
αποφασίσει, ποιος να κηρύξει το διαγωνισμό, η αυτοδιοίκηση ή η μη κερδοσκοπική ΕΠΕ. Ο
Πρόεδρος αναφέρθηκε τα έξοδα που έχουν ξοδέψει μέχρι τώρα για την αποκατάσταση του Οίκου
του Ελληνισμού. Τώρα έχουν στη διάθεσή τους 71,5 εκ. μ. φιορίνια. Αν πάρει απόφαση το Δ.Σ. ότι η
ΕΠΕ να κηρύξει το διαγωνισμό, πρέπει να πάρουν αποφάσεις από κοινού με το Σύλλογο και πρέπει
να τους μεταβιβάσουν τα 71,5 εκ. μ. φιορίνια. Ύστερα μίλησε για το Ίδρυμα το Οίκου του
Ελληνισμού, του οποίου πρόσφατα έγινε ο πρόεδρος, και ενημέρωσε τον κόσμο για την οικονομική
κατάσταση του Ιδρύματος, που ιδρύθηκε με σκοπό να χτίσει τον Οίκο του Ελληνισμού. Μετά
συζητήσανε αρκετή ώρα αν η αυτοδιοίκηση ή η ΕΠΕ να διακηρύξει τον διαγωνισμό, αλλά δεν
μπόρεσαν να συμφωνήσουν και τελικά δεν έγινε απόφαση σ’ αυτό το θέμα.

Βουδαπέστη, 12 – 06 – 2012

Λαοκράτης Κοράνης
Πρόεδρος

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata rendkívüli üléséről 2012. május 29-én
kedden 17,30 órakor az Actor Hotelben.

Jelen vannak:

Koranisz Laokratisz
Kollátosz Jorgosz
Sianos Tamás
Bekiarisz Dimitrisz

dr. Kalota Ágnes
dr. Szalimka Nafszika
Kanaki Elena
Kaparelisz Szpirosz (18,30-kor érkezett)
Kész Józsefné
Kukumtzisz Natasa
Miliosz Nikolett
Nikolaidisz Nikolaus
Ondok Lászlóné
Pancsosz Alexandra (19 órakor távozott)
Szopkóné Papakosztandisz Eleni

Hiányoznak:

Athanasziu Alexisz
Cafaridu Polyxeni
Dzindzisz Jorgosz
Mandzurakisz Szarandisz
Mokalisz Maria
Németh Barbara

Vendégek:
Avgouropoulou Voula, az Ellinismos folyóirat főszerkesztője
Dr. Barna Orsolya, közbeszerzési szakjogász (18,40-kor érkezett)
Dr. Szabó Kálmánné Caruha Vangelio, a 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola igazgatója

Ο Λαοκράτης Κοράνης καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και τους ενημέρωσε ότι έφυγε από
κοντά τους ο Παναγιώτης Πεταλούδης και ο Σταύρος Τζότζος. Επισκέφτηκε και την ομογένεια του
Szeged, όπου ο πρόεδρος, ο Αλέξανδρος Πούρος κάνει καταπληκτική δουλειά. Στην εκδήλωσή του
συγκάλεσε όχι μόνο Έλληνες, αλλά και Ούγγρους, και στο ελληνικό μάθημα που έκανε στον κόσμο
για την προώθηση της γλώσσας, συμμετείχαν 60 άτομα.
Koranisz Laokratisz üdvözölte a megjelenteket, és tájékoztatta őket, hogy nemrég elhunytak Panagiotis
Petaloudis és Stavros Tzotzos honfitársak. Ellátogatott Szegedre is, az ottani görög önkormányzat
rendezvényére, ahol a szegedi elnök, Purosz Alexandrosz kiváló munkát végez. A rendezvényükön
nemcsak görögök, hanem magyarok is részt vettek, és az ismeretterjesztő céllal megrendezett görög
órán 60 fő vett részt.
Ο Δημήτρης Τοπουζίδης δρ. ανακοίνωσε επίσης ότι την Πέμπτη θα γίνει η κηδεία του Λαζαρίδου
Χρίστου στο Νεκροταφείο Farkasréti, τον οποίο θα κηδέψει το Υπουργείο Εξωτερικών.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz tájékoztatta szintén a testületet, hogy csütörtökön lesz Lazaridis Christos
temetése a Farkasréti temetőben, akit a Külügyminisztérium a saját halottjának tekint.
Ο Λαοκράτης Κοράνης διαπίστωσε την απαρτία, και παρακάλεσε το σώμα να εκλέξουν
πρακτικογράφο. Πρότεινε, όπως πάντα, την Edit Vengrinyák. Μετά παρακάλεσε να προταθούν τα
μέλη για επικυρωτές. Προτάθηκαν δύο άτομα, η Νατάσα Κουκουμτζή και η Νικολέτα Μιλίου. Το
σώμα αποφάσισε τα εξής:
Koranisz Laokratisz megállapította a határozatképességet, és kérte a közgyűlést, válasszanak
jegyzőkönyvvezetőt. Javasolta, ahogy mindig, Vengrinyák Editet. Majd megkérte, hogy tegyenek
javaslatot hitelesítőkre. Kukumtzi Natasa és Miliosz Nikolett jelentkeztek. A közgyűlés az alábbi módon
határozott:

78/2012 (V. 29.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése egyhangúlag megválasztotta Vengrinyák
Editet jegyzőkönyvvezetőnek.

79/2012 (V. 29.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése egyhangúlag megválasztotta Kukumtzi
Natasát jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

80/2012 (V. 29.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése egyhangúlag megválasztotta Miliosz
Nikolettet jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Ο Λαοκράτης Κοράνης μετά ανακοίνωσε ότι έχουν να συζητήσουν 5 θέματα στην ημερήσια
διάταξη, αλλά ο Γιώργος Τζιντζής δήλωσε απουσία, και γι’ αυτό προτείνει να μην συζητήσουν το
5ο θέμα και να το αναβάλουν σε μια άλλη συνεδρίαση.
Koranisz Laokratisz tájékoztatta a testületet, hogy 5 pont szerepel a napirenden, de Jorgosz Dzindzisz
jelezte távollétét, ezért javasolja, hogy ne tárgyalják az 5. napirendi pontot most, hanem egy másik
alkalommal.

81/2012 (V. 29.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése egyhangúlag megszavazta, hogy
levegyék a napirendről az ötödik napirendi pontot, mely a FGÖ és a MGOÖ üzemeltetési
költségeinek területarányos megoszlásával foglalkozott volna.

Sianos Tamás egy újabb ötödik napirendi pontot javasolt az előző helyére, mely a jegyzőkönyvek
minőségével és tartalmával foglalkozna. Javasolta, hogy ne legyenek olyan hosszúak a jegyzőkönyvek,
csak a lényegre szorítkozzanak.
Koranisz Laokratisz kérte, hogy szavazzanak erről a felvetésről, majd fogadják el a napirendet.

82/2012 (V. 29.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése 13 igen és 1 tartózkodás szavazattal
felvette a napirend 5. pontjaként a jegyzőkönyvek minőségének és tartalmával kapcsolatos
észrevételeket.

83/2012 (V. 29.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése egyhangúlag elfogadta az alábbi
napirendet:
1.) Az Ellinismos havilap főszerkesztőjének beszámolója a 2011. évről
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Avgouropoulou Voula főszerkesztő
Előadó: Avgouropoulou Voula főszerkesztő

2.) A 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola igazgatójának beszámolója a
2011/2012 tanév első félévéről
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Caruha Vangelio, az iskola igazgatója
Előadó: iskola igazgatója

3.) Pályázat kiírása a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata hivatalvezetői
posztjának betöltésére
Előterjesztő: MGOÖ elnök
Előkészítésért felelős: Jogi és Etikai Bizottság

Előadó: MGOÖ elnök

4.) A Görög Kultúra Háza beruházás elfogadott kiviteli tervei alapján a közbeszerzési pályázat
kiírása a kivitelezésre
Előterjesztő: MGOÖ elnök
Előkészítésért felelős: Sianos Tamás elnökhelyettes, Pénzügyi Bizottság, Jogi és Etikai
Oktatási Bizottság

Bizottság,

Előadó: MGOÖ elnök

5.) A jegyzőkönyvek minőségével és tartalmával kapcsolatos észrevételek
Előterjesztő: Sianos Tamás elnökhelyettes
Előadó: MGOÖ elnök

Ekkor rátértek az első napirendi pont tárgyalására.
Η Βούλα Αυγουροπούλου, η αρχισυντάκτρια του περιοδικού πήρε το λόγο. Συστήθηκε και είπε ότι
είχε αναλάβει την αρχισυνταξία του περιοδικού εδώ και 1,5 χρόνο. Επιγραμματικά γνωστοποίησε
τα γραπτά που είχε στείλει στο σώμα (1ο παράρτημα). Διατήρησαν το προφίλ του περιοδικού σε
αρκετά θέματα (σκονάκι, ΖΙΤΕΚ, ρίζες, Diószegi). Οι αλλαγές έγιναν οπτικές, ορθογραφικές και
θεματικές: ταξίδια (Ουγγαρία, Ελλάδα), πρόσωπα της επικαιρότητας, σελίδα για τους αναγνώστες,
που θέλουν να γράψουν, στήλη για τα παιδιά, γαστρονομία, περισσότεροι συνεργάτες (τακτικοί και
εθελοντές – καθηγητές και μαθητές του σχολείου), 8 τακτικοί. Αλλάξανε το τυπογραφείο και
καταφέρανε να έχουν 4 επιπλέον έγχρωμες σελίδες σε χαμηλότερη τιμή που ήταν το ασπρόμαυρο
περιοδικό. Τους τελευταίους 4 μήνες, απ’ το Φεβρουάριο είναι πιο λεπτό το φύλλο, να
εξοικονομήσουν χρήματα. Μια καινούρια πρόταση είναι να μην στείλουν σε φακέλους τα περιοδικά,
αλλά σε ζελατίνα που είναι και πιο ελαφριά και πιο φτηνή από το χάρτινο φάκελο. Έχουν σελίδα
στο ίντερνετ και στο facebook, δηλαδή άμεση επαφή με τον κόσμο. Θέλει να γίνει πιο άμεση,
γρήγορη και φρέσκια η ιστοσελίδα, πιο ζωντανή και χρηστική, και το περιοδικό να μην διαβάζεται
μόνο σε PDF αλλά όπως στα υπόλοιπα έντυπα. Θέλει τη βοήθεια όλων, όπως και πολλές φορές.
Λείπει το κομμάτι της επαρχίας, δεν γνωρίζουν τις δραστηριότητές τους, με εξαιρέσεις του Szeged.
Συγκεντρώνονται πιο πολύ στη Βουδαπέστη. Θα ήθελε πιο στενή συνεργασία με όλους να βελτιωθεί
όλο και πιο πολύ το περιοδικό. Περιμένει ερωτήσεις.
Avgouropoulou Voula, a folyóirat főszerkesztője vette át a szót. Bemutatkozott, és elmondta, hogy az
újság főszerkesztését másfél éve vette át. Röviden ismertette az írásban a testületnek elküldött anyagot
(1. Melléklet). Megtartották a lap profilját elég sok témában (rejtvény, ZITEK, gyökerek, Diószegi). A
változtatások főleg a megjelenésben, a helyesírásban és az alábbi témákban történtek: utazás
(Magyarország és Görögország), aktuális személyiségek, olvasói oldal, gyermekrovat, gasztronómia,
több munkatárs (állandók és önkéntesek – iskolai tanárok és tanulók), 8 állandó munkatárssal
rendelkeznek. Nyomdát váltottak, és sikerült négy színes oldalt betenni a lapba, alacsonyabb áron,
mint a fekete-fehér lap volt. Az utolsó négy hónapban, februártól takarékossági okokból vékonyabb
lett a lap, csökkent az oldalszáma. Egy új javaslat az, hogy ezek után ne borítékokban küldjék a

folyóiratot, hanem nejlon tasakban, ami könnyebb és olcsóbb is, mint a papír alapú boríték. Van
oldaluk az interneten, a facebookon, tehát közvetlen kapcsolatuk az emberekkel. Szeretné, ha
közvetlenebb, gyorsabb és frissebb lenne a weboldal, elevenebb és hasznosabb, és a folyóiratot ne
csak PDF-ben tudják olvasni, hanem ugyanúgy, mint a többi iratot. Kéri mindenki segítségét, ahogy
már megtette korábban is. Hiányzik a vidék az újságból, nem ismerik a tevékenységüket, Szeged
kivételével. A lap főleg Budapestre koncentrál. Szeretne szorosabb együttműködést az emberekkel,
hogy egyre jobb legyen a folyóirat. Várja a kérdéseket.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy az újságnak van egy szerkesztőbizottsága, melyet 4 éve választott
a testület. Tagjai a mindenkori elnök, Kollátosz Jorgosz, Miliosz Nikolett és Faratzis Viktor. A
szerkesztőség próbál egyensúlyt tartani az újság tartalmi és politikai részében. A cikkeket nem
cenzúrázzák, a bejövő cikkekre vagy igent, vagy nemet mondanak. A cikkek tartalmáért a cikkíró a
felelős. Az ÁFA-t megemelték 25-ről 27 %-ra. Ez a nyomtatásra és a postaköltségre is kihat. Az újság
költségvetése megemelkedett. Most az áprilisi és májusi számot egyben adták ki, hogy csökkentsék a
kiadásokat. Várja a kérdéseket.
18,40-kor megérkezett Dr. Barna Orsolya.
Sianos Tamás elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az anyagot, és voltak észrevételei,
kérte, hogy ezt most mondják el. A saját észrevétele az, hogy rendkívül sok a postaköltség, közel 3 M
Ft. Azonkívül összeférhetetlenség van a szerkesztő bizottság elnöke és a cikkírói tevékenysége között.
A szerkesztő bizottság elnöke nem írhat cikket az újságba, a testvére sem. Helyesbített, hogy Nikolett a
szerkesztő bizottság tagja, és nem elnöke, de nem írhat cikket, a testvére pedig főleg nem. Ez
összeférhetetlenség. Javasolja még a lapszám csökkentését.
Avgouropoulou Voula elmondta, hogy ezt már megtették, 32 oldalról 28-ra csökkentették az
oldalszámot február óta.
Sianos Tamás megkérdezte, mennyivel lett olcsóbb.
Avgouropoulou Voula elmondta, hogy kb. 15 ezer forinttal.
Ondok Lászlóné elmondta, már korábban javasolta, hogy a miskolci számokat elvinné havonta egyszer.
Szerinte minden helyi önkormányzatnak át kéne néznie a listát, hogy valóban szükség van-e annyi
lapra, mint amennyit kiküldenek. Vagy a helyi önkormányzatok ajánlják fel a postaköltséget. A listákat
meg kéne szűrni. Sokan elhunytak már vagy elköltöztek.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy ha visszajön az újság, a második alkalom után törlik a listáról a
nevet. Próbált ezen változtatni két ciklussal ezelőtt, amikor Budapestet képviselte. Összehívta a kerületi
elnököket, hogy próbálják csökkenteni az összeget, ez nem jött össze. Köszöni Ondokné Katalin
felajánlását. Kérte Kollátosz Jorgosz elnökhelyettest, vegye kézbe ezt az ügyet, és próbáljon meg ismét
minden vidéki és fővárosi elnököt meghívni, és előadni Ondokné javaslatát. Kérte, most térjenek át a
költségekre.
Η Βούλα Αυγουροπούλου θέλει να τους ενημερώσουν οι συμπατριώτες για τις τυχών αλλαγές
(θάνατος, μετακόμιση κτλ.) γιατί δεν μπορούν από μόνους τους να ξέρουν. Αν πρώτη φορά
επιστρέφει το ταχυδρομείο το περιοδικό, δεν μπορούν να το κόψουν αμέσως, γιατί μπορεί να έτυχε
κάποιο λάθος. Αλλά όταν επιστρέφει δεύτερη φορά, είναι σημειωμένη και βγαίνει από τη λίστα.
Φέτος τουλάχιστον 30 ονόματα λιγότερα έχουν από την προηγούμενη χρονιά. Φυσικά ίσως είναι
πολύ περισσότερα αυτά που πρέπει να βγουν, αλλά θέλει την βοήθεια όλων σ’ αυτό το θέμα.
Avgouropoulou Voula kérte, hogy értesítsék az esetleges változásokról (halál, elköltözés stb.) mert nem
tudhatják ezeket maguktól a szerkesztők. Ha csak először jön vissza a postától az újság, nem törlik

azonnal a címzettet a listáról, mert lehet, hogy valami hiba történt csak. De ha már másodszor is
visszajön, akkor kitörlik. Az idén legalább 30 névvel kevesebb van a listán, mint tavaly. Természetesen
lehet, hogy sokkal több névnek kellene törlődnie, de ebben mindenki segítségét kéri.
Ondok Lászlóné szerint a gyerekek többsége nem tud görögül.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy a magyar állam elismerte a görög nemzetiséget, és az újságot 75
%-ban görög nyelven kell írni, különben nem kapnak rá támogatást. Aki nem tud görögül, az ne kérje
az újságot. Kérte, szavazzanak arról, hogy a jelen lévő vendégeknek megadják-e a szót.

84/2012 (V. 29.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése 13 igen és 1 tartózkodás szavazattal
megadta a szót a jelen lévő vendégeknek.

Ο Θεόδωρος Σκεύης απευθύνθηκε στη Βούλα, παρακαλώντας να ανακοινώσει όλο το επικήδειο
λόγο όταν πεθαίνει κανείς. Εδώ να μην κάνει οικονομίες, γιατί αυτά είναι ντοκουμέντα, που θα
παραμένουν στην ιστορία. Παρατήρησε ότι όταν παρουσίασαν τα βιβλία του Ζιανού, η Βούλα δεν
έβαλε τις φωτογραφίες του κ. Σκεύη, αλλά έβαλε φωτογραφία από αλλού. Γιατί να μην γράψουν και
οι δυο Μιλίου; Πρέπει να τις παινέψουν. Έτσι είναι και στις μεγάλες εφημερίδες.
Szkevisz Theodorosz Voulához fordult, megkérve arra, hogy a halotti beszédeket teljes egészében
közölje, amikor elhuny valaki. Ne itt spóroljon, mert ezek történelmi dokumentumok.
Sianos Tamás szerint továbbra is furcsa, hogy egy testvérpár írjon egy lapba.
Η Βούλα Αυγουροπούλου μετά μίλησε για τα οικονομικά της χρονιάς 2011 τα έξοδα ήταν 10.342.000
φιορίνια, από αυτά 500 χιλιάδες ήταν χρήματα χρωστούμενα απ’ την προηγούμενη χρονιά, γιατί
κάποιοι άνθρωποι πληρωθήκανε την επόμενη χρονιά.
Avgouropoulou Voula ezután a 2011-es év költségeiről beszélt. Elmondta, hogy a kiadások 10.342.000
Ft volt, ebből 500 ezer az előző évben végzett munkák kifizetésére ment el.
Ο Γιώργος Κολλάτος την ρώτησε ο κάθε άνθρωπος πόσα παίρνει και πόσο κοστίζει στην
αυτοδιοίκηση.
Kollátosz Jorgosz megkérdezte, hogy mennyit kapnak az emberek és mennyibe kerülnek az
önkormányzatnak.
Η Βούλα Αυγουροπούλου είπε ότι ο Diószegi György και η Νικολέτα Μιλίου παίρνουν 10.000 + ΦΠΑ,
η Κλειώ Μυτιληναίου 5000 + ΦΠΑ.
Avgouropoulou Voula elmondta, hogy Diószegi György és Miliosz Nikolett 10.000 Ft + ÁFA-t kapnak,
Mitilineou Kleio pedig 5000 Ft + ÁFA-t.
Koranisz Laokratisz ekkor átvette a szót, és felolvasta részletesen a beszámoló költségekre vonatkozó
részét. Elmondta, hogy támogatásként 8 milliót kapnak csak, 2 milliót a költségvetésből kell
hozzátenni, ami tavaly 1,5 volt, most az ÁFA emelés miatt 2 millió lesz. Megkérdezte Voulát, van-e
elképzelése arról, hogyan tudnának takarékoskodni.

Η Βούλα Αυγουροπούλου είπε ότι με το τυπογραφείο κάνανε πολύ μεγάλη οικονομία, 50-60 χιλιάδες
φτηνότερα, το οποίο το χρόνο βγαίνει 600-700 χιλιάδες, που είναι σημαντική μείωση, χωρίς να
μειωθεί η ποιότητα.
Avgouropoulou Voula elmondta, hogy a nyomdával sokat spóroltak, most 50-60 ezerrel olcsóbb, ami
évente 600-700 ezer, ami jelentős árcsökkenés, anélkül, hogy a minőség csökkent volna.
Sianos Tamás kifogásolta, hogy hirdetések ingyen jelennek meg az újságban (ZITEK), ugyanakkor a
zenészek, akik fellépnek, kemény pénzeket kérnek fellépési díjként.
Ο Λαοκράτης Κοράνης πρότεινε να κάνει η ΑΕΟΥ μια συμφωνία με τους μουσικούς, όταν τους
καλούν στις εκδηλώσεις της ΑΕΟΥ, να παίξουν δωρεάν.
Koranisz Laokratisz elmondta magyarul is, hogy a zenekarokat, tánccsoportokat, akik az Ellinismosban
hirdetve vannak, kérjék meg, hogy az országos önkormányzat ünnepein ingyen lépjenek fel.
Szopkóné Papakosztandi Eleni azt javasolta, hogy legalább évente egyszer ingyenesen lépjenek fel az
újságban megjelent hirdetésért cserébe. De kérte, hogy a hirdetést ne szüntessék meg.
Sianos Tamás erre azt mondta, nem azt kérte, hogy szüntessék meg a hirdetést, hanem hogy járuljanak
hozzá a hirdetett együttesek, és amikor az önkormányzatnál lépnek fel, akkor azt díjmentesen tegyék.
Kukumtzi Natasa megkérdezte, mi az a tördelés.
Η Βούλα Αυγουροπούλου είπε ότι αυτή τη δουλειά κάνει ο Németh Lajos που βάζει τα άρθρα στο
περιοδικό. Είναι τεχνικός. Οι ζελατίνες είναι 5 φιορίνια πιο φτηνές από τους φακέλους.
Avgouropoulou Voula azt mondta, hogy ezt a munkát Németh Lajos végzi, ő teszi be a cikkeket az
újságba. A nejlon borítók pedig 5 forinttal olcsóbbak, mint a borítékok.
Ο Δημήτρης Μπεκιάρης πρότεινε να μεταφράσουν τα άρθρα του Ελληνισμού από τα ελληνικά στα
ουγγρικά, ας πληρώσουν περισσότερα λεφτά για την μετάφραση, γιατί είναι πολλοί οι μικτοί γάμοι,
και πολλοί δεν ξέρουν καλά ελληνικά. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να μάθουν τα παιδιά ελληνικά.
Ευχαριστεί τον Θανάση Ζιανό για τα άρθρα που γράφει τακτικά στο περιοδικό. Στο Ζούγκλο ζουν
130 οικογένειες. Δεν είναι λύση να μοιράσουν οι μειονοτικές αυτοδιοικήσεις το περιοδικό. Δεν
πιστεύει να κάνουν οικονομία μ’ αυτό.
Bekiárisz Dimitrisz javasolta, hogy fordítsák le az Ellinismos cikkeit görögről magyarra, még ha többet
is fizetnek a fordításért, mert sok a vegyes házasság, és sokan nem tudnak jól görögül. Megköszöni
Zianosz Thanaszisznak, hogy rendszeresen ír az újságba. Zuglóban 130 görög család él. Nem
megoldás, hogy a kisebbségi önkormányzatok osszák szét az újságot. Nem gondolja, hogy ezzel
spórolnának.
Miliosz Nikolett két dolog miatt is szót kért, egyrészt mert meg lett szólítva, másrészt mert volt egy
ötlete. A terjesztéssel kapcsolatban a szerkesztői ülésen azt javasolta, hogy a budapesti családok
havonta egyszer bejöhetnének az önkormányzatba és átvehetnék az újságot, mivel elég sok család
megfordul az önkormányzatban különféle okokból. Rengeteg pénzt lehetne ezzel megspórolni. Aki
nem jön be érte rendszeresen, annak ki se kell küldeni. A másik ok, ami miatt szót kért, az, hogy meg
lett szólítva. Megkérdezte, mire alapozza Sianos Tamás az összeférhetetlenséget, tehát azt, hogy ő
vagy a húga írjanak az újságba.
Sianos Tamás erre azt válaszolta, hogy ha nem veszi észre, akkor sajnálja.

Koranisz Laokratisz szerint a helyes válasz az, hogy Miliosz Nikolettnek le kellene mondania a
szerkesztő bizottsági tagságról. A legutóbbi szerkesztőségi ülésen ott volt, ahol arról döntöttek, hogy a
következő számban ne a magyarországi görögségről, hanem Görögországról írjanak, hogy kedvet
csináljanak az ittenieknek a görögországi nyaraláshoz. Szerinte a cikkíró nem dönthet szerkesztő
bizottsági tagként arról, hogy bekerül-e a cikke az újságba vagy nem. Tamás válasza nem helyes.
Miliosz Nikolett elmondta, hogy a szerkesztőbizottságok tagjai rendszerint a cikkeket író újságírók. Ő
ingyen szerkeszti az újságot.
Ezután szavaztak az újság beszámolójáról:

85/2012 (V. 29.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése 12 igen és 2 tartózkodás szavazattal
elfogadta az Ellinismos újság főszerkesztőjének a 2011. évről szóló beszámolóját.

Ο Λαοκράτης Κοράνης είπε ότι η Βούλα κατ’ αρχάς είναι αναπληρωματική αρχισυντάκτρια εδώ και
2 χρόνια, γιατί τη Νόρα ψήφισε το σώμα, η οποία έφυγε για Ελλάδα. Τώρα ρωτάει το Δ.Σ. αν θέλουν
να γράψουν διαγωνισμό για τη θέση του αρχισυντάκτη ή να δεχθούν να συνεχίσει τη δουλειά της η
Βούλα Αυγουροπούλου.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy Voula helyettes főszerkesztő már két éve, mert Janakakisz Nórát
választotta a testület, aki elment Görögországba. Most kérdezi a közgyűlést, hogy akarnak-e pályázatot
kiírni a hivatalvezető posztjára, vagy elfogadják, hogy Avgouropoulou Voula folytassa a munkáját.
Kanaki Elena elmondta, hogy rendkívül károsnak tartja, hogy egy fiatal, aki társadalmi munkában
dolgozik a szerkesztőségi bizottságban, ne írhasson cikket az újságba. A fiatalokat vonzani kell, és nem
taszítani. A főszerkesztő ügyében pedig kijavította az elnököt, mondván, hogy nem a testület nevezte
ki Avgouropoulou Voulát, hanem az elnök személyesen.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy amikor Janakakisz Nóra elment, akkor a testület elfogadta, hogy őt
Avgouropoulou Voula helyettesítse. Ezért kérdezte meg a testületet, hogy mit szeretne, pályázatot
kiírni, vagy meghosszabbítani Voula megbízatását.
18,30-kor megérkezett Kaparelis Spyros.
Erről a testület az alábbi módon szavazott:

86/2012 (V. 29.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése 12 igen és 3 tartózkodás szavazattal úgy
döntött, hogy megerősíti Avgouropulou Voulát az Ellinismos újság főszerkesztői
megbízatásában.

Koranisz Laokratisz tájékoztatta erről Avgouropoulou Voulát, aki elfogadta a testület döntését.
Ondok Lászlóné szerint nyitva maradt Miliosz Nikolett kérdése.

Koranisz Laokratisz szerint nem maradt nyitva. A testület nem foglal állást etikai kérdésekben, Niki
dönt.
Pancsosz Alexandra elmondta, hogy az Ellinismos újság cikkei bekerülnek az OIK adattárába, és
a www.oik.hu címen vissza lehet keresni őket.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy megjelent dr. Barna Orsolya közbeszerzéssel foglalkozó szakjogász,
ezért kérte a testületet, hogy vegyék előre a közbeszerzési pályázattal foglalkozó napirendi pontot.
Végül aztán mégis maradtak az eredeti sorrendnél, és következett a 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög
Nyelvoktató Iskola igazgatójának beszámolója.
Η Βαγγελιώ Τσαρούχα είπε ότι ακόμα το Μάρτιο παρέδωσε έναν απολογισμό (2ο παράρτημα), που
Οικονομική Επιτροπή είπε να κάνει έναν πλουσιότερο απολογισμό (3ο παράρτημα). Υπάρχουν
πολλά μέλη του καινούριου Δ.Σ., που ιδέα δεν έχουν, τι κάνει το σχολείο. Αυτό την απογοήτευσε,
γιατί το σχολείο αυτό λειτουργεί κανονικά από το 2004, στο περιοδικό «Ελληνισμός» συνέχεια
γράφουν για όλα. Τότε αν κάποιος δεν ξέρει τι κάνει το σχολείο, πάει να πει δεν διαβάζει το
περιοδικό τους. Αλήθεια είναι ότι στο περιοδικό όλα γράφονται στα ελληνικά, και οι δάσκαλοι
δουλεύουν αφιλοκερδώς, κανείς δεν παίρνει τίποτα. Σχετικά με την Νικολέτα Μιλίου σημείωσε ότι κι
ας είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού, έχει δικαίωμα να γράφει, αν έχει ταλέντο,
και η Νίκη ευτυχώς έχει. Δεν είναι εδώ εκείνοι που ζήτησαν να μάθουν, τι κάνει το σχολείο. Την
Παρασκευή που ήταν η γιορτή των παιδιών και των παιδαγωγών, δυστυχώς εκτός από ένα μέλος
της ΑΕΟΥ, κανένας άλλος δεν παραβρέθηκε να δει τι κάνει το σχολείο. Πήρε το Δ.Σ. τον απολογισμό,
που είναι για το σχολικό έτος 2011-2012. Το 2011 το Σεπτέμβριο αρχίσανε το σχολικό έτος με 280
παιδιά, και ο αριθμός των παιδιών κυμαίνεται 270-290. Το σχολείο είναι συμπληρωματικό, γι’ αυτό
υπάρχει αυτή η διακύμανση. Παιδιά που δεν μπορούν να έρθουν ένα τρίμηνο ή ένα εξάμηνο, το
δηλώνουν στο υπουργείο παιδείας κάθε τρίμηνο. Τα παιδιά έχουν κωδικό αριθμό. Παίρνουν κατά
κεφαλήν λεφτά μετά από τα παιδιά. Ενημέρωσε το σώμα ότι πέρσι έφυγε από το Pécs η δασκάλα
Βασιλική Κολοκοτρώνη, και τώρα πηγαίνει την εβδομάδα μια φορά ο Γιάννος Θεοδούλου. Στο
Miskolc διδάσκει ο Ευριπίδης Κολτσιάκης. Στο Tatabánya πηγαίνουν η Θεοδοσία Χατζιευγενάκη και η
Σοφία Πιπιτσούλη. Στο Szeged είναι ο Αλέξανδρος Πούρος. Είχαν ένα τμήμα στο Dunaújváros, αλλά
σταμάτησε την λειτουργία η τοπική ελληνική αυτοδιοίκηση, γι’ αυτό το τμήμα μετατέθηκε στο
χωριό Μπελογιάννης, όπου πηγαίνει ο Στεφόπουλος Βασίλης, και έρχονται τα παιδιά με αυτοκίνητο
από το Dunaújváros. Στο Százhalombatta λειτουργεί το σχολείο εδώ και τρία χρόνια, ενώ δεν είναι
αναγνωρισμένο και τα παιδιά είναι ακόμα δηλωμένα στη Βουδαπέστη. Έστειλε και έναν οικονομικό
απολογισμό, να ξέρουν, που πηγαίνουν τα λεφτά. Υπάρχει μια απόφαση του Δ.Σ. της ΑΕΟΥ από το
2009, ότι από ‘κεί και πέρα η αυτοδιοίκηση διαχειρίζεται τα λεφτά του σχολείου. Υπάρχει μια λίστα
για τους καθηγητές – καθώς και την έχει και το Υπουργείο Παιδείας – που ανάλογα με τα χρόνια
εργασίας και το πτυχίο τους παίρνουν το μισθό από το κράτος. Πρέπει να είναι όμως δημόσιοι
υπάλληλοι.
Dr. Szabó Kálmánné az iskola igazgatója elmondta, hogy még márciusban küldött egy anyagot (2.
Melléklet), melyet a Pénzügyi Bizottság átdolgozásra visszaadott, és a múlt héten küldte át az új
anyagot (3. Melléklet). Nagyon sok olyan tagja van az új testületnek, akik nem tudják, mit csinál az
iskola. Ez őt nagyon kiábrándította, mert az iskola rendesen működik 2004 óta, és az „Ellinismos”
folyóiratban rendszeresen írnak mindenről. Ha valaki nem tudja, mit csinál az iskola, azt jelenti, hogy
nem olvassa az újságot. Igaz, hogy mindent görögül írnak benne, és a tanítók ingyen dolgoznak benne,
senki nem vesz fel pénzt érte. Miliosz Nikolettel kapcsolatban elmondta, hogy még ha tagja is a
szerkesztőbizottságnak, joga van írni, ha van tehetsége, és Nikinek van. Nincsenek itt, akik azt kérték,
hogy számoljon be az iskola, és neheztel emiatt. Pénteken, amikor a gyermeknapot és a pedagógus
napot ünnepelték, akkor sajnos egy tagot kivéve senki se vett részt a testületből az ünnepen, hogy
lássák, mit csinál az iskola. A testület megkapta a beszámolót, amely a 2011-2012 tanévről szól. 2011ben 280 gyerek kezdte el a tanévet, a tanulók száma 270 – 290 között hullámzik. Az iskola kiegészítő,

ezért van ez a hullámzás. Vannak gyerekek, akik nem tudnak minden félévben vagy negyedévben
jönni, őket bejelentik negyedévente az oktatási minisztériumnak. A gyerekeknek OM azonosítójuk van.
A gyerekek után kap az iskola fejkvótát. Tájékoztatta a testületet, hogy tavaly elment Pécsről Vasiliki
Kolokotroni tanítónő, és most hetente egyszer Giannos Theodoulou jár oda. Miskolcon Evripidisz
Koltsiakis tanít. Tatabányára Theodosia Chatzievgenaki és Sofia Pipitsouli járnak. Szegeden Purosz
Alexandrosz tanít. Volt egy csoport Dunaújvárosban is, de megszűnt a helyi görög önkormányzat, ezért
áttették Beloianniszba a csoportot, ahová Stefopoulos Vasilis jár, és a gyerekeket autóval hordják át
Dunaújvárosból. Százhalombattán már három éve működik az iskola, holott nincs hivatalosan
elismerve még mindig, és a gyerekek Budapestre vannak még mindig bejelentve. Elküldött egy
pénzügyi jelentést is, hogy tudják, hová megy el a pénz. Létezik a testületnek egy 2009-es határozata,
hogy akkortól kezdve az önkormányzat kezeli az iskola pénzét. Létezik egy lista a tanárok
nyilvántartásáról is – mely az Oktatási Minisztériumnak is megvan – amely szerint a munkaévek és a
diploma alapján kapják a bérüket a tanárok az államtól. Közalkalmazottnak kell azonban lenniük ehhez.
Ο Λαοκράτης Κοράνης την διέκοψε και παρακάλεσε να μιλήσει για τα οικονομικά του σχολείου.
Koranisz Laokratisz félbeszakította, és megkérte, hogy az iskola kiadásairól beszéljen.
Η Βαγγελιώ Τσαρούχα είπε ότι διδάσκουν γλώσσα και λαογνωσία, γιατί το σχολείο είναι
συμπληρωματικό. Τα χρήματα διαχειρίζεται η αυτοδιοίκηση, όχι το σχολείο.
Dr. Szabó Kálmánné elmondta, hogy nyelvet és népismeretet tanítanak, mert az iskola kiegészítő. A
pénzeket az önkormányzat kezeli, nem az iskola.
Ο Λαοκράτης Κοράνης είπε ότι η Βαγγελιώ κάνει λάθος, γιατί με τις υπογραφές της Βαγγελιώς
έρχονται τα τιμολόγια για πληρωμή.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy Vangelio téved, mert Vangelio aláírásával érkeznek a számlák
kifizetésre.
Dr. Szabó Kálmánné erre azt mondta, hogy csak az útiköltséggel kapcsolatos számlákat írja alá.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz ezután felolvasta az iskola beszámolóját.
Koranisz Laokratisz kérte, tegyenek fel kérdéseket, ha nincs, akkor pedig szavazzanak a beszámolóról.
Kaparelis Spyros kifogásolta, hogy az iskola igazgatónője miért nem mondhatja végig a beszédét, miért
kell belefojtani a szót, és miért nem olvashatja ő saját maga a beszámolóját. A pénzek elszámolásáról
való vita az elnök és az igazgatónő között elgondolkodtató arról, hogy mi történik az
önkormányzatban.
Kukumtzi Natasa megkérdezte, mennyibe került Purosz Alexandrosz könyve.
Dr. Szabó Kálmánné elmondta, ha könyvesboltban vették volna, a duplájába került volna. De szólt előre
a kiadónak, és így 1500 Ft-ért vette darabját, összesen 200-at. Vidékre is küldtek, főleg azoknak, akik
nem tudnak mindig bejárni, és nem tudnak kommunikálni görögül. Családonként adtak egy könyvet,
és még maradt is.
19 órakor elment Pancsosz Alexandra.
Bekiárisz Dimitrisz szerint nagyon szép, tartalmas beszámolót hallottak. Elmondta, hogy 1968 óta
működik görög nyelvoktatás a zuglói Hajós Alfréd Általános Iskolában. Sokáig Kotsidou Antonia
tanított, a keze alatt több mint 100 gyerek tanult görögül. Két éve nyugdíjba ment. A mai napig folyik

görög nyelvoktatás Zuglóban, erről soha nem esik szó. Eddig 11 gyerek tanult ott, most pedig 15
gyerek jelentkezett a Hajós Alfréd Iskolába, hogy ott szeretné a görög nyelvet tanulni. Tehát összesen
26 gyerek fog majd ott görög nyelvet tanulni. A tanárnő neve Kakukné Partics Krisztina, akivel nagyon
meg vannak elégedve a szülők. Azt szeretné kérni, hogy a most jelentkező gyerekek számára a
tankönyveket (Nagyné Szabó Antigoné és Agárdi Elektra által írt könyveket) megkaphatnák. A Zuglói
Görög Önkormányzat besegítene anyagilag a tankönyvek beszerzésébe, tudja, hogy az ára 15.000 Ft.
Dr. Szabó Kálmánné elmondta, tudja jól, mióta folyik Zuglóban görög nyelvoktatás, Antoniát is nagyon
jól ismerte, és Krisztát is, mivel tanítványa volt az egyetemen. Elmondta, hogy minden iskola
kvótapénzt kap. Elmondta, hogy a zuglói iskola nem hozzájuk tartozik, az külön kvótapénzt kap. Május
31-ig lehet leadni a könyvrendelést. Ők sem rendeltek az idén, pedig szükségük lenne rá, mert csak 4
évenként lehet rendelni, ezek tartós tankönyvek. Le kell adni az elsős tanulók létszámát. A zuglói iskola
igazgatónőjének ezt tudnia kell. Név szerint le kell adni, kiknek rendelnek könyvet.
Ο Λαοκράτης Κοράνης πρότεινε να πάνε μια μέρα μαζί στη διευθύντρια του σχολείου Hajós Alfréd
να λύσουν το πρόβλημα.
Koranisz Laokratisz azt javasolta, hogy egyik nap menjenek el együtt a Hajós Alfréd iskola
igazgatónőjéhez, hogy megoldják ezt a problémát. Kérte, fogadják el Caruha Vangelio beszámolóját.

87/2012 (V. 29.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése egyhangúlag elfogadta a 12 Évfolyamos
Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola igazgatójának beszámolóját.

Koranisz Laokratisz megköszönte dr. Szabó Kálmánné Caruha Vangelio munkáját, aki ezután távozott.
Az elnök bejelentette, hogy a következő napirendi pont a hivatalvezetői poszt pályáztatása.
Közben Kanaki Elena távozott 19,10 perckor.
Koranisz Laokratisz megkérdezte tőle, elhagyja-e a helyiséget, mert ha igen, legyen szíves bejelenteni,
hogy jegyzőkönyvbe vehessék. Egy év múlva újra várják. Mert ha ma nem jött volna el a testületi
ülésre, megvonták volna a tiszteletdíját. Kérte, hogy a 3. és a 4. napirendi pontot cseréljék fel.

88/2012 (V. 29.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése 12 igen és 1 tartózkodás szavazattal
elfogadta, hogy felcseréljék a 3. és 4. napirendi pontot.

Koranisz Laokratisz elmondta, hogy Kanaki Eleni nem 20,5 milliót, hanem 30 milliót tulajdonított el.
Direkt elhozta a banki kivonatokat, hogy elmondja, amikor a Görögség Házáról lett volna szó, de
Kanaki Elena sajnos elment. Ezután rátért a Görögség Háza napirendi pontjára. Elmondta, hogy
pályázatot írtak ki a 105 millióra, ami akkor még rendelkezésre állt. Közben elkészültek olyan
munkálatok, amiket a testület megszavazott, így az összeg lecsökkent 71,5 M Ft-ra. A testületnek volt
egy olyan határozata, hogy ezt a pénzt átutalják a nonprofit kft-nek, mely azért alakult meg, hogy ezt a
házat elkészítse takarékosan, ÁFA megtakarítással. Közben megtalálták azt a határozatot, melyben arról
döntöttek, hogy közbeszerzéssel készítik el a pályázatot. Felkérte dr. Barna Orsolyát a közbeszerzési
pályázat kiírására. Átadja neki a szót.

Dr. Barna Orsolya elmondta, hogy közbeszerzési felhívás elkészítésére és lebonyolítására kapott
felkérést. A közbeszerzési törvény január elsején újult meg. Több értékhatár is van, ez a konkrét a Kbt.
122 § (7) a. pontja hatálya alá tartozik. Ez azt teszi lehetővé az önkormányzat számára, hogy a
kibocsátott felhívással felkérjen három ajánlattevőt ajánlattételre. Közbeszerzési felhívást akkor lehet
kiírni, ha az önkormányzatnak van közbeszerzési szabályzata. Ez egy másfél oldalas dokumentum. Ez a
technikai minimum ahhoz, hogy ki lehessen írni egy közbeszerzési eljárást, amely egy felhívással indul.
Van egy ajánlattételi határidő, melynek a minimuma 20 nap. Aztán következik a bontás, amin az
ajánlattevők is megjelenhetnek. Aztán következik az ajánlatok értékelése. Az érvényes ajánlatot
tevőkkel tárgyalnak az árról, majd jön az eredményhirdetés. Ezután van egy 10 napos szerződéskötési
moratórium, és ezt követően lehet megkötni a szerződést. Fel tudja adni a közbeszerzési újságba. Az
ajánlatok értékelésére egy legalább 3 fős bizottságot létre kell hozni, ehhez is nyújt majd jogi
segítséget, hogy szabályos legyen. Ezután felolvasta a közbeszerzési szabályzatot (4. Melléklet).
Szkevisz Theodorosz megkérdezte, hol hirdetik a felhívást.
Dr. Barna Orsolya elmondta, hogy a www.kozbeszerzes.hu c. honlapon. Ez egy kötött eljárás, meg van
határozva, hol lehet meghirdetni. Felolvasta az ajánlattételi felhívás címeit (5. Melléklet). Elmondta,
hogy ez egy viszonylag kis értékű eljárás az építőiparban, de a szokásos tartalmat beleépítette a
felhívásba. Várja a kérdéseket.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz felolvasta a határozati javaslatot, mely így hangzott: „A MGOÖ közgyűlése úgy
dönt, hogy a Görög Kultúra Háza megvalósítása érdekében elfogadja a jelen előterjesztés 1. sz.
mellékletét képező egyedi közbeszerzési szabályzatot, és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 108 tv.
122 § (7) a. pontja alapján épület-felújítási munkálatok megrendelése tárgyában közbeszerzési eljárást
kezdeményez, az ajánlattételre három, kis- és középvállalkozásnak minősülő ajánlattevő kerül
felkérésre.”
Kaparelis Spyros megkérdezte, mi alapján lett meghatározva a három cég.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy még nem lett meghatározva.
Dr. Barna Orsolya piacfelmérést javasolt, és a három legjobb előzetes árajánlatot tevőt válasszák ki.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy a legjobb árajánlatot adóval fognak tárgyalást kezdeni.
Dr. Kalota Ágnes megkérdezte, miért a kis- és középvállalkozásokat kérik fel.
Dr. Barna Orsolya elmondta, hogy ez jogszabályi előírás.
Szkevisz Theodorosz megkérdezte, hogy akik a hibásan kiírt pályázatra pályáztak, pályázhatnak-e ismét,
illetve visszakapják-e a pénzüket.
Dr. Barna Orsolya elmondta, hogy nem ismeri az előző eljárást, ezért nem tud róla nyilatkozni. Ő
piacfelmérést javasol, ami egy előzetes szűrés.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz elmondta, hogy már visszakapták a pénzüket, és ezek a pályázók lehetnének az
alapja ennek a bizonyos felmérésnek.
Dr. Barna Orsolya elmondta, hogy ne ezen az alapon hívják be őket. Nagyon oda kell figyelni az
összeférhetetlenségre. Bővítsék a kört. Nincs korlátja annak, hogy hány ajánlat kerül megkérdezésre,
mert ez csak egy árajánlatkérés, semmire nem kötelezi az önkormányzatot.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz hozzátette, hogy ez az eljárás rugalmasságot biztosít.

Kaparelis Spyros megkérdezte, miért kellett erre két évet várni, ez csak egy költői kérdés.
Ezután az alábbi módon szavaztak:

89/2012 (V. 29.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése egyhangúlag úgy dönt, hogy a Görög
Kultúra Háza megvalósítása érdekében elfogadja a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező
egyedi közbeszerzési szabályzatot, és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 108 tv. 122 § (7) a.
pontja alapján épület-felújítási munkálatok megrendelése tárgyában közbeszerzési eljárást
kezdeményez, az ajánlattételre három, kis- és középvállalkozásnak minősülő ajánlattevő kerül
felkérésre.

Koranisz Laokratisz megköszönte dr. Barna Orsolya munkáját.
Miliosz Nikolett szerint vissza kell vonni a 39/2012 (II. 21.) sz. határozatot (39/2012 (II. 21.) sz.
határozatában a MGOÖ közgyűlése egyhangúlag elfogadta, hogy a maradék pénzösszeget a 82/2010
sz. határozat alapján átutalják a Görögség Háza Közhasznú Nonprofit Kft. számlájára.), mert nem
szerencsésen fogalmazták meg. Meg kell határozni, mennyi a maradék pénzösszeg, illetve most, hogy
az önkormányzat írja ki a pályázatot, ez érvényét vesztette.
Koranisz Laokratisz kérte, hogy vonják vissza a fenti a határozatot, miután nyílt, közbeszerzési pályázat
mellett szavaztak.

90/2012 (V. 29.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése 12 igen és 1 tartózkodás szavazattal
visszavonta a 39/2012 (II. 21.) sz. határozatát.

Kaparelis Spyros szerint ez a határozat pongyolán van megfogalmazva, azt is bele kell venni, hogy
miért vonják vissza.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz szerint a jegyzőkönyvben benne van az indoklás, mivel Miliosz Nikolett a
felszólalásában elmondja az okokat.
Kaparelis Spyros szerint Topuzidisz Dimitrisz, mint tanult jogász, tudja, hogy amikor arra hivatkoznak,
hogy miért került visszavonásra a határozat, sokkal kerekebb, ha benne van magában a határozatban
az indok.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy a következő napirendi pont a hivatalvezető posztjának betöltésére
való pályázat kiírása, amivel kapcsolatban megkapták a pályázati anyagot (4. Melléklet). Tájékoztatta a
testületet, hogy Kanakis Lefteris a munkaügyi bírósághoz fordult, kétszer is, az egyik ügyben azért tett
panaszt, hogy a testület döntése nélkül, hamis munkaszerződés alapján bocsátották el, ennek ellenére
ő bejött dolgozni másnap, és behozta a beteglapját, melynek következtében táppénzen volt 9
hónapon keresztül. A másik pert azért indította, mert a testület elbocsátotta. Ha megnyeri a pert, 7-8
milliót kér a testülettől. A bírónő megmondta neki, hogy az egyik üti a másikat, és megkérdezte, hogy
a két időpont közül melyik alkalommal veszítette el a munkáját. Az egyik pert már elveszítette, a másik
perben munkajogász fogja képviselni a testületet.

Dr. Topuzidisz Dimitrisz röviden tájékoztatta a testületet arról, két munkaügyi per van folyamatban a
MGOÖ-val szemben, az egyik a 2009. ápr. 5-i határozott vagy határozatlan idejű munkaszerződésre
vonatkozik. Ezzel kapcsolatban nyújtott be keresetlevelet, hogy a munkaszerződését jogellenesen
szüntette meg a MGOÖ, mert a munkaszerződése határozatlan időre szól, nem határozottra, mint
ahogy a fenti szerződés is szól. Időközben a testület 2012-ben felmentette, és kötelezte az elnököt,
hogy rendkívüli felmondással szüntesse meg a munkaviszonyát. Most a rendkívüli felmondás
jogellenességét támadja az új perben. Miután ugyanahhoz a bíróhoz tartozik mindkét ügy, az előző
tárgyaláson megkérdezte Kanakistól, melyik keresetet tartja fenn, mivel az egyik szerint 2011
áprilisában, a másik szerint 2012 februárjában szüntették meg a munkaviszonyát. 15 nap gondolkodási
időt kapott, hogy eldöntse, melyiket tartja igaznak.
Kaparelis Spyros megkérdezte, ki képviseli a testületet és mennyibe kerül.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz azt mondta, a két perben két ügyvédi iroda képviseli őket, és hogy mennyibe
kerülnek, arról nem adhat tájékoztatást. Június 26-án lesz a következő tárgyalás. Ő csak a jogi
kérdésekről tud tájékoztatást adni.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy Kanakis Lefteris az első perben azt kérte, hogy fizesse ki az
önkormányzat azt a nyolc hónapot, amit nem dolgozott, 4 millió forintot, és helyezze őt vissza a
munkahelyére. A második perben már nem kérte a visszahelyezését, kért viszont 8 millió forintot. Az
önkormányzatot Dr. Hartai Győző munkajogász képviseli, aki 80.000 Ft-ot kapott azért, hogy kétszer
megjelent, és előkészítette az anyagot. Ezt a pénzt majd visszakövetelik Kanakis úrtól, és a rágalmazási
perköltséget is vissza fogják fizetni, mert ott már ketten vannak. Annak a költségeit viszont nem az
önkormányzat állja, hanem az elnök személyesen.
Kaparelis Spyros erre megjegyezte, mivel célzás hangzott el, hogy Koranisz úr kvázi rágalmazásért
bíróság elé citálta őt és Kanakis Lefterist a MOL részvények és Kanakis Lefter munkaszerződése miatt.
Tárgyalás holnap 11 órakor lesz a Markó utcában.
Koranisz Laokratisz erre elmondta, hogy a Magyar Nemzetben megjelent újságcikk miatt perelte be
őket. Bár a testület felhatalmazta rá 9 igen szavazattal, hogy pert indítson ellenük, de ő személyes
ügyének érezte ezt, a testület ne fizessen emiatt. A két ember azt állítja, hogy nem látták az adásvételi
szerződését a Görögség Házának, és a Concorde Zrt-vel kötött meghatalmazást a részvények
használatáról. Neki is és Kaparelis úrnak is bele kell majd nyúlnia a zsebébe.
Miliosz Nikolett megkérdezte, miért van napirenden a hivatalvezető tisztségének megpályáztatása,
mivel az előző ülésen hoztak egy határozatot arról, hogy amíg a június végi per le nem zajlik, és nem
tudják, mi a végkimenetele, addig erről felesleges tárgyalni.
Koranisz Laokratisz erre azt mondta, hogy akkor még nem tudtak az új perről, és arról, hogy már nem
kéri a visszahelyezését a munkakörébe, tehát meg kell pályáztatniuk.
Miliosz Nikolett mondta, hogy még nem tudják, mit akar.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz elmondta, hogy a keresetlevél már megvan, de ezen még lehet változtatni.
Június 28-án lesz a tárgyalás, ahol a feleknek elő kell adni, milyen keretek között haladjon tovább az
eljárás.
Sianos Tamás elmondta, hogy tekintettel arra, hogy a munka megkívánja a hivatalvezetőt, javasolja a
hivatalvezetői pályázat kihirdetését, megbízási szerződéssel, ideiglenesen. A munka sok, pályázatokat
kell írni stb.

Koranisz Laokratisz elmondta, hogy a munka folyik az önkormányzatnál, részben a két alelnök révén. A
pályázatokat és a kulturális dolgokat Kollátosz Jorgosz, a pénzügyeket Sianos Tamás intézi. Minden
egyebet dr. Topuzidisz Dimitrisz lát el (képviselet a kormányszerveknél), aki sokat jár be az utóbbi
időben, és helytállt. A meglátása továbbra is az, hogy hivatalvezetőt a jogszabály szerint ki kell nevezni,
meg kell pályáztatni.
Bekiárisz Dimitrisz megkérdezte, van-e javaslata az elnökségnek.
Koranisz Laokratisz szerint vissza kell vonni az előző ülésen ezzel kapcsolatban hozott határozatot, és ki
kell írni az újat.
Ondok Lászlóné megkérdezte, hogy amíg nincs letisztázva Kanakis Lefteris hatásköre jogilag, addig
hogy írnak ki pályázatot.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy a bíróság nem dönthet a testület helyett.
Miliosz Nikolett elmondta, hogy a bíróság döntése mindenkire érvényes.
Koranisz Laokratisz ekkor azt javasolta, hogy június 28-án lesz a tárgyalás, halasszák el ezt a döntést a
tárgyalás utánra.
Többen mondták, hogy addig hivatalvezető nélkül lesz a testület.
Miliosz Nikolett elmondta, hogy a kiírt pályázat korrekcióra szorul.
Kukumtzi Natasa megkérdezte, miért kerül korrekcióra, majd kifogásolta Miliosz Nikolett stílusát, és így
egy kisebb vita alakult ki közöttük.
Miliosz Nikolett erre azt mondta, hogy a vezetői megbízás időtartama szempontjából kerül korrekcióra
a testületnek kiküldött anyag, amiben határozatlan időre szóló megbízás szerepel, ahogy az a
törvényben is szerepel, de ha olyan igényük van, hogy ideiglenes hivatalvezetőt szeretnének, akkor azt
módosítani kell.
Dr. Szalimka Nafszika megkérdezte, hogy milyen időtartamra szóljon.
Többen javasolták, hogy néhány hónap, fél év stb.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy törvényi rendelkezés van arról, hogy határozatlan időre kell kötni.
Kanakis esetében is ebben tévedtek. Amikor az első szerződést megkötötték Kanakisszal 200.000 Ftról, az határozatlan idejű volt, a második, ami 240.000 Ft-ról szólt, az már határozott idejű volt. A
Kormányhivatal akkor felhívta a figyelmüket, hogy határozatlan időre kell kiírni a pályázatot.
Miliosz Nikolett szerint ellentmondanak saját maguknak, mert az ideiglenes az nem határozatlan időre
szól, tehát nem lehet ideiglenesen kiírni.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz elmondta, a Kormányhivatal is köztes álláspontra helyezkedett, és azt mondta,
várjanak egy kicsit, a szabályos az lenne, ha lenne hivatalvezető, de nem akarják belevinni az
önkormányzatot abba, hogy egy esetlegesen elvesztett per miatt költségei legyenek.
Miliosz Nikolett elmondta, hogy ideiglenesről nem is lehet szó, csak határozatlan időre írhatják ki a
pályázatot.
Koranisz Laokratisz ismét elmondta, hogy csak határozatlan időre írhatják ki a pályázatot.

Dr. Szalimka Nafszika szerint vezetői nyilatkozat kell arról, hogy szükség van-e hivatalvezetőre.
Koranisz Laokratisz erre elmondta, hogy igen, napi nyolc órában. Megkérdezte, hogy határozatlan
időre lehet-e felvenni megbízással. És mi van akkor, ha a bíróság úgy dönt menet közben, hogy vissza
kell fogadni Kanakis Lefterist, akkor felmondhatnak-e a határozatlan időre felvett új hivatalvezetőnek?
Dr. Szalimka Nafszika szerint a bíróság akkor kötelezheti, ha kéri, hogy visszavegyék, és bármikor
módosíthatja a keresetét Kanakis, ezért várhatnak még akár 3 vagy 5 hónapot is.
Szkevisz Theodorosz szerint a bíróságot tájékoztatni kell az esetleges fennálló változásokról.
Koranisz Laokratisz megkérdezte, hogy a határozatlan időre szóló megbízási szerződést felbonthatjáke három vagy öt hónap múlva.
Dr. Szalimka Nafszika szerint felmondási időt kell belevenni a munkaszerződésbe.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz szerint ki lehetne írni július 30-től a pályázatot augusztus 31-ei elbírálással,
addigra lehetne tudni, hogy mi történt a bíróságon. A pályázóknak őszintén el kell mondani, mi a
helyzet.
Dr. Kalota Ágnes szerint bele kell venni a pályázati kiírásba a fennálló helyzetet.
Koranisz Laokratisz megkérte a Jogi Bizottságot, készítse el 15 napon belül a pályázatot, mutassák be a
Kormányhivatalnak, kérjenek tőle állásfoglalást, és ezt követően döntsenek róla.
Kukumtzisz Jorgosz szerint egy pályázatnak van próbaideje is, az hány hónap?
Dr. Topuzidisz Dimitrisz elmondta, hogy ha megbízási szerződést kötnek, az polgári jogviszonynak
számít. A hivatalvezető viszont munkaszerződéssel dolgozott, és 2014-től pedig közalkalmazott lesz.
Kukumtzisz Jorgosz szerint a három hónap próbaidő alatt kiderül, hogy alkalmas-e valaki.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz szerint a megbízási szerződésbe nem muszáj próbaidőt tenni, azt a
munkaszerződésbe szokták.
A jogász képviselők megerősítették az ügyvéd azon állítását, hogy a megbízási és a munkaszerződés
két külön dolog.
Intzoglu Szilvia megkérdezte, hogy a megbízási szerződés kizárja-e a három hónap próbaidőt.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz erre azt mondta, ne keverjék egyiket a másikkal. A megbízási szerződés polgári
jogviszony, nem munkaviszony.
Kukumtzisz Jorgosz megkérdezte, hogy a Kormányhivatal felróhatja-e az önkormányzatnak, hogy
másfél éve nincs hivatalvezető, és lehet, hogy két évig nem is lesz. Úgy hallotta, hogy a Kormányhivatal
örült annak, hogy ki lett írva a pályázat.
Sianos Tamás kérte, hogy szavazzanak.
Koranisz Laokratisz azt javasolta, hogy a Jogi Bizottság tanulmányozza a kiküldött pályázatot, és július
1-ig készítsék elő az új pályázatot határozatlan időre.
Erről az alábbi módon szavaztak:

91/2012 (VI. 29). sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése 10 igen és 2 tartózkodás szavazattal úgy
dönt, hogy a Jogi Bizottság készítse elő a hivatalvezetői állás betöltésével kapcsolatos pályázati
kiírást, egyeztessen a kormányhivatallal, és július 1-ig a közgyűlésnek terjessze elő.

Koranisz Laokratisz ezután rátért az utolsó napirendi pont megtárgyalására. Elmondta, hogy régebben,
még Szkevisz Theodorosz elnöksége idején a testületei tagok azt kérték, hogy bővítsék ki a
jegyzőkönyvet, mert túl rövid. De most már regényeket írnak, és ezért megkéri a testületet, hogy a
jegyzőkönyvek rövidebbek legyenek, ezentúl értelemszerűen legyenek írva, és ne szó szerint. Szerinte
ez túlzás, hogy harminc oldalas jegyzőkönyveket írnak. Bármit mondanak az ülésen, ország-világ
olvashatja, mert a jegyzőkönyvek fenn vannak a honlapon. Kérné a testületet, járuljon hozzá, hogy a
jegyzőkönyvvezető munkáját könnyítsék meg. Ha nem kérik, hogy szó szerint legyen benne valami a
jegyzőkönyvben, akkor ne legyen szó szerint. Ki van emellett, hogy vázlatosan írják a jegyzőkönyvet, és
szó szerint csak külön kérésre kerüljenek bele a felszólalások?
Bekiárisz Dimitrisz elmondta, hogy a hosszú jegyzőkönyvek azért születtek, mert a testület akkor azt
kérte, hogy szó szerint legyen minden leírva. Ahhoz, hogy ezt megváltoztassák, vissza kell vonni a régi
határozatot.
Koranisz Laokratisz erre azt válaszolta, hogy az SZMSZ-ben benne van, hogy a jegyzőkönyvnek
tartalom szerint kell íródnia.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz elmondta, hogy a nemzetiségi törvény körülhatárolja, mi az, amit elvárnak
tőlük, és nemsokára írásban fogják tájékoztatni a nemzetiségeket arról, hogy mik az előírások a
jegyzőkönyvekre. A bizottsági ülések jegyzőkönyveit is be kell nyújtani, és mindkét típusú ülés
jegyzőkönyveiben elvárják, hogy a lényeget írják le, (így van ez a bíróságon és a parlamentben is). Ettől
eltér az, amikor valaki kéri, hogy szó szerint jegyzőkönyvezzék, amit elmond.
Koranisz Laokratisz elmondta, hogy ráadásul új előírás, hogy a jegyzőkönyveket két nyelven kell írni. Ha
valami görögül elhangzik, azt le kell fordítani magyarra. Kérte, szavazzanak arról, hogy a
jegyzőkönyvek értelemszerűen készüljenek, a lényeget tartalmazzák, és a mindenkori hitelesítőkre és a
jegyzőkönyvvezetőre van bízva, hogy a jegyzőkönyv azt tartalmazza, ami az ülésen elhangzott.
Szopkóné Papakosztandi Eleni megjegyezte, hogy a hanganyag az megőriz mindent úgyis.
Erről a következőképpen szavaztak:

92/2012 (V. 29.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése egyhangúlag elfogadta, hogy a
jegyzőkönyvek értelemszerűen készüljenek, a lényeget tartalmazzák, és a mindenkori
hitelesítőkre és a jegyzőkönyvvezetőre van bízva, hogy a jegyzőkönyv azt tartalmazza, ami az
ülésen elhangzott.

Koranisz Laokratisz ezután megköszönte a részvételt, és bezárta az ülést.

Budapest, 2012. június 28.

Koranisz Laokratisz
elnök

Kukumtzi Natasa
jegyzőkönyv-hitelesítő

Miliosz Nikolett
jegyzőkönyv-hitelesítő

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata rendkívüli üléséről 2012. június 28-án
csütörtökön 17 órakor a MGOÖ könyvtárában.

Jelen vannak:

Koranisz Laokratisz
Kollátosz Jorgosz
Sianos Tamás
Cafaridu Polyxeni
Kész Józsefné
Kukumtzisz Natasa
Mandzurakisz Szarandisz
Miliosz Nikolett

Németh Barbara
Nikolaidisz Nikolaus
Pancsosz Alexandra

Hiányoznak:

Athanasziu Alexisz
Bekiarisz Dimitrisz
Dzindzisz Jorgosz
dr. Kalota Ágnes
dr. Szalimka Nafszika
Kanaki Elena
Kaparelisz Szpirosz
Mokalisz Maria
Ondok Lászlóné
Szopkóné Papakosztandisz Eleni

Koranisz Laokratisz elnök megnyitotta az ülést, és megállapította a határozatképességet 11 fővel.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz tájékoztatta a testületet a Kormányhivataltól érkezett levelekről, melyek
Kaparelis Spyros és Kanakis Lefteris bejelentése nyomán végzett vizsgálat eredményét tárják a testület
elé, és amely megállapításokat a testületnek meg kell majd vitatnia szeptemberben és határozatot kell
hoznia. Elmondta azt is, hogy a kormányhivatalnál hétfőn konferencia volt, ahol megbeszélték az
aktuális problémákat.
Ezután megválasztották a jegyzőkönyvvezetőt és a hitelesítőket:

93/2012 (VI. 28.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése egyhangúlag megválasztotta
Vengrinyák Editet jegyzőkönyvvezetőnek.

94/2012 (VI. 28.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése egyhangúlag megválasztotta Miliosz
Nikolettet és Mandzurakisz Szarandiszt jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Dr. Topuzidisz Dimitrisz tájékoztatta a testületet, hogy az előzőleg elfogadott alapító okirattal részben
alaki, részben tartalmi problémája volt a MÁK-nak. Egyrészt szöveges kiegészítést kellett írni a
szakfeladatszámok mellé, másrészt nevet kellett adni az ÁMK-nak, amely az iskola neve után a Nikosz
Beloiannisz nevet kapta. Dzindzisz Jorgosz képviselő egy körlevélben vitatkozott ezzel az elnevezéssel.
Cafaridu Polyxeni megvédte Dzindzisz Jorgosz álláspontját.
Végül az alábbi határozatot hozták:

95/2012 (VI. 28.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése 11 igen szavazattal egyhangúlag úgy
határoz, hogy
a)

A Beloianniszi ÁMK alapító okiratát módosítja (1. Melléklet)

b)

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja (2. Melléklet)

Budapest, 2012. június 28.

Koranisz Laokratisz
elnök

Mandzurakisz Szarandisz
jegyzőkönyv-hitelesítő

Miliosz Nikolett
jegyzőkönyv-hitelesítő
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Készült a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata rendkívüli üléséről 2012. június 28-án
csütörtökön 17 órakor a MGOÖ könyvtárában.
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Kollátosz Jorgosz
Sianos Tamás
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Miliosz Nikolett
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Nikolaidisz Nikolaus
Pancsosz Alexandra
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Dzindzisz Jorgosz
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dr. Szalimka Nafszika
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Szopkóné Papakosztandisz Eleni

Koranisz Laokratisz elnök megnyitotta az ülést, és megállapította a határozatképességet 11 fővel.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz tájékoztatta a testületet a Kormányhivataltól érkezett levelekről, melyek
Kaparelis Spyros és Kanakis Lefteris bejelentése nyomán végzett vizsgálat eredményét tárják a testület
elé, és amely megállapításokat a testületnek meg kell majd vitatnia szeptemberben és határozatot kell
hoznia. Elmondta azt is, hogy a kormányhivatalnál hétfőn konferencia volt, ahol megbeszélték az
aktuális problémákat.
Ezután megválasztották a jegyzőkönyvvezetőt és a hitelesítőket:

93/2012 (VI. 28.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése egyhangúlag megválasztotta
Vengrinyák Editet jegyzőkönyvvezetőnek.

94/2012 (VI. 28.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése egyhangúlag megválasztotta Miliosz
Nikolettet és Mandzurakisz Szarandiszt jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Dr. Topuzidisz Dimitrisz tájékoztatta a testületet, hogy az előzőleg elfogadott alapító okirattal részben
alaki, részben tartalmi problémája volt a MÁK-nak. Egyrészt szöveges kiegészítést kellett írni a
szakfeladatszámok mellé, másrészt nevet kellett adni az ÁMK-nak, amely az iskola neve után a Nikosz
Beloiannisz nevet kapta. Dzindzisz Jorgosz képviselő egy körlevélben vitatkozott ezzel az elnevezéssel.
Cafaridu Polyxeni megvédte Dzindzisz Jorgosz álláspontját.
Végül az alábbi határozatot hozták:

95/2012 (VI. 28.) sz. határozatában a MGOÖ közgyűlése 11 igen szavazattal egyhangúlag úgy
határoz, hogy
a)

A Beloianniszi ÁMK alapító okiratát módosítja (1. Melléklet)

b)
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Budapest, 2012. június 28.

Koranisz Laokratisz
elnök

Mandzurakisz Szarandisz
jegyzőkönyv-hitelesítő

Miliosz Nikolett
jegyzőkönyv-hitelesítő
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Készült a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 18.
napján tartott ülésén az Önkormányzat hivatalos helyiségében (1054 Budapest, Vécsey u. 5.)
megtartott nyílt, rendes ülésén.

Jelen vannak:

Koranisz Laokratisz

Elnök

Kollátosz Jorgosz

Elnökhelyettes

Sianos Tamás

Elnökhelyettes

Bekiárisz Dimitrisz

Képviselő

Cafaridu Polyxeni

Képviselő

Dzindzisz Jorgosz

Képviselő

Dr. Kalota Ágnes

Képviselő

Kaparelisz Szpirosz (18,30-kor
távozott)

Képviselő

Kész Józsefné

Képviselő

Kukumtzi Natasa

Képviselő

Mandzurakisz Szarandisz

Képviselő

Mokalisz Mária Vasziliki

Képviselő

Németh Barbara Erzsébet

Képviselő

Nikolaidisz Nikosz

Képviselő

Ondok Lászlóné

Képviselő

Pancsosz Alexandra

Képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Topuzidisz Dimitrisz jogi képviselő

Távol maradtak:

Atanasziu Alexisz
Kanaki Elena
Miliosz Nikolett
Dr. Szalimka Nafszika
Szopkóné Papakosztandisz Eleni

Meghívottak:

Nagy Monika gazdasági vezető
Dr. Takács Imre könyvvizsgáló
Dr. Szabó Kálmánné, a 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola igazgatója
Kósáné Hujber Katalin, a Nikosz Beloiannisz Általános Iskola igazgatója
Kukumtzisz Jorgosz, a Magyarországi Görögök Kulturális Egyesületének elnöke
Nikolaidisz Nikosz, a Görög Kultúra Háza Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
Chadzigiannis Christos, a Görög Kultúra Háza Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Részt vevő vendégek:

Agárdi Bendegúz Szpírosz
Dzovairi Polyxeni
Prodromidisz Péter
Prodromidisz Nikosz
Szamara Olga
Zoikasz Jannisz

Kollátosz Jorgosz elnökhelyettes, levezető elnök:
Köszönti a megjelenteket, tájékoztatja a közgyűlést, hogy az elnöknek a külügyminisztériumba kellett
mennie. távollétében ő vezeti le az ülést. Köszönti a meghívott vendégeket Megállapítja, hogy az ülés
15 fővel határozatképes. Tájékoztatja a testületet, hogy három képviselő jelezte távollétét az ülésről:
Atanasziu Alexisz, Miliosz Nikolett és dr. Szalimka Nafszika.
Jegyzőkönyvvezetőnek Vengrinyák Editet választották egyhangúlag.
Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatokat:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Kukumtzi Natasa személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2012. október 18-ai ülése jegyzőkönyvhitelesítőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 15 képviselő egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot.

109/2012 (X. 18.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Kukumtzi Natasa személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2012. október 18-ai ülése jegyzőkönyvhitelesítőjének.

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Nikolaidisz Nikosz személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2012. október 18-ai ülése jegyzőkönyvhitelesítőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 15 képviselő egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot.

110/2012 (X. 18.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Nikolaidisz Nikosz személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2012. október 18-ai ülése jegyzőkönyvhitelesítőjének.

Levezető elnök: szavazásra teszi fel a napirendi pontokat:

1.) A MGOÖ 2012. évi első félévi költségvetési beszámolója és az előirányzat-módosítás előterjesztése
Előterjesztő: Koranisz Laokratisz elnök
Előkészítésért felelős: Sianos Tamás elnökhelyettes
Előadó: Nagy Monika gazdasági vezető
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság

2.) Október 28-i Nemzeti Ünnepünk költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Koranisz Laokratisz elnök
Előkészítésért felelős: Kollátosz Jorgosz elnökhelyettes
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnökhelyettes

3.) A 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola beszámolója a 2012as tanévkezdésről
Előterjesztő: Koranisz Laokratisz elnök
Előadó: Dr. Szabó Kálmánné igazgató
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja az Oktatási és Kulturális Bizottság

2013-

4.) A Nikosz Beloiannisz Általános Iskola beszámolója a 2012-2013-as tanévkezdésről
Előterjesztő: Koranisz Laokratisz elnök
Előadó: Kósáné Hujber Katalin igazgató
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja az Oktatási és Kulturális Bizottság

5.) A Börzsöny utcai ingatlan elfogadott kivitelezési tervek szerinti kivitelezéséről szóló közbeszerzési
pályázat kiírása
Előterjesztő: Koranisz Laokratisz elnök
Előkészítésért felelős: Jogi Bizottság
Előadó: Jogi Bizottság elnöke

6.) A MGOÖ Börzsöny utcai ingatlanának tulajdonjogi helyzete, különös tekintettel a nemzeti
vagyonról szóló törvényben foglaltakra.
Előterjesztő: Koranisz Laokratisz elnök
Előkészítésért felelős: Jogi Bizottság
Előadó: Miliosz Nikolett, a Jogi Bizottság elnöke

Levezető elnök: elmondja, hogy az elnök az október 15-én körbeküldött levelében javasolja, hogy az 5.
és 6. napirendi pontokat vegyék le a napirendről.
Napirend előtti hozzászólások:
Dzindzisz Jorgosz: hiányolta a napirendről a FGÖ – MGOÖ közötti költségmegosztás témáját. Az előző
ülésen azt ígérték, hogy a mai ülésen szó lesz róla, szeretné, ha napirendre tűznék.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: elmondta, hogy a következő, novemberi ülésen lesz erről szó, és ha a testület
úgy dönt, január elsejétől áttérnek a két elnök közötti megállapodás szerinti költségmegosztásra.
Cafaridu Polyxeni: kérte, kerüljön be a jegyzőkönyvbe, hogy január elsejétől a két elnök közötti
megállapodás lép életbe.
Dzindzisz Jorgosz: kérte, ne halogassák majd tovább a napirendre tűzést, a fővárosi testület már
elfogadta, már csak az országos testületnek kell elfogadnia a két elnök megállapodását.
Kukumtzi Natasa: szeretné, ha a beloianniszi iskola igazgatójának beszámolója előbbre kerülne, a
második helyre a napirenden, és a saját előterjesztését (1. Melléklet) is szeretné napirendre tűzni.

Dr. Topuzidisz Dimitrisz: elmondta, hogy a Kormányhivataltól kértek állásfoglalást az 5. és 6. napirendi
ponthoz, amely még nem érkezett meg, ezért is kérték, hogy ez a két pont kerüljön le a napirendről.
Nincs itt a Jogi Bizottság elnöke sem. Javasolta, hogy hívjanak össze rendkívüli testületi ülést a
Görögség Háza ügyében szakmailag alátámasztott véleménnyel megtámogatva.
Sianos Tamás: szeptember 26-án e-mailt küldött körbe, hogy tegyenek javaslatot, előterjesztést ezzel a
két napirendi ponttal kapcsolatban, de nem érkezett rá semmilyen válasz.
Kaparelis Spyros: egyetért az ügyvéd úrral, de már korábban, évek óta szó van róla, hogy rendkívüli
ülést tartanak a Görögség Háza ügyében, nem lehet 5. és 6. napirendi pontként kezelni egy ekkora
témát. Javasolta, hogy a következő testületi ülésnek két témája legyen, a FGÖ és a MGOÖ
költségmegoszlása és a Görögség Házának ügye.
Levezető elnök: szavazásra teszi fel az első napirendi pontot:

1.) A MGOÖ 2012. évi első félévi költségvetési beszámolója és az előirányzatelőterjesztése

módosítás

Előterjesztő: Koranisz Laokratisz elnök
Előkészítésért felelős: Sianos Tamás elnökhelyettes
Előadó: Nagy Monika gazdasági vezető
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság

Megállapítja, hogy a jelenlévő 15 képviselő egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot.

111/2012 (X. 18.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata a 2012. október 18-ai ülésének 1. napirendi
pontját az alábbiak szerint fogadja el:

1.) A MGOÖ 2012. évi első félévi költségvetési beszámolója és az
előirányzatmódosítás
előterjesztése
Előterjesztő: Koranisz Laokratisz elnök
Előkészítésért felelős: Sianos Tamás elnökhelyettes
Előadó: Nagy Monika gazdasági vezető
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság

Levezető elnök: szavazásra teszi fel a második napirendi pontot:

2.) Október 28-i Nemzeti Ünnepünk költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Koranisz Laokratisz elnök
Előkészítésért felelős: Kollátosz Jorgosz elnökhelyettes
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnökhelyettes

Megállapítja, hogy a jelenlévő 15 képviselő egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot.

112/2012 (X. 18.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata a 2012. október 18-ai ülésének 2. napirendi
pontját az alábbiak szerint fogadja el:

2.) Október 28-i Nemzeti Ünnepünk költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Koranisz Laokratisz elnök
Előkészítésért felelős: Kollátosz Jorgosz elnökhelyettes
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnökhelyettes

Levezető elnök: szavazásra teszi fel a harmadik napirendi pontot:

3.) A 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola beszámolója a 2012tanévkezdésről
Előterjesztő: Koranisz Laokratisz elnök
Előadó: Dr. Szabó Kálmánné igazgató
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja az Oktatási és Kulturális Bizottság

2013-as

Megállapítja, hogy a jelenlévő 15 képviselő egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot.

113/2012 (X. 18.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata a 2012. október 18-ai ülésének 3. napirendi
pontját az alábbiak szerint fogadja el:

3.) A 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola beszámolója a 2012as tanévkezdésről

2013-

Előterjesztő: Koranisz Laokratisz elnök
Előadó: Dr. Szabó Kálmánné igazgató
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja az Oktatási és Kulturális Bizottság

Levezető elnök: szavazásra teszi fel a negyedik napirendi pontot:

4.) A Nikosz Beloiannisz Általános Iskola beszámolója a 2012-2013-as

tanévkezdésről

Előterjesztő: Koranisz Laokratisz elnök
Előadó: Kósáné Hujber Katalin igazgató
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja az Oktatási és Kulturális Bizottság

Megállapítja, hogy a jelenlévő 15 képviselő egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot.

114/2012 (X. 18.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata a 2012. október 18-ai ülésének 4. napirendi
pontját az alábbiak szerint fogadja el:

4.) A Nikosz Beloiannisz Általános Iskola beszámolója a 2012-2013-as

tanévkezdésről

Előterjesztő: Koranisz Laokratisz elnök
Előadó: Kósáné Hujber Katalin igazgató
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja az Oktatási és Kulturális Bizottság

Levezető elnök: szavazásra teszi fel, hogy vegyék le a napirendről az 5. és 6. napirendi pontot:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése leveszi a napirendről az alábbi
napirendi pontokat:

5.) A Börzsöny utcai ingatlan elfogadott kivitelezési tervek szerinti kivitelezéséről
közbeszerzési pályázat kiírása

szóló

Előterjesztő: Koranisz Laokratisz elnök
Előkészítésért felelős: Jogi Bizottság
Előadó: Jogi Bizottság elnöke

6.) A MGOÖ Börzsöny utcai ingatlanának tulajdonjogi helyzete, különös tekintettel a
vagyonról szóló törvényben foglaltakra.

nemzeti

Előterjesztő: Koranisz Laokratisz elnök
Előkészítésért felelős: Jogi Bizottság
Előadó: Miliosz Nikolett, a Jogi Bizottság elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 15 képviselő 13 igen, 1 nem 1 tartózkodás szavazattal elfogadta a
javaslatot.

115/2012 (X. 18.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése leveszi a napirendről az
alábbi napirendi pontokat:

5.) A Börzsöny utcai ingatlan elfogadott kivitelezési tervek szerinti kivitelezéséről
közbeszerzési pályázat kiírása

szóló

Előterjesztő: Koranisz Laokratisz elnök
Előkészítésért felelős: Jogi Bizottság
Előadó: Jogi Bizottság elnöke

6.) A MGOÖ Börzsöny utcai ingatlanának tulajdonjogi helyzete, különös
vagyonról szóló törvényben foglaltakra.

tekintettel a nemzeti

Előterjesztő: Koranisz Laokratisz elnök
Előkészítésért felelős: Jogi Bizottság
Előadó: Miliosz Nikolett, a Jogi Bizottság elnöke

Kaparelis Spyros: napirend előtt elmondta, hogy a múlt szombatra a facebookon meghirdették a
Börzsöny utcai ingatlan takarítását, melyet levettek, információi szerint az elnök javaslatára, azzal az
indokkal, hogy balesetveszélyes, és azért, mert az országos testületnek kell megszavazni, ha az
ingatlanon társadalmi munkát végeznek. Kéri, támogassa a testület az épület környezetének
rendberakását a társadalmi munka keretében.
Sianos Tamás: nem arról van szó, hogy nem akarnak részt venni a társadalmi munkában, hanem hogy
az önkormányzatot, mint tulajdonost senki sem értesítette erről az akcióról sem szóban, sem írásban.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: szerint is kihívták rájuk a rendőrséget a múltkor, és kell, hogy legyen egy
felelőse az ilyen megmozdulásnak.
Ezután rátértek a napirendi pontok megtárgyalására.

1.) A MGOÖ 2012. évi első félévi költségvetési beszámolója és az előirányzatelőterjesztése
Előterjesztő: Koranisz Laokratisz elnök
Előkészítésért felelős: Sianos Tamás elnökhelyettes
Előadó: Nagy Monika gazdasági vezető
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság

módosítás

Nagy Monika gazdasági vezető: elmondja, hogy nemrég jött ide dolgozni, az első féléves beszámolót
még az előző gazdasági vezető készítette, de a szöveges részt már ő írta hozzá. Írásban elküldte az
anyagot mindenkinek, a Pénzügyi Bizottság átnézte, és elfogadásra javasolja, várja a kérdéseket.
18,18-kor megérkezett Koranisz Laokratisz elnök.
Hozzászólások:
Dzindzisz Jorgosz: Miért a hivatal rovatban szerepel a tankönyvek, munkafüzetek finanszírozása 1,6 M
Ft értékben? A nyílászárókra mennyit fordított az önkormányzat?
Kósáné Hujber Katalin: a fenntartó pályázott, és neki is kell elszámolnia.
Kukumtzi Natasa: 19,5 M Ft-ot fogadtak el a nyílászárókra. A Pénzügyi Bizottság elnökeként javasolja a
beszámolót és a módosítást is elfogadásra.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: az alábbi határozati javaslatokat teszi a napirenddel kapcsolatban:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése elfogadja a 2012. év első félévi
beszámolóját.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 16 képviselő 15 igen 1 tartózkodás szavazattal elfogadta a javaslatot.

116/2012 (X. 18.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése elfogadja a 2012. év első
félévi beszámolóját.

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése elfogadja a 2012. évi költségvetési
előirányzatok módosítását.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 16 képviselő 15 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta a javaslatot.

117/2012 (X. 18.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése elfogadja a 2012. évi
költségvetési előirányzatok módosítását.

2.) Október 28-i Nemzeti Ünnepünk költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Koranisz Laokratisz elnök
Előkészítésért felelős: Kollátosz Jorgosz elnökhelyettes
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnökhelyettes

Kollátosz Jorgosz: elmondja, hogy kiküldte írásban az előterjesztését (2. Melléklet). A JAMK nem
számolta fel a fellépők 3 öltözőjét, a VIP termet, a takarító ügyeletet és a ruhatári személyzetet, ami kb.
plusz 120 ezer forint kiadást jelent. Ezt az összeget kellene elfogadni.
Hozzászólások:
Cafaridu Polyxeni: mekkorára emelkedik így az összeg?
Kollátosz Jorgosz: bruttó 528.320 Ft-ra. Arghyropoulos Ghavrilos ingyen biztosítja a fogadás ellátását.
Dzindzisz Jorgosz: Mi az oka, hogy a technikusnál az összeg 24-ről 28 ezerre emelkedett?
Kollátosz Jorgosz: elmondja, hogy megemelték két órával az ünnep hosszát.
Dzindzisz Jorgosz: szerint lehet, hogy lesznek még egyéb költségek, taxi, koszorú stb. ezért javasolja,
hogy emeljék 600.000 Ft-ra az erre szánt összeget.
Kaparelis Spyros kiment 18,25-kor.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: az alábbi határozati javaslatot teszi a napirenddel kapcsolatban:
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy a 2012. október
28-i nemzeti ünnep megrendezésére elfogadott összeget bruttó 120 ezer forinttal megemeli.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 15 képviselő egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot.

118/2012 (X. 18.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy a 2012.
október 28-i nemzeti ünnep megrendezésére elfogadott összeget bruttó 120 ezer forinttal
megemeli.

Kukumtzisz Jorgosz: elmondja, hogy a Syllogos nem fog belépőt szedni, a rendezvény ingyenes.
Kollátosz Jorgosz: kéri a testület tagjait, hogy vegyenek részt a nemzeti ünnepen, és egy órával
korábban tiszteljék meg jelenlétükkel a rendezvényt.

3.) A 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola beszámolója a 2012as tanévkezdésről

2013-

Előterjesztő: Koranisz Laokratisz elnök
Előadó: Dr. Szabó Kálmánné igazgató
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja az Oktatási és Kulturális Bizottság

Levezető elnök: megkérdezi Dr. Szabó Kálmánné Caruha Vangeliót, miért nem küldött írásos
előterjesztést.
Caruha Vangelio: elmondta, beteg volt, és nem tudta korábban kinyomtatni (3. Melléklet). Másrészt
pedig a tanév végén részletesen beszámoltak az iskoláról, most még tanév elején vannak. Elmondja,
hogy október 1-ig 287 iratkozott be az iskolába országos (főváros, és telephelyek: Miskolc, Szeged,
Szentes, Tatabánya, Százhalombatta, Beloiannisz-Dunaújváros) szinten. A tanárok nagyon kevesen
vannak, két görögországi tanár hazament (Kolciakisz Evripidisz és Theodulosz Jannosz). Chatzievgenaki
Theodosia maradt egyedül a görögországi tanárok közül, és nem küldtek más pedagógust. A
görögországi tanárokat a görög állam fizeti, az iskola csak a vidéki városokba történő utazásuk
útiköltségét, ami 1,8 M Ft volt tavaly. Kinevezett tanárok: Sztefopulosz Vaszilisz, aki október 1-jétől
igazgató helyettes, mivel Janakakisz Nóra Görögországban van ösztöndíjjal. A lánya, Nagyné Szabó
Antigoné félállásban tanít. A többiek órabérben dolgoznak, vagy helyettesítenek. Janakakisz Nóra
helyét más pedagógusok töltik be: Pipitsouli Sofia, aki Tatabányára és Százhalombattára jár, illetve
Ikonomu Sofia tart iskola-előkészítőt. Mindketten végeztek az ELTE újgörög szakán, Pipitsouli Sofia a
larissai egyetemre jár pedagógia szakra Görögországban, Ikonomu Sofia pedig óvónőképzőbe jár.
Szegeden és Szentesen Purosz Alexandrosz tanít háromszor egy héten. Százhalombattára idén
Pipitsouli Sofia és Vengrinyák Edit jár hetente egyszer. Miskolcon ideiglenesen Harsányi Emese tanít,
aki szintén újgörög szakot végzett az ELTE-n. A mai napig várják a kihelyezett tanárokat
Görögországból, azt ígérték, kettő jön október végéig, az egyik Beloianniszba, a másik pedig a faluba
és a 12 évfolyamos iskolába is. Ugyanezek a tanárok tanítanak görögöt a Nikosz Beloiannisz általános
iskolában is, ahol felmenő rendszerben 1-2-3. osztályban kétnyelvű oktatás folyik, Chatzievgenaki
Theodosia és Sztefopulosz Vaszilisz tanítanak délelőtt Beloianniszban, délután pedig itt a budapesti
iskolában. A többieket Kocolárisz Eftichia tanítja. Fülöpné Kipru Miranda az iskola és a kutatóintézet
titkárnője. Az iskola fenntartását, takarítását a MGOÖ fizeti. Stoylova Maria átment a bolgár iskolába
tanítani. Túlórát nem fizetnek, pedig Theodosia 32 órát tanít hetente. A tanároknak a tanításon kívül
tankönyvet is kell írniuk. Most jelenik meg a TÁMOP által támogatott utolsó tankönyv és munkafüzet.
A többi tankönyvhöz tartozó munkafüzet még nem lett kiadva, ez a következő TÁMOP pályázat anyaga
lesz. Kétnyelvű tankönyveket is fognak írni Beloiannisz számára. A kerettanterv módosítása is folyik két
nyelven, ami szintén sok munka. Nyáron volt két tábor, egy Magyarországon és egy Görögországban,
mindkét helyen nagyon jól érezték magukat a gyerekek. Befejeződött a három éves „Glossa” pályázati
projekt (internetes nyelvtanulás, tanítás haladóknak), melyen Janakakisz Nóra sokat dolgozott. Most
egy felnőttoktatással kapcsolatos nemzetközi pályázaton, projektben vesznek részt. A pályázaton nyert

pénzből kiadott tankönyveket csak az iskola tanulói számára veszik meg, akik aztán visszaadják az
iskolának használat után.
Hozzászólások:
Németh Barbara: elmondja, hogy Százhalombatta nem tudott a görögországi táborozásról.
Akritidu Szofia: megkérdezi, van-e tanfelügyelő, aki felügyeli az oktatást és az anyagiakat. Más
munkanélküli is alkalmas lenne tanításra vagy a titkári posztra, pl. Hrisztodulu Kosztasz. Hány órát
tanítanak a tanárok?
Sianos Tamás: ez a Pénzügyi Bizottság, illetve a Kulturális és Oktatási Bizottság feladata.
Caruha Vangelio és Koranisz Laokratisz: elmondja, hogy megkérdezték Kosztaszt, de nem vállalta el az
itteni munkát.
Caruha Vangelio: 22 órát tanítanak a tanárok hetente, sőt 30-at is, anélkül, hogy túlórapénzt kapnának.
Koranisz Laokratisz: elmondja, hogy az Oktatási Hivatalnak kell leadni a tantervet minden tanév elején
mindkét nyelven.
Levezető elnök: szavazásra teszi fel a 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola igazgatójának
beszámolóját.

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy elfogadja a 12
Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola igazgatójának beszámolóját a tanévkezdésről.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 15 képviselő 14 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta a javaslatot.

119/2012 (X. 18.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy elfogadja a
12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola igazgatójának beszámolóját a
tanévkezdésről.

Koranisz Laokratisz 19:00-kor elmegy.

4.) A Nikosz Beloiannisz Általános Iskola beszámolója a 2012-2013-as tanévkezdésről
Előterjesztő: Koranisz Laokratisz elnök

Előadó: Kósáné Hujber Katalin igazgató
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja az Oktatási és Kulturális Bizottság

Kósáné Hujber Katalin: bemutatkozik, elmondja röviden pályafutását, majd elkezdi beszámolóját (4.
Melléklet). A Nikosz Beloiannisz Általános Iskolának 69 főről 84 főre emelkedett a létszáma ebben a
tanévben. Szeptembertől kötelező a görög nyelv, mivel kéttannyelvű nemzetiségi nyelvoktató iskola,
melynek következményeképpen nyolcadik osztály végén kötelező alapfokú nyelvvizsgát tenniük a
diákoknak, ha ez nem sikerül, megvonják a támogatást. Ezért nagy szükség van görög nyelvet oktató
pedagógusokra. A vegyes házasságban született gyerekek 80-90%-a magyarul beszél otthon. Ezért
emelt szinten, heti öt órában oktatják. Fontos azonban még egy idegen nyelv oktatása, az angol
melyet szintén emelt szinten oktatnak annak, aki vállalja, amelyet ebben az esetben kötelező
végigvinni nyolcadik osztály végéig, amelyből szintén alapfokú nyelvvizsgát kell tennie. Fontosnak
tartja a tanórán kívüli foglalkozásokat, melyeket el is indítottak, mint a zeneoktatás, festészet, tánc,
társastánc, és a görög néptánc, melynek oktatását is szeretnék átvállalni. A gyerekek 8-16 óráig az
iskolában vannak, amely időt hasznosan tölthetik el.
19,06-kor visszajött Kaparelis Spyros.
Hozzászólások:
Cafaridu Polyxeni: szerint a görög nyelv tanítására lehetne pályázni az EU-nál. Sok az állástalan tanár
Görögországban.
Caruha Vangelio: szerint a magyar iskolák nem tudják megfizetni a görögországi tanárok otthoni
fizetését. Elmondta még, hogy csak kinevezett tanár jöhet, és csak a görög minisztérium küldheti és
fizetheti.
Kósáné Hujber Katalin: szerint csak a közalkalmazotti bértábla szerint fizethetnek a tanároknak.
Dzindzisz Jorgosz: megkérdezi, hogy matematika, földrajz, rajz szakos tanár eddig nem volt? Most már
minden tantárgy tanítására van szakképzett tanár? Hány óvodás és hány tanulásban akadályoztatott
tanuló van?
Kósáné Hujber Katalin: elmondja, hogy eddig nem voltak ilyen szakos tanáraik, de most már minden
tantárgyhoz van szaktanár, kivéve az éneket, de a tanítónővel megoldják.
Kósáné Hujber Katalin: 29 óvodás van, a tanulásban akadályoztatottak közül:





SNS (sajátos nevelésű, 70-es IQ): 3 fő. Eddig ezt a támogatást nem vehették igénybe, mert nem volt rá
szakember.
BTM (magatartászavar, részkészség hiánya, pl. dislexia, disgrafia stb.): 11 fő. Erre is csak most lett
szakember.
3 H (halmozottan hátrányos helyzetű): 14 fő
2 H (hátrányos helyzetű): 13 fő.
Ez utóbbi két kategóriába nagyon sok gyerek tartozik.
Tankönyvtámogatásra a 84 főből 41 jogosult. Ez azt mutatja, hogy nagyon nehéz anyagi hátterű
családból jönnek a gyerekek. 27 gyerek fizet teljes árat, 23 pedig teljesen mentes a tankönyvfizetés
alól. Ebben nincsenek benne a nagycsaládos, és elvált szülők gyerekei, akik 50%-os támogatást kapnak,
ez 8 fő.

Dzindzisz Jorgosz: elmondja, hogy a felmenő rendszerhez szakos ellátottság kell. Milyen tantárgyak
lesznek görögül?
Kósáné Hujber Katalin: elmondja, hogy ének, népismeret, görög nyelv és irodalom illetve görög tánc a
heti egy testnevelés óra terhére. Hangsúlyozta, hogy ez nem sima kéttannyelvű, hanem nemzetiségi
kéttannyelvű iskola. A pályázatok döntési fázisban vannak.
Bekiárisz Dimitrisz: örül neki, hogy most először végre kap tájékoztatást az országos testület a
beloianniszi iskola működéséről. Az óvodában vannak görög óvónők, dadák?
Kósáné Hujber Katalin: elmondja, hogy az óvodában nem lehet semmilyen nyelvet tanítani, csak
nyelvvel való ismerkedés létezhet, de van egy görög anyanyelvű dajkájuk. Mondókákat, dalokat,
gyermekjátékokat, alapkommunikációt tanulnak tőle. A Görögországból érkező tanár az óvodában is
tanítani fog.

Levezető elnök: szavazásra teszi fel a Nikosz Beloiannisz Általános Iskola igazgatójának beszámolóját.

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy elfogadja a Nikosz
Beloiannisz Általános Iskola igazgatójának beszámolóját a tanévkezdésről.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 15 képviselő egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot.

120/2012 (X. 18.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy elfogadja a
Nikosz Beloiannisz Általános Iskola igazgatójának beszámolóját a tanévkezdésről.

Dr. Topuzidisz Dimitrisz: tájékoztatja a közgyűlést az aktuális eseményekről. Felolvassa a görög nemzeti
ünnep alkalmából tartandó templomi liturgia meghívóját. Elmondja, hogy egy rendkívüli ülés témája
lehetne a 2011. április 19-ei testületi ülés határozata alapján született feljelentés ismeretlen tettes ellen
Kanaki Lefter munkaszerződésének hamisítása ügyében. Ennek nyomán arról is döntött a testület, hogy
egy ad hoc bizottság vizsgálja meg az önkormányzat gazdálkodását 2007-2010 között, és terjessze elő
a vizsgálat eredményét a testületnek. Folytatódnak a tanúkihallgatások ebben az ügyben, őt tegnap
hallgatták meg, ma pedig Kukumtzisz Jorgoszt. A kérdések az ad hoc bizottság által vizsgált területhez
kapcsolódnak. Az ad hoc bizottság elvileg a mai napig működik, de nem számolt be a testületnek az
elvégzett munkáról, melyet napirendre kellene tűzni. A rendőrségen viszont az önkormányzattól
kikerült anyagokkal (számlák, jegyzőkönyvek stb.) szembesült. Az önkormányzattól hivatalosan nem
kért ki anyagot a rendőrség, tehát azokat valaki(k) oda eljuttatta/ák. A rendőrségen Kanaki Lefter 2011.
április 19-én elhangzott vádjaival kapcsolatos kérdéseket tettek fel. Várható, hogy más testületi
tagokat is meg fognak kérdezni. Ez a téma megérné, hogy önálló napirendi pontként tárgyalják.

Levezető elnök: megköszöni a munkát és az ülést bezárja.

Budapest, 2012. november 16.

Koranisz Laokratisz
elnök

Kukumtzi Natasa
jegyzőkönyv-hitelesítő

Nikolaidisz Nikosz
jegyzőkönyv-hitelesítő

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 8.
napján tartott ülésén az Önkormányzat hivatalos helyiségében (1054 Budapest, Vécsey u. 5.)
megtartott nyílt, rendes ülésén.

Jelen vannak:

Koranisz Laokratisz

Elnök

Kollátosz Jorgosz

Elnökhelyettes

Sianos Tamás

Elnökhelyettes

Atanasziu Alexisz

Képviselő

Bekiárisz Dimitrisz

Képviselő

Cafaridu Polyxeni

Képviselő

Dzindzisz Jorgosz

Képviselő

Kész Józsefné

Képviselő

Kukumtzi Natasa

Képviselő

Mandzurakisz Szarandisz

Képviselő

Miliosz Nikolett

Képviselő

Nikolaidisz Nikosz

Képviselő

Ondok Lászlóné

Képviselő

Pancsosz Alexandra

Képviselő

Papakosztandisz Eleni

Képviselő

Dr. Szalimka Nafszika

Képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Topuzidisz Dimitrisz jogi képviselő

Távol maradtak:

Dr. Kalota Ágnes
Kanaki Elena
Kaparelisz Szpirosz
Mokalisz Mária Vasziliki
Németh Barbara Erzsébet

Részt vevő vendégek:
Akritidu Szofia
Chatzigiannis Christos, a Görög Kultúra Háza Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
Dzovairi Polyxeni

Kukumtzisz Jorgosz, a Magyarországi Görögök Kulturális Egyesületének elnöke
Papadopoulou Magdalena
Rapti Zója
Szamara Olga
Zoikasz Jannisz

Elnök: Köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet 14 fővel. Tájékoztatja a testületet
az utóbbi időben elhunyt személyekről, majd a tiszteletükre egy perc csendet rendel el.
Jegyzőkönyvvezetőnek egyhangúlag Vengrinyák Editet választják.
Ezután jegyzőkönyv-hitelesítőket választanak. Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatokat:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Cafaridu Polyxeni személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2012. november 8-ai ülése jegyzőkönyvhitelesítőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 14 képviselő egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot.

121/2012 (XI. 8.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Cafaridu Polyxeni személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2012. november 8-ai ülése jegyzőkönyvhitelesítőjének.

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Nikolaidisz Nikosz személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2012. november 8-ai ülése jegyzőkönyvhitelesítőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 14 képviselő egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot.

122/2012 (XI. 8.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Nikolaidisz Nikosz személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2012. november 8-ai ülése jegyzőkönyvhitelesítőjének.

Napirend előtt tájékoztatja a testületet, hogy a Nikosz Beloiannisz Általános Iskolában 237 Ft-ról 248
Ft-ra emelkedett a gyerekek ellátási díja. Mivel az önkormányzat az iskola fenntartója, a testületnek kell
a szerződés-módosításról szavazni. Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy felveszi
napirendre a Nikosz Beloiannisz Általános Iskola diákjai étkeztetési díjának megemelkedése miatt a
Henvid Kft-vel kötött szerződés módosítását.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 14 képviselő egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot.

123/2012 (XI. 8.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy felveszi
napirendre a Nikosz Beloiannisz Általános Iskola diákjai étkeztetési díjának megemelkedése
miatt a Henvid Kft-vel kötött szerződés módosítását.

Elnök: tájékoztatja a közgyűlést a közelgő programokról: a másnapi szociológiai témájú előadásról
illetve dec. 19-én Nektaria Karantzi, Sebestyén Márta és a Szent Efrém kórus koncertjéről. Javasolja,
hogy 30.000 Ft-tal támogassák a görög énekesnő és menedzsere elszállásolását. Szavazásra teszi fel az
alábbi határozati javaslatot:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy felveszi
napirendre Nektaria Karantzi, Sebestyén Márta és a Szent Efrém kórus december 19-i koncertjének
támogatását.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 14 képviselő 7 igen, 3 nem és 4 tartózkodás szavazattal elfogadta a
javaslatot.

124/2012 (XI. 8.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy felveszi
napirendre Nektaria Karantzi, Sebestyén Márta és a Szent Efrém kórus december 19-i
koncertjének támogatását.

Elnök: tájékoztatja a testületet a további várható görög koncertekről és eseményekről: Mikis
Theodorakis bécsi koncertjéről, illetve Mantzourakis Sarantis két buzuki koncertjéről Zuglóban és
Budaörsön, a vidéki görög nemzeti ünnepekről Tatabányán, Egerben és Miskolcon.
Kollátosz Jorgosz: javasolja, hogy indítsanak buszt a dec. 14-ei Mikis Theodorakis koncertre Bécsbe.
Elnök: Tájékoztatja a testületet Kanakis Lefterisszel folyó munkaügyi perről. 5 képviselőt meghallgattak
a testületből az Actor hotelben zajlott január 24-i testületi ülésen történtekről. Februárban folytatódik a
per, ahová megidézik a Kanakis Lefteris által megidézett tanúkat. Ha ő nyeri a pert, 9 millió forint
kártérítést kell neki fizetni. Ellenkező esetben Kanakis Lefterisnek kell megfizetnie az önkormányzat
perköltségét, 600 ezer forintot.
Kukumtzi Natasa: rendkívüli ülést kér a görögség háza körüli viták tisztázására.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: felolvassa Kukumtzi Natasa előterjesztését (1. Melléklet).
Elnök: elmondja, hogy a 4. napirendi pont ezzel fog foglalkozni, csak akkor szavazzanak a rendkívüli
ülésről, ha a 4. pontban nem tudnak dönteni.
Cafaridu Polyxeni: Az elmúlt ülésen szó volt arról, hogy rendkívüli ülést hívnak össze a Görögség Háza
ügyében. Erről nem lehet 10 percben dönteni, támogatja a rendkívüli ülés összehívását szakértők
véleményének bevonásával.
Elnök: kéri, hogy szavazzanak a napirendről.
Dzindzisz Jorgosz: új napirendi pontot javasol, amelyben arról szavaznának, hogy a Fővárosi Görög
Önkormányzat minden hónapban fizessen 5000 Ft-ot a Magyarországi Görögök Országos
Önkormányzata számlájára egyéb kiadások címen.
Elnök: szavazásra teszi fel az alábbi napirendi pontokat:

1.) A Nikosz Beloiannisz Általános Iskola diákjai étkeztetési díjának megemelkedése miatt a Henvid
Kft-vel kötött szerződés módosítása
2.) Nektaria Karantzi, Sebestyén Márta és a Szent Efrém kórus december 19-i koncertjének
támogatása
3.) A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és a Fővárosi Görög Önkormányzat
üzemeltetési költségeinek területarányos megosztása
4.) A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és a Fővárosi Görög Önkormányzat között
üzemeltetési költségek megosztásáról szóló szerződés módosítása
5.) Az ad hoc bizottság beszámolója az önkormányzat 2007-2011 évi gazdálkodásával kapcsolatos
ellenőrzésről

6.) A Börzsöny utcai ingatlan elfogadott kivitelezési tervek szerinti kivitelezéséről
közbeszerzési pályázat kiírása
7.) A MGOÖ Börzsöny utcai ingatlanának tulajdonjogi helyzete, különös
vagyonról szóló törvényben foglaltakra

szóló

tekintettel a nemzeti

Megállapítja, hogy a jelenlévő 14 képviselő 13 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta a
napirendet.

125/2012 (XI. 8.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata a 2012. november 8-ai ülésének
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1.) A Nikosz Beloiannisz Általános Iskola diákjai étkeztetési díjának megemelkedése miatt a
Henvid Kft-vel kötött szerződés módosítása
2.) Nektaria Karantzi, Sebestyén Márta és a Szent Efrém kórus december 19-i koncertjének
támogatása
3.) A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és a Fővárosi Görög Önkormányzat
üzemeltetési költségeinek területarányos megosztása
4.) A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és a Fővárosi Görög Önkormányzat
között üzemeltetési költségek megosztásáról szóló szerződés módosítása
5.) Az ad hoc bizottság beszámolója az önkormányzat 2007-2011 évi gazdálkodásával
kapcsolatos ellenőrzésről
6.) A Börzsöny utcai ingatlan elfogadott kivitelezési tervek szerinti kivitelezéséről szóló
közbeszerzési pályázat kiírása
7.) A MGOÖ Börzsöny utcai ingatlanának tulajdonjogi helyzete, különös tekintettel a nemzeti
vagyonról szóló törvényben foglaltakra

18,35-kor megérkezett dr. Szalimka Nafszika.

1.) A Nikosz Beloiannisz Általános Iskola diákjai étkeztetési díjának megemelkedése miatt a
Henvid Kft-vel kötött szerződés módosítása

Elnök: szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy a Henvid Kft. által
az élelmiszer nyersanyagárak emelkedése miatt javasolt mértékű szerződés-módosítást elfogadja
(230.000 Ft-ról 247.000 Ft-ra).

Megállapítja, hogy a jelenlévő 15 képviselő egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot.

125/2012 (XI. 8.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy a Henvid
Kft. által az élelmiszer nyersanyagárak emelkedése miatt javasolt mértékű szerződés-módosítást
elfogadja (230.000 Ft-ról 247.000 Ft-ra).

2.) Nektaria Karantzi, Sebestyén Márta és a Szent Efrém kórus december 19-i koncertjének
támogatása

Hozzászólások:
Kollátosz Jorgosz: Minden külföldi fellépésnek kell, hogy legyen egy költségvetése, nem pedig
kéregetni innen-onnan. Ezért ő nem támogatja.
Bekiárisz Dimitrisz: ha ilyen fontos személyiség érkezik, és a bazilikában énekel, akkor a helyi
önkormányzatok is támogathatnák az ilyen rendezvényeket.
Sianos Tamás: tartsák be a költségvetési fegyelmet, és jelöljék meg, minek a terhére támogatnak.
Elnök: szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy támogatja 30.000
Ft-tal Nektaria Karantzi magyarországi szereplését.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 13 képviselő 5 igen, 4 nem és 4 tartózkodás szavazattal nem fogadta el
a javaslatot.

127/2012 (XI. 8.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy támogatja
30.000 Ft-tal Nektaria Karantzi magyarországi szereplését.
A szavazás az SZMSZ szerint érvénytelen.

3.)
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és a Fővárosi Görög Önkormányzat
üzemeltetési költségeinek területarányos megosztása

Elnök: összefoglalja az előző megállapodás lényegét, és az okokat is elmondja, melyek a korábbi
megállapodás módosításához vezettek. Elmondta, hogy jelentősen csökkentették a FGÖ támogatását,
ezért van szükség az üzemeltetési költségek területarányos megosztására, melynek összege 200.000 Ft.
Cafaridu Polyxeni kérdésére elmondja, hogy ez a közös költséget, illetve a fűtésdíjat takarja, melyet
eddig fele-fele arányban fizettek. Ha ezt megszavazzák, a következő évi költségvetést 600.000 Ft-tal
terhelik meg (havi 50.000 Ft), ezt valahonnan majd le kell emelni. Ezen felül évi 6.309.000 Ft-ot fizetnek
a villanyért, takarításért, internetért, telefonért, tisztítószerekért, karbantartásért, irodaszerekért stb.
Hozzászólások:
Dzindzisz Jorgosz: elmondta, hogy ez a módosítási igény akkor merült fel, amikor a FGÖ költségvetését
60 %-kal csökkentették. A területarányos megosztás alapján 45.000 Ft-ot fognak fizetni, melyet
kiegészítenek havonta 5000 Ft átalánydíjjal egyéb kiadásokra. Elmondta, hogy a FGÖ-nak is vannak
plusz költségei, melyekről ő nem tett említést.
Hozzászólások:
Ondok Lászlóné és Kukumtzisz Jorgosz: Javasolják vízóra felszerelését, ami nagyban csökkentené a
kiadásokat.
Sianos Tamás: javasolja a módosítás elfogadását.
Elnök: szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és a Fővárosi Görög Önkormányzat között 1999
júliusában az üzemeltetési költségek megosztásában kelt költségvetési szerződés módosítását.
(2.Melléklet)

Megállapítja, hogy a jelenlévő 15 képviselő 14 igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadta a javaslatot.

128/2012 (XI. 8.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és a Fővárosi Görög Önkormányzat között
1999 júliusában az üzemeltetési költségek megosztásában kelt költségvetési szerződés
módosítását. (2. Melléklet)

4.) A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és a Fővárosi Görög Önkormányzat
között üzemeltetési költségek megosztásáról szóló szerződés módosítása

Elnök: szavazásra teszi fel az alábbi javaslatot:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy a Magyarországi
Görögök Országos Önkormányzata és a Fővárosi Görög Önkormányzat között a jelen jegyzőkönyv
mellékletét képező Vécsey u. 5. sz. alatt irodák egyéb költségeinek, úgy mint egészségügyi
hozzájárulás, tűzoltósági felügyelet valamint egyszeri karbantartási díjak fedezésére kötött
megállapodást elfogadja. (3. Melléklet)

Megállapítja, hogy a jelenlévő 15 képviselő 14 igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadta a javaslatot.

129/2012 (XI. 8.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és a Fővárosi Görög Önkormányzat között a
jelen jegyzőkönyv mellékletét képező Vécsey u. 5. sz. alatt irodák egyéb költségeinek, úgy mint

egészségügyi hozzájárulás, tűzoltósági felügyelet valamint egyszeri karbantartási díjak
fedezésére kötött megállapodást elfogadja. (3.Melléklet)

Kollátosz Jorgosz: tájékoztatta a testületet, hogy a december 14-én Bécsben rendezendő Theodorakis
koncertre autóbuszt szeretnének indítani.
Dzindzisz Jorgosz: megfelelő számú érdeklődés esetén a FGÖ is beszáll a költségekbe.

5.) Az ad hoc bizottság beszámolója az önkormányzat 2007-2011 évi gazdálkodásával
kapcsolatos ellenőrzésről

Dr. Topuzidisz Dimitrisz: a 90/2011 és 93/2011 sz. határozatok alapján felállították az eseti bizottságot,
melynek működése során több hibát is észleltek: az önkormányzati jegyzőkönyvben a bizottsági tagok
között Mandzurakisz Szarandisz szerepel, a bizottság jegyzőkönyvében Szopkóné Papakosztandisz
Eleni, de egyikük sem kapott meghívást a bizottsági ülésre, nem hívták meg az elnökhelyettest a
tanácskozásra, nem számoltak be a mai napig a tevékenységükről a testületnek, hanem egyenesen a
magyar államhoz fordultak.
Elnök: kéri, hogy a fentiek miatt ítéljék el és szüntessék meg a bizottság tevékenységét.
Hozzászólások:
Cafaridu Polyxeni: felolvassa előterjesztését (4. Melléklet). Később elmondja, hogy a rendőrségre a
Halasi Márta gazdasági vezetőtől kapott anyagot vitte be. Az elnök szerint ehhez nem volt joga.
Dzindzisz Jorgosz: A jegyzőkönyveket a bizottság csak fél órára kapta meg az első ülésen, azóta a
bizottság nem jött össze, nem vizsgálódott. Az elnök nem válaszolt az ad hoc bizottság elnökének
kérdéseire.
Kukumtzisz Jorgosz: nehezményezi, hogy a bizottság által vizsgált számlák alapján az adóhatóság
vizsgálatot kezdeményezett a vállalkozásának tevékenységéről.
Sianos Tamás: a bizottság ott hibázott, hogy a rá bízott anyagot az állami szervek felé továbbította,
ahelyett, hogy a testületnek számolt volna be, holott a kormányhivatal, a belső ellenőrök, a
könyvvizsgáló nem találtak hibát az önkormányzat működésében.
Miliosz Nikolett: tájékoztatja a testületet, hogy aznap rendőrségi kihallgatáson volt a fenti határozatok
kapcsán indult eljárás ügyében. Kérte, szó szerint vegyék jegyzőkönyvbe, hogy telefonon kapott
idézést a rendőrségtől. Az elnök kérdésére elmondta, hogy az e-mailben körbeküldött, a testületi
üléshez kapcsolódó anyagot vitte be, melyre a törvény kötelezi. Nincs olyan feljelentés, ami az ad hoc
bizottságtól származik, sem a rendőrségnek, sem a kormányhivatalnál.
Elnök: szavazásra teszi fel az alábbi javaslatot:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy az ad hoc
bizottság működéséről szóló jelentését nem fogadja el, valamint megállapítja a bizottság megszűnését.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 14 képviselő 7 igen és 7 tartózkodás szavazattal nem fogadta el a
javaslatot. Dzindzisz Jorgosz nem szavazott.

130/2012 (XI. 8.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy az ad hoc
bizottság működéséről szóló jelentését nem fogadja el, valamint megállapítja a bizottság
megszűnését.
A szavazás az SZMSZ szerint érvénytelen.

Az ad hoc bizottság tagjai egyesével azt mondták az elnök kérdésére, hogy nem tettek feljelentést a
rendőrségnél és a kormányhivatalnál, és nem is adták ki senkinek a vizsgálat anyagát.

Elnök: bezárja az ülést.

Budapest, 2012. december 5.

Koranisz Laokratisz
elnök

Cafaridu Polyxeni
jegyzőkönyv-hitelesítő

Nikolaidisz Nikosz
jegyzőkönyv-hitelesítő

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november
20. napján tartott ülésén az Önkormányzat hivatalos helyiségében (1054 Budapest, Vécsey u. 5.)
megtartott nyílt, rendkívüli ülésén.

Jelen vannak:

Koranisz Laokratisz

Elnök

Kollátosz Jorgosz

Elnökhelyettes

Sianos Tamás

Elnökhelyettes

Atanasziu Alexisz

Képviselő

Cafaridu Polyxeni

Képviselő

Dzindzisz Jorgosz

Képviselő

Dr. Kalota Ágnes

Képviselő

Kukumtzi Natasa

Képviselő

Miliosz Nikolett

Képviselő

Mokalisz Mária Vasziliki

Képviselő

Nikolaidisz Nikosz

Képviselő

Ondok Lászlóné

Képviselő

Papakosztandisz Eleni

Képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Dr. Topuzidisz Dimitrisz jogi képviselő
Simon István belső ellenőr
Dr. Takács Imre könyvvizsgáló

Távol maradtak:

Bekiárisz Dimitrisz
Kanaki Elena
Kaparelisz Szpirosz
Kész Józsefné
Mandzurakisz Szarandisz
Németh Barbara Erzsébet
Pancsosz Alexandra
Dr. Szalimka Nafszika

Részt vevő vendégek:
Akritidu Szofia
Chatzigiannis Christos, a Görög Kultúra Háza Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
Dzovairi Polyxeni
Kész József
Kukumtzisz Jorgosz, a Magyarországi Görögök Kulturális Egyesületének elnöke
Nitsiou Angéla
Papalexisz Kosztasz, Beloiannisz polgármestere
Prodromidisz Péter
Papavasziliu Philippasz
Zoikasz Jannisz

Elnök: Köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet 13 fővel.
Jegyzőkönyvvezetőnek egyhangúlag Vengrinyák Editet választják.
Ezután jegyzőkönyv-hitelesítőket választanak. Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatokat:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Kukumtzi Natasa személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2012. november 20-ai ülése jegyzőkönyvhitelesítőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 13 képviselő egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot.

131/2012 (XI. 20.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Kukumtzi Natasa személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2012. november 20-ai ülése jegyzőkönyvhitelesítőjének.

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Nikolaidisz Nikosz személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2012. november 20-ai ülése jegyzőkönyvhitelesítőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 13 képviselő egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot.

132/2012 (XI. 20.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Nikolaidisz Nikosz személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2012. november 20-ai ülése jegyzőkönyvhitelesítőjének.

Elnök: tájékoztatja a testületet, hogy ez az ülés az előző testületi ülés folytatása, majd szavazásra teszi
fel az alábbi napirendi pontokat:

1.) A Börzsöny utcai ingatlan elfogadott kivitelezési tervek szerinti kivitelezéséről
közbeszerzési pályázat kiírása
2.) A MGOÖ Börzsöny utcai ingatlanának tulajdonjogi helyzete, különös
vagyonról szóló törvényben foglaltakra

szóló

tekintettel a nemzeti

Megállapítja, hogy a jelenlévő 13 képviselő 13 igen egyhangú szavazattal elfogadta a napirendet.

133/2012 (XI. 20.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata a 2012. november 20-ai ülésének
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1.) A Börzsöny utcai ingatlan elfogadott kivitelezési tervek szerinti kivitelezéséről szóló
közbeszerzési pályázat kiírása
2.) A MGOÖ Börzsöny utcai ingatlanának tulajdonjogi helyzete, különös tekintettel a nemzeti
vagyonról szóló törvényben foglaltakra

Elnök: elmondja, hogy az ad hoc bizottság előterjesztése hiányos volt.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Felolvassa a Jogi Bizottság jelentését az ad hoc bizottság működéséről (1.
Melléklet).
Miliosz Nikolett: Nem volt jelen a bizottsági ülésen, de hozzáfűzte észrevételeit (2. Melléklet)
Elnök: szavazásra teszi fel az alábbi javaslatot:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy megadja a szót a
megjelent vendégeknek, akik a napirendi pontokhoz szeretnének hozzászólni.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 13 képviselő 11 igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadta a napirendet.
Dzindzisz Jorgosz nem szavazott.
Úgy gondolja, hogy nem lettek tanácskozási joggal meghívva.

133/2012 (XI. 20.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy megadja a
szót a megjelent vendégeknek, akik a napirendi pontokhoz szeretnének hozzászólni.

Kukumtzi Natasa: kéri, hogy cseréljék fel a két napirendi pontot, mert megváltoztathatja a pályázat
kiírásának feltételeit. Felolvassa előterjesztését (3. Melléklet)
Cafaridu Polyxeni: elmondja, hogy az általa az elmúlt ülésen leadott anyag összegzés, nem jelentés, a
jogi bizottság előterjesztése alapján vizsgálódtak 2011-ben, meghívták az elnökséget, akikkel Halasi
Mártán keresztül kommunikáltak, az elnök jóváhagyásával kerültek számlák a kezükbe, és az elnöknek
feltett kérdésekre nem kapott választ az ad hoc bizottság. Nem tartja indokoltnak a Jogi Bizottság
vizsgálatát.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: szerint Cafaridu Polyxeni ugyanazt mondta el, mint a múltkor. Nem kérdezték
meg sem a könyvvizsgálót, sem a belső ellenőrt. Nem volt ott Cafaridu Polyxeni azon az ülésen,
melyen az elnök megválaszolta Kanaki Lefter vádjait.
Dzindzisz Jorgosz: az ad hoc bizottságnak nem volt jelentése, kéri a Jogi Bizottság jelentését.
Miliosz Nikolett: a Jogi Bizottság jelentését kiegészíti az alábbiakkal (3. Melléklet): Sianos Tamás ott volt
az ülésen, Mantzurakis szerinte nem volt tagja az ad hoc bizottságnak, a tanúzás állampolgári
kötelezettség, nem jog, és a tájékoztatási kötelezettség lehet elődleges és utólagos is, ami megtörtént
utólag.
Cafaridu Polyxeni: a pénzt nem lehet odaadni, csak az ingatlant. Miből fogja megépíteni a kft.?
Dzindzisz Jorgosz: ha úgy dönt az önkormányzat, hogy az ingatlant átadja a kft-nek, akkor mi köze lesz
az önkormányzatnak a további tevékenységekhez az ingatlan körül? Lesz-e köze hozzá?
Kukumtzisz Jorgosz: arról kellene szavazni, hogy az önkormányzatban meg van a szándék arra, hogy át
akarja adni a házat abban az esetben, ha a törvényes feltételek meg lesznek hozzá, és a
Kormányhivatal is hozzájárul. A társasági szerződésben az van, hogy 50-50 % beleszólása van az
önkormányzatnak és a syllogosnak.
Simon István belső ellenőr: Fáziskésésben van a közgyűlés. A vásárlást követően a mai napig nem vonta
a vagyonelemei közé ezt a vásárlást. Először be kell emelni a vagyonelemek közé, minősíteni, és utána
beszélni róla, mi lesz vele. A nemzeti vagyonról és a nemzetiségek jogairól szóló törvények
egyértelműen meghatározzák, hogy az önkormányzat vagyonával hogyan gazdálkodhat az
önkormányzat. Felül kéne írni azt a szándékot, hogy trükkökkel túllépünk az ÁFA-n. De nincs még
rendezve a vagyon helyzete. Jelenjen meg a beszámolókban, a vagyon-nyilvántartásban, utána
beszéljenek róla, mit akarnak vele tenni. Mulasztásos jogsértésben van az önkormányzat már három
éve.
Dr. Takács Imre könyvvizsgáló:
1.



Meg kell szüntetni a mulasztásos jogsértést azzal, hogy a közgyűlés hoz egy olyan határozatot,
hogy törzsvagyonként beemeli ezt az ingatlant, és minősíti úgy, mint korlátozottan forgalomképes
vagyonelemet.
2. Közbeszerzés: külön-külön eljárás lefolytatását javasolja a felújítás mindkét fázisára.
3. Az ütemezés közzététele nagyon fontos, tudja a közgyűlés, melyik ütemhez mi tartozik. Ajánlatos,
hogy költségek is legyenek az ütemekhez társítva.
4. A felújítás után kerülhet szóba, mi legyen a vagyonnal.
Vagyonkezelői jogot alapíthat az önkormányzat, és ezt átruházhatja a saját társaságára. Vagyonkezelői
szerződés azonban csak átlátható szervezettel történhet, ami azt jelenti, hogy 100%-os önkormányzati
tulajdonúnak kell lennie a nonprofit kft-nek. Ebben az esetben a vagyonelem az önkormányzat
tulajdonában marad. A szerződés fontos feltétele, hogy az amortizáció nagyságrendjéig minimum



tartalékot kell képezni, és vissza kell pótolni. Tehát nem csökkenhet az önkormányzati vagyon a
gazdálkodás során.
Vagyon átruházása: szintén csak átlátható szervezet részére, ugyanúgy követelmény a 100 %-os
önkormányzati részesedés a nonprofit kft-ben, mint az előző esetben (ingyenes vagyonátruházás).
Feltételei: 15 éves elidegenítési tilalom, a vagyonkezelő éves beszámoltatása (üzleti beszámoló).
5. Működés: az első időszakban csak költségek vannak, bevétel nincs, lesz egy átmeneti időszak,
amikor meg kell finanszírozni a működést. Az önkormányzat részéről ez egy komoly probléma,
mert a költségvetésben nincs erre előirányzat, kizárólag tartalékból történhet az átmeneti
finanszírozás. Tartalékképzés módja: a felújítási költségeket úgy kezelni, hogy tartalék is maradjon,
vagy vállalkozói jellegű forrást lehet bevonni, ha van rá mód. Az önkormányzat adhat kölcsönt
átmeneti finanszírozásra, míg a ház önfenntartó nem lesz.
Mindenféle spekulációt szeretne kizárni. Ez nemzeti vagyon, mely fölött a mindenkori közgyűlés
rendelkezik. A gazdálkodás biztonságáért a közgyűlés, szabályszerűségéért az elnök felel. Az
önkormányzat külön feladata a nemzetiségi célú felhasználás és vagyongyarapítás.
Kukumtzisz Jorgosz: szerinte csak szakjogászok, specialisták tudják eldönteni, hogy át lehet-e ruházni a
vagyont a kft-nek. Csak a törvényes lehetőség útját kéri.
Elnök: a parlament előtt van az a nemzetiségi törvény, amelyben a kisebbségek álláspontja, hogy ha
megszűnnek a nemzetiségi önkormányzatok, a vagyonuk a hozzájuk tartozó civil szervezethez kerüljön.
Kukumtzisz Jorgosz: meg kéne ragadni minden jogi lehetőséget, hogy vagyona legyen a görögöknek.
Simon István: a vásárlás célja meghatározza, hogy milyen vagyonelem lehet az ingatlan:
forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes.
Miliosz Nikolett: Nincs forgalomképes lehetőség. De előbb törzsvagyonba kell venni.
Dzindzisz Jorgosz: megkérdezi, mit jelent az, hogy forgalomképes, korlátozottan forgalomképes és
forgalomképtelen.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: a törvény erejénél fogva ez a vagyon vagy korlátozottan forgalomképes, vagy
forgalomképtelen. Nincs harmadik lehetőség. Korlátozott forgalomképesség: odaadhatja
üzemeltetésre egy cégnek, amely csak 15 év után adhatja el azt. Forgalomképtelenség: az üzemeltető
15 év után sem adhatja el. Az üzemeltetőnek évente beszámolási kötelezettsége van a közgyűlés előtt.
Dzindzisz Jorgosz: megérti Kukumtzisz Jorgosz azon félelmét, mi van, ha megszűnik az önkormányzat,
jogos a kérdésfeltevés. A nonprofit kft. nem állt elő konkrét tervvel, hogy mit szeretne építeni és
hogyan.
Elnök: javasolja, hogy cseréljék fel a két napirendi pontot:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy felcseréli a két
napirendi pont sorrendjét.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 4 igen és 8 tartózkodás szavazattal elfogadta a javaslatot.

134/2012 (XI. 20.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy felcseréli a
két napirendi pont sorrendjét.

1.) A MGOÖ Börzsöny utcai ingatlanának tulajdonjogi helyzete, különös tekintettel a nemzeti
vagyonról szóló törvényben foglaltakra

Elnök: Megtárgyalták a Jogi Bizottsággal és a szakértőkkel az ingatlan törzsvagyonba vonását. Az
alábbi határozati javaslatot terjeszti elő:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy a 2009-ben
nemzetiségi közügyek megvalósítására megvásárolt Börzsöny utcai ingatlant az önkormányzati
törzsvagyon körébe vonja, korlátozottan forgalomképes törzsvagyonná minősíti.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 13 képviselő 13 igen egyhangú szavazattal elfogadta a javaslatot.

135/2012 (XI. 20.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy a 2009-ben
nemzetiségi közügyek megvalósítására megvásárolt Börzsöny utcai ingatlant az önkormányzati
törzsvagyon körébe vonja, korlátozottan forgalomképes törzsvagyonná minősíti.

Hozzászólások:
Dzindzisz Jorgosz: nem kapott előterjesztést időben, egy ekkora horderejű dolognál.
Kukumtzisz Jorgosz: Igaza van Dzindzisznek abban, hogy előre ki kell küldeni írásban az előterjesztést.

2.) A Börzsöny utcai ingatlan elfogadott kivitelezési tervek szerinti kivitelezéséről szóló
közbeszerzési pályázat kiírása

Elnök: Az építkezést két ütemben valósítják meg, a 81/2010-es határozatban elfogadott műszaki
tartalom mellett.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Többek kérésére felolvassa az első ütemterv műszaki tartalmát (4. Melléklet)

Hozzászólások:
Dzindzisz Jorgosz és Cafaridu Polyxeni: Kérik e-mailben az ütemtervet, ezt el kellett volna küldeni.
Mikor kapták meg?
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: egy hete kapták meg az anyagot.
Elnök: a 70 millióból nem lehet kihozni az egész házat, csak azt, amit Dimitrisz felolvasott az előbb.
Miliosz Nikolett: Elég az első ütem megvalósítására a 70 millió forint? Mire lesz használható az első
ütemtervben elkészült ingatlanrész? Mekkora az időintervallum a két ütem között?
Elnök: előtér, kultúrterem, mellékhelyiségek, büfé. Rendezvényekre már használható lesz, csak nem
lesznek benne székek.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: kultúrterem, előtér lesz, majd felolvassa a műszaki tartalom ide vonatkozó
részét.
Atanasziu Alexisz: megkérdi, milyen pénzeket tudnak félretenni a jövőben.
Dzindzisz Jorgosz: mi lesz a kultúrteremmel?
Elnök: úgy épül meg, ahogy a tervben lesz. szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy két ütemben
valósítja meg a Börzsöny utcai ingatlan felújításával kapcsolatos beruházást.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 13 képviselő 5 igen, 3 és 5 tartózkodás szavazattal elfogadta a javaslatot.
A képviselők az alábbi módon szavaztak:
IGEN: Koranisz Laokratisz, Kollátosz Jorgosz, Sianos Tamás, Mokali Maria, Papakosztandi Eleni
NEM: Dzindzisz Jorgosz, dr. Kalota Ágnes, Kukumtzi Natasa
TARTÓZKODIK: Atanasziu Alexisz, Cafaridu Polyxeni, Miliosz Nikolett, Nikolaidisz Nikosz, Ondok
Lászlóné

136/2012 (XI. 20.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy két
ütemben valósítja meg a Börzsöny utcai ingatlan felújításával kapcsolatos beruházást.

Elnök: szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése elfogadja az első ütem
műszaki tartalmát, és a jogszabályi feltételeket figyelembe véve felhatalmazza az elnököt, hogy
közbeszerzési pályázatot írjon ki az első ütem megvalósítására.
A szavazás érvénytelen.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 13 képviselő 5 igen, 6 nem és 2 tartózkodás szavazattal nem fogadta el
a javaslatot. A képviselők az alábbi módon szavaztak:
IGEN: Koranisz Laokratisz, Kollátosz Jorgosz, Sianos Tamás, Mokali Maria, Papakosztandi Eleni
NEM: Cafaridu Polyxeni, Dzindzisz Jorgosz, dr. Kalota Ágnes, Kukumtzi Natasa, , Miliosz Nikolett,
Ondok Lászlóné
TARTÓZKODIK: Atanasziu Alexisz, Nikolaidisz Nikosz
Elnök: megköszöni a részvételt, bezárja az ülést.

Budapest, 2012. december 7.

Koranisz Laokratisz

Kukumtzi Natasa

Nikolaidisz Nikosz

elnök

jegyzőkönyv-hitelesítő

jegyzőkönyv-hitelesítő

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december
11. napján tartott ülésén az Önkormányzat hivatalos helyiségében (1054 Budapest, Vécsey u. 5.)
megtartott nyílt, rendes ülésén.

Jelen vannak:

Koranisz Laokratisz

Elnök

Kollátosz Jorgosz

Elnökhelyettes

Sianos Tamás

Elnökhelyettes

Atanasziu Alexisz

Képviselő

Cafaridu Polyxeni

Képviselő

Kész Józsefné

Képviselő

Kukumtzi Natasa

Képviselő

Mandzurakisz Szarandisz

Képviselő

Nikolaidisz Nikosz

Képviselő

Pancsosz Alexandra

Képviselő

Papakosztandisz Eleni

Képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Dr. Topuzidisz Dimitrisz jogi képviselő
Nagy Monika gazdasági vezető

Távol maradtak:

Bekiárisz Dimitrisz
Dzindzisz Jorgosz
Dr. Kalota Ágnes
Kanaki Elena
Kaparelisz Szpirosz
Miliosz Nikolett
Mokalisz Mária Vasziliki
Németh Barbara Erzsébet
Ondok Lászlóné
Dr. Szalimka Nafszika

Részt vevő vendégek:
Akritidu Szofia
Chatzigiannis Christos, a Görög Kultúra Háza Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
Dzovairi Polyxeni
Kukumtzisz Jorgosz, a Magyarországi Görögök Kulturális Egyesületének elnöke
Szamara Olga

Elnök: Köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet 11 fővel.
Jegyzőkönyvvezetőnek egyhangúlag Vengrinyák Editet választják.
Ezután jegyzőkönyv-hitelesítőket választanak. Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatokat:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Kukumtzi Natasa személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2012. december 11-ei ülése jegyzőkönyvhitelesítőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot.

137/2012 (XII. 11.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Kukumtzi Natasa személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2012. december 11-ei ülése jegyzőkönyvhitelesítőjének.

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Mandzurakisz Szarandisz személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2012. december 11-ei ülése jegyzőkönyvhitelesítőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot.

138/2012 (XII. 11.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Mandzurakisz Szarandisz személyét
elfogadja a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2012. december 11-ei ülése
jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Elnök: tájékoztatja a testületet, hogy írásban javasolta korábban, hogy a meghívóban kiküldött
napirend negyedik pontját ne tárgyalják, mert nem érkeztek meg időben hozzá az anyagok.
Napirend előtti felszólalók:
Kollátosz Jorgosz: Pályázati kiírásról tájékoztatja a testületet (1. Melléklet), kéri, hogy pályázzanak az
EMMI-hez a jövő évi ünnepek támogatása ügyében, szeretné, ha ez felkerülne a napirendre.
Sianos Tamás: szerinte ehhez nem szükséges a testület jóváhagyása, elég tájékoztatni őket.
Elnök, Kukumtzi Natasa: A testületnek jóvá kell hagyni a pályáztatást.
Cafaridu Polyxeni: Ezt a Kulturális Bizottságnak kellett volna előterjesztenie, véleményeznie.
Mandzurakisz Szarandisz: A rendezvények adottak, minden évben ugyanazok. Mi mást lehetne
hozzátenni? Van pályázati lehetőség, január 11-ig lehet beadni a pályázatot. A költségvetés nem lesz
több, a programok költségeit pályázati pénzekkel lehet kiegészíteni.
Elnök: javasolja, hogy vegyék fel napirendre az alábbi határozati javaslatot:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy felveszi a
napirendre az EMMI által a nemzetiségek részére kiírt, kulturális programok támogatásával kapcsolatos
pályázaton való részvétel megtárgyalását.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot.

139/2012 (XII. 11.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy felveszi a
napirendre az EMMI által a nemzetiségek részére kiírt, kulturális programok támogatásával
kapcsolatos pályázaton való részvétel megtárgyalását.

Kukumtzi Natasa: előterjesztést és határozati javaslatot küldött a Görögség Háza ügyében (2. Melléklet)
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: felolvassa Kukumtzi Natasa előterjesztését és határozati javaslatát.
Elnök: javasolja, hogy vegyék fel napirendre az alábbi határozati javaslatot:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy felveszi a
napirendre Kukumtzi Natasa javaslatát a Görögség Háza Kulturális Központ ügyében.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot.

140/2012 (XII. 11.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy felveszi a
napirendre Kukumtzi Natasa javaslatát a Görögség Háza Kulturális Központ ügyében.

Kukumtzi Natasa: szeretné, ha vízórát szereltetnének fel az önkormányzatba.
Elnök: a következő testületi ülésre terjessze elő. Felolvassa a napirendi pontokat, majd szavazásra teszi
fel őket:

1.) Pályázat kiírása hivatalvezetői munkakör betöltésére
2.) A MGOÖ bizottságainak beszámolója a 2012. évi munkájukról
3.) A 2013 évi költségvetési koncepció előterjesztése
4.) Részvétel az EMMI által kiírt, nemzetiségi kulturális programok támogatásával kapcsolatos
pályázaton
5.) A Görögség Háza Kulturális Központ ügye

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot.

141/2012 (XII. 11.) sz. határozata

1.) Pályázat kiírása hivatalvezetői munkakör betöltésére
2.) A MGOÖ bizottságainak beszámolója a 2012. évi munkájukról
3.) A 2013 évi költségvetési koncepció előterjesztése
4.) Részvétel az EMMI által kiírt, nemzetiségi kulturális programok támogatásával kapcsolatos
pályázaton
5.) A Görögség Háza Kulturális Központ ügye

1.) Pályázat kiírása hivatalvezetői munkakör betöltésére

Elnök: szavazásra teszi fel az alábbi javaslatot:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy pályázatot ír ki a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata hivatalvezetői pozíciójának betöltésére (3.
Melléklet).

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot.

142/2012 (XII. 11.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy pályázatot
ír ki a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata hivatalvezetői pozíciójának betöltésére
(3. Melléklet).

2.) A MGOÖ bizottságainak beszámolója a 2012. évi munkájukról

Elnök: Megállapítja, hogy egyik bizottság sem készített beszámolót.
Hozzászólások:
Mandzurakisz Szarandisz: Szeretné, ha a Kulturális Bizottság létszámát három főre csökkentenék, mert
a jelenlegi nagy létszám akadályozza a bizottság munkáját.
Elnök: Kérte, hogy terjessze elő a következő ülésre, mert SZMSZ-t kell módosítani hozzá.
Sianos Tamás: Nemtetszését szeretné kifejezni a bizottságok felé az elvégzett munkájuk miatt. Soha
nem adnak le írásos anyagot, és nem jelzik észrevételeiket sem, amikor az elnökség kéri véleményüket.
Nem tartja megfelelőnek a munkájukat.

3.) A 2013 évi költségvetési koncepció előterjesztése

Hozzászólások:
Nagy Monika gazdasági vezető: Körbeküldte a háromnegyed éves beszámolót (4. Melléklet), a Pénzügyi
Bizottság elfogadta a 2013-as évi költségvetési koncepciót (5. Melléklet). Várja a kérdéseket.
Kukumtzi Natasa: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadta és rendben találta a háromnegyed
éves beszámolót, és a 2013-as évi költségvetési koncepciót is, melyet elfogadásra javasolnak. A
következő javaslataik születtek:





Készüljenek a beadandó pályázatokról beszámolók, előterjesztések, illetve határozatok arról, hogy
milyen pályázatokon indul a testület.
Szeretné, ha vízórát szerelnének fel, amellyel csökkenthetnének az önkormányzat 700 ezer forinttal
megemelkedett rezsiterhén, melyet Fővárosi Görög Önkormányzattal kötött, a költségterhekről szóló
megállapodás módosítása idézett elő.
Szeretné, ha a kamara is fizetne bérleti díjat.
Cafaridu Polyxeni: A rezsiköltségben az iskola rezsije is benne van.
Elnök: az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő elfogadásra:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy elfogadja az
önkormányzat következő, 2013. évi költségvetési koncepcióját.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot.

143/2012 (XII. 11.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy elfogadja az
önkormányzat következő, 2013. évi költségvetési koncepcióját.

4.) Részvétel az EMMI által kiírt, nemzetiségi kulturális programok támogatásával kapcsolatos
pályázaton
Sianos Tamás alelnök: az EMMI minden évben kiír pályázatot a nemzetiségek kulturális
tevékenységének és működésének támogatására (korábban a Wekerle Alapítvány intézte ezt). A
pályázat leadásának határideje 2013. január 11. A www.eper.hu oldalon megtekinthetők a pályázati
kiírások. Minimum 100 ezer, maximum 500 ezer forint nyerhető, kilenc rendezvényre pályáznak. (6.
Melléklet).
Elnök: Ezek közül egy kivételével minden évben ismétlődő ünnep. A kivétel pedig Makrisz Agamemnon
Magyarországon élt szobrászművész születésének századik évfordulója lesz áprilisban, akinek a művei
országszerte megtekinthetők még mindig. Megérdemli az emléktáblát. Budán, annak a háznak a falán
szeretnének egy domborművet állítani, ahol élt. Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, az EMMI által
meghirdetett, kulturális programok és a működés támogatására kiírt pályázaton részt vesz a
mellékelt programok alapján. (6. Melléklet)

Elnök: Az V., XI. és a XII. kerület megkereste a múzeumot, ahol tárolják Makris Agamemnon azon
műveit, melyek nem kerültek kiállításra, és raktáron vannak. Találtak tizenegynéhányat. Engedélyt
kaptak arra, hogy megfelelő módon kiállítsák a műveit áprilisban. Ezért fizetni kell, de ezt az Ernst
Galéria intézi.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Kéri, döntsenek az emléktábla felállításáról az utolsó budapesti lakhelyének
falán, ahol ért. Ehhez beszerzi az I. kerületi Önkormányzat hozzájárulását.
Papakosztandi Eleni: Azt javasolja, hogy a Görögség Házának kertjében állítsanak emlékművet, és
tartsák ott a görög húsvétot.
Elnök: A munkálatok elhúzódnak a Görögség Házának felújításánál. Neki személyesen az volt az álma,
hogy Makris Agamemnon Minden halott emlékére készült fejszobrát a Görögség Háza előterében

helyezzék el. A partizánok közül több százan vannak névtelen sírokban, ezzel akkor szembesült, amikor
egy magyar MEASZ tag gyújtott gyertyát a névtelen görög síremléknél. Ha megfelelő állapotban lesz a
Görögség Háza áprilisban, és befejeződnek az első fázis felújítási munkái, akkor tarthatják majd ott a
kiállítást. Ezután az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy Makrisz
Agamemnon születésének századik évfordulója alkalmából emléktáblát állít utolsó budapesti
lakhelyén.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot.

144/2012 (XII. 11.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy Makrisz
Agamemnon születésének századik évfordulója alkalmából emléktáblát állít utolsó budapesti
lakhelyén.

5.) A Görögség Háza Kulturális Központ ügye
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Felolvas egy határozati javaslatot:
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata támogatja, hogy a Magyarországi Görögök
Kulturális Egyesülete (Syllogos), mint a Nonprofit Kft. egyik alapítója, saját költségén ügyvédi irodát bíz
meg jogi szakvélemény elkészítésére a Börzsöny utcai ingatlan és a beruházásra szánt elkülönített
pénzeszközök átadására. Az elkészült szakvéleményt követően a közgyűlés napirendre tűzi a
vagyonátadás kérdését. Határidő: 2013. január 15.
Hozzászólások:
Cafaridu Polyxeni: Az előző ülésen azt mondták, hogy nem lehet átadni ezeket. Sántít a kormányhivatal
véleménye? Miért a Syllogos kér szakvéleményt? Mi köze a testületnek a Syllogos döntéséhez? A
kormányhivatal megállapítása szerint anullálódott az ingatlan és a pénzösszeg átadása.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Ez egy lehetőség adása szakmai vélemény kérésére, hogy megtudják,
kimerítettek-e minden lehetőséget. Megvizsgálják, hogy a 2010-es megállapítás megáll-e a mai
környezetben. A szakmai vélemény független, és megismerhető mindenki számára. A Syllogos a saját
költségén bízza meg az ügyvédi irodát, adjanak erre lehetőséget, hiszen társak a Nonprofit Kft-ben. A
kormányhivatal csak javaslatot tett.
Elnök: A kormányhivatal nem anullált semmit, azt írta, hogy forduljanak a versenyhivatalhoz.

Atanasziu Alexisz: szerinte ez idő, és költségpocsékolás.
Elnök: Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata támogatja, hogy a Magyarországi Görögök
Kulturális Egyesülete (Syllogos), mint a Nonprofit Kft. egyik alapítója, saját költségén ügyvédi irodát bíz
meg jogi szakvélemény elkészítésére a Börzsöny utcai ingatlan és a beruházásra szánt elkülönített
pénzeszközök átadására. Az elkészült szakvéleményt követően a közgyűlés napirendre tűzi a
vagyonátadás kérdését. Határidő: 2013. január 15.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 10 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta a javaslatot.
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A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata támogatja, hogy a Magyarországi Görögök
Kulturális Egyesülete (Syllogos), mint a Nonprofit Kft. egyik alapítója, saját költségén ügyvédi
irodát bíz meg jogi szakvélemény elkészítésére a Börzsöny utcai ingatlan és a beruházásra szánt
elkülönített pénzeszközök átadására. Az elkészült szakvéleményt követően a közgyűlés
napirendre tűzi a vagyonátadás kérdését. Határidő: 2013. január 15.

Elnök: Tájékoztatja a közgyűlést, hogy december 14-én autóbusz indul Bécsbe Theodorakis
koncertjére. Kérte a testület tagjait, hogy december 15-én 13 órától az Actor hotelben
közmeghallgatás lesz.
Sianos Tamás: Emlékezteti a testületet, hogy a közmeghallgatás közgyűlésnek számít, ezért
szavazóképesnek kell lenni, hogy érvényes legyen. Kéri, hogy mindenki jelenjen meg.
Elnök: Megköszöni a részvételt, és bezárja az ülést.

Budapest, 2012. december 13.
Koranisz Laokratisz
elnök

Kukumtzi Natasa
jegyzőkönyv-hitelesítő

Mandzurakisz Szarandisz
jegyzőkönyv-hitelesítő

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december
15. napján tartott Közmeghallgatásán, az Actor Hotelben (1094 Budapest, Viola u. 10-14.) megtartott
nyílt, rendes ülésén.

Jelen vannak:

Koranisz Laokratisz

Elnök

Kollátosz Jorgosz

Elnökhelyettes

Sianos Tamás

Elnökhelyettes

Kukumtzi Natasa

Képviselő

Nikolaidisz Nikosz

Képviselő

Pancsosz Alexandra

Képviselő

Papakosztandisz Eleni

Képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Dr. Topuzidisz Dimitrisz jogi képviselő
Nagy Monika gazdasági vezető

Távol maradtak:

Atanasziu Alexisz
Bekiárisz Dimitrisz

Cafaridu Polyxeni
Dzindzisz Jorgosz
Dr. Kalota Ágnes
Kanaki Elena
Kaparelisz Szpirosz
Kész Józsefné
Miliosz Nikolett
Mokalisz Mária Vasziliki
Németh Barbara Erzsébet
Mandzurakisz Szarandisz
Ondok Lászlóné
Dr. Szalimka Nafszika

Vendégek:
A görögség érdeklődő tagjai

Elnök: Üdvözli a megjelenteket, külön köszönti Nagy Monika gazdasági vezetőt és dr. Topuzidisz
Dimitrisz jogi képviselőt. Bejelenti, hogy a testület hét fővel nem határozatképes. Sajnálatát fejezte ki a
távolmaradásuk miatt, és kiemelte, hogy a tiszteletdíjra viszont igényt tartanak. Tájékoztatja a
jelenlévőket, hogy a testület az éves munkaterv alapján dolgozik, ennek alapján határozzák meg az
ülések napirendjét. Az idén 15-ször ülésezett a testület, az üléseken max. 14 fő vett részt a 21-ből,
összesen 145 határozatot hoztak. A legfontosabb témák az alábbiak voltak:
Görögség Háza: 2008 óta 118 határozatot hoztak vele kapcsolatban. Sok kritikát kaptak, hogy nem
csináltak semmit. Az eredeti cél az volt, hogy az ingatlan megvásárlása után a cél az volt, hogy a
Syllogosszal közösen alapított nonprofit kft. működésének keretein belül történjen meg a felújítása. Ez
sajnos nem valósulhatott meg, ami nemcsak a felújítási munkálatokat lassította le, hanem
megmérgezte az önkormányzat és a Syllogos kapcsolatát. Küldött a Syllogosnak egy levelet, melyben
kifejtette a véleményét, ezt megtárgyalták egy Syllogos ülésen is, majd megállapodtak abban, hogy
újra utánajár annak a Syllogos, megbízva egy új, szakértő ügyvédi irodát, hogyan lehet törvényes úton
a közös alapítású nonprofit kft-n keresztül felújítani a Görögség Házát. Ennek határideje 2013. január
15. Addig, míg ennek utána nem járnak, nem tudják folytatni a munkát.
Üdvözli Papalexisz Kosztaszt, Beloiannisz polgármesterét. Elmondta, hogy közösen megmentették az
iskolát. Két éves munkával elérték, hogy a beloianniszi általános iskola fenntartói jogát átvegye az
önkormányzat. Az iskola kétnyelvű nemzetiségi iskolaként működik szeptembertől felmenő
rendszerben. Erről a két nagy témáról szeretett volna beszámolni.

A 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola helyzetéről is beszél. Elmondja, hogy a vidéki
telephelyek közül Miskolcon és Pécsett nehéz megoldani az oktatást, nincs elég tanár. A görög állam
az idén nem küldött tanárokat, annak ellenére sem, hogy megígérték. Most csak két tanár, Theodosia
Chatzievgenaki és Sofia Pipitsouli tanít itt, mint Görögországból kihelyezett pedagógus. Az
iskolaelőkészítőben Ikonomu Szofia és Pipitsouli Sofia tanítanak.
A Magyarországi Görögök Kutatóintézetét Fokasz Nikosz vezeti, aki minden évben benyújtja
munkatervét, melynek elfogadásáról a testület dönt.
Az ortodox egyházzal viharos volt a kapcsolatuk Michail metropolita ideje alatt, de az új metropolita,
Arsenios sokkal nyitottabb feléjük, mivel elérték, hogy az új metropolita nemcsak az ortodoxia
gyermekeinek nevezi a görög közösséget, hanem barátainak, függetlenül attól, hogy miben hisznek.
Az Ellinismos újság havonta jelenik meg, azt is sok kritika éri, jobbról és balról is, ő megpróbál középen
megmaradni. A főszerkesztő, Voula Avgouropoulou nagyon jó munkát végez. Sokat javult a lap
színvonala. Cenzúrázni nincs joga, és ahhoz se, hogy ne jelentessen meg olyat, amivel nem ért egyet.
Csak a helyesírási hibákat javítják ki. Az újságnak új tördelője van, egy rendkívül ügyes görög
fiatalember, Ioannis Karydis.
Ünnepek: igyekeznek megünnepelni a nemzeti ünnepeket, és részt venni a vidéki ünnepségeken is.
Költségvetés, gazdaság: Bemutatja Nagy Monikát, az új gazdasági vezetőt. Elmondta, hogy az
interneten, az önkormányzat honlapján megjelenik minden jegyzőkönyv, ahonnan tájékozódni lehet az
önkormányzatban zajló eseményekről. 2004 óta ugyanannyi támogatást kap az önkormányzat a
magyar államtól, tehát ugyanabból a keretből kell gazdálkodniuk, az élet viszont megdrágult azóta.
Pályázatokon kell részt venniük, hogy megvalósítsák programjukat.
Tegnapelőtt fogadta őket először az új köztársasági elnök, Áder János. Ott volt mind a 13 kisebbség.
Megkérdezték őt a régi ígéretükről, miszerint minden kisebbségnek lesz parlamenti képviselete. A
válasz az volt, hogy 45 ezren kellene lennie minden kisebbségnek a parlamenti képviselethez. Hol
találjanak ennyi görögöt Magyarországon?
Nyári táborozás: kéri, hogy a következő évben jelentkezzenek minél többen a görögországi anyanyelvi
táborozásra.
Várja a kérdéseket, és átadja a szót a gazdasági vezetőnekNagy Monika gazdasági vezető: bemutatkozik, elmondja, hogy augusztus végétől tölti be ezt a posztot.
A héten számoltak be a képviselőtestületnek az első háromnegyed éves gazdálkodási adatokról. Július
1-jétől átvették a Beloianniszi Általános Művelődési Központ fenntartói jogát, amihez egy óvoda, egy
általános iskola és egy könyvtár tartozik. Velük együtt összesen 113 millió forintból gazdálkodik az
önkormányzat. Ebből az önkormányzat és hivatala majdnem 45 millióból, a kutatóintézet 12,5
millióból, a 12 Évfolyamos Kiegészítő Iskola majdnem 28 millióból, és a beloianniszi ÁMK normatív
támogatása 27,5 millió forint erre az évre. Jövőre is maradnak ezek a számok, kivéve a Beloianniszi
ÁMK-t, ami egész évben az önkormányzat fenntartása alatt fog működni, és így majdnem 60 millió
forint lesz a normatív támogatása. Az első háromnegyedévi gazdálkodás nagyon kiegyensúlyozott volt.
A bevételek 75%-a teljesült, azaz pont a háromnegyede, a kiadásoknak pedig a 71%-a, ami kis
megtakarítást jelent.
Sianos Tamás elnökhelyettes: tájékoztatja a testületet, hogy az önkormányzat, illetve a hivatal éves
bevétele 45 millió forint. Ebből személyi juttatások és járulékok összesen 27 millió. Tehát ennyi megy el
tiszteletdíjakra. Általában 10-11 fő vesz részt a testületi üléseken, akik nincsenek itt, máskor sem
szoktak itt lenni, ugyanakkor tisztességtelenül felveszik a tiszteletdíjat, aminek a megvonását sajnos

nem engedélyezi a törvény, csak abban az esetben, ha valaki egy éven át folyamatosan nem vesz részt
az ülésen, és akkor is csak a 25%-át. A tiszteletdíja adható, ha a testület megszavazza.
Elnök: elmondja, hogy az önkormányzat jogi ügyeiért dr. Topuzidisz Dimitrisz jogi képviselő, a kulturális
eseményekért Kollátosz Jorgosz elnökhelyettes, míg a gazdasági ügyekért Sianos Tamás elnökhelyettes
felel. Tehát nem egyedül dolgozik, hanem megosztják a munkát. Átadja a szót Kollátosz Jorgosznak.
Kollátosz Jorgosz elnökhelyettes: üdvözöl mindenkit, külön köszönti Papalexisz Kosztaszt, Beloiannisz
polgármesterét és Kukumtzisz Jorgoszt, a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának
elnökét. Ismerteti az éves programtervezetet (1. Melléklet).
Elnök: elmondja, hogy jövőre rendeznek egy szoborkiállítást Memos Makris emlékére, és miközben
gyűjtötték hozzá az anyagokat, találtak 15-16 olyan szobrot, melyek sose voltak kiállítva. Ezt a kiállítást
áprilisban, Makrisz Agamemnon születésének 100. évfordulója alkalmából szeretnék megrendezni. Az
előző testületi ülésen, ahol 11 fő volt jelen, egyhangúan megszavazták, hogy a szobrászművész
domborművét elhelyezzék annak a budai háznak a falán, ahol élt.
Kollátosz Jorgosz elnökhelyettes: folytatja beszámolóját, elmondja, hogy az OHI nemzeti ünnepet az
idén a RAM-ban fogják megrendezni, melyet sikerült ingyen megszerezni, ahová Thesszáliából
szeretnének zenekart hívni.
Prodromidisz Nikosz: sajnálja, hogy ilyen kevesen vannak itt a testületből, szerinte így nem lehet
dolgozni, mert ha csak ennyien vannak, jobb, ha feloszlik a testület. Tiszteletlenség a testület részéről,
ha nem jönnek el.
Szkevisz Theodorosz: Prodromidisz Nikosz sületlenséget mondott. A testület a törvény alapján 13 fő
alatt megszűnik. Nikosz ne kérje, hogy szűnjön meg az önkormányzat, inkább segítse a munkájukat.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz jogi képviselő: átveszi a szót. Folytatja az elnök beszámolóját azzal, hogy az
idén 13 testületi ülést tartottak az 5 tervezett üléssel ellentétben, ebből 3 volt rendkívüli. Átlagban 1415 fő vett részt az üléseken. A legfontosabb kérdésekben mindig egységesen döntöttek, melyek az
alábbiak voltak: a költségvetés, a beloianniszi általános iskola átvétele, és a Görögség Háza, amivel
még adósok a görög közösségnek. Elmondja, hogy a 13 nemzetiségnek van egy közös fóruma, az
ONÖSZ, melyben jelenleg a horvátok elnökölnek. A parlamentben is egységesen lépnek fel. Például
tegnapelőtt is volt egy ülés a görög nyelvű tankönyvek kiadásával kapcsolatban, hiszen abból jóval
kevesebb kerül kiadásra, mint az átlagos tantárgyak tankönyveiből. Sok munkájuk van, jogi,
törvényhozási, amiről nem esik sokszor szó. A nemzetiségi jogszabályok módosításával és
elfogadásával kapcsolatos törvényhozási napokra mindig meghívták a nemzetiségeket is, ahol
tanácskozási joggal részt vehettek a parlament ülésein, amin részt is vettek. A testület munkáját az
SZMSZ-ben megjelölt bizottságok segítik. A legfontosabb a Pénzügyi Bizottság, amely kötelező, ők
véleményezik a gazdasági vezető munkáját. A többi bizottság felállítása önkéntes. Van még a Jogi
Bizottság, és a Kulturális és Oktatási bizottság, hozzá tartoznak a leglátványosabb szervek és
események, az iskola és az ünnepek.
A Kormányhivatal átfogó vizsgálatot végzett az önkormányzat működésével kapcsolatban 2007-2011
között, amely a korábbi testület munkáját is érintette. Az általuk tett negatív megállapításokat azóta
már kiküszöbölték, és az önkormányzat működését jónak értékelték. A testület munkáját tehát
szakmailag kontrollálja a Kormányhivatal, ahová az összes jegyzőkönyvet 15 napon belül be kell
küldeni. Visszavonattak néhány olyan határozatot is, amely a törvényhozás szellemével ellentétes volt,
néhány ezek közül a Görögség Háza projektet is érintette. Az önkormányzatnak különféle bírósági
ügyei vannak folyamatban:


Kanaki Lefter munkaügyi bírósági pere, amelyben még nincs ítélet





A Magyar Nemzetben megjelent újságcikk miatt büntetőjogi eljárást kezdeményezett az elnök,
rágalmazási pert indított, amelyet egyelőre felfüggesztett a PKKB egy másik folyamatban lévő ügy
miatt
A Magyar Nemzetben megjelentetett cikk értelmi szerzői az ügyészségen is panaszt tettek hűtlen
kezelés miatt, ebben az ügyben is folyik a vizsgálódás, meghallgattak 8-9 képviselőt és a gazdasági
vezetőt. Eddig nem találtak semmi olyat, ami megalapozná ezt a gyanúsítást.
Elnök: elmondja, hogy azért fordultak az ügyészséghez Kanaki Lefter és Kaparelisz Szpirosz, mert úgy
gondolták, hogy az elnök sikkasztott pénzt az önkormányzatból. Konkrétan néhány számláról van szó,
amik közül egyik a húsvéthoz kapcsolódik. Elmondta, hogy hivatalvezetőt is kell választaniuk, erre
pályázatot is hirdettek.
Zgurali Vasziliki: elmondja, hogy a miskolci görög kisebbség elnöke volt, és mindig foglalkoztatta az
iskola dolga. A gazdasági vezetőtől kérdezi, hogy a vidéki iskoláknak van-e külön helyük a
költségvetésben, hogyan tudják támogatni ezeket, és hány helyen működik vidéken görög iskola. A
másik kérdését Kollátosz Jorgoszhoz intézi. 2008-ban egy emlékművet avattak a második görög
diaszpóra emlékére. Úgy gondolja, nincs kellőképpen felkarolva és támogatva az emlékmű
megmaradása. Ehhez hasonló emlékmű nem épült még Magyarországon.
Nagy Monika gazdasági vezető: elmondja a vidéki iskolákról, hogy milyen telephelyeken működnek:
Miskolc, Százhalombatta, Tatabánya, Beloiannisz, Szeged, Pécs, Dunaújváros. Ezek nem önállóan
gazdálkodnak, a költségvetésből kapnak összegeket. Ha szükségük van valamire, bejelentik az igényt
rá, a működési költséget támogatják.
Kollátosz Jorgosz elnökhelyettes: elmondja, hogy a testület egyik tagja a mostani miskolci elnök, Ondok
Lászlóné, megbeszéli vele majd, hogy mit tehetnének. Javasolni fogja, hogy évente kétszer koszorúzzák
meg.
Georgiu Márta: szerint sokan csak a pénzért dolgoznak a testületben, ha görögnek éreznék magukat,
ingyen is vállalnák a testületi tagságot. Szerinte nincsenek vidéki képviselők az országos testületben.
Elnök: Vaszilikinek válaszolva elmondja, hogy Vasziliki is dolgozott az önkormányzatban, és tudja, hogy
a bejelentett gyerekek után fejkvótát kap az iskola. Megszavazták, hogy a vidéki iskolák kiadásait az
országos önkormányzat fizeti (fűtés, villany, takarítás, Mikulás ünnepség stb.)
Georgiu Kosztandina: elmondja, hogy Pécsett jelenleg nincs görög nyelvtanítás. Mire lenne szükség,
hogy ez ott is folytatódjon?
Elnök: nem küldenek tanárt Görögországból, nincs elég tanár.
Akritidu Szofia: pontokba szedve tette fel a kérdéseit:











A Görögség Házát minél hamarabb fel kell építeni, mert mindenki ezt szeretné.
Könyvtár: Miért nincs könyvtárosa az önkormányzatnak?
Kutatóintézet: őt nem érdekli Bibó István munkássága görögül, azt szeretné, ha a második görög
diaszpórával foglalkozó könyvek jelennének meg.
Ellinizmosz újság: szerinte csak a mennyiséget nézik, nem a minőséget. Miliosz Nikolett és Katalin
magyarul írnak az újságba, amit aztán lefordítanak görögre, ami dupla kiadás, viszont az ő cikkeit, amit
ingyen ír, nem jelentetik meg.
Iskola: nincs ellenőrzés. A Zuglói Hajós Alfréd iskolában folyó görögtanítást dicséri, ahol a gyerekek
száma 8-ról 22-re emelkedett. Partics Krisztina tanít ott, miért nem teszik meg a 12 Évfolyamos
Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola igazgatójának?
A bizottságok nem csinálnak semmit. Szükség lenne egy kegyeleti bizottságra is.
Óvoda: nincs jó helyszínen, a második emeleten van, nincs lift, és nem lehet parkolni sem ott.







Ünnepek: nincsenek összehangolva, egyszer itt, egyszer ott vannak.
Húsvét: miért ünnepelték tavaly külön, két helyen is?
Szerveztek a XIX. kerületben egy tüntetést a Kemal szobor felavatása ellen, de nagyon kevesen vettek
részt.
Zeneiskola: van vagy nincs? Szerinte nincs.
Az idén miért nem volt mikulás és nyugdíjas ünnep?
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: elmondja, hogy minden temetésre elmennek, amelyről értesülnek időben.
Mondjon példát az ellenkezőjére Akritidu Szofia, ha tud. Ha több temetés van egy napon, megosztják a
munkát.
Akritidu Szofia: nem mentek el egy érdi temetésre.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: senki nem értesítette őket.
Kollátosz Jorgosz: elmondja, hogy a könyvtárba nem jár senki. Régebben is csak egy ember járt, Alevra
Anna hordta a könyveket édesapjának. Ami az újságot illeti, Szofia nem tiszteli az újságírókat. A
többször visszatérő újságok címzettjét törlik a listáról. Minden temetésre, amiről tudnak, elmegy valaki
a testületből, vezetőségből, és koszorút is visznek. Az óvoda nagyon jó helyen fekszik, könnyen
megközelíthető tömegközlekedéssel, ne menjenek autóval. Helyesli azt a megjegyzését, hogy miért
ünneplik külön a húsvétot. Az OXI ünnepeket vidéken is megrendezik. Ami a zeneiskolát ismeri, tanév
elején meghirdetik a hangszereket az újságban, és ahány gyerek jelentkezik, annyinak tartják az órákat.
Van buzuki, gitár, basszusgitár, dob, klarinét, ének. Tavaly a vállalkozók pénzéből és az önkormányzat
pénzéből lett megrendezve a mikulás ünnep.
Elnök: az idén a helyi önkormányzatok szerveztek mikulás ünnepet. Az óvoda helyszínét az V. ker.
Görög Önkormányzat biztosítja ingyen, ami nem óvoda hivatalosan, hanem iskola előkészítő, melynek
tanárát az önkormányzat fizeti. Aki ezzel nincs megelégedve, találjon ingyen egy jobb helyszínt.
Szerinte mindenki addig nyújtózkodjon, ameddig a takarója ér.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: elmondja, hogy az államkincstár ellenőrzi, mire költik el a pénzt. A helyi
önkormányzatoknak is megvan a lehetőségük, hogy pályázati úton szerezzenek pénzt a költségvetésük
kiegészítésére.
Elnök: elmondja, hogy Grassmagier Ferenc az idén 10.000 Ft-ot adott a görögség háza felépítésére.
Megköszönte ezt a gesztust. Ez szerinte azt jelenti, hogy van még remény.
Kyriakidou Magda: a jövő évi programokról kérdezte, mikor és hol lesznek megtartva. Egy esetben sem
hallotta, hogy a görögség házában tartanának rendezvényt. Mikor lesz kész? Jó lenne, ha ott tarthatnák
az októberi ünnepet.
Kollátosz Jorgosz: mihelyt felépül a görögség háza, az első rendezvényt ott fogják megrendezni.
Elnök: elmondja, hogy december 10-én a Syllogos testülete arról határozott, hogyan tudnák azokat a
nehézségeket áthágni, melyek a tulajdonjog átvitelével és a pénzösszeg átutalásával kapcsolatosak a
nonprofit kft. számára. Május óta 6-7-szer tették fel napirendre a görögség háza ügyét. Nem könnyű
dönteni, mert a törvények megkötik a kezüket. Ha aláírja a pénzátutalást egy olyan cégnek, amelyben a
Syllogos a tulajdonos 90 %-ban, az a Syllogos, amelynek nincs vagyona, csak adóssága, akkor azok a
személyek, akik már korábban is megtették, biztos, hogy az ügyészséghez fordulnának azonnal,
melynek következményében az elnököt is felelősségre vonnák, és az ingatlant is elveszítenék. A MGOÖ
testülete december 11-ei ülésén arról határoztak, hogy 2013. január 15-ei határidővel támogatják a
Syllogosnak azt a törekvését, hogy kikérje egy ügyvédi iroda szakvéleményét arról, van-e megoldás a
pénz átutalására a nonprofit kft-nek.

Kukumtzisz Jorgosz, a Syllogos elnöke: azt kéri, hogy legalább a húsvétot a görögség házában tartsák.
Elnök: azt válaszolja, hogy nincs kőbe vésve, hol lesz a húsvét. Ha addigra a feltételek adottak lesznek,
lehet a görögség házában is. Szeretné, ha a Makrisz Agamemnon emlékére szervezett ünnepség is ott
lenne. Elmondta, hogy három eljárás is folyik ellene, és ez nagy óvatosságot igényel. A testület fogja
eldönteni.
Kukumtzisz Jorgosz: szerint nincs összefüggés a kettő között. Senki nem akarja börtönbe vinni.
Sianos Tamás alelnök: Kyriakidou Magdinak válaszolva elmondja, hogy ha január 15-éig Kukumtzisz
Jorgosz olyan anyaggal áll elő, miszerint biztosítani tudja, hogy az épületet átadhatják a nonprofit
kft.nek, akkor meg lesz az akarat a testület részéről, hogy megpályáztassák a kivitelezési tervet, és a
rendelkezésre álló hetven millióból olyan helyzetbe lehet hozni az épületet, hogy ott meg tudják
tartani az ünnepeiket.
Prodromidisz Nikosz: elmondja, hogy az előző négy évben testületi tag volt. Sianos Tamás is hozott egy
ügyvédet, aki elmondta, mit lehet csinálni a görögség házával, hogy lehet átvinni a kft-be. Emiatt
alakult meg a nonprofit kft., 90 és 10 %-os tulajdonosi arányban. De mégse történt semmi. Kiadtak
500.000 Ft-ot akkor erre. Most megint kiadnak erre pénzt? Ő négy év alatt egyszer hiányzott testületi
ülésről. Ami itt megy, szégyen. Mi van azzal a pénzzel, amit Kanaki Eleni elvitt?
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: elmondja, hogy nem Sianos Tamás hozta az ügyvédet. A jegyzőkönyveket két
hitelesítő írja alá,ezek közokiratok. Ezeket kellene Prodromidisz Nikosznak elolvasnia, hogy megtudja
az igazságot.
Elnök: kérte, hogy fejezzék be, és kezdjék el vetíteni a demokratikus hadseregről szóló filmet.
Nitsiou Angéla: Mit tudnak a Kanaki Elena által ellopott pénzről?
Elnök: Nyomozati szakaszban van az ügy, Kész József, beloianniszi lakos jelentette fel. Ő maga, mint
elnök javasolta a testületnek, hogy tegyenek büntetőfeljelentést. A GIE-s képviselők többségi
ellenszavazata miatt a testület elállt a feljelentéstől. Az ő budapesti és Szkevisz Theodorosz országos
elnöksége alatt a tiszteletdíjukat a görögség házába adták. Tízmillió forint csak tiszteletdíjakból gyűlt
össze. A testület mégsem szavazta meg a feljelentést.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: elmondja, hogy ez egy alapítvány pénze. Az alapítványnak kellene feljelentést
tenni, mert ő a károsult, ők tudták, mi folyik ott.
Szkevisz Theodorosz: helyesen beszélt az elnök és az ügyvéd úr. Kanaki Elena mint titkár, kezelte a
pénzt, és aláírási joga neki, Raptisz Jannisznak és Psarogiannis Thomasnak volt. Kanaki Elena húszmillió
forintot négy részletben vett ki. Kettőn az ő, kettőn pedig Raptisz aláírása szerepel. Lehet, hogy Raptisz
aláírt egy üres utalványt, és ezt használta fel Eleni, ezt nem lehet tudni, majd kiderül. Jorgosz azt
mondja, hogy 60 millió forint bevétele volt a pénztárnak, ebből 17 millió kiadás volt, a többinek benne
kéne lennie. Tehát még 13 millió holléte kérdéses. Ők mint kuratórium, megpróbálták jóindulatúan
meggyőzni Kanaki Elenát, hogy adja vissza a pénzt. Ő megígérte először, hogy szeptember 1-jéig, majd
hogy 30-áig visszaadja a pénzt. Ugyanakkor beismerte a kuratórium előtt, hogy elvette a pénzt, és
megígérte, hogy vissza fogja adni. A kuratórium, Kész József V. kerületi Rendőrkapitányságon tett
feljelentése után szintén feljelentést tett a XIII. kerületi Rendőrkapitányságon. Az alapítónak mindig van
felelőssége a kuratórium felé, elküldheti a tagjait, ha nem végzik jól a munkájukat. A büntetőper
meglesz, de utána polgári pert kell majd indítani a pénz visszaszerzéséért. Tájékoztatta a jelenlévőket,
hogy Kanaki Elena az ellopott pénzösszegen kívül milliókat kért kölcsön magánszemélyektől, melyet
aztán nem adott vissza.

Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Akritidu Szofia a Kemál szobor elleni tüntetésről szóló felvetésére válaszolva
elmondta, hogy a követség nem támogatja az ilyen jellegű tüntetéseket. Nem akarnak diplomáciai
öngólt lőni.
Elnök: szintén elmondta, hogy tárgyaltak az örmény elnökkel arról, hogy mit tehetnek, és
megállapodtak abban, hogy a testület elé terjesztik az ügyet, de botrányt nem akarnak. Kispest
testvérváros lett Isztambul egyik kerületével. Ez a kispesti önkormányzat ügye, erőszakos úton nem
léphetnek közbe. Ezután bezárta az ülést, és megköszönte a jelenlévők részvételét. Tájékoztatta a
jelenlévőket az újabb halálesetekről.
Sianos Tamás: szintén megköszöni mindenki jelenlétét.
Papalexisz Kosztasz Beloiannisz polgármestere: megköszöni az elnökség 2012-ben Beloiannisz falu
jövőjével kapcsolatosan végzett munkáját. Amikor először megjelent itt polgármesterként 2010-ben, a
falu a csőd szélén volt 75 milliós forint adóssággal, ez 2011-ben 63 millióra csökkent, 2012-re 42, és
most bejelenti, hogy 2012. december 31.-re Beloannisz adósságállománya megszűnt. A bejelentést
taps fogadta. Elmondja, hogy sokat dolgozott az ő testületük is, náluk tiszteletdíj nélkül. Ebben a
gazdasági fellendülésben nagy szerepet játszott, hogy az intézmények fenntartásának a terhét a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata levette a vállukról. Ez egy olyan döntés volt, ami
legalább olyan horderejű, mint a görögség háza kérdése. Ez az elnökség 2012-ben már letett valamit
az asztalra. 2013-ban majd leteszi a görögség háza ügyét is az asztalra, és akkor egy nagyon jó ciklust
tud majd maga mögött. A beloiannisziak nevében boldog ünnepeket és szerencsésebb boldog új
esztendőt kíván mindenkinek.
Sianos Tamás és Kollátosz Jorgosz: megköszönik a részvételt és boldog ünnepeket kívánnak
mindenkinek.
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