JEGYZŐKÖNYV

Készült a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13.
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 (20,25-kor
távozott)

Képviselő

Dr. Szalimka Nafszika

Képviselő

Kaparelisz Szpirosz (18,15-kor
érkezett)

Képviselő

Kész Józsefné

Képviselő

Kukumtzi Natasa

Képviselő

Mandzurakisz Szarandisz (20,07-kor
távozott)

Képviselő

Miliosz Nikolett

Képviselő

Mokalisz Mária Vasziliki (19,50-kor
távozott)

Képviselő

Németh Barbara Erzsébet

Képviselő

Nikolaidisz Nikosz

Képviselő

Ondok Lászlóné

Képviselő

Pancsosz Alexandra

Képviselő

Papakosztandisz Eleni (20,16-kor
távozott)

Képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Dr. Topuzidisz Dimitrisz jogi képviselő
Nagy Monika gazdasági vezető
Dr. Takács Imre könyvvizsgáló
Fokasz Nikosz, a Magyarországi Görögök Kutatóintézetének igazgatója

Távol maradtak:
Atanasziu Alexisz
Dzindzisz Jorgosz
Dr. Kalota Ágnes
Kanaki Elena

Részt vevő vendégek:
Bedécs Mária, Székely Csaba, a Csillagfalú Közhasznú Egyesület képviselői
Akritidu Szofia
Chatzigiannis Christos, a Görög Kultúra Háza Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
Dzovairi Polyxeni
Kukumtzisz Jorgosz, a Magyarországi Görögök Kulturális Egyesületének elnöke

Elnök:

Üdvözli a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet 17 fővel. Tájékoztatja a résztvevőket az
elmúlt két hónapban elhunyt görög honfitársakról. Egy perces néma felállással tisztelegtek az
emléküknek. (görögül)
Dr. Topuzidisz Dimitrisz lefordítja magyarra az elhangzottakat a vendégek számára.
Elnök: tájékoztatja a testületet a beérkezett levelekről:



Kariatidák programja
Akritidu Szofia levele arról, hogy szervezzenek látogatást Tótkomlósra, ahol sokan éltek
gyerekkorukban nevelőszülőknél. Ehhez kéri az önkormányzat támogatását.
Ezután kérte, hogy válasszanak jegyzőkönyvvezetőt és hitelesítőket. Vengrinyák Editet javasolja
jegyzőkönyv-vezetőnek. Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Vengrinyák Edit személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. február 13-ai ülése jegyzőkönyv-vezetőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 16 képviselő egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot.

1/2013 (II. 13.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Vengrinyák Edit személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. február 13-ai ülése
jegyzőkönyvvezetőjének.

18,15-kor megérkezett Kaparelis Spyros.

Ezután hozzálázzak a hitelesítők megválasztásához. Kollátosz Jorgosz és Kukumtzisz Natasa
jelentkeznek, az elnök szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatokat:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Kollátosz Jorgosz személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. február 13-ai ülése jegyzőkönyvhitelesítőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 17 képviselő 16 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta a javaslatot.

2/2013 (II. 13.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Kollátosz Jorgosz személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. február 13-ai ülése jegyzőkönyvhitelesítőjének.

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Kukumtzi Natasa személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. február 13-ai ülése jegyzőkönyvhitelesítőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 17 képviselő 14 igen és 3 tartózkodás szavazattal elfogadta a javaslatot.

3/2013 (II. 13.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Kukumtzi Natasa személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. február 13-ai ülése jegyzőkönyvhitelesítőjének.

Elnök: Akritidu Szofia levelével folytatja, aki a tótkomlósi látogatásra kér támogatást, ahol a görög
menekült gyerekek találtak nevelőszülőkre. A látogatás költsége 177.800 Ft lenne, melynek felét a
Fővárosi Görög Önkormányzat állná. Határozni kell, hogy felvegyék-e a napirendre.
Nagy Monika gazdasági vezető: megjegyezte, hogy nehéz helyzetben van az önkormányzat anyagilag,
csak 400 ezer van félretéve az idén támogatásra, ebből 100 ezer már elment a beloianniszi Vaszilópita
támogatására.
Elnök: folytatja a tájékoztatót. Elmondja, hogy a Nikosz Beloiannisz Általános Iskola 34 millió forintot
nyert pályázaton berendezésekre. Tájékoztatta a testületet, hogy egy nemzetközi konferenciára kaptak
meghívót a Kalyi Jag egyesülettől, ahol Diószegi Györggyel együtt fog részt venni az elnök. Javasolja,
hogy a vendégek szót kapjanak:

A MGOÖ közgyűlése megadja a szót az ülésen jelen lévő és felszólalni kívánó vendégeknek.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 17 képviselő egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot.

4/2013 (II. 13.) sz. határozata

A MGOÖ közgyűlése megadja a szót az ülésen jelen lévő és felszólalni kívánó vendégeknek.

Elnök: folytatja beszámolóját, elmondja, hogy kaptak egy levelet a Görög Kommunista Párt
Magyarországi Barátaitól, akik kérik, hogy szavazzanak támogatást, szolidaritást a görög dolgozó
osztálynak. Kérte, vegyék fel a napirendre. (görögül).
Kaparelis Spyros: kérte, hogy az ülés magyarul folyjék tovább.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: azt mondta, hogy majd ő fordítani fog. Elmondta, hogy a kormányhivatali
állásfoglalás szerint meg kell szavazni, hogy a jegyzőkönyv magyarul íródjon, máskülönben, ha az
anyanyelvükön folyik a közgyűlés, mindkét nyelven elő kell terjeszteni a jegyzőkönyvet 15 napon belül.
Az alábbi határozati javaslatot teszi:

A MGOÖ közgyűlése úgy határoz, hogy a mai ülésről a jegyzőkönyv magyar nyelven készüljön.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 17 képviselő egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot.

5/2013 (II. 13.) sz. határozata

A MGOÖ közgyűlése úgy határoz, hogy a mai ülésről a jegyzőkönyv magyar nyelven készüljön.

Elnök: nem testületi határozatot kér, csak egy szolidaritásvállalást a görög néppel.
Kaparelis Spyros és Fokasz Nikosz: szerintük ez politika, elköteleződés egy párt felé. Javasolja Fokasz
Nikosz, hogy magánszemélyként fejezzék ki szolidaritásukat.
Elnök: kéri, hogy kézfelemeléssel fejezzék ki szolidaritásukat.

A MGOÖ testülete 8 igen 7 tartózkodás szavazattal kifejezte szolidaritását a görög nép iránt.
Két fő nem vett részt a szavazásban.

Dzovairi Polyxeni: megkérdezte a testületet arról, igaz-e a hír, hogy egy olyan számla kerüljön a
rendőrséghez, amely a húsvét alkalmából vendégül látott nyugdíjasok ellátásáról szól, és hogy
hozzájárult-e a testület.
Elnök: az V. ker. Rendőrkapitányság többször járt itt, és sok számlát elvitt vizsgálatra, mivel nyomozás
folyik.
Mandzurakisz Szarandisz: elmondja, hogy előző nap Topuzidisz Dimitrisszel együtt bírósági tárgyaláson
hallgatták meg őket Kanaki Lefter munkaügyi perében. Kérte az elnököt, tájékoztassa a testületet, holt
tart a per.
Kaparelis Spyros: Megkérdezte, ki képviseli a perben az önkormányzatot. Erről testületi döntés kellene,
hogy legyen.
Elnök: ügyvédi iroda.
Többen kérik, hogy térjenek a napirendre.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: elmondja, hogy tanúként voltak beidézve, és a bíróság azt vizsgálja, jogszerű
volt-e Kanaki Lefter elbocsátása. Jelenleg 2,77 M Ft kártérítést kér, és az ügyvédi munkadíjat. Erre nincs
céltartalék. Másik két pert is folytat az önkormányzat ellen, egyet a figyelmeztetések, egyet pedig a
határozott idejű munkaszerződések miatt.

Elnök: ismerteti a napirendi pontokat, melyeket elfogadásra javasol:
1.) A MGOÖ 2013. évi költségvetésének előterjesztése, elfogadása
2.) A MGOÖ 2013. évi munkatervének elfogadása
3.) A MGOÖ SZMSZ-ének módosítása
4.) Az ad hoc bizottság működéséről készült jelentés újbóli megvitatása
5.) Pályázat kiírása a Magyarországi Görögök Kutatóintézete igazgatói munkakörére
6.) A Csillagfalu projekt ismertetése, előterjesztése
7.) A Nikosz Beloiannisz ÁMK átvételéről szóló szerződés kiegészítése
8.) A Nikosz Beloiannisz Általános Iskola üzemorvosának biztosítása
9.) Tótkomlósi látogatás támogatása

Megállapítja, hogy a jelenlévő 17 képviselő egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot.

6/2013 (II. 13.) sz. határozata

A MGOÖ a 2013. II. 13-ai ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:
1.) A MGOÖ 2013. évi költségvetésének előterjesztése, elfogadása
2.) A MGOÖ 2013. évi munkatervének elfogadása
3.) A MGOÖ SZMSZ-ének módosítása
4.) Az ad hoc bizottság működéséről készült jelentés újbóli megvitatása
5.) Pályázat kiírása a Magyarországi Görögök Kutatóintézete igazgatói

munkakörére

6.) A Csillagfalu projekt ismertetése, előterjesztése
7.) A NB ÁMK átvételéről szóló szerződés kiegészítése
8.) A NB Általános Iskola üzemorvosának biztosítása
9.) Tótkomlósi látogatás támogatása

Németh Barbara: kéri, hogy a napirendi pontok sorrendét módosítsák, és vegyék előre a Csillagfalu és
a Kutatóintézet ügyét a vendégekre való tekintettel.
Elnök: szavazásra teszi fel a napirend módosítását:
1.) A MGOÖ 2013. évi költségvetésének előterjesztése, elfogadása
2.) A Csillagfalu projekt ismertetése, előterjesztése
3.) Pályázat kiírása a Magyarországi Görögök Kutatóintézete igazgatói munkakörére
4.) A MGOÖ 2013. évi munkatervének elfogadása
5.) A MGOÖ SZMSZ-ének módosítása
6.) Az ad hoc bizottság működéséről készült jelentés újbóli megvitatása
7.) A NB ÁMK átvételéről szóló szerződés kiegészítése
8.) A BN Általános Iskola üzemorvosának biztosítása
9.) Tótkomlósi látogatás támogatása

Megállapítja, hogy a jelenlévő 17 képviselő egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot.

7/2013 (II. 13.) sz. határozata
A MGOÖ a 2013. II. 13-ai ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:
1.) A MGOÖ 2013. évi költségvetésének előterjesztése, elfogadása
2.) A Csillagfalu projekt ismertetése, előterjesztése
3.) Pályázat kiírása a Magyarországi Görögök Kutatóintézete igazgatói

munkakörére

4.) A MGOÖ 2013. évi munkatervének elfogadása
5.) A MGOÖ SZMSZ-ének módosítása
6.) Az ad hoc bizottság működéséről készült jelentés újbóli megvitatása
7.) A NB ÁMK átvételéről szóló szerződés kiegészítése
8.) A BN Általános Iskola üzemorvosának biztosítása
9.) Tótkomlósi látogatás támogatása

1.) A MGOÖ 2013. évi költségvetésének előterjesztése, elfogadása
Nagy Monika gazdasági vezető: elmondja, hogy alaposan kidolgozta a költségvetést (1. Melléklet),
melyet a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasol. A hivatal és az önkormányzat nagyon nehéz
helyzetben van. Most már külön kell választani költségvetésileg is a kettőt. Az önkormányzathoz
kerülnek a képviselőkkel kapcsolatos kiadások és az újság, illetve a támogatás, és ha lenne felújítási
alap, azt is. A hivatal pedig a működtetője az önkormányzatnak, tehát a rezsiköltség, az itt dolgozók
bérköltségei működési kiadások ide tartoznak. A kiadások évről-évre nőnek. Kétségbeejtő a helyzet. A
munkaügyi perek kapcsán pesszimista, mert legtöbbször a magánszemélyek nyernek. Ha elveszítenék
a pereket, csak a tiszteletdíjakból tudnák állni a perköltségeket. A tiszteletdíjak és járulékaik elviszik a
költségvetés negyedét.
Sianos Tamás: A költségvetés fegyelmet és gazdaságos munkát kíván. A jelenlegi költségvetés
részletesen ki van dolgozva. Javasolja elfogadásra.
Dr. Takács Imre könyvvizsgáló: könyvvizsgálati szempontok alapján az alábbi megállapításokat teszi:




A költségvetési koncepción alapul.
A jogszabályi háttérnek megfelelő tartalom és részletezés.
Egyensúlyban van a költségvetés, az összes tervezett kiadásra van forrás. Szeretné, ha ezt az egyensúlyt
megőriznék.
Ez a keret az előző évi pénzmaradvánnyal bővülhet, de nagy összegre ne számítsanak. Szigorú,
takarékos gazdálkodásra van szükség. Kéri, hogy vitassák meg, és 197.235.000 Ft-os halmozott kiadási
és bevételi főösszeggel fogadja el a költségvetést. Az ő írásos könyvvizsgálói véleménye nyilvános,
megtekinthető.
Kukumzti Natasa, PB elnöke: megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság és elfogadásra javasolja a
költségvetést. A takarékos gazdálkodás jegyében javasolja, hogy a kerületi elnökök postázzák ki az
újságot. Néhány vidéki önkormányzat vállalta ezt.

Elnök: kérte, hogy Natasa szervezze meg, és kérje az elnökök írásos beleegyezését.
Nitsiou Angéla: a költségek spórolásának jegyében kérte, hogy a felszerelt, de használaton kívüli
vízórákat hitelesítse az önkormányzat, és az alapján fizesse a vízfogyasztást.
Elnök: elfogadásra javasolta a költségvetést, és az alábbi határozati javaslatot tette:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése elfogadja a 2013. évi
költségvetést.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 17 képviselő egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot.

8/2013 (II. 13.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése elfogadja a 2013. évi
költségvetést.

2.) A Csillagfalu projekt ismertetése, előterjesztése
Elnök: elöljáróban elmondja, hogy anyagi természetű fenntartásai vannak a projekttel kapcsolatban
(szállítási költségek és egyéb kiadások). Szűkös a költségvetésük.
Bedics Mária: elmondja, hogy a Csillagfalu Egyesület 2011. december 17-én alakult. Két fő iránya a
Csillagfalu program megvalósítása Átányban, illetve a nemzetiségeket bemutató kiállítás-sorozat
létrehozása. Céljuk, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek megismerjék egymás kultúráját, és a
magyarok is a nemzetiségekét. A szerb kiállítás lezajlott, most zajlik a román, majd követi az ukrán. A
kiállítást kulturális program is kíséri. Minden csillag egy-egy nemzetiség. Február 23-án zár a román és
nyit az ukrán kiállítás, amelyre szeretettel várnak mindenkit.
Székely Csaba ötletgazda: elmondja, hogy nincs üzlet ebben, nem kérnek pénzt, valamennyi költség
azért van: a kiállítás anyagának elszállítása, a kiállítás berendezése, illetve két tálca kóstoló elkészítése a
nemzetiség ételeiből. Tavasszal fognak pályázni uniós pénzekre. Szeretnének minden nemzetiségnek
egy házat felépíteni, és az anyaországoktól kértek hozzá anyaföldet a követségeken keresztül. Tervezik,
hogy később fellépési díjat és belépőt fognak fizetni, illetve szabadtéri koncerteket terveznek, valamint
évente kétszer nemzetiségi vásárt. Az egész település támogatja az ötlet megvalósulását. A
magyarországi egyházak ökumenikus szervezetének elnöke is támogatja egy ökumenikus imaház
létrehozását. A célja nem megterhelni a testületet, hanem az önkormányzat jóváhagyását kéri ahhoz,
hogy a magyarországi görög kulturális egyesületekhez fordulhassanak. A kontroll jogát szeretnék
megadni, hogy eredeti dolgok kerüljenek bemutatásra. Kéri eredeti görög parasztházak, berendezések,
ruhák, receptek leírását.
Cafaridu Polyxeni: Mennyibe került egy kiállítás összesen, és mibe egy nemzetiségnek?

Székely Csaba: 300 ezer forint összesen. A nemzetiség a szállítási költséget állja és a kiállítás anyagát
hozza. A követségektől kapják a 16 m³ földet. Ezekbe a házakba be is lehet majd költözni.
Elnök: Megköszöni a tájékoztatást és elköszön a vendégektől. Megkéri Miliosz Nikolettet, hogy hozzon
létre egy bizottságot, mely megtalálja a támogatás módját. Az autóbuszköltség 180 ezer Ft kb. A helyi
önkormányzatok is nyújthatnának támogatást, vagy pályázhatnának, amiből megvehetnék a kiállítandó
anyagokat.
Ondok Lászlóné: Elmondja, hogy vannak kész anyagok, nem kell megvenni őket, csak az útiköltséget
kell fizetni.
Elnök: határozati javaslatot kér.
Fokasz Nikosz: Pénzügyi elkötelezettséget tenni felelőtlenség lenne, nem is szükséges, nem is várják el.
De nyitva kell hagyni a jövőbeni együttműködés lehetőségét. A kulturális bizottság tarthatná velük a
kapcsolatot.
Mantzurakisz Szarandisz: Ha van lehetőség a bemutatkozásra, ki kell használni.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: javasolja, bízzák meg a Kulturális Bizottságot a kapcsolattartással.
Miliosz Nikolett: Javasolja, hogy a Jogi Bizottságot is vonják be az együttműködés kidolgozása céljából.
Elnök: határozati javaslatot tesz:

A MGOÖ úgy határoz, hogy megbízza a Kulturális Bizottságot és a Jogi Bizottságot, vegye fel a
kapcsolatot a Csillagfalu Közhasznú Egyesülettel a további együttműködés céljából és egy hónap
múlva számoljon be az azt követő közgyűlésen a testületnek.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 17 képviselő egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot.

9/2013 (II. 13.) sz. határozata

A MGOÖ úgy határoz, hogy megbízza a Kulturális Bizottságot és a Jogi Bizottságot, vegye fel a
kapcsolatot a Csillagfalu Közhasznú Egyesülettel a további együttműködés céljából és egy
hónap múlva számoljon be az azt követő közgyűlésen a testületnek.

3.) Pályázat kiírása a Magyarországi Görögök Kutatóintézete igazgatói munkakörére

Miliosz Nikolett: Előterjesztésében elmondja, hogy lejárt Fokasz Nikosz határozott idejű szerződése.
Ezért pályázatot kell kiírni újból a MGOÖ Kutatóintézetének munkakörére. Erről kapott mindenki
pályázati kiírást (2. Melléklet). Ezzel kapcsolatban két határozati javaslatot kell elfogadni.
Elnök: szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat:

A MGOÖ úgy határoz, hogy pályázatot ír ki a MGOÖ Kutatóintézetének igazgatói posztjára a pályázati
kiírásban foglalt feltételekkel.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 16 képviselő egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot. (Egy képviselő
épp kiment a teremből.)

10/2013 (II. 13.) sz. határozata

A MGOÖ úgy határoz, hogy pályázatot ír ki a MGOÖ Kutatóintézetének igazgatói posztjára a
pályázati kiírásban foglalt feltételekkel.

A MGOÖ úgy határoz, hogy a Kutatóintézet igazgatói feladatainak ellátására a pályázat elbírálásáig
Fokasz Nikosz eddigi igazgatót bízza meg.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 17 képviselő egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot.

11/2013 (II. 13.) sz. határozata

A MGOÖ úgy határoz, hogy a Kutatóintézet igazgatói feladatainak ellátására a pályázat
elbírálásáig Fokasz Nikosz eddigi igazgatót bízza meg.

Fokasz Nikosz: Tervezi, hogy megint indul a pályázaton, mert folyamatban van egy kutatás a
polgárháborús görögségről. Elkészült 43 interjú feldolgozása, ehhez 28 újabb interjú került. ebből
született 5 tanulmány, ebből 4-nek a görög fordítása is kész van, a kötet legkésőbb március közepén
meg fog jelenni. Az interjúk folytatódnak új vonalon: vegyes házasságok magyar tagjaival. A levéltárak
anyagát is feldolgozzák. Beloianniszban Kipru Miranda készít interjúkat, illetve Kerényi Eszter is az első
generációval. Thesszalonikiben a Makedón Egyetemen nemzetközi kutatás folyik cseh, lengyelországi
és magyarországi résztvevőkkel arról, hogy mit írt a korabeli sajtó a polgárháborúról 1960-ig.

Kukumtzi Natasa: Tatabányán nem járt senki, ott is sokan meghaltak már.
Fokasz Nikosz: Nem mindig vannak jó tapasztalatai a magyarországi görögökkel való
együttműködésről. Felkért valakiket segíteni, de két héttel utána elveszítettek egy videókamerát. Fél év
volt, mire a kárt megtérítették. Kéri a testületi tagokat, hogy segítsenek neki abban, hogy konkrét
neveket adjanak neki egy katalógus felállításához. Még Görögországba is el kell menni a repatriáltakról
anyagot gyűjteni.
19,50-kor elment Mokali Maria.
Bekiárisz Dimitrisz: köszönetet mond Fundukidisz Szokratisz visszaemlékezéseinek megjelenéséről.
Technikai okok miatt a Zuglói Görög Önkormányzat támogatási szándéka meghiúsult.
Akritidu Szófia: Örül, hogy végre a második diaszpórával is foglalkoznak. Javasolja, hogy hozzanak létre
egy munkacsoportot, melyben olyan görögök is részt vesznek, akik átélték.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: megjegyezte, hogy Fokasz Nikosz két előadásán is részt vett nemrég, de nem
találkozott honfitársakkal, csak egy-kettővel.
Kaparelis Spyros: Nehezményezi, hogy nem kapják meg az ilyen meghívókat, és a jegyzőkönyveket
sem.
Elnök: Az interneten minden anyag fenn van.

4.) A MGOÖ 2013. évi munkatervének elfogadása

Sianos Tamás: Szeretné „megköszönni” a sok javaslatot, melyet a munkaterv elkészítéséhez kapott,
annak ellenére, hogy még decemberben írásban kérte a testület véleményét. A munkatervet (3.
Melléklet) mindenki megkapta. Néhány módosítás történt azóta, erről tájékoztatja a testületet:





Az első ülés február 6. helyett február 13-án, azaz ma került megrendezésre
Március 6-án a 3. napirendi pont elmarad
A március 27-ei üléshez még egy napirendi pontot hozzátettek: 5. Munkamegosztási megállapodás a
MGOÖ hivatala és intézményei között
A május 8-ai ülést április 24-re teszik az alábbi napirendi pontokkal:
1.) A 2014. évi költségvetési koncepció előterjesztése
2.) A 2011. évi nemzeti vagyonról szóló CXCVI. törvény értelmében a
átalakítása 100 %-os önkormányzati tulajdonú kft-vé
3.) A 2011. évi nemzeti vagyonról szóló CXCVI. törvény értelmében az
tulajdonát képező Börzsöny utcai ingatlan átadása hasznosításra
4.) Az Nikosz Beloiannisz ÁMK és a 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög

nonprofit kft.

önkormányzat
a nonprofit kft. részére
Nyelvoktató

5.) Az EAM és a dohánygyári emlékest megszervezése
6.) A 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola és a Nikosz
Általános Iskola tanévzáró és tanévnyitó ünnepségének

Beloiannisz
megszervezése

Többen jelezték, hogy a 18 órai kezdés későn van.
Vita alakult ki arról, hogy melyik másik napon legyenek az ülések. Szavazás alapján maradt a szerda.
Elnök: Az alábbi határozati javaslatot teszi:

A MGOÖ úgy határoz, hogy elfogadja a 2013. évi Munkatervet.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 16 képviselő egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot.

12/2013 (II. 13.) sz. határozata

A MGOÖ úgy határoz, hogy elfogadja a 2013. évi Munkatervet.

20,07-kor elmegy Mandzurakisz Szarandisz.

5.) A MGOÖ SZMSZ-ének módosítása

Miliosz Nikolett: több felvetésről beszéltek, de kettőről javasolja, hogy most szavazzanak.


A Nikosz Beloiannisz Általános Művelődési Központot fel kell venni a MGOÖ intézményei közé.
Határozati javaslat:

A MGOÖ elfogadja az SZMSZ módosítását, és az intézményei közé bekerül a Nikosz Beloiannisz
Általános Művelődési Központ.

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

13/2013 (II. 13.) sz. határozata

A MGOÖ elfogadja az SZMSZ módosítását, és az intézményei közé bekerül a Nikosz Beloiannisz
Általános Művelődési Központ.



Javasolja, hogy két jegyzőkönyv-hitelesítő helyett csak egy legyen. Ez talán lerövidíti az időt, amíg eljut
a jegyzőkönyv a kormányhivatalhoz, amely szerv szigorúbban veszi 2013-tól a határidőt, és bírságot
szab ki, ha nincs ott időben a jegyzőkönyv. Viszont több szem pedig többet lát, ez a 2 hitelesítő
melletti érv. Kérte még, hogy küldjék ki a képviselőknek a jegyzőkönyveket, a 2012-eseket is.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: javasolja, hogy egy hitelesítő legyen, mert a 400 ezer forintos tartalékból nem
futja büntetésre. A hitelesítő viszont végezze lelkiismeretesen a munkáját. A jegyzőkönyvet nem szó
szerint kell vezetni, a lényeget kell leírni, kivéve, amikor valaki külön kéri, hogy szó szerint
jegyzőkönyvezzék a szavait. Kéri, hogy bízzanak meg a hitelesítőben.
Ondok Lászlóné: Akkor javasolja az egy fő hitelesítőt, ha a testület időben megkapja a jegyzőkönyvet.
20,16-kor elment Papakosztandi Eleni.
Kaparelis Spyros: Maradjon a két hitelesítő, több szem többet lát, bárki követhet el hibákat.
Cafaridu Polyxeni: Szerinte ez az egész dolog a nov. 8-i jegyzőkönyv ügyének folytatása, melyet nem írt
alá. Akkor ő volt az egyik hitelesítő. Sok mindennel nem értett egyet a jegyzőkönyvben foglaltakkal,
meghallgatva a felvétel bizonyos részeit. Másról szólt a jegyzőkönyv az ad hoc bizottság munkáját
illetően, mint ahogy ő azt elmondta. Ha nem kerül be a nov. 8-i jegyzőkönyvbe az ő kiegészítése, akkor
azt el fogja küldeni a kormányhivatalhoz.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Itt nem hamisítás történik, hanem Polyxeni azt szerette volna viszontlátni a
jegyzőkönyvben, ami neki fontos. A lényeg mindig a határozat. Ő bevitte ezt a jegyzőkönyvet a
kormányhivatalhoz.
Elnök: határozati javaslatot tesz:

A MGOÖ úgy határoz, hogy ezentúl csak egy jegyzőkönyv-hitelesítője legyen a közgyűléseinek.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 14 képviselő 10 igen, 3 nem és 1 tartózkodás szavazattal nem fogadta el
a javaslatot, mivel az SZMSZ módosításához minősített többség szükséges.

14/2013 (II. 13.) sz. határozata

A MGOÖ úgy határoz, hogy továbbra is két jegyzőkönyv-hitelesítő fogja aláírni a
jegyzőkönyveket.

Kaparelis Spyros: Elfogadja Topuzidisz Dimitrisz érveit, hogy a kormányhivatal szigorította a beadás
határidejét. Legyen meg a határideje annak, hogy mikor legyen kész a jegyzőkönyv. Mindenki ennek
terhe mellett vállalja a hitelesítést.
Cafaridu Polyxeni 20,25-kor elment.
Miliosz Nikolett: Volt olyan javaslat is, miszerint a bizottságok tagjainak létszámát csökkentsék 3-ra, de
ezt nem lehet megtenni a bizottságok megkérdezése nélkül. Kéri a Pénzügyi (5 fő) és a Kulturális
Bizottság (7 fő) tagjait, hogy nyilatkozzanak, tegyenek javaslatot.
Sianos Tamás: Most döntsenek a bizottságok taglétszámáról. Gondja van a Jogi Bizottság munkájával.
Kaparelis Spyros: megkérdezi, mi a gondja vele.
Elnök: kéri, szavazzanak a maradék napirendi pontokban, amíg még határozatképesek.
Miliosz Nikolett: A Jogi Bizottság javasolja, hogy a közgyűlés fogadja el az alábbi határozati javaslatot:

A MGOÖ a Nikosz Beloiannisz ÁMK munkaorvosi teendőinek ellátásával dr. Horváth István orvost bízza
meg, felhatalmazza az elnököt, hogy az erről szóló megállapodást aláírja.

Elnök: Megállapítja, hogy a jelenlévő 13 képviselő egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot.
15/2013 (II. 13.) sz. határozata

A MGOÖ a Nikosz Beloiannisz ÁMK munkaorvosi teendőinek ellátásával dr. Horváth István
orvost bízza meg, felhatalmazza az elnököt, hogy az erről szóló megállapodást aláírja.

Miliosz Nikolett: A Jogi Bizottság javasolja, hogy a közgyűlés fogadja el az alábbi határozati javaslatot:

A MGOÖ elfogadja a Nikosz Beloiannisz ÁMK átvételéről Beloiannisz község önkormányzatával e
tárgyban 2012. június 28-án elfogadott megállapodás kiegészítését az alábbi mondatban: „2012. júliusaugusztus hónapokra vonatkozó közoktatási normatív támogatást az átadó a fenntartó számára
pénzeszköz-átadás formájában továbbutalja.”
Elnök: Megállapítja, hogy a jelenlévő 13 képviselő egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot.

16/2013 (II. 13.) sz. határozata

A MGOÖ elfogadja a Nikosz Beloiannisz ÁMK átvételéről Beloiannisz község önkormányzatával
e tárgyban 2012. június 28-án elfogadott megállapodás kiegészítését az alábbi mondatban:
„2012. július-augusztus hónapokra vonatkozó közoktatási normatív támogatást az átadó a
fenntartó számára pénzeszköz-átadás formájában továbbutalja.”

Sianos Tamás: A kormányhivatal állásfoglalása szerint a bizottságoknak is kell jelenléti ívet és
jegyzőkönyvet készíteniük és leadniuk. A Jogi Bizottság nem személyesen ülésezik, hanem telefonon,
nem ad le jegyzőkönyvet.
Elnök: Miután többen távoznak, bezárja az ülést, és megköszöni a részvételt.

Budapest, 2013. február 22.

Koranisz Laokratisz
elnök

Kukumtzi Natasa
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kollátosz Jorgosz
jegyzőkönyv-hitelesítő

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27.
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

Bekiárisz Dimitrisz

Képviselő

Cafaridu Polyxeni

Képviselő

Dzindzisz Jorgosz

Képviselő

Kaparelisz Szpirosz

Képviselő

Kész Józsefné

Képviselő

Kukumtzi Natasa

Képviselő

Mandzurakisz Szarandisz

Képviselő

Miliosz Nikolett

Képviselő

Mokalisz Mária Vasziliki

Képviselő

Nikolaidisz Nikosz

Képviselő

Papakosztandisz Eleni

Képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Dr. Topuzidisz Dimitrisz jogi képviselő, mb. hivatalvezető
Szárisz Thanaszisz építészmérnök

Távol maradtak:
Atanasziu Alexisz
Kalota Ágnes
Kanaki Elena
Németh Barbara Erzsébet
Ondok Lászlóné
Pancsosz Alexandra

Szalimka Nafszika

Részt vevő vendégek:
Kukumtzisz Jorgosz, a Magyarországi Görögök Kulturális Egyesületének elnöke
Stricca Alexandros, a Görög-Magyar Kamara elnöke
Magyarországi görög építészvállalkozók
A magyarországi görögség érdeklődő tagjai

Elnök:
Üdvözli a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet 14 fővel. Felkéri dr. Topuzidisz Dimitriszt,
hogy az állandó jegyzőkönyvvezető megérkezéséig vezesse a jegyzőkönyvet. Köszönti az érdeklődő
honfitársakat, külön köszönti a Magyarországi Görögök Kulturális Egyesületének elnökét, Kukumtzisz
Jorgoszt, valamint a megjelent görög vállalkozókat, köztük Margaritisz Nikosz urat. Tájékoztatja a
jelenlévőket, hogy az elmúlt ülés óta több honfitársuk is elhunyt. Szerinte ezeknek az embereknek
emléket kellene állítani a felépülő görögség házában. A jegyzőkönyv vezetőjéről és a hitelesítőkről az
alábbi határozati javaslatokat teszi:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata dr. Topuzidisz Dimitrisz személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. február 27-ei ülése jegyzőkönyv-vezetőjének.

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

17/2013 (II. 27.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata dr. Topuzidisz Dimitrisz személyét
elfogadja a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. február 27-ei ülése
jegyzőkönyvvezetőjének.

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Kukumtzi Natasa személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. február 27-ei ülése jegyzőkönyvhitelesítőjének.

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

18/2013 (II. 27.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Kukumtzi Natasa személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. február 13-ai ülése jegyzőkönyvhitelesítőjének.

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Mandzurakisz Szarandisz személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. február 27-ei ülése jegyzőkönyvhitelesítőjének.

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

19/2013 (II. 27.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Mandzurakisz Szarandisz személyét
elfogadja a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. február 27-ei ülése
jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Elnök: az alábbi határozati javaslatot teszi:

A MGOÖ közgyűlése megadja a szót az ülésen jelen lévő és felszólalni kívánó vendégeknek.

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

20/2013 (II. 27.) sz. határozata

A MGOÖ közgyűlése megadja a szót az ülésen jelen lévő és felszólalni kívánó vendégeknek.

Elnök: szavazásra teszi fel az alábbi napirendet:

1.) A Börzsöny utcai ingatlan-felújítás I. ütemének meghatározása, elfogadása, a
eljárás megindítása az MGOÖ 89/2012 (V.29.) határozata alapján.

közbeszerzési

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

21/2013 (II. 27.) sz. határozata
A MGOÖ a 2013. II. 27-ei ülésének napirendi pontját az alábbiak szerint fogadja el:
1.) A Börzsöny utcai ingatlan-felújítás I. ütemének meghatározása, elfogadása, a
eljárás megindítása az MGOÖ 89/2012 (V.29.) határozata alapján.

közbeszerzési

Elnök: szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

A MGOÖ közgyűlése úgy határoz, hogy a mai ülésről a jegyzőkönyv magyar nyelven készüljön.

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

22/2013 (II. 27.) sz. határozata

A MGOÖ közgyűlése úgy határoz, hogy a mai ülésről a jegyzőkönyv magyar nyelven készüljön.

Kukumtzi Natasa: Napirend előtt kéri, hogy beterjeszthesse előterjesztését (1. Melléklet). Kéri, hogy dr.
Topuzidisz Dimitrisz olvassa fel.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Felolvassa az előterjesztést, majd utána az elnök kérésére szakmai véleményét
fűzi hozzá, hogy az előterjesztésben csak a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényre
történik jogszabályra hivatkozás, holott az előterjesztés ennél többről szól. Szerinte az előterjesztés
nem illeszkedik a mai napirendi ponthoz.
Kukumtzisz Jorgosz: Az előterjesztést jogász szakember készítette. Kéri, a testület hozzon olyan
határozatot, hogy elküldjék a kormányhivatalhoz állásfoglalásra.

Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Mivel rendkívüli közgyűlésről van szó, és az előterjesztés nem kapcsolódik
szorosan az elfogadott napirendi ponthoz, ezért erről nem tud a közgyűlés érdemben dönteni.
Kaparelis Spyros: Véleménye szerint az országos önkormányzat lenézése az, hogy nem képes azoknak a
feladatoknak az ellátására, amikről az előbb Kukumtzisz Jorgosz beszélt, ezt ő visszautasítja.
Elnök: bejelenti, hogy megérkezett Vengrinyák Edit, megkéri, hogy dr. Topuzidisz Dimitrisz mondjon le
a jegyzőkönyv-vezetésről, és válasszák meg Vengrinyák Editet. Az alábbi határozati javaslatokat teszi:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata elfogadja, hogy dr. Topuzidisz Dimitrisz lemond a
jegyzőkönyvvezetésről.

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

23/2013 (II. 27.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata elfogadja, hogy dr. Topuzidisz Dimitrisz
lemond a jegyzőkönyvvezetésről.

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Vengrinyák Edit személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. február 27-ei ülése jegyzőkönyv-vezetőjének.

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

24/2013 (II. 27.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Vengrinyák Edit személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. február 27-ei ülése
jegyzőkönyvvezetőjének.

Hozzászólások:

Kukumtzisz Jorgosz: Megkérdezi, hogy a másfél hónappal ezelőtti határozatot törlik-e.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Megkérdezi, hogy ez-e az az ügyvédi szakvélemény, amihez kérte a testület
beleegyezését, mert nincs rajta semmilyen ügyvédi aláírás.
Kukumtzisz Jorgosz: Ez egy határozati javaslat, azt szeretné, ha a testület megszavazná, hogy beküldjék
a kormányhivatalba véleményezésre, és ennek a birtokában módosítsák a társasági szerződést.
Elnök: A kormányhivatal álláspontja az volt, hogy az önkormányzatnak kell létrehoznia egy 100 %-ban
önkormányzati tulajdonú kft-t. Az ÁFA-t úgy tudják visszaigényelni, hogy visszaforgatják az épület
fejlesztésére.
Kukumtzisz Jorgosz: hozott magával igazságügyi szakértőt.
Elnök: Elmondja, hogy a pályázatot még nem írták ki, ez az ülés most nem erről szól, az általa
benyújtott határozat megvitatása egy későbbi fázisba tartozik, egy következő ülésen fogják megvitatni.
Miután vita kerekedett, átadta az elnöklést Kollátosz Jorgosz elnökhelyettesnek.
Kollátosz Jorgosz levezető elnök: Megvonja a szót Kukumtzisz Jorgosztól, és megadja Nanosz Fotisznak.
Sianos Tamás: ez ügyrendi kérdés.
Nanosz Fotisz: Úgy érzi, két oldalra szakadt a görögség. Döntsék el, kell-e a ház, ha igen, fogjanak
össze.
Mandzurakisz Szarandisz: 2009 óta, mióta megvették, el kellene dönteni, hogyan tudnák befejezni a
házat.
Kaparelis Spyros: Mindenki szeretné a házat felépíteni, és nincs két oldal. Kukumtzisz Jorgosszal
kapcsolatban az a véleménye, ha van pénze és energiája utána járni, letehet egy kész anyagot, melyen
ügyvédi aláírás van, és lehet róla tárgyalni.
Kollátosz Jorgosz levezető elnök: kéri, szavazzanak arról, hogy két ütemben csinálják meg a beruházást.
Koranisz Laokratisz elnök: A tavalyi pályázatra beküldött árajánlatok több mint 200 millió forint
költségvetésűek voltak. Ezzel szemben nekik most van 75 millió forintjuk, és ott van a Görögség Háza
Alapítvány meglévő 15 millió forintja, ami bruttó 90 millió forint. Ebből nem tudják az egész házat
befejezni. Ezért az első ütemben csak az előteret újítanák fel, és előkészítenék a színházteret. Átadja a
szót Szárisz Thanaszisznak, aki megtervezte a csökkentett műszaki tartalmú felújítási tervet.
Szárisz Thanaszisz: Elmondja, hogy elküldte mindenkinek az anyagot (2. Melléklet). Elmondta, hogy ez a
felújítási terv 2011-ben készült, melynek megvalósítása 300 millió forintba került volna. Erre nincs pénz,
ezért döntött úgy az önkormányzat, hogy csökkentett műszaki tartalommal valósítják meg a felújítást,
ami szükségszerű, mielőtt tönkremenne az épület. Első ütem:



fogadó rész, földszint: ide eredetileg irodákat, tantermeket terveztek. Ezt nem lehet megvalósítani, csak
az előcsarnokot és a vizesblokkot
kultúrház: nagyjából meg fog tudni valósulni, kivéve a hőszigetelést és az álmennyezetet, egy
„fapados” kultúrház jönne létre, ami tudna működni.
Ezzel a felújítással meggátolnák a további romlást. A pince (ahol próbaterem) és a padlás (ahol az
önkormányzat titkársága lett volna) felújításához nincs pénz. Ha összegyűlik a pénz, tovább tudják
folytatni a munkát. Pályázni lehet energetikai programokra, hőszigetelésre, megújuló
energiaforrásokra. Ezzel kapcsolatban átadja a szót Mumulidisz Jannisznak.

Mumulidisz Jannisz: Néhány hete áttanulmányozta a felújítási tervek gépészeti részét, és megdöbbent
azon, hogy hiányoznak belőle a megújuló energiaforrások. Ki kell használni ezt, mert akár a beruházás
100%-át vissza nem térítendő támogatás formájában el lehet nyerni. Az első olyan pályázat lesz, mely
Budapest térségében, és önkormányzatok számára is megengedi, hogy megújuló energiaforrások
felhasználására pályázzanak. A házat hosszú távra tervezik, energiaellátása több százezer kilowatt órát
igényel, és hagyományos energiaforrás használata esetén napi gondot fog okozni annak kifizetése. Az
üzemeltetési költség drasztikus csökkentésére van szükség. Ha a testületet érdekli, szívesen segít a
pályázati feltételek kidolgozásában. A fűtés talajszondás hőszivattyúval működne, melyet fotovillamos
erőmű hajtana meg. Nincs szükség gázra és egyéb költségekre. Csak vízszámlája lesz a háznak. A
napelemes erőmű miatt villamos áramot se fizetnének. A többletenergiát el is lehetne adni, és így nulla
forintért lehetne üzemeltetni a házat. Érdemes megfontolni a pályázatot. 1 kw energia 400 ezer forint.
Vannak járulékos költségek is, ami pl. a tető teherbírására is. Szívesen találkozik a szakemberekkel.
Kukumtzisz Jorgosz kérdésére, hogy mennyi lenne a projekt, azt válaszolta, hogy 150-200 M Ft kb.
Kaparelis Spyros: Erre pályázati lehetőség van. Ez nagyon jó ötlet.
Kollátosz Jorgosz levezető elnök: megadja a szót a hozzáértő szakembereknek.
Kaparelis Spyros: Tetszik neki az előadás, érdemes lenne szakmai találkozót szervezni a témában.
Kukumtzisz Jorgosz: Egyértelmű, hogy csak pályázati pénzből tudják megvalósítani, mert nem lehet
előrelépni a 70 millióból. Pályázatokon nagyon nehéz nyerni. Megkérdi, jó-e a 2011-es terv.
Szárisz Thanaszisz: A belső építészeti rész és néhány elem hiányzik, de amúgy jó a terv.
Cafaridu Polyxeni: A kapott anyagok alapján az épület szigetelése nincs megoldva. Nyáron meleg, télen
hideg lesz, használhatatlan lesz. A geotermikus energiát mennyire lehetne beépíteni a projektbe?
Tudja, hogy drága, de meg fog térülni.
Mumulidisz Jannisz: Szerinte ezt pályázati pénzből kell elkészíteni, mert nincs 300 milliója az
önkormányzatnak. A talajszondás hőszivattyús fűtés nagyon hatékony, mindenre alkalmas, télen fűt,
nyáron hűt. A szellőztetést kell még megoldani. Az ellátásához szükséges villamos energiát a
napelemes erőmű termeli. Meg lehetne ezt külön is csinálni. A tetőt meg lehetne erősíteni úgy, hogy
elviselje a napelemeket. Ő a teljes projektet célozná meg, ami több ütemben is megvalósítható. Három
éves projekt lenne, utófinanszírozású, de lehet rá pénzt találni, akár a projektben részt vevő
vállalkozóktól is. Nyertes pályázatra pedig banki kölcsönt is lehet felvenni.
Cafaridu Polyxeni: Az első ütem után fogják tudni használni az épületet?
Kukumtzi Natasa: Van-e már olyan hely, ahol működik ez a rendszer?
Mandzurakisz Szarandisz: Melyik ütem a legfontosabb?
Mumulidisz Jannisz: Nagy takarékosságra van szükség. Nagyon sok helyen épült már ilyen rendszer, ők
építették ki pl. a budaörsi Tescoban is. Szerinte fontos a hőszigetelés megoldása a kevesebb
energiafogyasztás és az állagmegóvás miatt is.
Kaparelis Spyros: Minimális hagyományos energiaellátást szerinte biztosítani kell, legalább addig, míg a
több éves projekt a megújuló energiaforrásokról el nem készül.
Miliosz Nikolett: A hagyományos és a megújuló energiaforrás alternatíva? Mennyi idő a kiépítése? A
hagyományos fűtést be kell építeni?

Mumulidisz Jannisz: Ha van pénz, fél év.
Kaparelis Spyros: Igen, be kell építeni, de a csövek, fűtőtestek ugyanazok, csak az energiaforrás más.
Kukumtzisz Jorgosz: Szerinte hagyni kéne Szárisz Thanasziszt elmondani az elképzelését, mi fér bele a
költségvetésbe.
Szárisz Thanaszisz: Már elmondta.
Miliosz Nikolett: Mire lehet majd használni? Lehet ott rendezvényt tartani?
Szárisz Thanaszisz: igen, lehet.
Kollátosz Jorgosz levezető elnök: kéri, hogy szó szerint vegyék jegyzőkönyvbe az alábbiakat:
A testület által megszavazott bizottság bővüljön ki két-három olyan taggal, akik független
szakértőként, akár kuratóriumként vagy szakmai felügyeletként működnek, például az alábbi
szempontok alapján:
1.A közbeszerzési eljárás lefolytatása előtt tegyen javaslatot, hogy a rendelkezésünkre álló pénzkeret és
az első ütemtervben foglaltak alapján az általunk megépíteni szándékozottak és annak megvalósítása
szempontjából tényleges módon, reálisan mi az, ami megvalósítható, okvetlenül figyelembe véve
építészeti szempontból az épület egészét és annak jövőbeni továbbépíthetőségét.
2.A közbeszerzési eljárás során szakmai felügyeletet gyakoroljon.
3.A fentiek alapján műszaki szempontból kísérje végig a felújítás egészét, azt tanácsaival ellássa, és
erről folyamatosan beszámoljon.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: felolvassa az ezzel kapcsolatos határozati javaslatokat tartalmazó
közbeszerzési eljárást (3. Melléklet), melyet később módosítottak.
Szárisz Thanaszisz: Az előminősítés lényege, hogy ne korlátozzák a résztvevők számát. Úgyis kiesnek
sokan, és a fönnmaradóknak kell odaadni a pályázati anyagot.
Mumulidisz Jannisz: Szerinte előminősíteni valamire lehet valakit. Oda kell adni nekik a dokumentációt.
Miért tesznek különbséget a kis és középvállalkozók között? A nagyvállalkozókat akarják kizárni? Akkor
írják azt konkrétan.
Cafaridu Polyxeni: Kár két ütemben megvalósítani. A közbeszerzési törvény paragrafusai alapján
konkrétan meg van határozva, milyen igazolásokat kell benyújtania a pályázónak. A pályázat
kétharmada papírmunka.
Szárisz Thanaszisz: El akarták kerülni a nyílt közbeszerzést. Olyan vállalkozókat akartak meghívni, akik
ismertek a köreikben. Szerinte szükség van az előminősítésre. A referenciák során sokan kiesnek. Ez
csak egy tervezet.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: felolvassa a két határozati javaslatot:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy a Börzsöny utcai
ingatlan-beruházást két ütemben valósítja meg. Az 1. ütemre a határozathoz mellékelt eljárást folytatja
le az elfogadott módosított műszaki tartalmú dokumentáció (2. Melléklet) alapján.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 13 képviselő 12 igen és 1 nem szavazattal elfogadta a javaslatot.

25/2013 (II. 27.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy a Börzsöny
utcai ingatlan-beruházást két ütemben valósítja meg. Az 1. ütemre a határozathoz mellékelt
eljárást folytatja le az elfogadott módosított műszaki tartalmú dokumentáció (2. Melléklet)
alapján.

Kaparelis Spyros: Szeretné megtekinteni a mellékelt dokumentációt.
Kollátosz Jorgosz levezető elnök: Javaslatot tesz egy hétfős ad hoc bizottságra: Margaritis Nikos,
Georgilas Konstantinos, Mumulidisz Jannisz, Szárisz Thanaszisz, Kaparelis Spyros, Kukumtzisz Jorgosz
és Cafaridu Polyxeni.
Cafaridu Polyxeni: Elmondja, hogy a bizottság tagjai csak olyan vállalkozók lehetnek, akik nem indulnak
a pályázaton.
Kukumtzisz Jorgosz: Nem kíván részt venni a bizottságban.
Margaritis Nikos: Nem tud részt venni a bizottságban.
Georgilas Konstantinos: Nincsen letisztázva, mit is szeretne az önkormányzat pontosan. Abban
egyeztek meg korábban, hogy az első fázisban az iskolát és az irodát hozzák létre, és a Vécsey utcai
ingatlant bérbe adják, melynek költségeiből fedezik a színházterem megépítését és az épület
fenntartását.
Koranisz Laokratisz: Elmondja, hogy az eredeti tervre, mely szerint az előtérben rendezték volna be az
iskolai tantermeket, nincs elég pénz, Szárisz Thanaszisz ezt be is mutatta. Majd csak a második
fázisban.
Kaparelis Spyros: A mobilfalak nagyon drágák, majdnem annyiba kerülnek, mint az egész első ütem
lenne.
Kollátosz Jorgosz levezető elnök: Javasolja, hogy a hétfős bizottságot háromfősre csökkentsék, tagjai
legyenek Kaparelis Spyros, Cafaridu Polyxeni és Georgilas Konstantinos.
Georgilas Konstantinos: Nincs konkrét irányvonal, ezért nem kíván részt venni benne.
Koranisz Laokratisz: A Görögség Háza Alapítványnak van még 15 millió forintja, amit sajnos, az elnök
kérése ellenére sem adtak át az önkormányzatnak, pedig az alapító okiratában az szerepel, ha

megvásárolják a Görögség Házát, a pénzt automatikusan átutalják az önkormányzatnak. Megpróbálja
még egyszer elkérni ezt a pénzt, hiszen mindannyian hozzájárultak az összegyűjtéséhez. Nem érti az
ellenállásukat. A kuratóriumnak vigyázni kellett volna a meglévő pénzre. Most, hogy elvesztették a 2/3át, a kuratórium visszatartja a munkát. Ezt erkölcstelennek találja.
Georgilas Konstantinos: Szerinte az elnök nem mond igazat. Az elnök nem kért ilyet a kuratóriumi
üléseken. Kétszer gyűlt össze a kuratórium, de Koranisz úr egyiken se kért ilyet.
Kaparelis Spyros: Pár napja volt a Görögség Háza Alapítványnak ülése. Nem azt fogalmazta meg a
kuratórium, hogy nem akarja átadni ezt a pénzt a Görögség Háza megépítésére, hanem csak bizonyos
megkötései voltak, hogy mikor és mire.
Kollátosz Jorgosz levezető elnök: Javasolta, hogy a harmadik tag dr. Topuzidisz Dimitrisz lenne.
Koranisz Laokratisz: Megkérdezte Mumulidisz Janniszt, részt venne-e a bizottság munkájában.
Mumulidisz Jannisz: A második részben venne részt, mint vállalkozó. A pályázattal kapcsolatos
teendőket grátisz felajánlja az önkormányzatnak.
Kaparelis Spyros: Javasolja, hogy az első ütemben vegyen részt.
Stricca Alexandros: Szeretne az alapítvánnyal kapcsolatosan felszólalni, mert elhangzott egy
pontatlanság az utóbbi két üléssel kapcsolatosan. Az alapítvány nem azt mondta, hogy nem akarják
odaadni a pénzt, hanem hogy ha lesz egy terv, egy projekt, amely leírja, hogy ez a pénz pontosan hova
megy és miért, és amelyet a kuratóriumnak lesz lehetősége ellenőrizni, akkor oda fogják adni a pénzt.
Ez egy tiszta szituáció, mely megkönnyíti az önkormányzat munkáját is.
Koranisz Laokratisz: Nem akarta megsérteni az alapítványt, csak annak az alapító okiratára hivatkozott,
melyben az van, hogy ha megvásárolják az ingatlant, az alapítvány átadja a pénzt. Az ingatlant
megvásárolták, ez tiszta helyzet. Elkülönített számlája van a görögség házának, ahonnan nem
utalhatók a pénzek sehova máshova, csak a görögség háza építésére. Megint össze fogja hívni a
kuratóriumot, és el fogja kérni a pénzt, hiszen az önkormányzat, mint az itteni görögség legfelsőbb
szerve, fogja felépíteni az ingatlant.
Kollátosz Jorgosz levezető elnök: Javasolja, hogy a felállítandó ad hoc bizottság tagjai az alábbiak
legyenek: Cafaridu Polyxeni, Kaparelis Spyros, dr. Topuzidisz Dimitrisz, Mumulidisz Jannisz és Szárisz
Thanaszisz.
Miliosz Nikolett: A bizottság tagjai között többnek kell lennie a belsős, mint a külsős tagnak.
Kollátosz Jorgosz levezető elnök: Ekkor dr. Topuzidisz Dimitrisz helyére javasolja Mandzurakisz
Szarandiszt. Majd az alábbi határozati javaslatot teszi:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése ad hoc bizottságot hoz létre a
Görög Kultúra Háza beruházás elnevezéssel, azzal a feladattal, hogy a pályázat kiírásától a beruházás
befejezéséig segítse az önkormányzat munkáját. Tagok: Cafaridu Polyxeni, Kaparelis Spyros,
Mandzurakisz Szarandisz, Mumulidisz Jannisz és Szárisz Thanaszisz.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 13 képviselő 12 igen és 1 nem szavazattal elfogadta a javaslatot.

26/2013 (II. 27.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése ad hoc bizottságot hoz létre
a Görög Kultúra Háza beruházás elnevezéssel, azzal a feladattal, hogy a pályázat kiírásától a
beruházás befejezéséig segítse az önkormányzat munkáját. Tagok: Cafaridu Polyxeni, Kaparelis
Spyros, Mandzurakisz Szarandisz, Mumulidisz Jannisz és Szárisz Thanaszisz.

Kollátosz Jorgosz levezető elnök: megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.

Budapest, 2013. március 4.

Koranisz Laokratisz
elnök

Kukumtzi Natasa
jegyzőkönyv-hitelesítő

Mandzurakisz Szarandisz
jegyzőkönyv-hitelesítő

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 12.
napján tartott ülésén az Önkormányzat hivatalos helyiségében (1054 Budapest, Vécsey u. 5.)
megtartott nyílt, rendes ülésén.

Jelen vannak:

Koranisz Laokratisz (19,40-kor
érkezett)

Elnök

Kollátosz Jorgosz

Elnökhelyettes

Sianos Tamás

Elnökhelyettes

Bekiárisz Dimitrisz (17,50-kor
érkezett)

Képviselő

Cafaridu Polyxeni

Képviselő

Dzindzisz Jorgosz

Képviselő

Dr. Kalota Ágnes

Képviselő

Dr. Szalimka Nafszika (19,00-kor
érkezett)

Képviselő

Kaparelisz Szpirosz

Képviselő

Kész Józsefné

Képviselő

Kukumtzi Natasa

Képviselő

Miliosz Nikolett

Képviselő

Nikolaidisz Nikosz

Képviselő

Ondok Lászlóné

Képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Dr. Topuzidisz Dimitrisz jogi képviselő
Nagy Monika gazdasági vezető
Fokasz Nikosz, a Magyarországi Görögök Kutatóintézetének igazgatója

Távol maradtak:
Atanasziu Alexisz
Kanaki Elena
Mandzurakisz Szarandisz
Mokalisz Mária Vasziliki

Németh Barbara Erzsébet
Pancsosz Alexandra
Papakosztandisz Eleni

Részt vevő vendégek:
Akritidu Szofia
Dzovairi Polyxeni
Kukumtzisz Jorgosz, a Magyarországi Görögök Kulturális Egyesületének elnöke
Szamara Olga

Kollátosz Jorgosz levezető elnök: Üdvözli a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet 11 fővel,
majd az alábbi határozati javaslatokat teszi:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Vengrinyák Edit személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. március 12-ei ülése jegyzőkönyv-vezetőjének.

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

27/2013 (III. 12.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Vengrinyák Edit személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. március 12-ei ülése
jegyzőkönyvvezetőjének.

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Kukumtzi Natasa személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. március 12-ei ülése jegyzőkönyvhitelesítőjének.

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

28/2013 (III. 12.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Kukumtzi Natasa személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. március 12-ei ülése jegyzőkönyvhitelesítőjének.

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Kaparelis Sypros személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. március 12-ei ülése jegyzőkönyvhitelesítőjének.

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

29/2013 (III. 12.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Kaparelis Spyros személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. március 12-ei ülése jegyzőkönyvhitelesítőjének.

Napirend előtt az alábbiakról tájékoztatja a testületet:



Kariatidák támogatási kérelme (1. Melléklet)
Halász Katalin felperessel folyó munkaügyi per elvesztésének kapcsán 850 ezer Ft-ot kell az
önkormányzatnak kifizetnie számára.

Kollátosz Jorgosz levezető elnök: Felolvassa a meghívóban kiküldött napirendi pontokat.
Cafaridu Polyxeni: Ki finanszírozza a pécsi temetésre történő leutazást?
Kollátosz Jorgosz levezető elnök: azt válaszolta, hogy az önkormányzat.
Cafaridu Polyxeni: kéri, vegyék fel a napirendre ezt a kérdést.
Kollátosz Jorgosz levezető elnök: Javasolja, hogy vegyék fel a napirendre a pécsi temetés útiköltségét is:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata felveszi a napirend utolsó pontjára, Georgiou
Márta temetésére Pécsre történő leutazás finanszírozását.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot.

30/2013 (III. 12.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata felveszi a napirend utolsó pontjára,
Georgiou Márta temetésére Pécsre történő leutazás finanszírozását.

Kaparelis Spyros: Tájékoztatást szeretne kérni Halász Katalin munkaügyi peréről, hogy miért veszítették
el.
Dzindzisz Jorgosz: Érdekli, hogy áll Kanakis Lefteris munkaügyi pere. Írt egy levelet is az ad hoc
bizottságról, melyben kifejtette, hogy nincs a bizottságnak jelentése. Kérte, hogy töröljék a 4. napirendi
pontot az ad hoc bizottságról.
Sianos Tamás: Ezt a témát egyszer véglegesen le kell zárni.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: A 130/2012 sz. határozat érvénytelen, helyette újat kell hozni. Mi a különbség
a jelentés, beszámoló és összegzés között?
Cafaridu Polyxeni: A különbség az, hogy az összegzésben csak a tényeket sorolják fel, nem bírálnak. Ő
összegzést írt. Korábban kérte, hogy a tavaly novemberi jegyzőkönyvhöz csatoljanak egy kiegészítést,
de nem tették meg, és vele sem íratták alá a jegyzőkönyvet, mint hitelesítővel. Jogában áll kiegészíteni.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: A jegyzőkönyvvezetés szabályai szerint csak a lényeget kell leírni, akkor kell
szó szerint jegyzőkönyvezni, ha valaki előre kéri. Olyan dolgok, amik nem hangzottak el, nem
kerülhetnek bele.
Cafaridu Polyxeni: Szerinte a jegyzőkönyv nem tükrözte a hangfelvételt.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: A jegyzőkönyv lényege a határozat, csak rágalmazási per esetén van szükség
szó szerint jegyzőkönyvezésre.
17,50-kor megérkezett Bekiárisz Dimitrisz.
Dzindzisz Jorgosz: Kéri, hogy vegyék le a napirendről a 4. napirendi pontot.
Kaparelis Spyros: Kéri, hogy nélkülözzék a kioktató stílust.
Miliosz Nikolett: Összeférhetetlen, hogy egy bizottság tagjaként véleményt mondjon egy másik
bizottságról, melynek tagja is. A Kutatóintézeti pályázat javítatlan változata van fenn a neten, cseréljék
ki.
Sianos Tamás: Ezt a határozatot mindenképpen vissza kell vonni, mert érvénytelen.
Dzindzisz Jorgosz: Vonják vissza a határozatot, nem kötelező újat hozni. Milyen új határozatot akarnak
hozni?
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Azt, hogy szerinte nem az SZMSZ szerint működött a bizottság.

Kollátosz Jorgosz levezető elnök: Csak egyszer ülésezett a bizottság, nem készült jegyzőkönyv sem.
Dzindzisz Jorgosz: Anyagot kértek az elnöktől írásban, de nem válaszolt rá. Ez is legyen benne. Azért
van erre a határozatra szükség, hogy publikálni lehessen utána, hogy minden rendben van, és az ad
hoc bizottság működött rosszul. Miért felejtik el, hogy Laokratisz bojkottálta a bizottság működését?
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: 2011 júniusában lezajlott közgyűlésen az áprilisi ülésen Kanakistól elhangzott
vádakat pontonként megválaszolta az elnök.
Dzindzisz Jorgosz: A szó elszáll, bárki mondhatott igazat vagy hazudhatott is. Az ad hoc bizottság
konkrétan kért írásban bizonyos anyagokat, amire nem kapott választ.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Elmondja, hogy hivatalosan vizsgálta a kormányhivatal is ezt az ügyet.
Dzindzisz Jorgosz: ismét kérte, szavazzanak arról, hogy lekerüljön a napirendről.
Kollátosz Jorgosz levezető elnök: Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

A MGOÖ közgyűlése elfogadja, hogy lekerül a napirendről az alábbi napirendi pont: A 2013. február
13-ai közgyűlésen elmaradt napirendi pont tárgyalása: Az ad hoc bizottság működéséről hozott
130/2012 (XI. 8.) sz. határozat visszavonása, helyette új határozat hozatala

Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 6 igen és 6 nem szavazattal elfogadta a javaslatot.

31/2013 (III. 12.) sz. határozata

A MGOÖ közgyűlése elfogadja, hogy lekerül a napirendről az alábbi napirendi pont: A 2013.
február 13-ai közgyűlésen elmaradt napirendi pont tárgyalása: Az ad hoc bizottság működéséről
hozott 130/2012 (XI. 8.) sz. határozat visszavonása,
helyette új határozat hozatala

Sianos Tamás: Érvénytelen szavazás miatt kérte, hogy fél óra múlva újra szavazzanak, de erre nem
került sor.
Kollátosz Jorgosz levezető elnök: Ezután szavazásra tette fel a napirendet az alábbiak szerint:

1.)

A MGOÖ 2012. évi költségvetési előirányzat módosítása
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke

Előkészítésért felelős: gazdasági vezető

Előadó: gazdasági vezető
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja valamennyi bizottság
Meghívott vendég: könyvvizsgáló

2.)

A görög húsvét megszervezése és lebonyolítása
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke

Előkészítésért felelős: Kollátosz Jorgosz elnökhelyettes
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnökhelyettes
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja a Kulturális és Oktatási
Bizottság, Pénzügyi Bizottság

3.)
A MGOÖ részvétele a Beloianniszi Önkormányzat március 25-ei nemzeti
Megemlékezés N. Beloiannisz halálának évfordulójáról

ünnepén.

Előterjesztő: Kollátosz Jorgosz elnökhelyettes
Előkészítésért felelős: Kollátosz Jorgosz elnökhelyettes
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnökhelyettes

4.)
A 2013. február 13-ai közgyűlésen elmaradt napirendi pont tárgyalása:
nyugdíjasok tótkomlósi kirándulásának támogatása

Görög

Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Sianos Tamás elnökhelyettes
Előadó: a MGOÖ elnöke

5.)

Fehérvárcsurgói könyvbemutató a görög polgárháború gyermekmentő
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke

Előkészítésért felelős: a MGOÖ elnöke
Előadó: a MGOÖ elnöke

akciójáról

6.)

Georgiou Márta temetésére Pécsre történő utazás finanszírozása
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke

Előkészítésért felelős: a MGOÖ elnöke
Előadó: a MGOÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.

32/2013 (III. 12.) sz. határozata

A MGOÖ a 2013. március 12-ei ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:
1.)

A MGOÖ 2012. évi költségvetési előirányzat módosítása
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: gazdasági vezető
Előadó: gazdasági vezető
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja valamennyi bizottság
Meghívott vendég: könyvvizsgáló

2.)

A görög húsvét megszervezése és lebonyolítása
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Kollátosz Jorgosz elnökhelyettes
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnökhelyettes
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja a Kulturális és Oktatási
Bizottság, Pénzügyi Bizottság

3.)
A MGOÖ részvétele a Beloianniszi Önkormányzat március 25-ei nemzeti
Megemlékezés N. Beloiannisz halálának évfordulójáról
Előterjesztő: Kollátosz Jorgosz elnökhelyettes

ünnepén.

Előkészítésért felelős: Kollátosz Jorgosz elnökhelyettes
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnökhelyettes

4.)
A 2013. február 13-ai közgyűlésen elmaradt napirendi pont tárgyalása:
nyugdíjasok tótkomlósi kirándulásának támogatása

Görög

Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Sianos Tamás elnökhelyettes
Előadó: a MGOÖ elnöke

5.)

Fehérvárcsurgói könyvbemutató a görög polgárháború gyermekmentő

akciójáról

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

6.)

Georgiou Márta temetésére Pécsre történő utazás finanszírozása
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: a MGOÖ elnöke
Előadó: a MGOÖ elnöke

1.)

A MGOÖ 2012. évi költségvetési előirányzat módosítása

Nagy Monika gazdasági vezető: Az előirányzat módosítása (2. Melléklet) arról szól, hogy az
előirányzatot a tényadatokhoz kell módosítani annak alapján, hogy mire költöttek és mennyit. Ennek
kétféle módja van: a többletbevételek pótlólagos beemelése, amikkel nem tudtak tervezni, és
szétosztása a kiadások között, a másik pedig a fix összeg átcsoportosítása. A Pénzügyi Bizottság is
javasolja elfogadásra. A munkaügyi perekkel és a támogatásokkal kapcsolatban elmondja, hogy nincs
pénze az önkormányzatnak. Az egész éves támogatási lehetőség 400 ezer forint volt egy évre,
amelyből 100 ezer forint már elment. A munkaügyi pereket illetően az a tapasztalata, hogy azok
többsége a munkavállaló győzelmével végződik.
Miliosz Nikolett: Mire ment el 100 ezer forint?
Nagy Monika gazdasági vezető: A Beloianniszi Önkormányzat húsvéti ünnepét támogatták belőle.

Kaparelis Spyros: Kérte többször, hogy az Ellinismos újságról kapjanak felvilágosítást. A kapott
anyagban szétszórva látja az újságköltségeket, és nem tudja így, hogy havonta mennyibe kerül az
újság és miből tevődik össze. Összevissza számokat lát, ezt ő nem fogja megszavazni.
Nagy Monika gazdasági vezető: Elmondta, hogy nem ezt az anyagot kell megszavazni, ezek csak a
mellékszámítások.
Kaparelis Spyros: Neki a mellékszámításokban van a lényeg. Nem tudja, hogy az 1,4 M Ft mire megy el
az újság kiadására.
Nagy Monika gazdasági vezető: Ez nem egy összegzés, kimutatás, hanem ezek a részletek. Hozzá még
nem érkezett el a kérés, hogy kérne kimutatást az újságról. Nem ez a megszavazandó anyag, ne erről
beszéljen.
Kaparelis Spyros: Mik azok a 4-5 helyen jelentkező ügyvédi költségek? Miért vannak összemosva
valamilyen más címszóval? Nyomdaköltség – ügyvéd, postaköltség, újság – ügyvéd.
Nagy Monika gazdasági vezető: Ezeken a papírokon az látszik (3. Melléklet), milyen tételeket kell
keresztülkönyvelni az előirányzat-módosítás keretében. Be volt tervezve valamennyi összeg ügyvédre,
de nem annyi lett, ezért át kellett csoportosítani egy másik típusú költségre. Ezeken a lapokon az
látszik, hogyan kapták meg az összesítő táblázatban szereplő összegeket. Ő az összesítő táblázatot
terjesztette be, arról kell szavazni. Az újságköltségeket összeszedi a következő testületi ülésre.
Kollátosz Jorgosz levezető elnök: Elmondja, hogy az újságról szóló beszámoló minden évben
napirenden van, tavaly is volt, ahol megtudhatták a költségeit is.
Sianos Tamás: A könyvelésnek megvan a maga technikája. Más szám alatt fut a nyomda-, a
postaköltség stb.
Kaparelis Spyros: Tudja, hogy mennyibe kerül egy újság, ez a problémája. Szerinte jóval kevesebbe
kerül egy jó újság.
Kollátosz Jorgosz levezető elnök: A jövő hónapra érkezett egy árajánlat egy úrtól, aki olcsóbban
megoldaná a nyomdaköltséget. Várja Kaparelis Spyros árajánlatát.
Kaparelis Spyros: Ha egyáltalán szükség van újságra.
Dzindzisz Jorgosz: Könyvvizsgálat, bankköltség? Ez azt jelenti, hogy a könyvvizsgálat tételből rakják át a
bankköltségbe? Van olyan tétel, hogy ügyvéd? És olyan, hogy belső ellenőrzés? A
rendezvényszervezésre mennyit terveztek?
Nagy Monika gazdasági vezető: Minden kérdésre igen a válasza, a rendezvényszervezésre pedig 2,5
milliót terveztek, amiből 1,6 milliót költöttek el.
Dzindzisz Jorgosz: Ezért van rá lehetőség, hogy a rendezvényszervezésből átcsoportosítsanak az
újságra? Mi az a szociális adó? Mik azok a szolgáltatási kiadások? A dologi kiadásoknál van 7,018 M Ft
különbség, ez mi?
Nagy Monika gazdasági vezető: Igen, ezért. A szociális adó a TB járulékok új neve. A szolgáltatási
kiadások közé tartozik a bérleti díj, vásárolt élelmezés, szállítási szolgáltatás, gáz, víz, csatorna,
karbantartás, újság kiadása, társasház, könyvvizsgáló, számviteli tevékenység, postaköltség stb. A
második oldalon a részleteseknél ki van fejtve, hogy ebből a 7 millióból 3 millió támogatási összeg, a
TÁMOP-tól kapták, amit az idén fognak elkölteni. Ebben az ügyvédi költség is benne van. Az ügyvédre

kevés lett betervezve. Ez egyrészt dr. Topuzidisz Dimitrisz díja, másrészt a munkaügyi perben az
önkormányzatot képviselő ügyvédé, 7-800 ezer forint.
Kaparelis Spyros: Szerinte azért van dr. Topuzidisz Dimitrisz, hogy jogi tanácsot adjon, és hogy
képviselje az önkormányzatot peres ügyekben. Ezzel szemben éktelen mennyiségű ügyvédi költség
van. Most van egy majdnem egymilliós munkaügyi perük, ezt is szavazzák meg?
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Erre válaszként azt mondhatná, hogy miért nem építi fel Kaparelis Spyros a
görögség házát, hiszen építési szakember.
Kaparelis Spyros: Topuzidisz úr fizetést kap azért, hogy képviselje az önkormányzatot.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Ő jelenleg a testület által megszavazott, ideiglenesen megbízott hivatalvezető,
és így nem tud eljárni ügyvédként is egy önkormányzati perben, mert ez összeférhetetlen szerinte.
Minden jogi munkát nem láthat el.
Dzindzisz Jorgosz: Mi ez az EU-s költség, 5,3 M? A megbízási díjak között kik vannak?
Nagy Monika gazdasági vezető: Ez a költségvetést illeti, a legközelebbi testületi ülésen, ahol a tavalyi
beszámolót fogadják majd el, akkor fognak a részletekbe belemenni. Ide tartoznak a gazdasági
dolgozók, az újságba írók, akikről nem lehet tudni sokszor, milyen formában kérik a juttatásukat.
18:20-kor megérkezett dr. Szalimka Nafszika.
Kukumtzi Natasa: A Pénzügyi Bizottság megvitatta az előirányzat-módosítást és elfogadásra javasolja.
Kollátosz Jorgosz levezető elnök: szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

A MGOÖ közgyűlése elfogadja a 2012. évi költségvetési előirányzat módosítását.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 13 képviselő 11 igen és 2 tartózkodás szavazattal elfogadta a javaslatot.

33/2013 (III. 12.) sz. határozata

A MGOÖ közgyűlése elfogadja a 2012. évi költségvetési előirányzat módosítását.

Dzindzisz Jorgosz: Kéri, hogy a bizottságok a jövőben ne az ülés napján, hanem korábban ülésezzenek,
hogy megkaphassák korábban a jelentésüket. Javasolja, hogy a munkaügyi perekről halljanak
tájékoztatást.
Sianos Tamás: Azért van ez, hogy a vidéki képviselőknek ne kelljen többször feljárniuk.
Miliosz Nikolett: Ha a kerületek átvennék az újságok kipostázását, lehetne spórolni.

Nagy Monika gazdasági vezető: Úgy tűnik, hogy ez a projekt nem sikeres, a mostani postaköltség 180
ezer volt, nem sokat spóroltak, mert a tavalyi éves postaköltség 2,4 M volt, ami havi 200 ezer forint.
Miliosz Nikolett: Sok kerület elvállalta írásban, hogy kipostázza az újságot.
Sianos Tamás: De sokan nem jöttek el érte.
Miliosz Nikolett: Az legyen az ő problémájuk, azokat az újságokat ne postázzák ki.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Halász Katalin egy olyan könyvtárat vezetett, ahol havonta kb. 4-en jártak.
Olyan fizetési igénnyel lépett fel, amelyet az önkormányzat nem tudott teljesíteni. Ezt a munkát a
titkárság is el tudná látni. Halász Katalinnal közölték 2008 augusztusában, hogy erre nincs lehetőség.
Abban maradtak, hogy a munkaviszony megszüntetésébe az az indoklás került, hogy tekintettel arra,
hogy nincs meg az érdeklődés a könyvtár iránt, hogy egy teljes státuszt fenntartsanak, hanem úgy
átszervezik, hogy azt a titkárság ellássa, és megszüntetik ezt a státuszt. Megkapta a végkielégítést, a
járandóságait és baráti hangnemben váltak el. A 28. napon beadott egy keresetet a bíróságra, hogy a
felmondását nem az illetékes, hanem Kanakis Lefteris hivatalvezető írta alá. Bár döntés született arról,
hogy az önkormányzatnak intézménye legyen a könyvtár a meglévő kettő mellé harmadikként, de ez
végül nem került bejegyzésre a MÁK-nál. Egy jogszabályváltozás szerint, amely azt mondja, hogy azok
az önkormányzatok, melyek létrehoznak egy intézményt, és nem gondoskodnak arról, hogy 2010.
márciusáig be legyenek jegyezve a MÁK-nál, azoknak az intézményi státuszát nem fogják bejegyezni. A
másodfokú bíróság ezért, helybenhagyva az elsőfokú döntését, elmarasztalta az önkormányzatot.
Akkor még nem volt kötelező a bejegyzés a MÁK-nál. Tehát, ha intézmény volt akkor a könyvtár, akkor
a hivatalvezető nem mondhatott fel neki, csak az elnök.
Kollátosz Jorgosz levezető elnök: felteszi szavazásra, hogy adják meg a szót a részt vevő hallgatóságnak.

A MGOÖ közgyűlése elfogadja, hogy megadják a szót az ülésen részt vevő hallgatóságnak.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 13 képviselő 11 igen és 2 tartózkodás szavazattal elfogadta a javaslatot.
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A MGOÖ közgyűlése elfogadja, hogy megadják a szót az ülésen részt vevő hallgatóságnak.

Dzindzisz Jorgosz: Ha barátilag váltak volna el, akkor Halász Katalin nem fordult volna bírósághoz. Az
önkormányzat hibázott azzal, hogy nem az elnök írta alá a felmondást. Kanakis Lefteris felvett 40 ezer
forintot havonta a könyvtár működtetéséért, miután Halász Katalin elment.
Kalota Ágnes: Mit követelt Halász Katalin?
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: A munkaviszony megszüntetésének jogosságát nem vitatta, csak azt, hogy
nem az arra megfelelő személy írta alá, amiért kártérítésként 2-12 havi kereset járhat.

19:40-kor megérkezett Koranisz Laokratisz elnök.
Dzindzisz Jorgosz: Megkérdezi, ki képviselte az önkormányzatot a perben.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Dr. Hartai Győző.
Kaparelis Spyros: Akkor alelnök volt, és ő is annak a pártján volt, hogy Halász Katalint bocsássák el,
mivel nem tanult meg görögül az alatt a 4-5 év alatt, amíg a könyvtárban dolgozott. Nem tudta akkor,
hogy a felmondólevél elkészült. Szerinte Kanakis nem volt alkalmas hivatalvezetőnek, de a törvény
megengedte. Az önkormányzat vezetőjének tudni kellett volna, hogy Halász Katalin szerződését egy
korábbi elnök írhatta alá, tehát az elbocsátását is az elnöknek kellett volna aláírnia. Emiatt most 850
ezer forintot vesztettek.
Kukumtzisz Jorgosz: Halász Katalin perének a folytatása Kanakis pere. Halász Katalin elbocsátásakor
változott meg Kanakis munkaszerződése, 200-ról 240 ezerre emelkedett, amely szerződésről Kanakis
azt állítja, hogy hamis.
Dzindzisz Jorgosz: Hol áll a Kanakis per és ki képviseli az önkormányzatot, és ha Kanakis nyerne,
mennyibe kerülne ez az önkormányzatnak?
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Dr. Pethő Róbert munkajogász képviseli az önkormányzatot, és őt tanította az
egyetemen. Ő nem osztja Nagy Monika nézeteit, hogy minden pert a munkavállaló nyer meg. Ott
tartanak a perben, hogy őt meghallgatták tanúként, és másokat is a testületből. Kanakis három pert is
indított az önkormányzat ellen, ebből kettő okafogyott, mert az egyik arról szól, hogy melyik
munkaszerződése él vagy nem él. Ugyanaz a bírónő tárgyalja mindhármat, de nem vonta össze egy
perbe, hanem külön tárgyalja mindegyiket. A harmadik pert a fegyelmi miatt indította. A fegyelmiért
akkora erkölcsi kár érte, hogy 1 millió forinttal lehet helyrehozni, a munkaviszony megszűnése miatt 2,7
milliót kér. Összesen kb. 5 millió forintos kárigénye van. Az ügyvéd óradíjat kap.
Cafaridu Polyxeni: Úgy érzi, úgy néz ki, hogy Kanakis fog nyerni.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Úgy gondolja, ott voltak a képviselők, amikor előadta Kanakis a magánszámát
az egyik testületi ülésen. Most a tanúk meghallgatásánál tart a bíróság, eddig 7 tanút hallgattak meg,
és meg fognak hallgatni még 3-at a testületből, akiket Kanakis idéztetett be. Ha elveszítik a pert, miből
fogják kifizetni?

2.)

A görög húsvét megszervezése és lebonyolítása

Kollátosz Jorgosz levezető elnök: A görög húsvét május 5-én lesz (4. Melléklet), és a Fülemile úti ifjúsági
táborban fogják ünnepelni, ahogy az előző években is, a XII. kerületi Görög Önkormányzattal közösen.
Kukumtzi Natasa: A Pénzügyi Bizottság elnökeként elmondja, hogy a Miskolci Görög Önkormányzat
támogatást kér arra, hogy felutazhassanak a húsvétra, de ugyanakkor támogatnák az étkezési
költségeket is. Nem értik a nyugdíjasok étkeztetésének költségeit.
Kollátosz Jorgosz levezető elnök: Elmondja, hogy 1500 Ft-ba kerül fejenként az étel.
Többen sokallják ezt az árat.
Kollátosz Jorgosz levezető elnök: Elmondja, hogy senki se reagált az előterjesztésre, pedig már két hete
elküldte a testületnek, miért most sokallják az árat, miért nem tettek másik előterjesztést?

Kukumtzi Natasa: Megkérdezte, hogy jegyet kapnak-e a nyugdíjasok. A Pénzügyi Bizottság támogatja
a húsvét megrendezését 240 ezer forintért, illetve a miskolci görögök felutazásának buszköltségét.
Ondok Lászlóné: A miskolci görögök részéről azt szeretné, ha a húsvéti ünnepre történő felutazásokat
támogatnák, a közelgő görög nemzeti ünnepre való utazást egyénileg oldják meg.
Dzindzisz Jorgosz: Nincs pénze az önkormányzatnak, túlzónak tartja 100 ember számára a 150 ezer
forintos étkezési költséget. A szervezés megint közös lesz, a sörpadot megint a Fővárosi Görög
Önkormányzat állná, ennyivel kevesebbe fog kerülni a húsvét. Javasolja, hogy ebből az összegből a
tótkomlósi látogatást támogassák. Ondok Lászlóné is ezt támogatja.
Kollátosz Jorgosz levezető elnök: Elmondta, hogy a 240 ezer Ft a nyugdíjasok étkeztetését és a zenekar
költségeit tartalmazza. Nincs benne a sörpad költsége.
Bekiárisz Dimitrisz: Ahogy eddig minden évben, az idén is hozzájárul a Zuglói Görög Önkormányzat a
húsvét költségeihez.
Kollátosz Jorgosz levezető elnök: szavazásra teszi fel a húsvét megszervezésének költségeit:

A MGOÖ testülete elfogadja a húsvéti ünnep megszervezésének módosított előterjesztését, annak
kiadásait 240 ezer forint összegben.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 14 képviselő 13 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta a javaslatot.
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A MGOÖ testülete elfogadja a húsvéti ünnep megszervezésének módosított előterjesztését,
annak kiadásait 240 ezer forint összegben.

3.)
A MGOÖ részvétele a Beloianniszi Önkormányzat március 25-ei nemzeti
Megemlékezés N. Beloiannisz halálának évfordulójáról

ünnepén.

Kollátosz Jorgosz levezető elnök: Kéri, hogy a testület támogassa 60 ezer forinttal az ünnepre történő
leutazást. (5. Melléklet)
Koranisz Laokratisz: Cafaridu Polyxeni kérésére elmondja, hogy a buszokat óradíjban vagy km-ben
szokták fizetni, az óradíj 5000 Ft, a km pedig 320 Ft/h.
Dzindzisz Jorgosz: Miért küldenek buszt Beloianniszba, és miért nem küldenek máshová is?

Kollátosz Jorgosz levezető elnök: Tavaly elfogadták, hogy minden évben egy vidéki ünnepet támogatni
fognak. Tatabányán és Miskolcon is voltak tavaly a helyi ünnepen.
Kukumtzi Natasa: Javasolja, hogy az utasok fizessék a buszköltség felét (500 vagy 1000 Ft-ot). Ezt
javasolja Ondok Lászlóné is.
Koranisz Laokratisz: Javasolja, hogy a képviselők mondjanak le a nyári, júliusi-augusztusi
tiszteletdíjukról, amiből tudnák támogatni a rendezvényeket.
Dzindzisz Jorgosz: Ezt a javaslatot tegyék fel napirendre előterjesztéssel együtt a következő ülésen.
Ondok Lászlóné és Miliosz Nikolett: Akkor lehet csak kalkulálni a buszárral, ha tudják, hogy mekkora
buszt kell rendelni. 1000 Ft önköltség vállalható összeg.
Kollátosz Jorgosz levezető elnök: Szavazásra teszi fel az alábbi javaslatot:

A MGOÖ testülete elfogadja, hogy a 2013. március 30-ai beloianniszi görög nemzeti ünnepre és a
Nikosz Beloianniszról halálának évfordulójáról szóló megemlékezésre történő utazást támogatja az
alábbi módon: az autóbusszal leutazók 1000 Ft útiköltséget fizetnek, az autóbusz költségének
fennmaradó összegét pedig a MGOÖ állja.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 14 képviselő 12 igen és 2 tartózkodás szavazattal elfogadta a javaslatot.
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A MGOÖ testülete elfogadja, hogy a 2013. március 30-ai beloianniszi görög nemzeti ünnepre és
a Nikosz Beloianniszról halálának évfordulójáról szóló megemlékezésre történő utazást
támogatja az alábbi módon: az autóbusszal leutazók 1000 Ft útiköltséget fizetnek, az autóbusz
költségének fennmaradó összegét pedig a MGOÖ állja.

Kaparelis Spyros: Szerinte ezt ki kell még dolgozni. Ezért tartózkodott a szavazáskor.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Lehet, hogy óradíjat fog kérni a sofőr.
Miliosz Nikolett: Szerinte arról is határozhatnak, hogy árajánlatot kérnek egy bizonyos férőhelyű buszra,
azt elosztják a jelentkezők számával, és az lehet a részvételi díj.
Koranisz Laokratisz: Elmondja, hogy ha 30 főnél kevesebben jelentkeznek, akkor az óradíj 5500 Ft/h, ha
többen, akkor 5000Ft/h. Ez kb. 10 órát vesz igénybe.

4.)
A 2013. február 13-ai közgyűlésen elmaradt napirendi pont tárgyalása:
nyugdíjasok tótkomlósi kirándulásának támogatása

Görög

Kukumtzi Natasa: A Pénzügyi Bizottság 50 ezer forintot javasol a támogatására, hozzátéve, hogy a
gazdasági vezető nem tanácsolta.
Dzindzisz Jorgosz: Az eredeti kérés mennyi volt?
Akritidu Szófia: Elmondja, hogy az eredeti kérés összesen 187 ezer forint volt. Ebből a felét fizeti a
Fővárosi Görög Önkormányzat.
Kollátosz Jorgosz levezető elnök: Elmondja, hogy ezek szerint 95 ezer forint hiányzik. Javasolja, hogy 50
ezer forinttal támogassák.
Dzindzisz Jorgosz: Elismétli, hogy a sörpad költsége menjen a tótkomlósi kirándulásra, ahogy szerepelt
az előterjesztésben.
Kukumtzi Natasa: A 240 ezer forintos előterjesztésben nem volt benne a 80 ezer forintos sörpad.
Kollátosz Jorgosz levezető elnök: Elmondja, hogy a XIV. ker. elnök is hozzájárul 30 ezer forinttal. Ezért az
alábbi határozati javaslatot teszi:

A MGOÖ testülete 50.000 Ft-tal támogatja a görög nyugdíjasok tótkomlósi látogatását.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 14 képviselő egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.
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A MGOÖ testülete 50.000 Ft-tal támogatja a görög nyugdíjasok tótkomlósi látogatását.

5.)

Fehérvárcsurgói könyvbemutató a görög polgárháború gyermekmentő

akciójáról

Kukumtzi Natasa: Elmondja, hogy nem volt anyaga a Pénzügyi Bizottságnak ehhez a napirendi
ponthoz, ezért nem tud javaslatot tenni.
Koranisz Laokratisz: Elmondja, hogy gróf Károlyi Angelika megkereste, a fehérvárcsurgói kastély
tulajdonosa. 2003-ban volt egy konferencia az ott élő görög gyerekek sorsáról, ahova sokan érkeztek a
világ minden részéről. Ennek a konferenciának az anyagát rendezte könyvbe egy görög hölgy, és
szeretné bemutatni Fehérvárcsurgón. Szkevisz Theodorosz kereste meg őt ezzel a kéréssel.
Fehérvárcsurgó kardinális hely volt a Magyarországra érkező görög gyerekek életében. Meghívta rá a

görög orthodox egyház fejét, és a görög követséget is. Mindenképpen meg kell tisztelni a
jelenlétükkel. A buszköltség 120-130 ezer forint körül lenne. Cafaridu Polyxeni kérésére megismétli,
hogy könyvbemutató lesz ott, ahol a tudásukat is bővíthetik, és újabb információkat szerezhetnek a
múltjukról.
Kollátosz Jorgosz levezető elnök: Elmondja, hogy van még egy napirendi pont, a pécsi temetés, ahová a
buszköltség 140 ezer forint. Ha ehhez hozzáadják az eddig megszavazott támogatásokat, akkor az már
közel 300 ezer forint, és elfogyott minden pénzük december 31-ig.
Cafaridu Polyxeni: Nem kapott írásos anyagot a fehérvárcsurgói napirendhez, és még mindig nem
tudja, mi lesz ott pontosan.
Kaparelis Spyros: A testület azt várja, hogy kapjon róla anyagot.
Koranisz Laokratisz: Elmondja, hogy a tótkomlósi kirándulásról se volt írásos előterjesztés.
Kollátosz Jorgosz levezető elnök: Az alábbi határozati javaslatot teszi:

A MGOÖ testülete úgy határoz, hogy a Fehérvárcsurgói könyvbemutató a görög polgárháború
gyermekmentő akciójáról c. napirendi ponthoz nincs írásos előterjesztés, ezért leveszi a napirendről.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 14 képviselő 8 igen és 6 nem szavazattal elfogadta a javaslatot.

38/2013 (III. 12.) sz. határozata

A MGOÖ testülete úgy határoz, hogy a Fehérvárcsurgói könyvbemutató a görög polgárháború
gyermekmentő akciójáról c. napirendi ponthoz nincs írásos előterjesztés, ezért leveszi a
napirendről.

6.)

Georgiou Márta temetésére Pécsre történő utazás finanszírozása

Kollátosz Jorgosz levezető elnök: Kéri, hogy támogassák Georgiou Márta temetésére való utazást. 25
ember jelentkezett, ez 140 ezer forinttal terhelné az országos önkormányzatot.
Cafaridu Polyxeni: Szerinte, aki akar menni a temetésre, fizesse ki az útiköltséget. Ez magánügy,
mindenki saját maga finanszírozza az utazást ilyen nehéz gazdasági helyzetben.
Bekiárisz Dimitrisz: Nehezteli, hogy lehet így hozzáállni, mivel Georgiou Márta sok éven át sokat tett a
görögségért, ez nem magánügy. Egyetért azzal a javaslattal, hogy a nyári tiszteletdíjat ne vegyék fel, és
ennek költségén menjenek el a temetésre.
Dzindzisz Jorgosz: Megkérdezte, ki másnak a temetésére küldött vidékre buszt az önkormányzat.

Koranisz Laokratisz: Mandzurakisz temetésére, és Szamariniotisz Janniszt is az önkormányzat temette
el. Georgiou Márta évtizedeken át dolgozott ingyen a görögségért, megérdemli.
Kaparelis Spyros: Hol van a vonal, amit meghúznak, kinek a temetését támogatják, kiét nem. Ez a
határozati javaslat sérti mindazok temetését, akiknek a neve nem merül fel, hogy oda is elküldjenek
bárkit. Az önkormányzat küldjön egy koszorút, aki akar, menjen el a saját költségén.
Kollátosz Jorgosz levezető elnök: Georgiou Márta a Syllogos alapító tagja volt, és a Pécsi Görög
Önkormányzat elnöke sokáig. Az alábbi határozati javaslatot teszi:

A MGOÖ testülete úgy határoz, hogy támogatja 140 ezer forinttal Georgiou Márta temetése céljából
Pécsre történő leutazást.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 14 képviselő 7 igen, 1 nem és 6 tartózkodás szavazattal elfogadta a
javaslatot.
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A MGOÖ testülete úgy határoz, hogy támogatja 140 ezer forinttal Georgiou Márta temetése
céljából Pécsre történő leutazást.

Kollátosz Jorgosz levezető elnök: A következő ülésen felteszi napirendre a fehérvárcsurgói
könyvbemutatót írásos előterjesztéssel. Majd megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.

Budapest, 2013. március 25.

Koranisz Laokratisz
elnök

Kukumtzi Natasa
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kaparelis Spyros
jegyzőkönyv-hitelesítő

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27.
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 (17,45-kor
érkezett)

Képviselő

Dr. Kalota Ágnes

Képviselő

Dr. Szalimka Nafszika

Képviselő

Kész Józsefné

Képviselő

Kukumtzi Natasa

Képviselő

Mandzurakisz Szarandisz

Képviselő

Miliosz Nikolett (17,55-kor érkezett)

Képviselő

Németh Barbara Erzsébet

Képviselő

Nikolaidisz Nikosz

Képviselő

Pancsosz Alexandra (19,00-kor
távozott)

Képviselő

Papakosztandisz Eleni

Képviselő

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

Távol maradtak:
Dzindzisz Jorgosz
Kanaki Elena
Kaparelisz Szpirosz
Mokalisz Mária Vasziliki
Ondok Lászlóné

Részt vevő vendégek:
Akritidu Szofia
Dzovairi Polyxeni
Kósáné Hujber Katalin, igazgató, Nikosz Beloiannisz ÁMK
Szamara Olga
Szkevisz Theodorosz, idegenforgalmi vállalkozó

Elnök: Üdvözli a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet 13 fővel.
Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatokat:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Vengrinyák Edit személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. március 27-ei ülése jegyzőkönyv-vezetőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 13 képviselő 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.
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A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Vengrinyák Edit személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. március 27-ei ülése
jegyzőkönyvvezetőjének.

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Kukumtzi Natasa személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. március 27-ei ülése jegyzőkönyvhitelesítőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 13 képviselő 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.

41/2013 (III. 27.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Kukumtzi Natasa személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. március 27-ei ülése jegyzőkönyvhitelesítőjének.

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Mandzurakisz Szarandisz személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. március 27-ei ülése jegyzőkönyvhitelesítőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 13 képviselő 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.

42/2013 (III. 27.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Mandzurakisz Szarandisz személyét
elfogadja a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. március 27-ei ülése
jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

17,45-kor megérkezik Cafaridu Polyxeni.
Elnök: Tájékoztatja a jelenlévőket két honfitársuk temetéséről, a tiszteletükre egy perces néma
felállással emlékeznek. Ezután ismerteti, majd szavazásra teszi fel a meghívóban meghirdetett
napirendet:

1.

A Magyarországi Görögök Kutatóintézete igazgatói pályázata

Előterjesztő a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: dr. Topuzidisz Dimitrisz
Előadó: a MGOÖ elnöke

2.
Nikosz Beloiannisz ÁMK alapító okiratának módosítása, kiegészítése művészeti és
oktatással

zenei

Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Jogi Bizottság, Kulturális és Oktatási Bizottság
Előadó: Jogi Bizottság elnöke
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja a Jogi Bizottság és valamint a
az Oktatási Bizottság

3.

Pályázat kiírása a Nikosz Beloiannisz ÁMK intézményvezetői munkakörének

Kulturális és

betöltésére

Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Jogi Bizottság
Előadó: Jogi Bizottság elnöke
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja a Jogi Bizottság, Pénzügyi
valamint a Kulturális és az Oktatási Bizottság

Bizottság,

4.
Pályázat kiírása a 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola igazgatói munkakörének
betöltésére
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Jogi Bizottság
Előadó: Jogi Bizottság elnöke
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja a Jogi Bizottság, Pénzügyi
valamint a Kulturális és az Oktatási Bizottság

Bizottság,

5. A 13. február 13-ai közgyűlésen elmaradt napirendi pont tárgyalása: Az ad hoc
bizottság
működéséről hozott 130/2012 (XI. 8.) sz. határozat visszavonása, helyette új
határozat hozatala a
bizottság megszűnéséről
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Jogi Bizottság
Előadó: Jogi Bizottság elnöke

6.
Fehérvárcsurgói könyvbemutató a görög polgárháború gyermekmentő
akciójáról
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: a MGOÖ elnöke
Előadó: Szkevisz Theodorosz

7.
Munkamegosztási megállapodás a MGOÖ hivatala és az irányítása alá
tartozó
intézményei között
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Jogi Bizottság
Előadó: Jogi Bizottság elnöke
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja a Jogi Bizottság és a Pénzügyi

8.

Bizottság

Az SZMSZ módosítása, a Pénzügyi és a Kulturális Bizottságok létszámának csökkentése

Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Jogi, Pénzügyi és Kulturális Bizottság

Előadó: a MGOÖ elnöke

Az első napirendi pontban a kutatóintézeti pályázat kiírására azért van szükség, mert nem tudták
megjelentetni az Ellinismos újságban lapzárta miatt.
Papakosztandi Eleni: Javasolja, hogy a bizottságokkal kapcsolatos napirendi pontot vegyék előbbre.
Bekiárisz Dimitrisz: Javasolja, hogy a gazdasági vezető előterjesztésével kapcsolatos napirendi pontot
vegyék előbbre.
Elnök: Szavazásra teszi fel a napirendi pontokat az alábbi sorrendi változással:

1.
Munkamegosztási megállapodás a MGOÖ hivatala és az irányítása alá
tartozó
intézményei között
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Jogi Bizottság
Előadó: Jogi Bizottság elnöke
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja a Jogi Bizottság és a Pénzügyi

2.

Bizottság

A Magyarországi Görögök Kutatóintézete igazgatói pályázata

Előterjesztő a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: dr. Topuzidisz Dimitrisz
Előadó: a MGOÖ elnöke

3.
Nikosz Beloiannisz ÁMK alapító okiratának módosítása, kiegészítése művészeti és
oktatással

zenei

Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Jogi Bizottság, Kulturális és Oktatási Bizottság
Előadó: Jogi Bizottság elnöke
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja a Jogi Bizottság és valamint a
az Oktatási Bizottság

Kulturális és

4.

Pályázat kiírása a Nikosz Beloiannisz ÁMK intézményvezetői munkakörének

betöltésére

Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Jogi Bizottság
Előadó: Jogi Bizottság elnöke
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja a Jogi Bizottság, Pénzügyi
valamint a Kulturális és az Oktatási Bizottság

Bizottság,

5.
Pályázat kiírása a 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola igazgatói munkakörének
betöltésére
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Jogi Bizottság
Előadó: Jogi Bizottság elnöke
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja a Jogi Bizottság, Pénzügyi
valamint a Kulturális és az Oktatási Bizottság

Bizottság,

6. A 13. február 13-ai közgyűlésen elmaradt napirendi pont tárgyalása: Az ad hoc
bizottság
működéséről hozott 130/2012 (XI. 8.) sz. határozat visszavonása, helyette új
határozat hozatala a
bizottság megszűnéséről
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Jogi Bizottság
Előadó: Jogi Bizottság elnöke

7.
Fehérvárcsurgói könyvbemutató a görög polgárháború gyermekmentő
akciójáról
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: a MGOÖ elnöke
Előadó: Szkevisz Theodorosz

8.

Az SZMSZ módosítása, a Pénzügyi és a Kulturális Bizottságok létszámának csökkentése

Előterjesztő: a MGOÖ elnöke

Előkészítésért felelős: Jogi, Pénzügyi és Kulturális Bizottság
Előadó: a MGOÖ elnöke

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

43/2013 (III. 27.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése a 2013. március 27-ei
ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:
1.
Munkamegosztási megállapodás a MGOÖ hivatala és az irányítása alá
tartozó
intézményei között
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Jogi Bizottság
Előadó: Jogi Bizottság elnöke

Pénzügyi

2.

Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja a Jogi Bizottság és a
Bizottság

A Magyarországi Görögök Kutatóintézete igazgatói pályázata
Előterjesztő a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: dr. Topuzidisz Dimitrisz
Előadó: a MGOÖ elnöke

3.
Nikosz Beloiannisz ÁMK alapító okiratának módosítása, kiegészítése művészeti és zenei
oktatással
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Jogi Bizottság, Kulturális és Oktatási Bizottság
Előadó: Jogi Bizottság elnöke

a

Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja a Jogi Bizottság és valamint
Kulturális és az Oktatási Bizottság

4.
Pályázat kiírása a Nikosz Beloiannisz ÁMK intézményvezetői
munkakörének
betöltésére
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Jogi Bizottság
Előadó: Jogi Bizottság elnöke

Pénzügyi

Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja a Jogi Bizottság,
Bizottság, valamint a Kulturális és az Oktatási Bizottság

5.
Pályázat kiírása a 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola
igazgatói munkakörének betöltésére
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Jogi Bizottság
Előadó: Jogi Bizottság elnöke

Pénzügyi

Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja a Jogi Bizottság,
Bizottság, valamint a Kulturális és az Oktatási Bizottság

6. A 13. február 13-ai közgyűlésen elmaradt napirendi pont tárgyalása: Az ad
hoc
bizottság működéséről hozott 130/2012 (XI. 8.) sz. határozat
visszavonása,
helyette új határozat hozatala a bizottság megszűnéséről
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Jogi Bizottság
Előadó: Jogi Bizottság elnöke

7.
Fehérvárcsurgói könyvbemutató a görög polgárháború gyermekmentő
akciójáról
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: a MGOÖ elnöke
Előadó: Szkevisz Theodorosz

8.

Az SZMSZ módosítása, a Pénzügyi és a Kulturális Bizottságok létszámának

csökkentése

Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Jogi, Pénzügyi és Kulturális Bizottság
Előadó: a MGOÖ elnöke

17,55-kor megérkezett Miliosz Nikolett.

1.
Munkamegosztási megállapodás a MGOÖ hivatala és az irányítása alá
tartozó
intézményei között

Nagy Monika gazdasági vezető: Mindhárom szabályzatot kiküldték a képviselőknek, mindhármat
törvény írja elő, hogy el kell fogadni:




Munkamegosztási megállapodás: a hivatal és intézményei közötti munkamegosztásról szól, hogy
melyik intézmény mit csinál, miért felelős. Az intézményeket egyre inkább külön kell kezelni.
Ügyrend: 2009-ben már készült egy „Gazdálkodási jogkörök szabályozása” nevű irat, melyet a testület
elfogadott, ezt aktualizálták most, és belevették az ügyrendet is.
Pénzkezelési szabályzat: Volt, de aktualizálni kellett, mert decemberben változott a számviteli törvény,
és bele kellett venni az ÁMK-t is.
Kukumtzi Natasa: Úgy tudja, a könyvtár is intézmény.
Elnök: Soha nem volt a könyvtár intézmény. Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatokat:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése elfogadja a Munkamegosztási
megállapodást (1. Melléklet).

Megállapítja, hogy a jelenlévő 15 képviselő 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.

44/2013 (III. 27.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése elfogadja a
Munkamegosztási megállapodást (1. Melléklet).

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése elfogadja a Pénzkezelési
szabályzatot (2. Melléklet).

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

45/2013 (III. 27.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése elfogadja a Pénzkezelési
szabályzatot (2. Melléklet).

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése elfogadja a Gazdálkodási
szervezetek ügyrendjét (3. Melléklet)

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

46/2013 (III. 27.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése elfogadja a Gazdálkodási
szervezetek ügyrendjét (3. Melléklet)

Cafaridu Polyxeni: Kérte, hogy a hivatalvezető számoljon be a könyvtár helyzetéről.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: A könyvtár nem intézmény, csak tervezett intézmény volt, ha az lenne, akkor
benne lenne az SZMSZ-ben az intézmények között.

2.

A Magyarországi Görögök Kutatóintézete igazgatói pályázata

Elnök: Azért írják ki megint, mert nem döntöttek arról, hol jelenjen meg. Az eddigi szokások szerint az
önkormányzat honlapján és újságjában jelenne meg.
Kukumtzi Natasa: Jelenjen meg magyar újságban is, vagy az ELTE újgörög tanszékének üzenőfalán.

Dr. Kalota Ágnes: Egy országos napilapban érdemes lenne megjelentetni egyszer.
Elnök: Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy megadja a szót az
ülésen jelen lévő vendégeknek.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 15 képviselő 12 igen, 1 nem és 2 tartózkodás szavazattal elfogadta a
javaslatot.

47/2013 (III. 27.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy megadja a
szót az ülésen jelen lévő vendégeknek.

Szkevisz Theodorosz: Szerinte a Barátság folyóiratban is meg lehetne jelentetni a pályázatot.
Elnök: Nincs pénze a testületnek. Ha úgy döntenek, hogy napilapban is megjelentetik, akkor árajánlatot
fog kérni, és módosítani kell a költségvetést.
Szkevisz Theodorosz: Egy hirdetés egy napilapban 50-100 ezer forint között lehet. Megkéri, hogy a
Barátságban ingyen jelenjen meg a hirdetés.
Cafaridu Polyxeni: Javasolja, hogy az Ellinismos újságban és egy országos napilapban jelenjen meg a
hirdetés.
Mandzurakisz Szarandisz: Szerinte elég, ha az önkormányzat honlapján és újságjában jelenik meg a
hirdetés.
Kósáné Hujber Katalin: A közigállás.hu honlapon szokták megjelentetni az ilyen pályázati felhívásokat,
mely a kulturális és egészségügyi intézmények számára ingyenes álláshirdetést biztosít.
Cafaridu Polyxeni: Visszavonja a javaslatát.
Elnök: Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatokat:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése elfogadja, hogy a kutatóintézet
igazgatói állására szóló pályázati kiírást az önkormányzat honlapján, újságjában és faliújságján
hirdessék meg.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 15 képviselő 4 igen és 11 nem szavazattal nem fogadta el a javaslatot.

48/2013 (III. 27.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése nem fogadja el, hogy a
kutatóintézet igazgatói állására szóló pályázati kiírást az önkormányzat honlapján, újságjában és
faliújságján hirdessék meg.

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése elfogadja, hogy a kutatóintézet
igazgatói állására szóló pályázati kiírást az önkormányzat honlapján, újságjában és faliújságján,
valamint a www.kozigallas.hu honlapon hirdessék meg.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 15 képviselő 12 igen 2 nem és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta a
javaslatot.

49/2013 (III. 27.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése elfogadja, hogy a
kutatóintézet igazgatói állására szóló pályázati kiírást az önkormányzat honlapján, újságjában és
faliújságján, valamint a www.kozigallas.hu honlapon hirdessék meg.

3.
Nikosz Beloiannisz ÁMK alapító okiratának módosítása, kiegészítése művészeti és zenei
oktatással

Kósáné Hujber Katalin iskolaigazgató: Elmondja, hogy elkészült az alapító okirata a Nikosz Beloiannisz
ÁMK-nak, amikor átadták a fenntartói jogot a MGOÖ-nek, és akkor már belekerült az alapító okiratba a
művészeti oktatás, de egy hibát követtek el, nem határozták meg a létszámot. Ezt csak későn tudták
meg, emiatt nem indulhatott be a művészeti oktatás. Most van a határideje a korrigálásnak, ahhoz,
hogy szeptembertől beindulhasson a hangszer, néptánc és egyéb művészeti oktatás. Ezt fontosnak
tartja a nemzetiségi kultúra megőrzése miatt. Aki ezt a tevékenységet folytatja most, állami normatíva
támogatást kap a gyerekek után. Ha szeptembertől ezt a tevékenységet az iskola fogja végezni, akkor
az iskola fogja megkapni az utána járó normatív támogatást.
Mandzurakisz Szarandisz: A beloianniszi iskolában sokáig hiányzott a zeneoktatás, ő maga szívesen
részt venne a hangszeres oktatásban.
Kukumtzi Natasa: Ebben az évben nem volt művészeti oktatás?
Kósáné Hujber Katalin iskolaigazgató: Görög népzene nem volt. Művészeti oktatás volt, de tanórán
kívül, és nem kaptak bizonyítványt a gyerekek.
Miliosz Nikolett: A megadott számok konkrétak vagy hozzávetőlegesek?
Kósáné Hujber Katalin iskolaigazgató: Ezek a maximális keretszámok.
Elnök: Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy határoz, hogy elfogadja a
Nikosz Beloiannisz ÁMK alapító okiratának a módosítását.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 15 képviselő 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.

50/2013 (III. 27.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy határoz, hogy elfogadja
a Nikosz Beloiannisz ÁMK alapító okiratának a módosítását. (4. Melléklet)

4.
Pályázat kiírása a Nikosz Beloiannisz ÁMK intézményvezetői
munkakörének betöltésére

Miliosz Nikolett: Ismerteti nagy vonalakban a pályázati kiírást (4. Melléklet). Felveti, hogy határozott és
határozatlan idejű kinevezés is szerepel a kiírásban, illetve szóvá teszi, hogy a korábban tervezettel

ellentétben, miszerint a görög nyelvtudás előny, a mostani kiírásban ezt a görög nemzetiséghez
tartozás váltotta fel.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: A határozott és határozatlan ellentétének feloldására azt mondja, erre azért
van szükség, ha elmenne, mondjuk GYES-re az igazgató, akkor helyettesíteni kell. Úgy gondolja, hogy
sokan tudnak görögül, emiatt jó, ha görög nemzetiségűre szűkítik.
Dr. Kalota Ágnes: Ez nem diszkriminatív?
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Nem, mert egyeztetett a Fejér Megyei Kormányhivatallal.
Cafaridu Polyxeni: Van-e lehetőség rá, hogy az eddigi igazgatónak a pozícióját pályázat nélkül
meghosszabbítsák?
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Jogszabály írja elő a pályáztatás szükségességét.
Elnök: Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy pályázatot ír ki a
Nikosz Beloiannisz ÁMK intézményvezetői munkakörének betöltésére.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 15 képviselő 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.

51/2013 (III. 27.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy pályázatot
ír ki a Nikosz Beloiannisz ÁMK intézményvezetői munkakörének betöltésére.

5.
Pályázat kiírása a 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola
igazgatói
munkakörének betöltésére

Miliosz Nikolett: Ismerteti röviden a kiírt pályázatot (5. Melléklet). Majd elfogadásra javasolja a
pályázatot, mint a Jogi Bizottság elnöke.
Elnök: Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy pályázatot ír ki a
12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola igazgatói munkakörének betöltésére.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 15 képviselő 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.

52/2013 (III. 27.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy pályázatot
ír ki a 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola igazgatói munkakörének betöltésére.

6. A 13. február 13-ai közgyűlésen elmaradt napirendi pont tárgyalása: Az ad hoc
bizottság
működéséről hozott 130/2012 (XI. 8.) sz. határozat visszavonása, helyette új határozat hozatala
a bizottság megszűnéséről

Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Elmondja, hogy a Jogi Bizottság tárgyalt róla, a Kormányhivatallal is
egyeztette. A lényeg az, hogy az ad hoc bizottság működésére pontot kell tenni, erről kell határozni. A
Jogi Bizottság elnöke, aki érintett, tartózkodni fog a szavazásban. A Jogi Bizottság tagjának nem
szabad más bizottságban szerepet vállalni a jövőben a hitelesség megőrzése céljából. Majd az alábbi
határozati javaslatot teszi:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata az ad hoc bizottság beszámolója és a Jogi
Bizottság jelentése alapján megállapítja, hogy az ad hoc bizottság nem a hatályos SZMSZ és az
elfogadott határozatok szerint működött. Az önkormányzat 2007-2011 közötti működését a
Kormányhivatal megvizsgálta, törvénysértést, szabálytalanságot nem állapított meg. Mindezek alapján
a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy határoz, hogy az ad hoc
bizottságot megszünteti.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 15 képviselő 12 igen 2 nem és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta a
javaslatot.

53/2013 (III. 27.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata az ad hoc bizottság beszámolója és a Jogi
Bizottság jelentése alapján megállapítja, hogy az ad hoc bizottság nem a hatályos SZMSZ és az
elfogadott határozatok szerint működött. Az önkormányzat 2007-2011 közötti működését a
Kormányhivatal megvizsgálta, törvénysértést, szabálytalanságot nem állapított meg. Mindezek
alapján a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy határoz, hogy
az ad hoc bizottságot megszünteti.

Cafaridu Polyxeni: Szeretné látni a kormányhivatal jelentését.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Telefonos egyeztetés történt.
Cafaridu Polyxeni: Nem beszámoló, hanem összegzés volt. Szeretné elolvasni a határozati javaslatot. El
fog menni a kormányhivatalba. Szeretné, ha szó szerint bekerülne a jegyzőkönyvbe: „A testület tagjai
nem kapták meg a 2012. november 8-ai jegyzőkönyvhöz tett kiegészítést, melyet mint a jegyzőkönyv
egyik hitelesítője tettem, melyben kértem az elnököt, hogy az ad hoc bizottság melléklete mellett ezt a
kiegészítést is küldje el a kormányhivatalnak. Meg kívánom jegyezni, hogy a 2012. november 8-ai
jegyzőkönyvet, mint megszavazott hitelesítő, nem írtam alá. Tájékoztatom a testületet, hogy a 2012.
november 8-ai jegyzőkönyv kiegészítését hivatalos úton elküldöm a Kormányhivatalnak.”
Miliosz Nikolett: A korábbi, érvénytelen határozatot is vissza kell vonni.
Elnök: Az alábbi határozati javaslatot teszi:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata visszavonja a 130/2012 határozatot az ad hoc
bizottság működéséről.

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

54/2013 (III. 27.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata visszavonja a 130/2012 határozatot az ad
hoc bizottság működéséről.

7.

Fehérvárcsurgói könyvbemutató a görög polgárháború gyermekmentő akciójáról

Szkevisz Theodorosz: 2003-ban szerveztek egy nemzetközi konferenciát Fehérvárcsurgón, Károlyi
Angelika vezetésével a görög polgárháborús gyerekekről. Amikor ő országos, Koranisz úr fővárosi
elnök lett, akkor szerették volna ezt támogatni. A részt vevő tudósok egy része nem a történelmi
igazságot mondta volna el, ezért javasolták akkor, hogy a saját költségükön hívnak olyan görög
tudósokat, akik ott tanítottak. 90 görög is részt vett, akik akkor voltak gyerekek. Erről a konferenciáról
jelent meg a tanulmánykötet, melyet Lagana Irini egyetemi tanár írt, ő is eljön a bemutatóra, csakúgy,
mint a kiadó is. A leutazáshoz szükséges autóbusz költségeit a Theo Tours és a Sia & Leo Utazási
irodák fizetik. Fontosnak tartja az eseményt, mert 800 görög diák élt és tanult ott. Április 28-án 10
órakor indul a busz, az önkormányzat irodájában, Vengrinyák Editnél lehet jelentkezni április 23-ig.
Elnök: Kéri a testületet, vegyenek részt a rendezvényen. Szeretnének fogadást rendezni, és egy kis
előadással is készülnének, felkérte Kollátosz Jorgoszt és Mandzurakisz Szarandiszt, készüljenek egy kis
műsorral. Erre szeretné, ha megszavaznának százezer forintot.
Többen megkérdezik, honnan vegyék a pénzt, van-e elég tartalék a költségvetésben.
Sianos Tamás: Meg kell kérdezni a gazdasági vezetőt, van-e rá fedezet.
Elnök: Javasolja, hogy mondjanak le a tiszteletdíjukról júliusban és augusztusban, amikor úgysem
üléseznek. Többen tiltakoztak emiatt.
Cafaridu Polyxeni: Szerinte a százezer forint szórakozásra menne el. Soknak tartja, amikor nincs pénz,
inkább a görög kórusokat kérjék fel, amelyek ingyen is lemennek.
Szkevisz Theodorosz: Nem szórakozás lenne, hanem az alkalomhoz illő dalokat adnának elő.
Kósáné Hujber Katalin: Megkérdezi, hogy a vendéglátásra mennyit terveznek, mert van elképzelése
arra, hogyan tudna segíteni.
Elnök: 100-120 ezer forint. Megköszöni a felajánlott segítséget.
Kollátosz Jorgosz: Júliusban és augusztusban nincs testületi ülés. Ki hallott arról a mai világban, hogy
nem dolgozik, és pénzt kap, különösen, amikor a testület ilyen problémás anyagi helyzetben van.
Elmondja, hogy szívességet tesznek a fellépésükkel Mandzurakisz Szarandisszal együtt a rendezvényen.
Cafaridu Polyxeni: Megkérdezi, hogy kap-e a szabadsága alatt fizetést Kollátosz Jorgosz, aki azt
válaszolta, hogy nem. Szerinte csak önkéntesen lehet lemondani a tiszteletdíjról.
Elnök: A tótkomlósi kirándulásra volt pénze a testületnek, a fehérvárcsurgóira már nincs, ezt sajnálja.
Mandzurakisz Szarandisz: Elmondja, hogy 2003-ban részt vett a rendezvényen. A Váci Görög
Önkormányzat elnökeként 30.000 Ft-ot ajánl fel a vendéglátásra, és a fellépéséért nem kér pénzt. 800
görög honfitársuk élt ott, többek között az édesapja is.
19 órakor elmegy Pancsosz Alexandra.

8. Az SZMSZ módosítása, a Pénzügyi és a Kulturális Bizottságok
létszámának
csökkentése

Sianos Tamás: A bizottságok ma ülést tartottak, meghozták a döntésüket. Elöljáróban szeretné
kihangsúlyozni, hogy amennyiben olyan embert választottak a bizottságba, aki nincs itt az ülésen,
akkor érvénytelen a jelölésük. Kéri a bizottsági elnököket, adják elő javaslataikat.
Kollátosz Jorgosz: Kérdezi a Jogi Bizottság elnökét, hogy aki e-mailen értesítette a testületet, hogy
vállalja a tagságot, de nincs itt, az lehet-e bizottsági tag? Pl. Ondok Lászlóné.
Sianos Tamás: Aki nincs itt, nem lehet, bizottsági tag, mert a jelölést el kell fogadnia vagy nemet kell rá
mondania. E-mailen nem lehet választ adni.
Miliosz Nikolett: A Jogi Bizottság elnökeként elmondja, hogy Ondok Lászlóné benne van a Pénzügyi
Bizottságban most is. Egy bizottsági létszámcsökkentés nem feltétlenül jelent egyet azzal, hogy újra
kell választani a tagokat.
Kukumtzi Natasa: A Pénzügyi Bizottság nem volt határozatképes.
Cafaridu Polyxeni: Lemond a Pénzügyi Bizottságban való tagságáról.
Kukumtzi Natasa: Javasolja Akritidu Szofiát mint külsőst és Bekiárisz Dimitriszt.
Sianos Tamás: Ez nem piac, ha nem volt határozatképes a Pénzügyi Bizottság ülése, akkor nem
dönthetnek róla.
Elnök: Megkérdezi a Kulturális és Oktatási Bizottság elnökét, üléseztek-e, határozatképesek voltak-e és
milyen döntés született.
Papakosztandi Eleni: A Kulturális és Oktatási Bizottság elnökeként elmondja, hogy a bizottság 7
tagjából 4-en voltak jelen, határozatképesek voltak, és egyöntetűen megszavazták, hogy Mandzurakisz
Szarandisz, Papakosztandi Eleni és Dzovairi Polyxeni maradnak a bizottság tagjai.
Miliosz Nikolett: Javasolja, hogy a Kulturális és Oktatási Bizottság létszámát ne három, hanem csak öt
főre csökkentsék, mert sok más bizottságból tevődött össze ez a bizottság, és ha ötfős lenne, akkor
minden területnek lenne képviselete a bizottságban (kultúra, oktatás, sport, társadalmi kapcsolatok
stb.).
Mandzurakisz Szarandisz: Egyetértene ezzel, de a probléma az, hogy az utóbbi egy évben nem tudtak
dolgozni, mert nem voltak határozatképesek. Nem tudnak működni, ezért kell leszűkíteni a létszámot.
Sianos Tamás: Minél többen vannak, annál kevesebben dolgoznak.
Elnök: Két javaslat született, az egy szerint 3-ra, a másik szerint 5 főre csökkentsék a bizottság számát.
Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata elfogadja, hogy hét főről három főre csökkentsék
a
Kulturális, Oktatási, Ifjúsági, Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság létszámát, melynek
tagjai az alábbiak:
Papakosztandi Eleni elnök

Mandzurakisz Szarandisz tag
Dzovairi Polyxeni külsős tag

Megállapítja, hogy a jelenlévő 14 képviselő 9 igen és 5 tartózkodás szavazattal nem fogadta el a
javaslatot, mert az SZMSZ módosításához minősített többség szükséges.

Elnök: Megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.

Budapest, 2013. április 5.

Koranisz Laokratisz

Kukumtzi Natasa

elnök

jegyzőkönyv-hitelesítő

Mandzurakisz Szarandisz
jegyzőkönyv-hitelesítő

JEGYZŐKÖNYV
A Kulturális és Oktatási Bizottság 2013. március 27-ei üléséről
Jelen voltak:

Papakosztandi Eleni
Mandzurakisz Szarandisz
Atanasziu Alexisz
Dzovairi Polyxeni

Papakosztandi Eleni elnök javaslatot tett, hogy csökkentsék a bizottság létszámát 7 főről 3 főre a
hatékonyabb és gyorsabb működés érdekében. Mandzurakisz Szarandisz javasolta az alábbiakat a 3
tagú bizottság tagjainak:
Papakosztandi Eleni
Mandzurakisz Szarandisz
Dzovairi Polyxeni
Az elnök szavazásra tette fel a javaslatot, melyet a jelen lévők egyhangúlag elfogadtak.
Az elnök megköszönte a részvételt és bezárta az ülést.

Budapest, 2013. március 27.

Papakosztandi Eleni
Alexisz

Mandzurakisz Szarandisz
Dzovairi Polyxeni

Atanasziu

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 27.
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 (10,15-kor
érkezik)

Képviselő

Cafaridu Polyxeni

Képviselő

Dr. Kalota Ágnes

Képviselő

Dr. Szalimka Nafszika (11,00-kor
távozik)

Képviselő

Kaparelisz Szpirosz

Képviselő

Kész Józsefné (10,17-kor érkezik)

Képviselő

Kukumtzi Natasa (10,20-kor érkezik)

Képviselő

Mandzurakisz Szarandisz

Képviselő

Mokalisz Mária Vasziliki

Képviselő

Németh Barbara Erzsébet (10,17-kor
érkezik)

Képviselő

Nikolaidisz Nikosz

Képviselő

Ondok Lászlóné

Képviselő

Pancsosz Alexandra

Képviselő

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

Távol maradtak:
Atanasziu Alexisz
Dzindzisz Jorgosz
Kanaki Elena

Miliosz Nikolett
Papakosztandisz Eleni

Részt vevő vendégek:
Bajkai Vasziliki
Dzovairi Polyxeni
Prodromidisz Nikosz
Zoikasz Ioannisz

Elnök: Üdvözli a megjelenteket. Egy perc néma felállással emlékeznek meg a közelmúltban
elhunytakról. Ezután megválasztják a jegyzőkönyvvezetőt, és a hitelesítőket. Az önként jelentkező
hitelesítők Kaparelis Spyros és Kollátosz Jorgosz voltak Az elnök az alábbi határozati javaslatokat teszi:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Vengrinyák Edit személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. április 27-ei ülése jegyzőkönyv-vezetőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.

55/2013 (IV. 27.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Vengrinyák Edit személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. április 27-ei ülése
jegyzőkönyvvezetőjének.

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Kaparelis Spyros személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. április 27-ei ülése jegyzőkönyvhitelesítőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.

56/2013 (IV. 27.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Kaparelis Spyros személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. április 27-ei ülése jegyzőkönyvhitelesítőjének.

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Kollátosz Jorgosz személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. április 27-ei ülése jegyzőkönyvhitelesítőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.

57/2013 (IV. 27.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Kollátosz Jorgosz személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. április 27-ei ülése jegyzőkönyvhitelesítőjének.

Kéri a hitelesítőket, hogy időben írják alá a jegyzőkönyvet, mert ha büntetést kell fizetni, akkor az ő
tiszteletdíjuk rovására fog az történni. Majd tájékoztatta a testületet, hogy a görög államtól érkező
támogatások igazolása céljából az önkormányzatnak egy görög adószámmal rendelkező felelős
személyt kell kijelölnie, aki leutazik Görögországba elszámolni az támogatásokkal. Ezt szeretné, ha
felvennék napirendre.
Kaparelis Spyros: Beszámol a testületnek a Börzsöny u. ingatlan-beruházás ad hoc bizottság
munkájáról, illetve a bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet szétosztja a testület tagjainak. Kéri a Jogi
és a Pénzügyi bizottságokat, hogy munkájukkal támasszák alá és segítsék az ad hoc bizottság
működését, továbblépését.
Elnök: elmondja, hogy a jegyzőkönyvet, melyet két napja kapott meg, elküldte az Engijiszi kft.
vezetőjének, de még nem kapott rá választ. (1. Melléklet)
10,15-kor megérkezik Bekiárisz Dimitrisz.
10,17-kor megérkezik Németh Barbara és Ondok Lászlóné.
Kollátosz Jorgosz: Megemlíti a Syllogos által küldött majális meghívót a Börzsöny u. ingatlan területére,
mely egy építési terület. Ki a felelős, ha ott történik valami. Kérte, vegyék fel napirendre.

Elnök: Írt a Syllogos elnökének levelet, melyben megkérte, hogy a IX. ker. Önkormányzat véleményét
kérje ki, és zárja körbe az épületet.
10,20-kor megérkezik Kukumtzi Natasa.
Mokali Maria: A rendezvény meghívója megjelent az Ellinismos újságban is.
Elnök: Javasolja, vegyék fel a napirendre, mint napirendi pontot. Az alábbi határozati javaslatokat teszi:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy dönt, hogy felveszi a napirendre a Börzsöny
utcai ingatlan területén tartandó Majális ünnepség megvitatását.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 15 képviselő 12 igen, 3 nem szavazattal elfogadja a javaslatot.

58/2013 (IV. 27.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy dönt, hogy felveszi a napirendre a
Börzsöny utcai ingatlan területén tartandó Majális ünnepség megvitatását.

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy dönt, hogy felveszi a napirendre azt a pontot,
melyben meghatalmazza az elnököt, hogy a görög adóhatóság előtt elszámoljon a görög állami
támogatással.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 15 képviselő 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.

59/2013 (IV. 27.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy dönt, hogy felveszi a napirendre azt a
pontot, melyben meghatalmazza az elnököt, hogy a görög adóhatóság előtt elszámoljon a
görög állami támogatással.

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy dönt, hogy felveszi a napirendre azt a pontot,
melyben úgy dönt, hogy bejegyezteti a MÁK-nál dr. Topuzidisz Dimtiriszt, mint megbízott
hivatalvezetőt, és önálló számlát nyit az OTP-nél a MGOÖ Hivatala részére.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 15 képviselő 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.

60/2013 (IV. 27.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy dönt, hogy felveszi a napirendre azt a
pontot, melyben úgy dönt, hogy bejegyezteti a MÁK-nál dr. Topuzidisz Dimtiriszt, mint
megbízott hivatalvezetőt, és önálló számlát nyit az OTP-nél a MGOÖ Hivatala részére.

Topuzidisz Dimitrisz: Javasolja, hogy módosítsák az 5. napirendi pontot, mely szóljon arról, hogy a
testület adjon meghatalmazást a megbízott hivatalvezetőnek az új, 100%-ban önkormányzati
tulajdonú nonprofit kft. társasági szerződésének elkészítésére.
Cafaridu Polyxeni: Javasolja, hogy vegyék le a meghívóban szereplő 6. napirendi pontot a napirendről,
mert az okafogyottá vált.
Kaparelis Spyros: kéri, hogy a következő ülésen tárgyalják az ad hoc bizottság jegyzőkönyvét, amely
bizottság szerinte törvénytelenül működik, mert az elnöke, Szárisz Thanaszisz nem testületi tag, és az
SZMSZ szerint elnök csak testületi tag lehet.
Elnök: Szavazásra teszi fel az alábbi napirendi pontokat:

1.
1.

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2012. évi előirányzat módosítása
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2012. évi költségvetési beszámolójának
előterjesztése és elfogadása
1. A 2014. évi költségvetési koncepció előterjesztése
1. A Pénzügyi Bizottság létszámának csökkentése
1. A 2011. évi nemzeti vagyonról szóló CXCVI. törvény értelmében a nonprofit kft. 100 %-os
önkormányzati tulajdonúvá történő átalakítása céljából a megbízott hivatalvezető felhatalmazása a
társasági szerződés elkészítéséhez
1. Az elnök meghatalmazása a görög adóhatóságok előtt történő elszámolásra
1. A megbízott hivatalvezető bejegyzése a MÁK törzskönyvébe, majd önálló számlanyitás a MGOÖ
Hivatala részére
1. A Magyarországi Görögök Kulturális Egyesületének (Syllogos) majálisa a Börzsöny utcai ingatlan
területén
Megállapítja, hogy a jelenlévő 15 képviselő 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.
61/2013 (IV. 27.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata a 2013. április 27-ei ülésének napirendi
pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1.

1.

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2012. évi előirányzat módosítása

1.

2. A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2012. évi költségvetési
beszámolójának előterjesztése és elfogadása

1.

3.

A 2014. évi költségvetési koncepció előterjesztése

1.

4.

A Pénzügyi Bizottság létszámának csökkentése

1.

5. A 2011. évi nemzeti vagyonról szóló CXCVI. törvény értelmében a nonprofit kft. 100 %os önkormányzati tulajdonúvá történő átalakítása céljából a megbízott hivatalvezető
felhatalmazása a társasági szerződés elkészítéséhez

1.

6.

1.

7. A megbízott hivatalvezető bejegyzése a MÁK törzskönyvébe, majd önálló számlanyitás a
MGOÖ Hivatala részére

1.

8. A Magyarországi Görögök Kulturális Egyesületének (Syllogos) majálisa a Börzsöny utcai
ingatlan területén

Az elnök meghatalmazása a görög adóhatóságok előtt történő elszámolásra

1. A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2012. évi előirányzat módosítása
Nagy Monika: Már módosították, de kimaradt egy tétel, amit vissza kell könyvelni.
Elnök: Az alábbi határozati javaslatot teszi:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata a gazdasági vezető által előterjesztett 2012. évi
előirányzat-módosítást (2. Melléklet) elfogadja.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 16 képviselő 15 igen, 1 nem szavazattal elfogadja a javaslatot.

62/2013 (IV. 27.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata a gazdasági vezető által előterjesztett
2012. évi előirányzat-módosítást (2. Melléklet) elfogadja.

2. A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2012. évi költségvetési beszámolójának
előterjesztése és elfogadása

Nagy Monika: belekerült a Görögség Háza is, és a Pénzügyi Bizottság tagjai is ellenőrizték.
Kukumtzi Natasa: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság nem volt határozatképes, de a tagjai, akik jelen
voltak az ülésen, átnézték az anyagot és elfogadásra javasolják.
Cafaridu Polyxeni: Szóvá teszi, hogy vagyonkimutatást nem kaptak.
Kaparelis Spyros: Kéri, hogy küldjék el a testületnek a vagyonkimutatást.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Az alábbi határozati javaslatot teszi:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata a gazdasági vezető által előterjesztett 2012. évi
költségvetési beszámolót (3. Melléklet) elfogadja.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 16 képviselő 15 igen, 1 nem szavazattal elfogadja a javaslatot.

63/2013 (IV. 27.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata a gazdasági vezető által előterjesztett
2012. évi költségvetési beszámolót (3. Melléklet) elfogadja.

3. A 2014. évi költségvetési koncepció előterjesztése

Nagy Monika: A koncepciót április 30-ig el kell fogadni. Ez egy elvi döntés, melyen változtatni lehet. Az
előző évi információk alapján készítette el.
Cafaridu Polyxeni: A várható dologi kiadások között szerepel 900 ezer forint külföldi kiküldetésekre, ez
mit takar?
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Évekkel korábban döntött erről a testület, a célja a kapcsolattartás az
anyaországgal. Ilyen most pl. az elszámolási kötelezettség a görög adóhatóságoknál.
Cafaridu Polyxeni: A 2 millió forintos belföldi kiküldetés mit takar?
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Utazás az országon belül, testületi tagok és az iskola tanárai részére.
Nagy Monika: Tavaly 500 ezret költöttek a testületi tagok költségtérítésére és 1,2 milliót az iskola
tanárainak útiköltségére.
Kukumtzi Natasa: Javasolja, hogy aki kiküldetésre megy, az készítsen róla jelentést.

Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Az alábbi határozati javaslatot teszi:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata a gazdasági vezető által előterjesztett 2014. évi
költségvetési koncepciót (4. Melléklet) elfogadja.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 16 képviselő 15 igen, 1 nem szavazattal elfogadja a javaslatot.

64/2013 (IV. 27.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata a gazdasági vezető által előterjesztett
2014. évi költségvetési koncepciót (4. Melléklet) elfogadja.

Kaparelis Spyros: A vagyontárgyak között szerepel a Börzsöny utcai ingatlan, melynek értéke helyén 63
millió forint van feltüntetve, holott az adásvételi szerződés szerint 80 millió forintba került. Mi ez a 20
milliós különbség?
Nagy Monika: Azt válaszolta, nem dolgozott akkor még itt. Ez szerepel a mérlegben évek óta. Majd
kiment utánanézni, és tájékoztatta a testületet, hogy a 63 millió a Vécsey u. ingatlan értéke. A Börzsöny
u. ingatlan rovatában 125 millió szerepel, mely a 80 milliós vételi árat és az azóta ráköltött
pénzösszeget tartalmazza.

4. A Pénzügyi Bizottság létszámának csökkentése

Kukumtzi Natasa: Elmondja, hogy megállapodtak a bizottság létszámának csökkentésében, és az
alábbi tagok maradnak a bizottságban:
Kukumtzi Natasa, Ondok Lászlóné és Thomou Anna (külsős).
Mivel Thomou Anna nem vett részt az ülésen, nem tudott nyilatkozni, ezért ezt a napirendi pontot
elnapolták.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata elhalasztja a Pénzügyi Bizottság létszámának
módosításáról szóló döntését, tekintettel arra, hogy a bizottságban javasolt külsős tag nincs jelen.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 16 képviselő 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.

65/2013 (IV. 27.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata elhalasztja a Pénzügyi Bizottság
létszámának módosításáról szóló döntését, tekintettel arra, hogy a bizottságban javasolt külsős
tag nincs jelen.

5. A 2011. évi nemzeti vagyonról szóló CXCVI. törvény értelmében a nonprofit kft. 100 %-os
önkormányzati tulajdonúvá történő átalakítása céljából a megbízott hivatalvezető
felhatalmazása a társasági szerződés elkészítéséhez

Kaparelis Spyros: Kéri, hogy ne 500 ezer forintba kerüljön ennek az elkészítése, úgy, mint ahogy a
korábbi társasági szerződés, hanem legyen olcsóbb.
Elnök: Az 500 ezer forint akkor két okmányt is takart, nemcsak a társasági szerződést készítette el az
akkori ügyvéd, hanem a forrásátadási megállapodást is, illetve részt vett több testületi ülésen is.

Elnök: Kaparelis Spyros nem kapott szót, hazudott a bíróságon is, amikor azt állította, hogy Koranisz
Laokratisz azért indított pert ellene, mert feljelentette őt az ügyészségnél, holott a Magyar Nemzetben
megjelent újságcikk miatt tett feljelentést. Kaparelis Spyros most is próbál csúsztatni.
Kaparelis Spyros: Koranisz Laokratisz reggel óta csúsztat. Jogászok képviselték akkor is a kft-t, akkor is
húzták az időt, és idáig jutottak.
Kollátosz Jorgosz: Az önkormányzat is elkészítheti, és akkor nincs kiadás, nem kell ehhez nonprofit kft-t
alapítani, arra csak azért lenne szükség, hogy levegye a terhet az önkormányzat válláról.
Elnök: Szavazásra teszi fel, hogy megadják-e a szót a részt vevő vendégeknek, és az alábbi határozati
javaslatot teszi:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata megadja a szót az ülésen részt vevő, a
napirendhez hozzászólni kívánó vendégeknek.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 15 képviselő 10 igen, 3 nem és 2 tartózkodás szavazattal elfogadja a
javaslatot. (Németh Barbara kinn tartózkodott a szavazás alatt.)

66/2013 (IV. 27.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata megadja a szót az ülésen részt vevő, a
napirendhez hozzászólni kívánó vendégeknek.

Kukumtzisz Jorgosz: Az önkormányzat nem fizetett semmit, Kaparelis Spyros lusta megnézni a
papírokat.
Kaparelis Spyros: Az önkormányzat 2010-es könyvelésében és testületi határozataiban szerepel, utólag
lett megszavazva Kiss Tibor Zoltán tiszteletdíja.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Az alábbi határozati javaslatot teszi:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata felkéri dr. Topuzidisz Dimitriszt, hogy készítse el
és terjessze a következő közgyűlés elé elfogadásra egy 100 %-os önkormányzati tulajdoni arányú
közhasznú nonprofit kft. alapító okiratának tervezetét.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 16 képviselő 13 igen, 3 nem szavazattal elfogadja a javaslatot.

67/2013 (IV. 27.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata felkéri dr. Topuzidisz Dimitriszt, hogy
készítse el és terjessze a következő közgyűlés elé elfogadásra egy 100 %-os önkormányzati
tulajdoni arányú közhasznú nonprofit kft. alapító okiratának tervezetét.

Kaparelis Spyros: Ha létrehozzák a 100 %-os önkormányzati tulajdonú nonprofit kft-t, akkor a másik
kft-t meg kellene szüntetni, ne legyen két nonprofit kft-je az önkormányzatnak.
Cafaridu Polyxeni: A nonprofit kft. megalakulásakor úgy lett 90%-os tulajdonos a Syllogos, hogy 900
ezer forintot kapott kölcsön az önkormányzattól, egy fillért se tett bele.
Elnök: A Syllogosnak is nyilatkozni kell, hogy akarja-e a kft. megszűnését.
Kukumtzisz Jorgosz: A pénzt rövidesen visszaadták az önkormányzatnak.
Dr. Szalimka Nafszika 11,00-kor távozott.

6. Az elnök meghatalmazása a görög adóhatóságok előtt történő elszámolásra

Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Tájékoztatja a testületet, hogy a görög állam részéről érkezett a kérés (5.
Melléklet) a követségen keresztül, melyben kérik, hogy az önkormányzatot egy hivatalos személy
képviselje a görög adóhatóságok előtt. Egyeztetve a görög követséggel, az alábbi határozati javaslatot
teszi:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata felhatalmazza dr. Topuzidisz Dimitriszt, hogy
elkészítse és aláírja a meghatalmazást, melynek alapján Koranisz Laokratisz képviselheti a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatát a görög hatóságok előtt.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 15 képviselő 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.

68/2013 (IV. 27.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata felhatalmazza dr. Topuzidisz Dimitriszt,
hogy elkészítse és aláírja a meghatalmazást, melynek alapján Koranisz Laokratisz képviselheti a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatát a görög hatóságok előtt.

7. A megbízott hivatalvezető bejegyzése a MÁK törzskönyvébe, majd önálló számlanyitás a
MGOÖ Hivatala részére

Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Tájékoztatja a testületet, hogy törvényi előírás kötelezi az önkormányzatot a
törzskönyvi bejegyzésre és a számlanyitásra, majd az alábbi határozati javaslatokat teszi.

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata felhatalmazza Koranisz Laokratisz elnököt, hogy a
Magyar Államkincstárnál kezdeményezze dr. Topuzidisz Dimitrisz meghívott hivatalvezető törzskönyvi
nyilvántartásba vételét.

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

69/2013 (IV. 27.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata felhatalmazza Koranisz Laokratisz elnököt,
hogy a Magyar Államkincstárnál kezdeményezze dr. Topuzidisz Dimitrisz meghívott
hivatalvezető törzskönyvi nyilvántartásba vételét.

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata felhatalmazza Koranisz Laokratisz elnököt, hogy a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Hivatala részére az OTP-nél számlát nyisson.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 15 képviselő 14 igen, 1 nem szavazattal elfogadja a javaslatot.

70/2013 (IV. 27.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata felhatalmazza Koranisz Laokratisz elnököt,
hogy a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Hivatala részére az OTP-nél számlát
nyisson.

8. A Magyarországi Görögök Kulturális Egyesületének (Syllogos) majálisa a Börzsöny utcai
ingatlan területén

Elnök: Tájékoztatja a testületet, hogy a Syllogos vállalja a felelősséget a rendezvényért, és beszerzi a
szükséges engedélyeket.
Kaparelis Spyros: Ez egy építési terület mely le van kerítve. Biztosítani kell az épület lezárását az
önkormányzatnak, mert az épületben akna található, és az életveszélyes lehet azoknak, akik nem
foglalkozásszerűen tartózkodnak ott.
Kollátosz Jorgosz: Ha történne ott baleset, ki lenne a felelős? Szeretné látni a papírokat, engedélyeket.
Dr. Kalota Ágnes: A tulajdonos és a szervező is felelős a West Balkánban történt baleset óta.
Sianos Tamás: Milyen feltételek lesznek biztosítva?
Kollátosz Jorgosz: Külföldön való tartózkodása miatt nem lesz ott a majálison, de érdekli, hogyan lesz
megszervezve és lebonyolítva.
Kukumtzisz Jorgosz: Sérelmezi, hogy a húsvét biztosítására nem koncentrálnak, csak a majáliséra.
Értesítették a helyi önkormányzatot, rendőrséget, tűzoltóságot. Az önkormányzat is segíthetne
biztosítani a feltételeket, pl. a helyszín kitakarításával. Lesznek mobil wc-k is a helyszínen.
Elnök: Kéri, szavazzanak, majd az alábbi határozati javaslatot teszi:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a Magyarországi Görögök
Kulturális Egyesülete az a Börzsöny utcai ingatlan kertjében majálist tartson a jogszabályi előírások
betartása mellett.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 15 képviselő 10 igen, 2 nem és 3 tartózkodás szavazattal elfogadja a
javaslatot.

71/2013 (IV. 27.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a Magyarországi
Görögök Kulturális Egyesülete az a Börzsöny utcai ingatlan kertjében majálist tartson a
jogszabályi előírások betartása mellett.

Elnök: Megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.

Budapest, 2013. április 30.

Koranisz Laokratisz
elnök

Kaparelis Spyros

Kollátosz Jorgosz

jegyzőkönyv-hitelesítő

jegyzőkönyv-hitelesítő

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28.
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

Dr. Kalota Ágnes

Képviselő

Dr. Szalimka Nafszika (19,00-kor érkezik és
20,40-kor távozik)

Képviselő

Dzindzisz Jorgosz

Képviselő

Kanaki Elena (18,15-kor érkezik, 19,15-kor
távozik)

Képviselő

Kaparelisz Szpirosz (18,20-kor érkezik)

Képviselő

Kész Józsefné

Képviselő

Kukumtzi Natasa

Képviselő

Mandzurakisz Szarandisz

Képviselő

Miliosz Nikolett (18,30-kor érkezik és 21,00-kor
távozik)

Képviselő

Mokalisz Mária Vasziliki

Képviselő

Nikolaidisz Nikosz

Képviselő

Ondok Lászlóné

Képviselő

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

Távol maradtak:
Bekiárisz Dimitrisz
Németh Barbara Erzsébet
Pancsosz Alexandra
Papakosztandisz Eleni

Részt vevő vendégek:
Dr. Fokasz Nikosz, a Magyarországi Görögök Kutatóintézetének igazgatója
Kukumtzisz Jorgosz, a Magyarországi Görögök Kulturális Egyesületének elnöke
Szárisz Thanaszisz építési vállalkozó
Mumulidisz Jannisz építési vállalkozó
Chatzigiannis Christos, a Görögség Háza Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
Thomou Anna, a Pénzügyi Bizottság külsős tagja
Akritidu Szofia
Nitsiou Angéla
Papavasziliu Philippasz
Madurkay Ágnes

Elnök: Üdvözli a megjelenteket és 13 fővel megállapítja a határozatképességet. Köszönetet mond a
szervezőknek és a fellépőknek a közelmúltban lezajlott görög események (húsvét, Fehérvárcsurgói és
Tótkomlósi kirándulás) szervezőinek és fellépőinek.
Napirend előtt:
Utalt a miskolci görögség húsvéti ünnepségre történő felutazásának útiköltségére, utánanéznek,
milyen módon tudják kifizetni a buszt és az étkezésüket.
Ondok Lászlóné: Elmondta, hogy az októberi nemzeti ünnep és a költségvetés tárgyalásakor hoztak
határozatot arról, hogy a vidéki önkormányzatok görögségének a nemzeti ünnepekre történő
felutazását támogatják. Ők akkor azt kérték, hogy ezt a támogatást nem a nemzeti ünnepen, hanem a
görög húsvéton vennék igénybe. Az elnöktől úgy vált el, hogy rendben van a busz, majd ezután kapott
egy 45 ezer forintos étkezési számlát. Ráadásul az önkormányzat pályázaton nyert 300 ezer forintot a
húsvét megszervezésére.
Elnök: A testület határozatot hozott arról, hogy 260 ezer forintot költenek a húsvétra, senki nem hozta
szóba a miskolciak igényét, neki pedig a testület határozatait figyelembe véve kell dolgozni. A testületi
ülés után megbeszélik, mit lehet tenni.
Dzindisz Jorgosz: elmondta, hogy a FGÖ és a MGOÖ január 1-jén egy megállapodást kötött a közüzemi
költségek arányos elosztásáról, melynek értelmében fizetni szeretnének, de a mai napig nem kaptak
számlákat.
Mandzurakisz Szarandisz: Bejelenti, hogy Pécsett elhunyt Lazaridisz Kosztasz honfitársuk, akire egy perc
néma felállással emlékeznek. Temetése pénteken 13 órakor lesz.

Kukumtzi Natasa: Kérte, vegyék napirendre a Pénzügyi Bizottság beszámolóját, a pénzügyi
folyamatokat vizsgálták meg.
Elnök: Kérdezte, milyen okból ültek össze, ki kérte fel őket. A testület nem kérte fel őket tanácskozni.
Sok a napirendi pont, milyen ponthoz kapcsolódóan szeretne hozzászólni? Majd ha konkrét napirendi
ponthoz érnek (pl. a nonprofit kft.) majd kikérik a bizottság véleményét.
Kalota Ágnes: Most vette észre, hogy a nonprofit kft. alapító okiratában olyan hivatkozás szerepel, ami
nem hatályos már. Ezért javasolja, hogy vegyék le a napirendről.
Elnök: Javasolja, hogy a napirendi ponton módosítsanak, ne alapítsák meg, de legalább tárgyaljanak
róla.
Cafaridu Polyxeni: Kéri, hogy a napirendi pontokat tematikusan szervezzék át, és az egymással
összefüggő pontokat egymás után tárgyalják, az alábbi sorrendben: 6., 3., 4., 2., 5., 1.
Elnök: Szavazásra teszi fel először az eredeti, a meghívóban kiküldött napirendet:

1.

A Börzsöny u. ingatlan első üteme kivitelezéséről szóló pályázat kiírásának elfogadása
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: dr. Topuzidisz Dimitrisz
Előadó: Szárisz Thanaszisz

1.

A MGOÖ nonprofit kft-jének megalapítása, társasági szerződésének elfogadása
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Jogi Bizottság
Előadó: dr. Topuzidisz Dimitrisz

1.

A MGOÖ Kutatóintézete intézményvezetői munkakörére beérkezett pályázatok értékelése
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: dr. Topuzidisz Dimitrisz
Előadó: a MGOÖ elnöke

1.

Az október 28-ai nemzeti ünnepünk megszervezése és lebonyolítása
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Kollátosz Jorgosz elnökhelyettes
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnökhelyettes

1.

A Börzsöny u. ingatlan bejárásáról készült jegyzőkönyv
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Cafaridu Polyxeni

Előadó: Cafaridu Polyxeni

1.

A Nikosz Beloiannisz ÁMK 2013. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: gazdasági vezető
Előadó: gazdasági vezető

Megállapítja, hogy a jelenlévő 13 képviselő 9 igen, 1 nem és 4 tartózkodás szavazattal elfogadja a
javaslatot.

72/2013 (V. 28.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata a 2013. május 28-ai ülésének napirendi
pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1.

1.

A Börzsöny u. ingatlan első üteme kivitelezéséről szóló pályázat kiírásának elfogadása
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: dr. Topuzidisz Dimitrisz
Előadó: Szárisz Thanaszisz

1.

2.

A MGOÖ nonprofit kft-jének megalapítása, társasági szerződésének elfogadása
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Jogi Bizottság
Előadó: dr. Topuzidisz Dimitrisz

1.

3. A MGOÖ Kutatóintézete intézményvezetői munkakörére beérkezett pályázatok
értékelése
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: dr. Topuzidisz Dimitrisz
Előadó: a MGOÖ elnöke

1.

4.

Az október 28-ai nemzeti ünnepünk megszervezése és lebonyolítása
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Kollátosz Jorgosz elnökhelyettes
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnökhelyettes

1.

5.

A Börzsöny u. ingatlan bejárásáról készült jegyzőkönyv
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Cafaridu Polyxeni
Előadó: Cafaridu Polyxeni

1.

6.

A Nikosz Beloiannisz ÁMK 2013. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: gazdasági vezető
Előadó: gazdasági vezető

Kukumtzi Natasa és Kollátosz Jorgosz: Javasolja, hogy vegyék fel a napirend első pontjára a Pénzügyi
bizottság létszámának csökkentését, miután a bizottság külsős tagja is megjelent, és 1 perc alatt
végeznek vele.
Elnök: Javasolja, hogy válasszanak jegyzőkönyvvezetőt és hitelesítőket. Az alábbi határozati javaslatot
teszi:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Vengrinyák Edit személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. május 28-ai ülése jegyzőkönyv-vezetőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 13 képviselő 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.

73/2013 (V. 28.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Vengrinyák Edit személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. május 28-ai ülése jegyzőkönyvvezetőjének.

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Kukumtzi Natasa személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. május 28-ai ülése jegyzőkönyvhitelesítőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 13 képviselő 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.

74/2013 (V. 28.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Kukumtzi Natasa személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. május 28-ai ülése jegyzőkönyvhitelesítőjének.

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Mandzurakisz Szarandisz személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. május 28-ai ülése jegyzőkönyvhitelesítőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 13 képviselő 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.

75/2013 (V. 28.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Mandzurakisz Szarandisz személyét
elfogadja a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. május 28-ai ülése
jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Elnök: Javasolja, hogy vegyék napirendre a Pénzügyi Bizottság létszámcsökkentését.

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy dönt, hogy napirendre tűzi a MGOÖ
Pénzügyi Bizottságának létszámcsökkentését.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 13 képviselő 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.

76/2013 (V. 28.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy dönt, hogy napirendre tűzi a MGOÖ
Pénzügyi Bizottságának létszámcsökkentését.

Elnök: Javasolja az alábbi sorrendet a napirendi pontok között:

1.

A Nikosz Beloiannisz ÁMK 2013. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: gazdasági vezető
Előadó: gazdasági vezető

2.

A Pénzügyi Bizottság létszámának csökkentése
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Kukumtzi Natasa
Előadó: Kukumtzi Natasa

1.

A Börzsöny u. ingatlan első üteme kivitelezéséről szóló pályázat kiírásának elfogadása
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: dr. Topuzidisz Dimitrisz
Előadó: Szárisz Thanaszisz

1.

A MGOÖ nonprofit kft-jének megalapítása, társasági szerződésének elfogadása
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Jogi Bizottság

Előadó: dr. Topuzidisz Dimitrisz
1.

A MGOÖ Kutatóintézete intézményvezetői munkakörére beérkezett pályázatok értékelése
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: dr. Topuzidisz Dimitrisz
Előadó: a MGOÖ elnöke

1.

Az október 28-ai nemzeti ünnepünk megszervezése és lebonyolítása
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Kollátosz Jorgosz elnökhelyettes
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnökhelyettes

1.

A Börzsöny u. ingatlan bejárásáról készült jegyzőkönyv
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Cafaridu Polyxeni
Előadó: Cafaridu Polyxeni

Megállapítja, hogy a jelenlévő 13 képviselő 11 igen, 2 nem szavazattal elfogadja a javaslatot.

77/2013 (V. 28.) sz. határozata

1.

1.

A Nikosz Beloiannisz ÁMK 2013. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: gazdasági vezető
Előadó: gazdasági vezető

2.

A Pénzügyi Bizottság létszámának csökkentése
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Kukumtzi Natasa
Előadó: Kukumtzi Natasa

1.

3.

A Börzsöny u. ingatlan első üteme kivitelezéséről szóló pályázat kiírásának elfogadása
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke

Előkészítésért felelős: dr. Topuzidisz Dimitrisz
Előadó: Szárisz Thanaszisz

1.

4.

A MGOÖ nonprofit kft-jének megalapítása, társasági szerződésének elfogadása
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Jogi Bizottság
Előadó: dr. Topuzidisz Dimitrisz

1.

5. A MGOÖ Kutatóintézete intézményvezetői munkakörére beérkezett pályázatok
értékelése
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: dr. Topuzidisz Dimitrisz
Előadó: a MGOÖ elnöke

1.

6.

Az október 28-ai nemzeti ünnepünk megszervezése és lebonyolítása
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Kollátosz Jorgosz elnökhelyettes
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnökhelyettes

1.

7.

A Börzsöny u. ingatlan bejárásáról készült jegyzőkönyv
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Cafaridu Polyxeni
Előadó: Cafaridu Polyxeni

18:15-kor megérkezik Kanaki Elena.

1.

1.

A Nikosz Beloiannisz ÁMK 2013. évi költségvetésének módosítása

Nagy Monika: Tájékoztatja a testületet arról, hogy a Nikosz Beloiannisz ÁMK pályázatot nyújtott be az
EMMI-hez, ezért van szükség a költségvetés módosítására. Ez plusz bevételt jelent, emiatt kell
megváltoztatni a költségvetést. Ennek a pályázatnak a keretében megkaphatják azokat a tételeket,

melyek szerepelnek a költségvetésben, de nincs rá keret. Az intézmény forrása egyrészt a normatíva,
másrészt ez a minisztériumi támogatás. Ha nem kapják meg a támogatást, visszacsökkentik a
költségvetést. Ezért tervezett 12 millió forint értékű kiadást. A lekönyvelt anyagok alapján rájött, hogy
alultervezte a kiadásokat, mert magasabbak a rezsi, gáz, áram stb. költségek, személyi juttatások,
könyvelési költségek, épültet felújítás.
Kukumtzi Natasa: A Pénzügyi bizottság is megtárgyalta, és elfogadásra javasolja.
Elnök: Tájékoztatja a testületet, hogy a Nikosz Beloiannisz ÁMK nyert pályázaton összesen 60 millió
forintot idén a művelődési ház felújítására és informatikai eszközök vásárlására.
Dzindzisz Jorgosz: Szociális kiadásokra is fordítható az összeg?
Nagy Monika: Még nem jelent meg a pályázat, nem biztos benne. Be kell küldeni a teljes költségvetést.
A Beloianniszi Önkormányzat minden évben pályázott erre és meg is nyerte, de ők csak a 80 %-ára
voltak jogosultak a pályázati összegnek, míg az ÁMK a teljes összegre pályázhat. Cafaridu Polyxeni
kérésére elmondja, hogy 31 millió forintot fognak kérni.
Elnök: Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy határoz, hogy elfogadja a Nikosz Beloiannisz
Általános Művelődési Központ 2013. évi költségvetésének módosítását.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 14 képviselő 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.

78/2013 (V. 28.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy határoz, hogy elfogadja a Nikosz
Beloiannisz Általános Művelődési Központ 2013. évi költségvetésének módosítását. (1.
Melléklet)

18,20-kor megérkezett Kaparelis Spyros.
Elnök: Bejelenti, hogy megérkezett Kanaki Elena, és megkérdezi, mikor adja vissza a 20,5 millió forintot
a Görögség Háza Alapítványnak.
Kanaki Elena: Azt válaszolja, hogy megtudja majd időben, amikor már Koranisz Laokratisz nem lesz itt.
Elnök: Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy határoz, hogy 3 percben megadja a szót az
ülésen megjelent vendégeknek.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 15 képviselő 9 igen, 1 nem 5 tartózkodás szavazattal elfogadja a
javaslatot.

79/2013 (V. 28.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy határoz, hogy 3 percben megadja a
szót az ülésen megjelent vendégeknek.

18,25-kor Nagy Monika gazdasági vezető távozik.

2.

A Pénzügyi Bizottság létszámának csökkentése

Kukumtzi Natasa: Javasolja a következő tagokat a Pénzügyi Bizottságba: Kukumtzi Natasa, Ondok
Lászlóné, Thomou Anna. A bizottság tagjai egyenként elfogadták a jelölést.
Elnök: Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy határoz, hogy elfogadja a Pénzügyi bizottság
létszámának három főre történő csökkentését. A bizottság tagjai az alábbiak maradnak: Kukumtzi
Natasa, Ondok Lászlóné, Thomou Anna (külsős tag).

Megállapítja, hogy a jelenlévő 15 képviselő 13 igen, 2 tartózkodás szavazattal elfogadja a javaslatot.

80/2013 (V. 28.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy határoz, hogy elfogadja a Pénzügyi
bizottság létszámának három főre történő csökkentését. A bizottság tagjai az alábbiak
maradnak: Kukumtzi Natasa, Ondok Lászlóné, Thomou Anna (külsős tag).

1.

3.

A Börzsöny u. ingatlan első üteme kivitelezéséről szóló pályázat kiírásának elfogadása

Elnök: Az előterjesztést megkapta mindenki, megkérdezi, elfogadják-e a kiírást.
Dzindzisz Jorgosz: Logikusnak tartja Cafaridu Polyxeni javaslatát, hogy vonják össze a Börzsöny utcai
ingatlannal foglalkozó napirendi pontokat. Van egy létező nonprofit kft., most létre akarnak hozni egy
másikat. Kinek a nevében írják ki a pályázatot? Az eddigi határozatok alapján a létező kft-nek kellene
lebonyolítania.
Elnök: A földhivatalnál a MGOÖ van bejegyezve tulajdonosnak. A pénz is a MGOÖ külön számláján van.
Szárisz Thanaszisz: Az ajánlati felhívást is mellékelte az előterjesztésben, melyben megbízóként a
MGOÖ szerepel. Megbízó csak a tulajdonjoggal és pénzzel rendelkező lehet. Az, hogy megbíz valakit a
lebonyolítással, az más kérdés.
Dzindzisz Jorgosz: Van két határozat, mely arról szól, miket kell tartalmaznia a Görögség Házának, még
2010-ből. Kérte, vázolja fel a tervet.
18,30-kor megérkezik Miliosz Nikolett.
Kaparelis Spyros: Az csak egy ajánlás volt, annak alapján készültek el tervek.
Szárisz Thanaszisz: Tájékoztatja a testületet az alábbi tervekről:



Pince: gépészet, ruhatár 300 főre, megszélesített lépcsővel
Földszint: vizesblokk 300 fő részére, büfé – ez utóbbi pályázati úton, nem az önkormányzat pénzéből,
nézőtér: a 16 sort 10-re csökkentették, a tánctér nagyobb lett, 200 fő befogadására alkalmas
Dzindzisz Jorgosz: Megkérdezte, hogy hangtechnika lesz-e.
Kaparelis Spyros: Nem fér bele a pénzkeretbe.
Cafaridu Polyxeni: A kiviteli terv megvalósulása csak akkor tud elkezdődni, ha a jegyzőkönyv szerinti
hiányosságok pótlása megtörténik, különben plusz pénzbe fog kerülni ennek a helyrehozatala.
Kukumtzisz Jorgosz: Készült-e részletes árazatlan költségvetés, és megkapják-e.
Elnök: Igen. Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy határoz, hogy elfogadja a „Görög Kultúra
Háza” ingatlan felújításárának első ütemére kiírandó ajánlati felhívást a hozzá tartozó
tervdokumentációval együtt. (2. Melléklet)

Megállapítja, hogy a jelenlévő 16 képviselő 13 igen, 3 tartózkodás szavazattal elfogadja a javaslatot.

81/2013 (V. 28.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy határoz, hogy elfogadja a „Görög
Kultúra Háza” ingatlan felújításának első ütemére kiírandó ajánlati felhívást a hozzá tartozó
tervdokumentációval együtt. (2. Melléklet)

18,45-kor Mumulidisz Jannisz építési vállalkozó távozik.
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4.

A MGOÖ nonprofit kft-jének megalapítása, társasági szerződésének elfogadása

Elnök: Létezik egy olyan nonprofit kft, mely 90 %-ban a Syllogos, 10 %-ban az önkormányzat tulajdona.
A Syllogos nem átlátható, és nincs olyan törvény, mely szerint közös kft-t létesíthetnének az ingatlan
felújítására, tehát 100 %-os önkormányzati tulajdonú kft-t kell alapítani. Ez nem jelenti azt, hogy a
működtetést egy civil szervezetként működő nonprofit kft. nem veheti át.
Kalota Ágnes: A mostani nonprofit kft. miért nem átlátható?
Kukumtzisz Jorgosz: A Syllogos átlátható, ez nem akadály.
Sianos Tamás: A törvény szerint csak 100 %-os önkormányzati tulajdonú kft-nek lehet átadni az
önkormányzati vagyont vagyonkezelési szerződés, hasznosítási szerződés formájában vagy ingyen. Az
előző törvény is arról szólt, hogy önkormányzati vagyont csak akkor lehet átadni, ha min. 51 %-os
tulajdonos az önkormányzat.
Kaparelis Spyros: Nem az átláthatóság a probléma, hanem a tulajdonviszony, a vagyonkimentés. Ha a
tulajdon 100%-osan önkormányzati, akkor a kft-nek is annak kell lennie.
Sianos Tamás: Vagyonátadásnál a könyv szerinti értéket kell átadni, amely ebben az esetben 125 millió
forint (80 M vásárlási + 45 M ráköltött érték), és a piaci értéket (400 M Ft) kell átadni, mely összesen
525 M Ft. Egy ekkora értéket nem lehet átadni egy kft-nek, melyben az önkormányzatnak nincs 50 %
tulajdona sem.
Miliosz Nikolett: Az átláthatóság és a tulajdonjog két különböző dolog.
Kukumtzisz Jorgosz: Csak az üzemeltetést, pályáztatást, megépítést csinálta volna a vegyes tulajdonú
nonprofit kft, hogy elővásárlási joga legyen. A kormányhivatalnál is járt azért, hogy megvizsgálják,
átvilágítható-e a kft. Az önkormányzat azért fordult a kormányhivatalhoz, hogy alapíthat-e nonprofit
kft-t. Ugyanazt a választ kapták mindketten, alapíthatnak kft-t. A Syllogos döntött arról, hogy a kft-ről
nem mond le, az építkezést, üzemeltetést megbízottként el tudja végezni a kft, az országos
önkormányzat fizet ki mindenkit. A Syllogosból ezt mindenki megszavazta, csak Koranisz Laokratisz és
Sianos Tamás nem. Megkérdezte, akarják-e képviselni a görögséget az önkormányzatban, vagy
önállóan cselekednek.

Sianos Tamás: Populáris és cinikus Kukumtzisz Jorgosz. Mindenki a görögségért dolgozik, és őt nem
lehet törvénytelenségre rávenni.
Dzindzisz Jorgosz: A kft. azért alakult 90-10 %-os tulajdoni aránnyal, mert azt terjesztették, hogy el
fognak tűnni az országos önkormányzatok. A kft. profilja kiterjedt a felújítás lebonyolítására. Kérdései:




Ez egy létező kft., melyben benne van az önkormányzat is. Ha létrehoznak egy újat, az ugyanezekkel
foglalkozna?
Milyen lenne a procedúra? Előbb nem kellene megszüntetni a részvételt a már létező kft-ben? Lehet-e
tulajdonos két hasonló nonprofit kft-ben?
Miért hozzák létre az újat? A lebonyolítás és működtetés céljából? Ha igen, a két kft. üti egymást. Az
alapító okiratban csak a működtetés szerepel. Nem szerepel benne a görög szó sem. A társaság
feladata, célja rovat üres.
Elnök: Elfogadja a kritikát, de miért nem jelezték ezeket korábban írásban? Hiszen megkapták az
anyagot egy hónapja. Amikor az kft. megalapult, más törvények voltak érvényben. De a nemzeti
vagyonról szóló törvény megváltozott január 1-jétől. Ezért kértek állásfoglalást a kormányhivataltól.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Ez egy tervezet. Javaslatokat várt, de nem kapott. A Syllogos amellett döntött,
hogy megtartja a kft-t. Ennek következményeként készült el ez a tervezet.
19,00-kor megjött Szalimka Nafszika.
Kaparelis Spyros: 1. A törvény akkor sem engedte meg, csak nem volt pontosan megfogalmazva a
törvényben a vagyon kezelése, mivel voltak visszaélések, ezért szigorították a nemzeti vagyonról szóló
törvényt. Ő akkor is nemmel szavazott, és nem a Syllogos ellen, hanem a törvényesség miatt. 2. A
törvény szellemében kell létrehozni a 100 %-os nonprofit kft-t, és a másik kft-ből ki kell szállni. 3. Civil
szervezeteket is be kell vonni a kft. tevékenységébe, nemcsak a Syllogost, hanem a többi görög civil
szervezetet is. Itt mindenki görög, nem lehet kisajátítani a görögséget, hogy valaki görögebb, mint a
másik.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Felolvassa a Kormányhivatal állásfoglalásának részletét (3. Melléklet).
Dzindzisz Jorgosz: Nem ezt kérdezte, hanem, hogy részt vehet-e két kft-ben ugyanazzal a céllal az
önkormányzat.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Nem tilos, de nincs értelme.
Kaparelis Spyros: Szerinte nem. De nem muszáj kilépni, elég, ha a Syllogos kilép, így tudna bemutatni a
görögségét.
Kukumtzisz Jorgosz: Szerinte egy civil szervezet is átlátható. A Syllogos is meg tudja csinálni, és a
görögséget képviseli.
Elnök: Felkéri Kalota Ágnest, hogy írja meg a pénzátadási társasági szerződést, és vállalja érte a
felelősséget, kifizeti az önkormányzat. A Görögség Háza Alapítványból is eltűnt 20,5 M és a Syllogosból
is 2,5 M.
Hangzavar támad, kérik Kanaki Elenát többen is a vendégek közül, számoljon be a 20,5 millióról. Kanaki
Elena távozni szeretne, de Akritidu Szofia az ajtó elé áll.
Kanaki Elena: Kéri, vegyék jegyzőkönyvbe, hogy provokálják, az elnök pedig hagyja, ezért elmegy
19,15-kor.

Elnök: A görögség nevében felszólítja a távozó Kanaki Elenát, hogy adja vissza a 20,5 M Ft-ot, amit
ellopott, amit a saját számlájára utalt át.
Cafaridu Polyxeni: A Syllogosnak anno a MGOÖ adott pénzt kölcsön, 900 ezer Ft-ot, hogy
megalapíthassa a kft-t, mert nem volt pénze. Van-e akadálya annak, hogy a MGOÖ kilépjen a 10 %ból?
Kukumtzisz Jorgosz: Ezt már visszaadták.
Dr. Szalimka Nafszika: Nem lehet kilépni egy kft-ből, csak akkor ha a Syllogos megveszi a törzsbetétet.
Dzindzisz Jorgosz: Tehát el lehet adni a 10 %-ot valakinek, bárkinek?
Miliosz Nikolett: A Syllogosnak elővásárlási joga van. A törvény nem tiltja, hogy két egyforma célú kftben részt vegyen az önkormányzat.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Nincs tiltva, de nem szerencsés. Kukumtzisz Jorgosz mondta neki a múlt héten,
hogy azon vannak, hogy a Syllogos átlátható szervezet legyen. Tehát a Syllogos rendbetétele folyik,
hogy megfeleljen a nemzeti vagyon törvénynek.
Kaparelis Spyros: A törvény azt mondja, hogy önkormányzat csak 100 %-ban vehet részt.
Kukumtzisz Jorgosz: A kormányhivatal azt kérte, vigyék be azokat a társasági szerződéseket, amiből
látja, hogy átlátható-e a szervezet, és akkor nem lesz gond. Sértő volt, hogy azért nem átlátható a
Syllogos, mert elloptak 2,5 M Ft-ot.
Kukumtzi Natasa: A Pénzügyi Bizottság nem javasolja a kft. megalapítását, a görögség és a múlt
megatagadása lenne.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: A jogszabályoknak megfelelően próbálnak eljárni, továbblépni, csak erről van
szó. Nem hangzott el, hogy szeretnének lemondani erről az ingatlanról.
Kukumtzisz Jorgosz: Szerinte a Syllogos kizárása, lenézése zajlik. Van-e pénz a kft. létrehozására?
Elnök: Milliószor elmondta, hogy másfél éve próbálkoznak elindítani az építkezést, de nem jött össze.
Az előzmény az, hogy a 2010-es jogi formát nem tudták végrehajtani, mert az akkori ügyvezető
igazgatók nem írták alá a pénzátadási szerződést.
Dzindzisz Jorgosz: Kérte, ne változtassanak nevet, maradjon Görögség Háza a neve.
Elnök: Két különböző dologról beszélnek, az egyik a projekt, a másik az intézmény neve. A
lebonyolítást a kft. fogja végezni, hogy az ÁFA-t visszakérjék.
Dzindzisz Jorgosz: Szerinte személyes ellentétek is vannak.
Kaparelis Spyros: A kaukázusi krétakör történetét idézve megkérdi, miért ragaszkodik a Syllogos olyan
görcsösen a 90 %-hoz.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: felteszi szavazásra az alábbi határozati javaslatot:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata kezdeményezi a Magyarországi Görögök
Kulturális Intézete Közhasznú Nonprofit Kft. alapítását a beterjesztett tervezet és a hatályos
jogszabályok alapján, és felkéri a Jogi Bizottságot, hogy 15 napon belül terjessze elő az alapító okirat
tervezetet. (4. Melléklet)

Megállapítja, hogy a jelenlévő 15 képviselő 11 igen, 1 nem, 3 tartózkodás szavazattal elfogadja a
javaslatot.

82/2013 (V. 28.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata kezdeményezi a Magyarországi Görögök
Kulturális Intézete Közhasznú Nonprofit Kft. alapítását a beterjesztett tervezet és a hatályos
jogszabályok alapján, és felkéri a Jogi Bizottságot, hogy 15 napon belül terjessze elő az alapító
okirat tervezetet. (4. Melléklet)

Szárisz Thanaszisz: A megbízó köteles a nonprofit kft-vel lebonyolítani a felújítást?
Kollátosz Jorgosz: Nem, az önkormányzat is lebonyolíthatja.

1.

5. A MGOÖ Kutatóintézete intézményvezetői munkakörére beérkezett pályázatok
értékelése

Elnök: Egy pályamunka érkezett a meghirdetett pályázatra, Fokasz Nikoszé, melyet elfogadásra javasol.
Sianos Tamás: Ilyen komoly és jó anyagot rég látott, mindenképpen szeretné, ha Fokasz úr a jövőben is
a kutatóintézet igazgatója maradna.
Kollátosz Jorgosz: Ő is javasolja, 5 évre.
Dzindzisz Jorgosz: Egy kicsit más véleményen van. Nem akarja bírálni Fokasz Nikosz munkásságát, nem
is nagyon ismeri. A problémája, hogy a Magyarországi Görögök Kutatóintézete a magyarországi
görögökkel kell, hogy foglalkozzon, de a tevékenységének nagy része nem ezzel foglalkozik. Nem
alakult ki 10 év alatt a kutatóintézet kutatógárdája és a magyarországi görögségre vonatkozó kutatási
irány. A levéltári kutatásai során azt a választ kapta még 2011-ben, hogy a MGKI nem tartozik az
elismert kutatóintézetek közé, tehát 2003-2011 között szerinte nem folyt kutatás a MGKE keretei
között.
Elnök: Fokasz minden évben kéri az éves programjának jóváhagyását az önkormányzattól, meghallgatja
annak kéréseit, és azok alapján dolgozik, melyet a testület megszavaz. Fokasz úr megpróbál egyensúlyt
tartani az 1. és 2. diaszpóra kutatásai között, és mindig segít minden témában, minden évben

megjelenik egy-egy könyv mindkét témában, Pest-Budai görögök, partizánok visszaemlékezései stb.
Nyitott kapukat dönget Dzindzisz úr.
Dzindzisz Jorgosz: Ez nem a MGOÖ és a MGKI viszonyáról szól. A kritikája arról szól, hogy a 2.
diaszpóráról megjelenő Zianosz könyve nem kutatás, hanem könyvkiadás. Nem tartja színvonalas
kutatói kiadványnak az ömlesztett fényképgyűjteményt (Köszönjük Magyarország, Diplomás görögök),
ezek albumok, rendszer nélkül. Nem Fokasz tudományos munkásságát bírálja.
Fokasz Nikosz: Azzal kezdené, amivel egyetért: az, hogy a kutatóintézet nincs elismert
kutatóintézetként nyilvántartva, az egy formális dolog, az ő hibája, hogy ezt az eljárást nem indította el.
Ennek egy hátránya van, hogy nem biztos, hogy elegendő a kutatóintézet neve, ha egy múzeumhoz,
archívumhoz fordul, de ekkor az ELTE nevében végzi a kutatást. Ez nem akadályozta a kutatásban.
Amivel nem ért egyet: 2011 óta biztos, hogy kutatás folyik. Tudományos konferenciák szervezése is
kutatásnak számít: 2004, 2006, 2010, 2011. Azzal sem ért egyet, hogy az 1. diaszpórás kutatással
foglalkoznának csak. Arra törekszik, hogy egy idő után már csak egy magyarországi görögségről
beszéljenek, függetlenül attól, hogy melyik évszázadról van szó. Az nem kérdés, hogy a magyarországi
görögségről beszélni ma csak a polgárháborús görögöknek köszönhető. 2011 óta történészileg és
szociológiailag szisztematikusan kutatják a magyarországi görögséget. Ez egy tanulási folyamat. Eleinte
rendszertelen volt a finanszírozás. Ilyenkor a kutatóintézet beszállt más kutatási folyamatokba. Zianosz
könyvébe nem szálltak be, csak az előszó megírására kérték fel, melyben kifejtette, hogy nem tud
azonosulni a könyv szellemiségével. A 2006-os Köszönjük Magyarország albumot sem ő készítette. Ez
Raptisz Jannisz komoly gyűjtőmunkáját dicséri, aki évek óta szisztematikusan gyűjt, egyszemélyes
intézménnyé vált a görögségen belül, bizalmi tőkére tett szert, és megkapja a családi fotókat. A kötet
eljátszotta a görögség önbemutatásának szerepét, melyhez a kutatóintézet pénzzel járult hozzá, a
szerkesztésében nincs része. A kötet létrehozásában szerepet játszott, hogy egy évvel megelőzte egy
ugyanilyen című és témájú kiállítás, amelyet 2008-ban Athénban is bemutattak. A diplomás almanach
létrehozását sem ő kezdeményezte, amelyet sajnál, hanem Bacsosz Takisz és Szulasz Kosztasz
honfitársai évtizedes kísérlete volt. Eddigre gyűlt össze elég anyag. A második bővített kiadást már
nem tartja ugyanolyan fontosnak, mivel Magyarországon az egykori szocializmus éveiben a társadalmi
karrier majdnem egyetlen mércéje a képzettség alakulása volt. A magyarországi görögség sikeres
asszimilációjának bemutatására szolgált ez a kötet, úgy, hogy közben megőrizte görögségét is. Ma már
nem a képzettség az egyetlen kritérium. Ma sokkal érdekesebb a tény, hogy a kortársai közül sokan
visszatértek az első diaszpóra foglalkozásaihoz, függetlenül attól, hogy van-e diplomájuk, a
kereskedelemhez, vendéglátáshoz. Érdekli, mi volt az a kulturális batyu, melyet ez a generáció hozott
magával a hithű kommunista szülők és a vállalkozásokat nem preferáló szocialista rendszer mellett erre
késztette őket. Azért nem tudott 2011 előtt kutatni, mert nem mindig volt viharcsend mentes a
kutatóintézet és a MGOÖ vezetésének viszonya, nem mindig élvezte a támogatásukat. De 2011-ben
felkért egy kutatócsoportot, akik az ELTE-n lévő kollégái. Ők akkor elkezdtek egy szisztematikus
munkát, beszerzett előzetesen mások által elkészített interjúkat, 43-at, részben az ő megbízásából,
jelentős részét Szidiropulosz Archimédész készítette. A feldolgozott 43 interjú alapján elkészítettek
még 28-at, melyekből elkészült 5 tanulmány, melyből megjelent egy kétnyelvű kötet, amelyet a
kezében tart. Címe: identitások határán. A rövid előszó összefoglalja az 1949 óta megjelent, a
magyarországi görögséggel foglalkozó munkákat, melyek megjelentek Magyarországon. Füredi Júlia
kollégája végigkutatta az összes magyarországi könyvtárat, levéltárat, és összegyűjtötte a
magyarországi görögökről szóló anyagokat, az újságokból is (cikkek, tanulmányok stb.) (50-es, 60-as.
70-es, 80-as, 90-es évek, görög és magyar szerzők, cikkírók). Az idén folytatják a kutatásokat, kérdőíves
kutatás formájában is a teljes magyarországi görögségről, ezt szeretné konferenciákon és kötetben
bemutatni.
Dzindzisz Jorgosz: Azt mondta, hogy a kutatóintézet nem működik, más kutatásokat finanszíroz.
Fokaszt idézve elmondja, hogy ki kellett volna képezni egy görög kutatógárdát. Irányítani kellett volna
Raptiszékat.

Fokasz Nikosz: Drága alkalmazni, mert megbízási szerződés után sok a járulék, ezt a kutatóintézet nem
engedheti meg magának.
Kaparelis Spyros: Mintha semmi se történt volna a 3 évvel ezelőtti intézetigazgatói választás óta, akkor
is ugyanezt hallgatták végig, ugyanazokat a neveket. Elégedetlen, mert az intézet nem használja fel az
itteni görögök, görög fiatalok energiáit, tudását, igyekezetét, akik ebben szeretnének részt venni. Tud
konkrét példát is mondani. A barátait, kollégáit használja kutatásra, de tartozik a közösségnek azzal,
hogy akik szeretnének részt venni a kutatásban, megtehessék.
Akritidu Szofia: Kérte, hogy főleg görögökből álló munkacsoportot hozzanak létre. Talált
interjúalanyokat is, sok a történelem szakos görög, nyugdíjas, ők maguk az élő történelem.
Kukumtzisz Jorgosz: A kutatóintézet kutathatja-e a Syllogos könyveit, nyilvántartásait arról, kik
születtek, kik haltak meg, kik kötöttek házasságot. Kérte, hogy dolgozzák ezt fel, hogy legyen
folyamatosság, akkor Fokasz Nikosz azt mondta rá, nincs rá pénz.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Az alábbi határozati javaslatot teszi:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy határoz, hogy a Magyarországi Görögök
Kutatóintézetének vezetésére kiírt pályázat alapján Fokasz Nikosz nevezi ki igazgatónak, és
felhatalmazza az elnököt a kinevezési okirat aláírására. (5. Melléklet)

Megállapítja, hogy a jelenlévő 15 képviselő 8 igen, 3 nem, 4 tartózkodás szavazattal elfogadja a
javaslatot.

83/2013 (V. 28.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy határoz, hogy a Magyarországi
Görögök Kutatóintézetének vezetésére kiírt pályázat alapján Fokasz Nikosz nevezi ki
igazgatónak, és felhatalmazza az elnököt a kinevezési okirat aláírására. (5. Melléklet)

Fokasz Nikosz: Nem érzi úgy, hogy érdemben válaszolhatott két nagyon fontos kritikára. Nem
barátokat, hanem profikat bíz meg kutatással, és a görögök nem profik. A közösség gyermekei
túlnyomó részének nincsenek kutatói ambíciói. Mondjon neveket, azoknak a fiataloknak a neveit,
akiket bevett a kutatásba és megbánta? Első dolguk az volt, hogy elvesztették a rájuk bízott
videókamerát, amit a kutatáshoz kaptak. Megpróbálta bevonni őket, de megbánta, mert lelkes
amatőrizmus jellemzi őket. Csakis minőségi kritérium alapján választ. Az ELTE társadalomtudományi
kutatókara Magyarországon a legszínvonalasabb kutatóműhely, melynek ő a tagja. Tehát elég
kézenfekvő, hogy onnan merít, mert még szívességet is kérhet tőlük.
Elnök: Gratulál Fokasz Nikosznak, és rátér a következő napirendi pontra.

1.

6.

Az október 28-ai nemzeti ünnepünk megszervezése és lebonyolítása

Kollátosz Jorgosz: Elküldte az előterjesztést, amihez hozzáfűzte, hogy Makrisz Agamemnonnak
szeretnének egy emléktáblát állítani az egykori budai lakásának falán, közösen a Fővárosi Görög
Önkormányzattal és a Budavári Görög Nemzetiségi Önkormányzattal.
Cafaridu Polyxeni: Aránytalan a program és kevés, nincs történelmi áttekintés, túl sok a zene.
Kollátosz Jorgosz: Lesz történelmi műsor, ez még csak egy tervezet.
Cafaridu Polyxeni: Miért nincs benne az előterjesztésben?
Kaparelis Spyros: Az előző témához visszatérve elmondja, hogy Fokasz Nikosz vérig sértette a
magyarországi görögséget, az érdeklődő görög ifjúság ki van rekesztve a kutatásokból.
Atanasziu Alexisz: Megvédi Fokasz Nikoszt, ő maga is végzett szociológus, egyetért Nikosszal. Vannak
profik, akik dolgoznak más projektekben is. Ő se szívesen dolgozna együtt bárkivel. 3-4 emberrel
dolgozik együtt Nikosz.
Dzindzisz Jorgosz: Az amatőr szót nem sértésnek szánta Fokasz, arra utalt, hogy kevés a szakképzett
szociológus. Az ő kritikája nem erre vonatkozott.
Sianos Tamás: Amikor Fokasz út elkészíti a munkatervét, kérjék ezt számon rajta.
Mandzurakisz Szarandisz: Megvédi Fokasz Nikoszt.
Dzindzisz Jorgosz: A nemzeti ünnep műsorát ő is aránytalannak érzi, túlsúlyos a zene. Kevésnek tűnik
neki a 80 ezer forint a repülőjegyre. A hangszerszállítást hogyan fogják megoldani? Ha jól értelmezte, a
szállás ingyenes.
Kollátosz Jorgosz: A zenészek Larisszából szállítják el kocsival a hangszereket Athénba, ez a 180 ezer
forint. Az Aegean cég repülőjegyei még változhatnak.
Dzindzisz Jorgosz: Kevésnek tűnik ez az összeg, meg kellene emelni.
Kollátosz Jorgosz: Azt javasolja, hogy fogadják el a jelenlegi összeget és előterjesztést, és ha bármi
egyéb költség merül fel, akkor még októberig tudnak módosítani.
Kukumtzi Natasa: A Pénzügyi Bizottság nem támogatja a javaslatot, a külföldi zenészek behozatalát, és
Szidiropulosz Vasziliszt sem a görög büfé biztosítására, javasolja a rotációs rendszer betartását. A
belépőt sem javasolja.
20,40-kor távozik dr. Szalimka Nafszika.
Kollátosz Jorgosz: Betartják, most Szidiropulosz Vasziliszon van a sor, aki ráadásul elszállásolja az
embereket és a VIP-t is biztosítja. Abban segítsenek, hogy ki fog számlát adni a Larissa – Athén
távolságról, a hangszerek szállításáról. Aki nem tiszteli meg a műsort, és 21 óra után jön, az fizessen
belépőt. Megkéri Kukumtzi Natasát, hogy máskor időben értesítse a bizottsági tagokat, különös
tekintettel a vidékiekre. Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy határoz, hogy elfogadja az október 28-ai
nemzeti ünnep előterjesztését azzal a feltétellel, hogy ha bármi egyéb költség merül fel, a
költségvetését októberig bármikor módosíthatják. (6. Melléklet)

Megállapítja, hogy a jelenlévő 14 képviselő 13 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja a
javaslatot.

84/2013 (V. 28.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy határoz, hogy elfogadja az október 28ai nemzeti ünnep előterjesztését azzal a feltétellel, hogy ha bármi egyéb költség merül fel, a
költségvetését októberig bármikor módosíthatják. (6. Melléklet)

1.

7.

A Börzsöny u. ingatlan bejárásáról készült jegyzőkönyv (7. Melléklet)

Cafaridu Polyxeni: Elmondja, hogy mindenki megkapta a jegyzőkönyvet, amit az ad hoc bizottság
készített, de körbead fényképeket is arról, amiket a helyszínen tapasztaltak. A bejáráson, melynek célja
az ingatlan állapotának felmérése volt, részt vett a bizottság tagjain kívül Sianos Tamás, Kollátosz
Jorgosz, Topuzidisz Dimtirisz, és a gondnok. A jegyzőkönyvben megállapításokat tettek arról, mit kell
még elvégezni az ingatlanon ahhoz, hogy a kivitelezést el lehessen indítani. E-mailt kapott Kukumtzisz
Jorgosztól (8. Melléklet), mely úgy kezdődik, hogy „önök vagy szellemi fogyatékosok, vagy engem
néznek hülyének”. Ezt kikéri magának. Senkit nem neveztek meg név szerint, hanem egy vállalkozóról
beszéltek, aki által végzett munkák kritikán aluliak. Kéri, hogy nézzék meg a képeket, magukért
beszélnek. Kukumtzisz úr levele nem válasz, hanem egy mocskolódás. A Kukumtzisz által hiányosan
kiemelt mondatot idézi teljes hosszában: „Amennyiben a vállalkozó nem hajlandó a fenti
hiányosságokat pótolni, és nem tudja igazolni a kért dokumentum alapján a munkák elvégzésének
minőségét és jogszerűségét, illetve nem nyújtja át a kért nyilatkozatokat, úgy a bizottság javasolja a
vezetőségnek és a testületnek, hogy éljen a szankció lehetőségével és az épület-felújítási munkálatokra
kiírt ajánlatkérési eljárásban a vállalkozót eleve zárja ki.” Szakmailag hozzáértő emberek tettek
véleményt a jegyzőkönyvben 30-40 éves tapasztalattal a hátuk mögött. Hiányoznak:








A gépészeti berendezések elbontása, elszállítása.
Bontási bizonylatokhoz való hozzáférés lehetősége.
30 %-kal növekszik meg a fűtési költség, ha nem tesznek acélszerkezetet az épület alá.
Bontási sitt elszállítása.
Át van ázva az épület.
A kerítés befejezetlen.
A homlokzat nem az építési terveknek megfelelően lett elkészítve, büntetést kell fizetni majd érte
átadáskor.




Nyílászárók beépítése: 10-15 centis hézag a WC-ben, a bukóablakot nem lehet kinyitni, a homlokzati
kőburkolatok le lettek törve.
Tetőszigetelés: hiányos, nincs ereszcsatorna, beázik a szigetelés
Javasolja, hogy az építési vállalkozót kötelezzék arra, hogy a felújítási munkák megkezdéséig a
szigetelés és bádogos munkák hiányosságait szüntesse meg, továbbá kötelezzék, hogy egy szigetelési
szakember által készített vélemény alapján készítse el. A vakolat pereg lefelé nagy felületeken. Ezekre a
munkákra a vállalkozó kapott 40 millió forintot, amiért minősíthetetlen munkát végzett. Arra kéri a
testületet, fogadja el, hogy a vállalkozó javítsa ki a hiányosságokat, és adja át az elvégzett javításokat a
MGOÖ-nek.
Elnök: A cég, amely megnyerte a két pályázatot, az volt, amelyik a legolcsóbb ajánlatot tette. A
nyílászárók a terveknek megfelelően készültek el. Amikor megvették az épületet, azonnal törekedett a
homlokzat megvédésére. Ezután pályázat útján elindult a tető szigetelése három rétegben. Ő is
kritizálta a kivitelezőt, hogy az ereszcsatornát nem építették be, ő úgy értelmezte, hogy benne van a
pályázatban, a kivitelező máshogy értelmezte. Kérte többször is a pótlását, de nem történt be. Minden
munkára van szavatossági idő, a tetőre 10 év. Kérte a vállalkozót, hogy nézze át a jegyzőkönyvet, és
nyilatkozzon, ez még nem történt meg.
Cafaridu Polyxeni: Elismételi, hogy az épület-felújításra 40,580 ezer forint költődött el. Felsorolja a
számlák címeit, melyek az Engijiszi Kft. részére mentek ki. Ezeket a számlákat Sianos Tamástól kapta.
Ennek ellenére semmi olyasmi nincs benne, ami hibátlan lenne. Ezeket a munkákat el kell végezni.
Hogy ki fogja megtenni, azt a testület eldönti.
Kollátosz Jorgosz: A pontos összeg 42.833.914 Ft.
Kaparelis Spyros: Kiegészítésképpen elmondja, hogy számtalan személy ugyanúgy konstatálta az ottani
állapotot. Mivel ezek súlyos kritikák, a személyeskedést elkerülve javasolja, hogy egy független
igazságügyi építész szakértőt kellene meghívni, hogy olvassa el a jegyzőkönyvet, és erősítse meg vagy
vesse el.
21,00-kor távozik Miliosz Nikolett.
Dzindzisz Jorgosz: A jegyzőkönyvnek súlyos állításai vannak. Kérdései:






Mire kapott megbízást a vállalkozó?
Azt végezte el, amire megbízást kapott?
Átvette-e valaki a megbízás szerinti munkát?
Látott-e a bizottság bármilyen dokumentumot a Börzsöny utcai ingatlanon végzett munkákról?
Szárisz Thanaszisz: Ez egy állapotfelmérés a helyszínen tapasztaltakról. Amit Dzindisz Jorgosz mond, az
egy következő lépés lenne.
Kaparelis Spyros: A bejárásra meghívták a volt kivitelező műszaki vezetőjét, aki bizonyos
jegyzőkönyveket aláírt, hogy megfelelő a munka. Ez az úriember nem válaszolt se telefonra se e-mailre,
és nem jött el egy megbeszélésre sem. Az ő felelőssége komoly, mert az ő véleménye alapján fizette ki
a vállalkozót a testület.
Dzindzisz Jorgosz: Utal egy korábbi testületi ülésre, ahol az utolsó pillanatban, dokumentáció nélkül
szavaztak a kerítés elkészítéséről, 4,5 millió forintról.
Elnök: Társadalmi munkából készült a kerítés. Kukumtzisz az önkormányzat pénzéből vette meg az
anyagot hozzá.

Kukumtzisz Jorgosz: A válasza benne van a levélben. Ez a 2. nekifutás volt, hogy kizárják őt a
pályázatból. Mi volt az ad hoc bizottság feladata? És az előző ad hoc bizottságé?
Elnök: Készítse elő a felújítás kivitelezését. Az előzőé pedig, hogy megvizsgálja a Kanakis által
előterjesztett dolgokat.
Kukumtzisz Jorgosz: Szerinte mindkét bizottság ellene irányul. Mindenkit meghívtak a bejárásra, csak őt
nem, így nem tudott védekezni sem.
Szárisz Thanaszisz: A felelős műszaki vezető lett meghívva, akiről tudtak. Azt nem tudták, ki a
vállalkozó.
Kukumtzisz Jorgosz: Ő kérte, hogy álljon össze egy független ad hoc bizottság, aki megnézi a
szerződéseket, hogy mire vállalt munkát. Ha több pénzt vett fel, mint ami munkát elvégzett,
visszafizeti, de ha több munkát végzett el, mint amennyi pénzt kapott érte, fizessék meg neki. Ettől a
bizottságtól nem fogadja el ezt, amelyik ragaszkodott a 10 milliós felújítási tervhez.
Kaparelis Spyros: Ki adott be 10 millió forintért tervezési pályázatot? Ez csak egy fikció. Kötelesek leírni,
amit láttak, mint mérnök emberek. Úgy tudja, Kukumtzisz úr hazudik, mert az első bejáráson az
hangzott el, hogy felhívták Kukumtzisz Jorgoszt telefonon, aki azt válaszolta, hogy nem jön el.
Cafaridu Polyxeni: Kukumtzisz Jorgosz nem a kérdésekre válaszol. Igaza van-e a jegyzőkönyv
állításainak? Otthon így vezetné ki az ereszcsatornát?
Kukumtzisz Jorgosz: Őt nem értesítették, azért nem jött el. Nincs igazuk. Nincs szerződés ereszcsatorna
építéséről. Miért most derültek ki ezek a hiányosságok?
Kaparelis Spyros: Az első testületi határozat a szigetelésről, melyre Koranisz úr hivatkozott, nem arról
szólt, hogy a szigetelést vegyék le, hanem hogy javítsák ki, de le lett kopaszítva az épület. Két
megfelelő ereszcsatorna behelyezése belefért volna, ehelyett két nem megfelelő van ott, mely el van
dugulva. A jegyzőkönyvükben nincs személyeskedés, nincs név.
Vita alakul ki arról, hogy a határozati javaslatban az szerepeljen, hogy a jegyzőkönyv, vagy a
szavatosság alapján javítsák ki a hiányosságokat.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: végül az alábbi határozati javaslatot teszi:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata felhatalmazza Koranisz Laokratisz elnököt, hogy a
kivitelezőnél kezdeményezze a Börzsöny utcai ingatlan eddigi felújítási munkáival kapcsolatos
jegyzőkönyvben rögzített kivitelezési hiányosságok szavatosság keretében történő megszüntetését.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 8 igen, 2 nem, 1 tartózkodás szavazattal elfogadja a
javaslatot.

85/2013 (V. 28.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata felhatalmazza Koranisz Laokratisz elnököt,
hogy a kivitelezőnél kezdeményezze a Börzsöny utcai ingatlan eddigi felújítási munkáival
kapcsolatos jegyzőkönyvben rögzített kivitelezési hiányosságok szavatosság keretében történő
megszüntetését.

Budapest, 2013. június 11.
Koranisz Laokratisz
elnök

Kukumtzi Natasa

Mandzurakisz Szarandisz

jegyzőkönyv-hitelesítő

jegyzőkönyv-hitelesítő

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 1.
napján tartott ülésén az Önkormányzat hivatalos helyiségében (1054 Budapest, Vécsey u. 5.)
megtartott nyílt, rendes ülésén.

Jelen vannak:

Koranisz Laokratisz

Elnök

Sianos Tamás

Elnökhelyettes

Atanasziu Alexisz

Képviselő

Bekiárisz Dimitrisz

Képviselő

Cafaridu Polyxeni

Képviselő

Dr. Miliosz Nikolett

Képviselő

Dzindzisz Jorgosz (17,30-kor érkezett)

Képviselő

Kaparelisz Szpirosz

Képviselő

Kész Józsefné

Képviselő

Kukumtzi Natasa (17,50-kor érkezett)

Képviselő

Mandzurakisz Szarandisz

Képviselő

Mokalisz Mária Vasziliki (20,10-kor távozott)

Képviselő

Németh Barbara Erzsébet

Képviselő

Nikolaidisz Nikosz

Képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Dr. Topuzidisz Dimitrisz jogi képviselő

Távol maradtak:
Dr. Kalota Ágnes
Dr. Szalimka Nafszika
Kanaki Elena
Kollátosz Jorgosz
Ondok Lászlóné
Pancsosz Alexandra
Papakosztandisz Eleni

Részt vevő vendégek:
Kakukné dr. Partics Krisztina nyelvtanár
Dr. Szabó Kálmánné Caruha Vangelio, a 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola igazgatója
Kukumtzisz Jorgosz építési vállalkozó
Ziszidisz Alekosz építési vállalkozó
Szárisz Thanaszisz építési vállalkozó
Chatzigiannis Christos, a Görögség Háza Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Dzovairi Polyxeni
Zoikasz Jannisz

Elnök: Megnyitja az ülést, üdvözli a megjelent vendégeket. Majd az alábbi határozati javaslatot teszi:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Vengrinyák Edit személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. július 1-jei ülése jegyzőkönyv-vezetőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.

86/2013 (VII. 1.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Vengrinyák Edit személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. július 1-jei ülése jegyzőkönyvvezetőjének.

Tájékoztatja a testületet a Kormányhivatal leveléről, és felolvassa a törvényességi felhívást (1. Melléklet).
Kéri a testületet, olyanok jelentkezzenek hitelesítőknek, akik vállalják, hogy bejönnek az irodába,
meghallgatják a hanganyagot, elolvassák a jegyzőkönyvet, és jelzik, ha valamivel nem értenek egyet,
de az, hogy nem írják alá, nem megoldás. Kéri, jelentkezzen két hitelesítő. Különféle javaslatok
elhangzása után az alábbi határozati javaslatokat teszi:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Mandzurakisz Szarandisz személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. július 1-jei ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.

87/2013 (VII. 1.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Mandzurakisz Szarandisz személyét
elfogadja a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. július 1-jei ülése
jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Nikolaidisz Nikolaosz személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. július 1-jei ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.

88/2013 (VII. 1.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Nikolaidisz Nikolaosz személyét elfogadja
a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. július 1-jei ülése jegyzőkönyvhitelesítőjének.

Elnök: Kéri, hogy egy perc néma felállással emlékezzenek meg a nemrég elhunyt honfitársukról,
Topuzidisz Moszhoszról. Ezután tájékoztatja a testületet a Budavári Önkormányzat válaszleveléről,
melyben nem támogatja az önkormányzat azon törekvését, hogy emléktáblát helyezzen el annak a
háznak a falán a Vár területén, amelyben élt és alkotott Makrisz Agamemnon. Helyette javasolja, hogy
valamelyik művénél helyezzenek el táblát, pl. a Széll Kálmán téri szökőkútnál.
17,30-kor megérkezik Dzindzisz Jorgosz.
Majd tájékoztatja a testületet a Kariatidák kórus támogatási kérelméről, akik 30.000 Ft-os támogatást
kérnek a görögországi Naoussa városában zajló fesztivál útiköltségeire. Megkérdezi, felvegyék-e a
napirendre. Majd ismerteti a napirendet és szavazásra teszi fel az alábbiak szerint:

1.

A Börzsöny u. ingatlan első üteme kivitelezéséről kiírt pályázat eredményhirdetése

Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: dr. Topuzidisz Dimitrisz
Előadó: Szárisz Thanaszisz

2.

A MGOÖ nonprofit kft. alapító okiratának elfogadása

Előterjesztő: a MGOÖ elnöke

Előkészítésért felelős: Jogi Bizottság
Előadó: dr. Topuzidisz Dimitrisz
3.
A MGOÖ 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskolájának intézményvezetői
munkakörére beérkezett pályázatok értékelése, eredményhirdetés
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: dr. Topuzidisz Dimitrisz
Előadó: a MGOÖ elnöke

4.
A MGOÖ Nikosz Beloiannisz Általános Művelődési Központjának intézményvezetői
munkakörére beérkezett pályázatok értékelése, eredményhirdetés
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: dr. Topuzidisz Dimitrisz
Előadó: a MGOÖ elnöke

5.

Pályázat kiírása a MGOÖ hivatala hivatalvezetői munkakörének betöltésére

Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Jogi Bizottság
Előadó: dr. Topuzidisz Dimitrisz

6.
A MGOÖ elnökének beszámolója a Börzsöny u. ingatlanon elvégzett munkákról a testület
85/2013 (V. 28.) sz. határozata alapján
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: a MGOÖ elnöke
Előadó: a MGOÖ elnöke

Mokali Mária: Javasolja, hogy a 2. és 3. napirendet cseréljék fel, mert Kakukné dr. Partics Krisztina csak
az iskolai pályázat miatt érkezett.
Elnök: A 2. napirendi pont ki fog esni, mert aktualitását vesztette.

Dzindzisz Jorgosz: Az 1. és 6. napirendi pontokat kapcsolják össze, és vegyék előre az iskolai pályázatot,
ha Kakukné dr. Partics Krisztina el szeretne menni.
Kaparelis Spyros: Hiányolja, hogy nem kaptak anyagot az iskolai pályázatokról. Így nem tudnak
érdemben tárgyalni.
Elnök: Nem akarta kinyitni a pályázatokat, mert egyszer már megjárta ezzel, amikor kinyitotta a
beérkezett építési pályázatokat, emiatt feljelentette Kaparelis Spyros.
Majd ezek után arra kérik egymást, ne hazudozzanak, és kérték egymást, hogy mutassák meg a
mérnöki diplomáikat.
Elnök: Elmondja, hogy a Jogi Bizottság és Cafaridu Polyxeni a testületi ülés előtt megnézte a
pályázatokat. Majd az alábbi határozati javaslatokat tette:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy dönt, hogy összevonja az 1. és a 6. napirendi
pontokat.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 13 képviselő 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.

89/2013 (VII. 1.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy dönt, hogy összevonja az 1. és a 6.
napirendi pontokat.

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy dönt, hogy leveszi a napirendről a 2.
napirendi pontot, mely aktualitását vesztette.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 13 képviselő 9 igen 4 nem szavazattal elfogadta a javaslatot.

90/2013 (VII. 1.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy dönt, hogy leveszi a napirendről a 2.
napirendi pontot, mely aktualitását vesztette.

Többen megkérdezték, hogy miért vesztette aktualitását.

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy dönt, hogy felveszi a napirendre a
„Kariatidák” Görög-Magyar Nők Egyesülete támogatási kérelmét.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 13 képviselő 12 igen 1 tartózkodás szavazattal elfogadta a javaslatot.

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy dönt, hogy felveszi a napirendre a
„Kariatidák” Görög-Magyar Nők Egyesülete támogatási kérelmét.

Bekiárisz Dimitrisz: Javasolja, hogy a 3. napirendi pontot vegyék előre.
Elnök: Az alábbi határozati javaslatot teszi:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy dönt, hogy a 3. napirendi pontot tárgyalja
elsőként.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 13 képviselő 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.

91/2013 (VII. 1.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy dönt, hogy a 3. napirendi pontot
tárgyalja elsőként.
Elnök: Szavazásra teszi fel a napirendet az alábbiak szerint:

1.
A MGOÖ 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskolájának intézményvezetői
munkakörére beérkezett pályázatok értékelése, eredményhirdetés
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: dr. Topuzidisz Dimitrisz
Előadó: a MGOÖ elnöke

2.
A MGOÖ elnökének beszámolója a Börzsöny u. ingatlanon elvégzett munkákról a testület
85/2013 (V. 28.) sz. határozata alapján és a Börzsöny u. ingatlan első üteme kivitelezéséről kiírt pályázat
eredményhirdetése
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: dr. Topuzidisz Dimitrisz
Előadó: Szárisz Thanaszisz

3.
A MGOÖ Nikosz Beloiannisz Általános Művelődési Központjának intézményvezetői
munkakörére beérkezett pályázatok értékelése, eredményhirdetés
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: dr. Topuzidisz Dimitrisz
Előadó: a MGOÖ elnöke

4.

Pályázat kiírása a MGOÖ hivatala hivatalvezetői munkakörének betöltésére

Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Jogi Bizottság
Előadó: dr. Topuzidisz Dimitrisz

5.

A Kariatidák Görög-Magyar Nők Egyesületének támogatási kérelme

Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: dr. Topuzidisz Dimitrisz
Előadó: a MGOÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 13 képviselő 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.

92/2013 (VII. 1.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy dönt, hogy a 2013. július 1-jei
közgyűlés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1.
A MGOÖ 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskolájának intézményvezetői
munkakörére beérkezett pályázatok értékelése, eredményhirdetés
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: dr. Topuzidisz Dimitrisz
Előadó: a MGOÖ elnöke

2.
A MGOÖ elnökének beszámolója a Börzsöny u. ingatlanon elvégzett munkákról a testület
85/2013 (V. 28.) sz. határozata alapján és a Börzsöny u. ingatlan első üteme kivitelezéséről kiírt
pályázat eredményhirdetése
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: dr. Topuzidisz Dimitrisz
Előadó: Szárisz Thanaszisz

3.
A MGOÖ Nikosz Beloiannisz Általános Művelődési Központjának intézményvezetői
munkakörére beérkezett pályázatok értékelése, eredményhirdetés
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: dr. Topuzidisz Dimitrisz
Előadó: a MGOÖ elnöke

4.

Pályázat kiírása a MGOÖ hivatala hivatalvezetői munkakörének betöltésére
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Jogi Bizottság
Előadó: dr. Topuzidisz Dimitrisz

5.

A Kariatidák Görög-Magyar Nők Egyesületének támogatási kérelme
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke

Előkészítésért felelős: dr. Topuzidisz Dimitrisz
Előadó: a MGOÖ elnöke

1.
A MGOÖ 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskolájának intézményvezetői
munkakörére beérkezett pályázatok értékelése, eredményhirdetés

Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Tájékoztatja a testületet, hogy három pályázat érkezett, Janakakisz Nóráé,
Partics Krisztináé és Vengrinyák Edité, mindhárom megfelel alakilag is és a rendelkezik a képesítési
előírásokkal is. Most bontották fel a pályázatokat. Megállapítja, hogy a három pályázóból kettő jelen
van.
Kakukné dr. Partics Krisztina: Miért nem értesítették a pályázatok felbontásáról és az ülés időpontjáról?
Elnök: Egyszer már feljelentették pályázatok felbontása miatt. A beérkező borítékok iktatószámot
kaptak, majd átadta őket a hivatalvezetőnek.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Az Oktatási bizottság feladata lett volna a testület tehermentesítése. Felkérte a
Jogi bizottságot, hogy bontsák fel a pályázatokat.
Kakukné dr. Partics Krisztina: Az Ellinismos újságban is úgy jelent meg, hogy a pályázók jelen vannak a
pályázat felbontásakor.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Szerinte nem kötelező ott lenni. Senkit nem hívtak el.
Kaparelis Spyros: Az iskola olyan büdzsével rendelkezik, mely alapján közbeszerzést is ki lehetett volna
írni.
17,50-kor megérkezett Kukumtzi Natasa, Kukumtzisz Jorgosz, Ziszidisz Alekosz és Chatzigiannis
Christos.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Három pályázat érkezett, mindhárom pályázó eleget tett a pályázati kiírásnak,
mindhárom érvényes. Felolvassa a két görögországi tanítónő, Chatzievgenaki Theodosia és Tsantaki
Anastasia levelét (2. Melléklet).
Cafaridu Polyxeni: Elmondja, hogy a borítékok bontása úgy történt, hogy a megbízott hivatalvezető
megkérte, jöjjön meg megnézni a pályázatokat, miután korábban reklamált amiatt, hogy nem kapták
meg az anyagot. Az ülés előtt egy órával leültek Miliosz Nikolettel, Sianos Tamással és később Caruha
Vangelióval. Volt olyan boríték, ami ki volt bontva, és olyan is, ami nem. Előbb a beloianniszi, majd a 12
évfolyamos iskola pályázatait vitatták meg. Nem derült ki, hogy mi az elképzelésük a pályázóknak. Ha
oldalszám szerint kell dönteni, akkor Partics Krisztina, mert ő írt 10 oldalt. Janakakisz Nórát nem is
ismeri, itt igazgatóhelyettes volt, csak azt tudja, hogy ösztöndíjakon vesz részt, nem dolgozik. A
megbízott hivatalvezető azt mondta neki, hogy a szíve szerint szavazzon.
Dzindzisz Jorgosz: Az egyik pályázat ki volt bontva.

Elnök: Azért, mert úgy érkezett be, hogy nem volt ráírva semmi, nem volt rajta az, hogy pályázat. Ezért
Vengrinyák Edit nyitotta ki, hogy beiktassa. Ekkor derült ki, hogy pályázat van benne.
Dzindzisz Jorgosz: Meg kellett volna kapniuk őket.
Kaparelis Spyros: Van-e lehetőség, hogy a jelenlévő két pályázó előadja, hogy mit szeretne.
Elnök: Nem, mert a harmadik pályázó nincs itt.
Kaparelis Spyros: Azt védjük, aki nincs itt?
Elnök: Teremtsenek online kapcsolatot a harmadik pályázóval. Vagy olvassa fel mindhárom koncepciót
Dimtirisz.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: A pályázat beérkezésének határideje elég szűkösre sikerült a közigállás.hu
internetes oldalon való meghirdetés nehézségei miatt. A két jelenlegi igazgató megbízása június végén
szűnik meg, ehhez kötve voltak, ráadásul a pályázatok sem egyszerre érkeztek be, és nagyobb hibát
követtek volna el, ha egyesével küldik el őket. Nem volt megállapodás, hogy a pályázatokat ki kell
küldeni a testületi tagoknak. A feltételeket a jogszabály írja elő, melyeknek a pályázók megfelelnek. A
szimpátia alapján szavaznak az emberek, a szívük szerint. Cafaridu Polyxeni is ezt mondta el, hogy
szimpátia alapján Partics Krisztinára szavaz, mert őt ismeri. Majd felolvassa a jelenlévők koncepcióit. A
résztvevő pályázók ebbe beleegyeznek. Ezután felolvassa a pályázók koncepcióit, előbb Kakukné
Partics Krisztináét (3. Melléklet), Vengrinyák Editét (4. Melléklet) és Janakakisz Nóráét (5. Melléklet).
Kukumtzi Natasa: Szeretné, ha titkos szavazás lenne.
Dzindzisz Jorgosz: Partics Krisztina oktatói tevékenységét méltatja. Amikor megalakult az
önkormányzat, akkor ő volt az első tanár, aki Haupt Erikkel elkezdte az oktatást itt. 29 főről 200-ra
emelkedett a tanulók száma másfél év alatt. Neki Krisztina pályázata tetszett a legjobban, mert rálát a
mostani helyzetre, vannak elképzelései a fejlesztésről, és csak nála szerepel a nappali tagozatos iskola
létrehozása, ami ténylegesen görög stabil nyelvtudást fog adni. A kiegészítő iskola erre nem képes.
Elnök: Örül annak, amit hallott, mivel az egyedüli volt, aki ellene volt a beloianniszi iskola átvételének,
úgy tűnik, megváltozott a véleménye azóta. Partics Krisztinát akkor ismerte meg, amikor a zuglói Hajós
Alfréd Iskolába javasolták görög nyelvet tanítani. Ott sok sikert ért el, ezért nem javasolja, hogy ide
kerüljön igazgatónak. Ott él a legtöbb görög, szeretné, ha ott maradna, mert nem hiszi, hogy az ottani
25 gyerek ide átjönne.
Kaparelis Spyros: Szerinte pont most támasztotta alá az elnök, miért lenne alkalmas Partics Krisztina az
igazgatói posztra, mivel ott felfuttatta az oktatást, és itt is meg tudná tenni.
Caruha Vangelio: Ismeri a pályázókat, tanítványai voltak. Röviden elmondja az iskola történetét, a
tanulók jelenlegi létszámát (287). Kiemeli, hogy ez az iskola nem fővárosi, hanem országos. Ezért nem
lehet nappali iskolává átalakítani, mert akkor mi lesz a vidéki oktatással? A beloianniszi iskolával is
éveken át küzdöttek, hogy kéttannyelvű nemzetiségi iskolává alakítsák át. Az iskolában kevés a tanár,
ennek ellenére is az idén 5 gyerek tett sikeres érettségit újgörögből. A minisztérium által kiírt
nemzetiségi nyelvi versenyen is a görög gyerekek teljesítettek a legjobban. Nóra nincs jelen, mert
doktori képzésen vesz részt Görögországban, ahova az iskola küldte, mert hét évenként kötelező
továbbképzésen részt venni. Fizetés nélküli szabadságon van július 30-ig. A helye azonban megvan, az
ő fizetését kapják a helyettesítő óraadó tanárok. Nórát támogatja, aki igazgatóhelyettes, őt helyettesíti
most Sztefopulosz Vaszilisz. Nóra sok pályázaton vett részt az iskola részéről, nyert is, a Glossa
programmal európai internetes nyelvoktató projektbe kapcsolta be az iskolát. Egy másik pályázattal az

életen át tartó tanulás programjával szélesítette az iskola tevékenységét. Nóra a vidéki iskolákba is járt
tanítani, Miskolcra, Dunaújvárosba a hat vidéki telephely közül.
Cafaridu Polyxeni: Nórát még sose látta, hány évig tart az ösztöndíja? Nem tudja, hol van és mit csinál.
Caruha Vangelio: Nem érti, miért vannak Nóra ellen, ha nem is ismerik. Az iskola tanárainak is
szavazniuk kellett, és az öt szavazatból négyen Nórát támogatták, egy pedig Editre szavazott.
Sianos Tamás: Egy témában csak kétszer lehet felszólalni, aki már kétszer felszólalt, harmadszor ne
kapjon szót.
Dzindzisz Jorgosz: Nem azt mondta Krisztina, hogy ezt az iskolát fogja átalakítani nappalivá. A
tanároknak van ugyan véleményezési joga, de a testület hozza meg a döntést.
Bekiárisz Dimitrisz: Megköszönte Caruha Vangelio munkáját. Partics Krisztinát méltatja, aki 3 éve vette
át az oktatást a zuglói Hajós Alfréd Általános Iskolában, és a kezdeti 7 főről 25-re emelte a tanulók
létszámát. Krisztinát tartja alkalmasnak az igazgatói posztra, de attól tart, ha elhagyja a zuglói iskolát,
az ottani gyerekek elmennek onnan, és nem biztos benne, hogy ide fognak járni a Vécsey utcába.
Elnök: Szavazásra teszi fel az alábbi javaslatot:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy dönt, hogy megadja a szót az ülésen részt
vevő vendégeknek.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 14 képviselő 11 igen 3 tartózkodás szavazattal elfogadta a javaslatot.

92/2013 (VII. 1.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy dönt, hogy megadja a szót az ülésen
részt vevő vendégeknek.

Dzovairi Polyxeni: Tiszteletben tartja a testület a tanárok véleményét?
Kakukné dr. Partics Krisztina: Ha itt megválasztják, nem jelenti, hogy Zuglóban nem folytatja a
munkáját. Vagy átjönnek ebbe az iskolába a gyerekek, vagy a Hajós Alfréd Iskola tagozódik be a 12
évfolyamos iskolába. Szeretné folytatni a munkát azokkal a gyerekekkel, és szeretne megoldást találni
erre a helyzetre.
Elnök: Amikor megkezdték az együttműködést a Hajós Alfréd Iskolával, felajánlotta nekik, hogy
tagozódjanak be a 12 évfolyamos iskolába, de nem fogadták el.
Kakukné dr. Partics Krisztina: Most már elfogadják, mert nem kapnak állami támogatást.

Elnök: Mi lesz a Hajós Alfréd Iskolában zajló görög oktatással? Mi lesz a görög gyerekek sorsa? Ha
megnyeri a pályázatot, ha nem, akkor is szeretné, ha a görögnyelv-oktatás folytatódjék a Hajós Alfréd
Iskolában? Tehát, törekedni fognak arra, hogy az ottani nyelvoktatás úgy folytatódjon ott, mint a 12
Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola kihelyezett tagozata?
Kakukné dr. Partics Krisztina: Most az elnök szeretné az ígéretét. Ha megválasztják, akkor biztosan. Ha
nem, akkor… Régebben nem akart pályázni erre a helyre, mert nem akarta otthagyni a munkáját.
Kaparelis Spyros: Egyetért Dzovairi Polyxeni véleményével, hogy a szakembereket meg kell hallgatni,
sajnos 3-4 éve, amikor elkezdődött a Börzsöny utcai ingatlan felújításáról szóló vita, a szakemberek
véleményét semmibe vették. Sokkal előrébb lennének, ha akkor a szakemberekre hallgatnak.
Kakukné dr. Partics Krisztina és Vengrinyák Edit: Titkos szavazást kérnek.
Háromtagú bizottság áll fel, háromtagú szavazatszámláló bizottságot alakítanak, melybe az alábbi
tagok jelentkeznek: Atanasziu Alexisz, Mandzurakisz Szarandisz, Miliosz Nikolett, Nikolaidisz Nikosz.
Elnök: Szavazásra teszi fel a jelölteket az alábbiak szerint:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy dönt, hogy háromtagú szavazatszámláló
bizottságot alakít titkos szavazáshoz, melynek a legtöbb három szavazatot kapó jelölt lesz a tagja.
Jelöltek: Atanasziu Alexisz, Mandzurakisz Szarandisz, Miliosz Nikolett, Nikolaidisz Nikosz.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 14 képviselő az alábbi igen szavazatokat tette:
Atanasziu Alexisz

11 igen

Mandzurakisz Szarandisz

7 igen

Miliosz Nikolett

8 igen

Nikolaidisz Nikosz

9 igen

93/2013 (VII. 1.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy dönt, hogy háromtagú
szavazatszámláló bizottságot alakít titkos szavazáshoz, melynek a legtöbb három szavazatot
kapó jelölt lesz a tagja. A bizottság tagjai Atanasziu Alexisz, Miliosz Nikolett, és Nikolaidisz
Nikosz lettek.

Miliosz Nikolett: A szavazás után megállapította, hogy a leadott 14 szavazatból mindegyik érvényes, és
ismertette a szavazás eredményét:

Janakakisz Nóra
Kakukné dr. Partics Krisztina
Vengrinyák Edit

5 szavazat
8 szavazat
1 szavazat

Vita alakul ki arról, hogy szükséges-e minősített többség. Többek véleménye szerint akkor Fokasz
Nikosz igazgatóvá választása esetén is kellett volna.
Elnök: Megállapítja, hogy a szavazás érvényes, mivel nincs benne a jelenleg érvényben lévő SZMSZben, hogy intézményvezető-választáskor minősített többségre lenne szükség. Majd az alábbi
határozati javaslatot teszi:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy dönt, hogy a 12 Évfolyamos Kiegészítő
Görög Nyelvoktató Iskola igazgatójává Kakukné dr. Partics Krisztinát nevezi ki.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 14 képviselő az alábbi igen szavazatokat tette:
Janakakisz Nóra
Kakukné dr. Partics Krisztina
Vengrinyák Edit

5 szavazat
8 szavazat
1 szavazat

94/2013 (VII. 1.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy dönt, hogy a 12 Évfolyamos Kiegészítő
Görög Nyelvoktató Iskola igazgatójává Kakukné dr. Partics Krisztinát nevezi ki.

20,10-kor elment Mokali Mária.
Elnök: A vidéki testületi tagok kérése, hogy vegyék előbbre a beloianniszi iskola ügyét, mert már későre
jár. Majd az alábbi javaslatot teszi:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy dönt, hogy másodikként tárgyalja a
napirenden szereplő alábbi pontot:
A MGOÖ Nikosz Beloiannisz Általános Művelődési Központjának intézményvezetői munkakörére
beérkezett pályázatok értékelése, eredményhirdetés

Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: dr. Topuzidisz Dimitrisz
Előadó: a MGOÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 13 képviselő 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.

95/2013 (VII. 1.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy dönt, hogy másodikként tárgyalja a
napirenden szereplő alábbi pontot:
A MGOÖ Nikosz Beloiannisz Általános Művelődési Központjának intézményvezetői
munkakörére beérkezett pályázatok értékelése, eredményhirdetés
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: dr. Topuzidisz Dimitrisz
Előadó: a MGOÖ elnöke

2.
A MGOÖ Nikosz Beloiannisz Általános Művelődési Központjának intézményvezetői
munkakörére beérkezett pályázatok értékelése, eredményhirdetés

Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Ismerteti a beérkező pályázatokat, Kósáné Hujber Katalin (6. Melléklet) és
Vengrinyák Edit (7. Melléklet) munkáit. Ismét titkos szavazás folyik.
Dr. Miliosz Nikolett: Ismerteti a titkos szavazás eredményét. 13 érvényes szavazatból az alábbi
eredmény született:
Kósáné Hujber Katalin
Vengrinyák Edit

1 igen szavazat
12 igen szavazat

Elnök: Az alábbi határozati javaslatot teszi a szavazás alapján:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy dönt, hogy a Nikosz Beloiannisz Általános
Művelődési Központ igazgatójává Vengrinyák Editet nevezi ki.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 13 képviselő 12 igen és 1 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta a
javaslatot.

96/2013 (VII. 1.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy dönt, hogy a Nikosz Beloiannisz
Általános Művelődési Központ igazgatójává Vengrinyák Editet nevezi ki.

Kukumtzi Natasa: Előterjesztést tett arról, hogy meg kell ismételni a Kutatóintézet igazgatójának
megválasztását.
Elnök: A vitatott Kollátosz Jorgosz írásos nyilatkozatot tett, hogy igennel szavazott.
3.
A MGOÖ elnökének beszámolója a Börzsöny u. ingatlanon elvégzett munkákról a testület
85/2013 (V. 28.) sz. határozata alapján és a Börzsöny u. ingatlan első üteme kivitelezéséről kiírt
pályázat eredményhirdetése

Elnök: Tájékoztatta a testületet, hogy összevonták az első és a hatodik napirendi pontokat. A 85/2013
sz. határozat alapján felvette a kapcsolatot a kivitelezővel. A találkozón részt vett Szárisz Thanaszisz,
Mumulidisz Jannisz és Cafaridu Polyxeni is. Végignézték a munkálatokat, melyeket a testület az
Engijiszi Kft-re bízott, melyet 3 részre lehet bontani. A képek ellentmondanak Kaparelis Spyros
állításának, mely szerint az épület átvételekor nem voltak benne sem nagy értékű gépek, sem székek.
Tűzoltáskor tönkretették a tetőszerkezet mennyezeti részét, erről írásos igazolásuk van. A
tetőszigetelést úgy kapta meg Kukumtzisz Jorgosz, hogy a testület egyhangúlag úgy döntött, hogy
kezdje meg az állagmegóvás második stádiumát, mely a tető szigetelése volt, melyet el is végzett 3
rétegben. A harmadik réteg nem került rá, mert előbb a villámhárító rendszernek kell megépülnie.
Ideiglenes csapadékelvezetés történt csak. A nyílászárók a testület által elfogadott tervek alapján
készültek el, ebben kivetnivaló nem volt. Az ott lévő hungarocellt el kell szállítani. Lehet kérdezni tőle
is, és a jelen lévő kivitelezőtől is.
Cafaridu Polyxeni: Elmondja, hogy kimentek megnézni az építkezést. Az ad hoc bizottság által feltett
konkrét kérdésekre a vállalkozó nem volt hajlandó választ adni. Az elnök közvetítő szerepet játszott az
ad hoc bizottság és a kivitelező között. Kérte egy független igazságügyi szakértő felkérését. Melyik volt
az állagmegóvás első stádiuma?
Elnök: Az épület átvételekor a betonkoszorú és a burkolat közötti távolság átfedése. Erre különítettek el
4,5 millió forintot.
Cafaridu Polyxeni: Ez nem így készült el. Itt nemcsak a szigetelésről van szó, hanem be lett vakolva az
épület, ennek ellenére teljesen átázott, újra kell vakolni.

Elnök: A vakolás pályázati pénzből készült. 50 millió forintra pályáztak, melyből 10 milliót nyertek, végül
7,5 millió forintot kaptak meg. Nem az önkormányzat pályázott, hanem a kivitelező. A
kormányhivataltól kijöttek ellenőrizni, hogy a pályázaton nyert összeg be van építve.
Cafaridu Polyxeni: Hol van erről a jegyzőkönyv? Az elnök válasza, hogy a kormányhivatalnál. Mire
megkérdezi, hogy erről miért nem kaptak másolatot. Úgy tudja, hogy a 7,5 millió forintot nem
vakolásra, hanem állagmegóvásra kapták. Továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy az épületben talált
hibákat javítsa ki a kivitelező.
Kaparelis Spyros: A probléma az, hogy olyan helyekre került vakolat, melyeket nem kellett volna
bevakolni, és ráadásul könnyen eltávolítható.
Dzindzisz Jorgosz: Nem ért az építészethez, de elolvasta az ad hoc bizottság jelentését, és most azt
hallja, hogy minden a legnagyobb rendben van.
20,30-kor elment Németh Barbara és Kész Józsefné.
Kaparelis Spyros: Épp ezért kértek független igazságügyi szakértőt, hogy elkerüljék a személyeskedést.
Elnök: Az elkészült munkálatok nem véglegesek, csak egy állagmegóvásról volt szó.
Cafaridu Polyxeni: Egy szerződésben sem volt szó arról, hogy ideiglenes állagmegóvást végeznének, és
annak folyamata se lett meghatározva. Pár napja hallott arról, hogy ez ideiglenes lenne. A nyílászárók
beépítése ideiglenes vagy végleges? És a vakolás? A vállalkozó nem válaszolt a jegyzőkönyvükre sem,
csak sértegető levelet írt.
Kaparelis Spyros: Ilyen sok pénze lenne az önkormányzatnak, hogy ideiglenes munkákat végeztet?
Chatzigiannis Christos: Miért kérik a pincéből a rozsdás vasakat? Milyen nagyértékű műszaki
berendezésről beszélnek a jegyzőkönyvben?
Kukumtzisz Jorgosz: Csak az az ideiglenes munka, amire nem is vállalkozott, a csatornaelvezetés, ezért
nem is fizettek neki. A tetőszigetelés, nyílászárók, vakolás végleges, melyet pályázati pénzből
készítettek el, és a minisztérium decemberben jött ellenőrizni, ezért mínusz 10-20 fokban vakoltak. A
mennyezet el volt fagyva, meg kellett erősíteni. Az ad hoc bizottság jegyzőkönyve végén az szerepelt,
hogy őt zárják ki a következő munkákból.
Kaparelis Spyros: Az elején egy légtechnikust kellett volna kihívni, hogy felmérje a gépek
használhatóságát, ez nem történt meg. Hogyan lehet mínusz 10-20 fokban vakolni?
Kukumtzisz Jorgosz: Nem kell szakembernek lenni, hogy lássák, a gépek használhatatlanok. A vakolást
belső fűtéssel oldották meg.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Két észrevétele van: 1. Georgilas Dinos görög vállalkozó a saját pénzén
készíttetett pár éve egy tanulmányt, melyben megállapították, hogy állagmegóvásra és víztelenítésre
van szükség az épületben, erről szavazott is a testület. 2. Még az előző kormány írt ki pályázatot
épület-felújításra, 50 millió forintot írtak ki, melyből 10 milliót nyert a testület, és a kormányváltás után
7,5 milliót kaptak meg novemberben, melyet még abban az évben el kellett költeni, nem lehetett
átvinni a következő évre.
Kukumtzisz Jorgosz: A tető nem ázik, a márvány nem fagyott le három éve. Ezért nem jogosak a vádak.
Egyedül 6 nm-en ázott be, de ha nem csinálták volna meg a csatornát, akkor az egész beázott volna.

Szárisz Thanaszisz: Ha a csatorna rendesen el lett volna készítve, akkor nem ázott volna be az a rész
sem. Semmi munka nincs úgy elvégezve, hogy ne kelljen hozzányúlni. A költségvetésbe ezt belerakta.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Két pályázat érkezett, az Etna és az Engijiszi Kft-k részéről. Mindkettő fel lett
szólítva hiánypótlásra, az egyik maximálisan eleget tett a hiánypótlásnak, a másik csak részben.
Cafaridu Polyxeni: Meg kell felelni a pályázati feltételeknek. A két pályázat között valamivel több, mint
10 M Ft a differencia a pályázatát hiányosan benyújtó Engijiszi Kft. javára.
Sianos Tamás: El kellett volna dönteni, hogy érvényes-e a pályázat, vagy nem.
Elnök: Szavazzák meg, hogy érvényes-e a két pályázat, vagy nem. Majd azt kéri, hogy az ad hoc
bizottság elnöke nyilatkozzon, hogy érvényes vagy érvénytelen-e a két pályázat.
Cafaridu Polyxeni: Két pályázat érkezett be, az Etna Kft. és az Engijiszi Kft. részéről. Az Engijiszi Kft. csak
a költségvetést mellékelte, semmi mást. Az Etna Kft. mellékelte a költségvetést, a referenciákat,
pénzügyi és műszaki igazolást, bankinformációt, majd kérték mindkét pályázót, hogy a pályázati
felhívásnak megfelelően küldjék meg az anyagot elektronikus formában és dvd-n a megadott
határidőre. Átvizsgálták a beadott költségvetést, az Engijiszi Kft. két tételre nem adott árat, egy
harmadik tételben pedig mennyiségi változtatást okozott. A mai napig nem kapták meg az Engijiszi Kft.
hiányosságait (adóigazolás, bankinformáció). Mivel a pályázati feltételeknek nem felelt meg az Engijiszi
Kft., ezért egy pályázó maradt, az Etna Kft. Az Engijiszi Kft. felszámolás alatt álla Cégbíróság szerint.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Ez így nem pontos, adóvégrehajtás alatt áll, ami azt jelenti, hogy nem kaphat
nullás igazolást, de a cég működik.
Cafaridu Polyxeni: Egy pályázó maradt, az Etna Kft., kéri a testületet, hogy fogadják el az Etna Kft.
pályázatát.
Kukumtzisz Jorgosz: Az előző pályázathoz már beadta az összes anyagot. Bankinformációt nem ad ki.
Ha felszámolás alatt állna, nem kezdene bele egy pályázatba. Nem volt szabályszerű a pályázati kiírás.
Aznap írták ki, amikor be kellett volna adni.
Elnök: Az alábbi határozati javaslatot teszi:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata az ad hoc bizottság javaslatára úgy határoz, hogy
a Börzsöny utcai ingatlan első ütemének kivitelezéséről kiírt pályázatra egy érvényes pályázat érkezett
be.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 5 igen, 3 nem, 3 tartózkodás szavazattal nem fogadta el a
javaslatot.

Elnök: Szavazzanak újra, vagy rendkívüli ülést kell tartani nyolc napon belül.
Bekiárisz Dimitrisz: A 21-ből nagyon kevesen vannak itt, és kevesen szavaznak, a legközelebbi ülésen
szavazzanak újra.

Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Ő is rendkívüli ülést javasol nagyobb legitimitással. A pályázatokhoz banki
igazolást kell bemutatnia a cégnek.
Kaparelis Spyros: Miért kell erről szavazni?
Miliosz Nikolett: Hiánypótlási határidőn belül nem teljesített, nincs másik határidő.
Szárisz Thanaszisz: Aki nemmel szavazott, az arra szavazott, hogy az érvényes pályázatot ne fogadják
el?
Dzindzisz Jorgosz: Megkérdezi dr. Topuzidisz Dimitriszt, hány érvényes pályázat van.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Egy. Ezután az alábbi határozati javaslatot teszi:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy dönt, hogy a Börzsöny utcai pályázatra
beérkezett két pályázat közül az egyik, az Engijiszi Kft. pályázata nem felelt meg a pályázati kiírás
feltételeinek, ezért érvénytelen, mert hiányos.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 4 igen, 2 nem, 5 tartózkodás szavazattal nem fogadta el a
javaslatot.

Dzindzisz Jorgosz: Ha nem tesz eleget a pályázati feltételeknek, akkor nincs miről szavazni. Magát zárta
ki azzal, hogy a hiánypótlást nem teljesítette. Az egyedül érvényes pályázóval kell szerződést kötni.
Elnök: Bezárja az ülést azzal, hogy a meg nem tárgyalt napirendi pontokat rendkívüli ülésen fogják
megtárgyalni.

Budapest, 2013. július 8.

Koranisz Laokratisz
elnök

Nikolaidisz Nikosz
jegyzőkönyv-hitelesítő

Mandzurakisz Szarandisz
jegyzőkönyv-hitelesítő

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 10.
napján tartott ülésén az Önkormányzat hivatalos helyiségében (1054 Budapest, Vécsey u. 5.)
megtartott nyílt, rendes ülésén.

Jelen vannak:

Koranisz Laokratisz

Elnök

Sianos Tamás

Elnökhelyettes

Bekiárisz Dimitrisz

Képviselő

Dr. Kalota Ágnes

Képviselő

Kész Józsefné

Képviselő

Kukumtzi Natasa

Képviselő

Mandzurakisz Szarandisz

Képviselő

Nikolaidisz Nikosz

Képviselő

Atanasziu Alexisz
Cafaridu Polyxeni
Dr. Miliosz Nikolett
Dr. Szalimka Nafszika
Dzindzisz Jorgosz
Kanaki Elena
Kaparelisz Szpirosz
Kollátosz Jorgosz
Mokalisz Mária Vasziliki

Németh Barbara Erzsébet
Ondok Lászlóné
Pancsosz Alexandra
Papakosztandisz Eleni

Részt vevő vendégek:
Kukumtzisz Jorgosz építési vállalkozó
Szárisz Thanaszisz építési vállalkozó
Chatzigiannis Christos, a Görögség Háza Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
Dzovairi Polyxeni
Nitsiou Angéla
Szamara Olga

Elnök: Bejelenti, hogy az ülésen 8 fő jelent meg, nem határozatképesek, és a 17 órára meghirdetett
ülést 17,45-kor bezárja. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy egy később meghatározott időpontban
rendkívüli ülést hív össze ugyanezekkel a napirendi pontokkal.

Budapest, 2013. július 11.

Koranisz Laokratisz
Elnök
JEGYZŐKÖNYV

Készült a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember
16. 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

Bekiarisz Dimitrisz (21,00-kor távozik)

Képviselő

Cafaridu Polyxeni

Képviselő

Dzindzisz Jorgosz

Képviselő

Dr. Kalota Ágnes

Képviselő

Kapereliasz Szpirosz (18,10-kor érkezik, 21,00-kor
távozik)

Képviselő

Kész Józsefné (21,00-kor távozik)

Képviselő

Kukumtzi Natasa

Képviselő

Dr. Miliosz Nikolett

Képviselő

Mokalisz Mária Vasziliki (21,00-kor távozik)

Képviselő

Nikolaidisz Nikosz (17,40-kor érkezik)

Képviselő

Ondok Lászlóné

Képviselő

Pancsosz Alexandra

Képviselő

Dr. Szalimka Nafszika (17,40-kor érkezik, 21,00-kor
távozik)

Képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Dr. Topuzidisz Dimitrisz megbízott hivatalvezető

Távol maradtak:
Atanasziu Alexisz

Kanaki Elena
Németh Barbara Erzsébet
Mandzurakisz Szarandisz
Papakosztandisz Eleni

Részt vevő vendégek:
Janakakisz Nóra, a 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola igazgatója
Kakukné dr. Partics Krisztina
Sztefopulosz Vaszilisz, a 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola igazgatóhelyettese
Kukumtzisz Jorgosz
Agárdi Elektra, a Helidonaki tánccsoport oktatója és a Rondó főszerkesztője
Agárdi Szpirosz
Szárisz Thanaszisz, építési vállalkozó
Zengini Zoi
Partics Katalin
Dzovairi Polyxeni
Gogu Peristera
Szamara Olga
Hristodoulou Hrisoula
Hristodoulos Kostas
Akritidu Szófia
Raptis Zoi
Taxidou Keraszia
Papathramidis úr
Szopkó Elena
Dzovairi Polyxeni

Elnök: Üdvözli a megjelenteket és 13 fővel megállapítja a határozatképességet.
Felkéri Ikonomu Sophiát az MGOÖ új titkárnőjét, hogy mutatkozzon be a Testületi tagoknak.
Ikonomu Sophia: Bemutatkozik, pár szóban mesél tanulmányairól, illetve közli, hogy augusztus 1-jétől
dolgozik az MGOÖ titkárnője ként.
Elnök: Javasolja, hogy válasszanak jegyzőkönyvvezetőt és hitelesítőket. Az alábbi határozati javaslatot
teszi:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Ikonomu Sophia személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. szeptember 16-ai ülése jegyzőkönyvvezetőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlevő 13 képviselő 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.

98/2013 (IX.16.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Ikonomu Sophia személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. szeptember 16-ai ülése jegyzőkönyvvezetőjének.

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Cafaridu Polyxeni személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. szeptember 16-ai ülése jegyzőkönyvhitelesítőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlevő 13 képviselő 7 igen szavazattal, és 6 tartózkodással elfogadta a
javaslatot.

99/2013 (IX.16.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Cafaridu Polyxeni személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. szeptember 16-ai ülése jegyzőkönyv
hitelesítőjének.

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Kész Józsefné Mirka személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. szeptember 16-ai ülése második
jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlevő 13 képviselő 7 igen szavazattal és 6 tartózkodással elfogadta a
javaslatot.

100/2013 (IX.16.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Kész Józsefné Mirka személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. szeptember 16-ai ülése második
jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Elnök: Szavazásra teszi fel a meghívókban elküldött napirendi pontok sorrendjét.

1. Tájékoztató az MGOÖ 2013. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról. Az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVII. Tv. 79.§ -ban előírt határidó szeptember 15-e a
határidő az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló beterjesztése.
Előterjesztő: az MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: gazdasági vezető
Előadó: gazdasági vezető
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja valamennyi bizottság
Külön meghívott: könyvvizsgáló

2. A Börzsöny u. ingatlan első üteme kivitelezéséről kiírt pályázat eredményhirdetése
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: a MGOÖ elnöke,

Előadó: Szárisz Thanaszisz
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja a Jogi Bizottság.

3. Pályázat kiírása a MGOÖ Hivatala hivatalvezetői munkakörének betöltésére
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Topuzidisz Dimitrisz
Előadó: Koranisz Laokratisz
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja a Jogi Bizottság.

4. Október 28-ai Nemzeti Ünnepünk megszervezése, lebonyolítása
Előterjesztő: az MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Kollatosz Jorgosz elnökhelyettes
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja a Kulturális és Oktatási Bizottság,
Pénzügyi Bizottság

5. Makris Agamemnon születésének 100. évfordulója alkalmából megrendezendő kiállítás
megszervezése
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Kollátosz Jorgosz elnökhelyettes
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnökhelyettes
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja a Kulturális és Oktatási
Bizottság, Pénzügyi Bizottság

6. Műegyetemi megemlékezés (Polytechneio) megszervezése
Előterjesztő: az MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Kollátosz Jorgosz elnökhelyettes
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnökhelyettes

Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja a Kulturális és Oktatási
Bizottság, Pénzügyi Bizottság

Megállapítja, hogy a jelenlevő 13 képviselő 2 igen, 11 ellenszavazattal nem fogadja el a javaslatot.

101/2013 (IX.16.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata nem fogadja el a Meghívóban kiküldött
napirendi pontok sorrendjét.

A hat napirendi ponton kívül javasolt napirendi pontok témája:
Kukumtzi Natasa: Szeretné megtárgyalni Akritidu Szófia ügyét, aki 266 eurót adott át az MGOÖ-nek
könyvbevételből, amely nem került be a kasszába.
Sianos Tamás: Elmondja, hogy a Kukumtzi Natasa által elhangzott 8. napirendi pontra érkezett
javaslatot egyszer már megtárgyalta a Testület. Kanakisz Lefter 2011-ben elismerte, hogy a pénzt
megkapta, de ez a pénz nem került be a pénztárba.
Elnök: Szavazásra teszi fel Akritidu Szófia ügyének napirendre kerülését:

Megállapítja, hogy a jelenlevő 13 képviselő 6 igen szavazattal, 6 tartózkodással és 1
nem szavazattal nem fogadta el Akritidu Szófia ügyének tárgyalását.

102/2013 (IX.16.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy dönt, hogy nem kívánja napirendre
tűzni Akritidu Szófia ügyét, aki 266 eurót adott át az MGOÖ-nek könyvbevételből, amely nem
került be a kasszába.

Dr. Miliosz Nikolett: Javasolja a napirendi pontok beemelése közé a Jogi Bizottság új tagjának
megválasztását.

Elnök: Javasolja ő is a napirendi pontok beemelése közé a Jogi Bizottság új tagjának megválasztását.

Megállapítja, hogy a jelenlevő 13 képviselő 7 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 3 tartózkodással
elfogadta a javaslatot

103/2013 (IX.16.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy dönt, hogy napirendre tűzi az MGOÖ
Jogi Bizottság új tagjának megválasztását.

Dzindzisz Jorgosz: A következőt javasolja napirendi pontok sorrendje kapcsán:
1. Jogi Bizottság új tagjának megválasztása
2. A 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola igazgatói kinevezése,
3.Tájékoztató az MGOÖ 2013. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról. téma a hivatalvezetői pályázat,
4. Börzsöny utcai ingatlan
5. Nemzeti ünnep megszervezése.
6. Makrisz Agamemnon emléktábla,
7. Műegyetemi ünnepség.

17,40-kor Dr. Szalimka Nafszika és Nikolaidisz Nikosz megérkezik.

Elnök: Javasolja, hogy vegyék napirendre a 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola
igazgatói kinevezésének ügyét.

Megállapítja, hogy a jelenlevő 15 képviselő 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.

104/2013 (IX.16.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy dönt, hogy napirendre tűzi a 12
Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola Igazgatójának kinevezését.

Elnök: Mióta kiküldte a meghívókat, senki nem tett a napirendi pontok sorrendjét illetően javaslatokat,
ehhez képest többen is a testületi ülésen szeretnék módosítani a napirendi pontok sorrendjét.
Dzindzisz Jorgosz: A napirendi pontok sorrendjét illetően írt kérelmet.
Elnök: Szeretné, hogy a féléves beszámoló legyen az első napirendi pont, mert ha arról nem sikerül
megállapodni, akkor az MGOÖ-tól megvonják a támogatásokat.
Mokalisz Mária: napirendi pontokat illetően, mindenképpen legyen az igazgatói kinevezés témája az
első kettő között, mivel vannak szülők, akik csak ezzel a témával kapcsolatban jöttek.

Cafaridu Polyxeni javaslata a napirendi pontok sorrendjét illetően:
1. Tájékoztató az MGOÖ 2013. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról. Téma a hivatalvezetői
pályázat,
2. Jogi Bizottság új tagjának megválasztása
3. 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola igazgatói kinevezése
4. Börzsöny utcai ingatlan
5. Hivatalvezetői pályázat kiírása
6. Nemzeti ünnep megszervezése
7. Műegyetemi ünnepég
8. Makrisz Agamemnon emléktábla

Elnök: Szavazásra teszi fel Cafaridu Polyxeni napirendi pontjaira vonatkozó javaslatát.

Megállapítja, hogy a jelenlevő 15 képviselő 8 igen szavazattal, 6 tartózkodással és 1 ellenszavazattal
megszavazta Cafaridu Polyxeni napirendi pontjainak javaslatát.

105/2013 (IX.16.) sz. határozata

1. Tájékoztató az MGOÖ 2013. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról. Az

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVII. Tv. 79.§ -ban előírt határidó szeptember
15-e a határidő az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló beterjesztése.
Előterjesztő: az MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: gazdasági vezető
Előadó: gazdasági vezető
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja valamennyi bizottság
Külön meghívott: könyvvizsgáló

2. Jogi Bizottság új tagjának megválasztása
Előterjesztő: Dr. Miliosz Nikolett
Előkészítésért felelős: Dr. Miliosz Nikolett
Előadó: Koranisz Laokratisz elnök

3. A 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola igazgatói kinevezése
Előterjesztő: Dzindzisz Jorgosz
Előkészítésért felelős: Dr. Topuzidisz Dimitrisz
Előadó: Dr. Topuzidisz Dimitrisz

4. A Börzsöny u. ingatlan első üteme kivitelezéséről kiírt pályázat eredményhirdetése
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: a MGOÖ elnöke,
Előadó: Szárisz Thanaszisz
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja a Jogi Bizottság.

5. Pályázat kiírása a MGOÖ Hivatala hivatalvezetői munkakörének betöltésére
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Topuzidisz Dimitrisz

Előadó: Koranisz Laokratisz
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja a Jogi Bizottság.

6. Október 28-ai Nemzeti Ünnepünk megszervezése, lebonyolítása
Előterjesztő: az MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Kollatosz Jorgosz elnökhelyettes
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja a Kulturális és Oktatási Bizottság,
Pénzügyi Bizottság

7. Makris Agamemnon születésének 100. évfordulója alkalmából megrendezendő
kiállítás megszervezése
Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Kollátosz Jorgosz elnökhelyettes
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnökhelyettes
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja a Kulturális és Oktatási
Bizottság, Pénzügyi Bizottság

8. Műegyetemi megemlékezés (Polytechneio) megszervezése
Előterjesztő: az MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Kollátosz Jorgosz elnökhelyettes
Előadó: Kollátosz Jorgosz elnökhelyettes
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja a Kulturális és Oktatási
Bizottság, Pénzügyi Bizottság

1. Tájékoztató az MGOÖ 2013. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról. Az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVII. Tv. 79.§ -ban előírt határidó szeptember
15-e a határidő az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló beterjesztése.

Kukumtzi Natasa: A féléves költségvetés megtalálható a beszámolóban és a főkönyvi kivonatokban, a
jogszabály előírja, hogy határidőre le kell adni a költségvetést, ami már elmúlt, és határozatot is kell
hozni róla. A pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a 2013. évi költségvetés beszámolóit. Az ÁMKnak szóló támogatás 1.170.000 Ft a Görög Nagykövetség részéről, ami tavalyi dolog, csak most lett
elkönyvelve mivel későn fizették ki. A többi megtalálható szöveges beszámolóban, és a költségvetési
táblázatokban. Akinek van kérdése, vagy hozzáfűzni valója az most jelezheti.
Sianos Tamás: a könyvvizsgáló megvizsgálta az anyagot, és összegezve azt mondta, hogy a
költségvetés időarányos teljesítése kedvezően alakult.

Elnök: Javasolja a 2013. évi I. féléves költségvetés elfogadását.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 15 képviselő 15 igen szavazattal elfogadta a 2013. évi I. féléves
költségvetést.

106/2013 (IX.16.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata a 2013. évi I. féléves költségvetést
elfogadta szeptember 16-án.

Cafaridu Polixeni: Hozzáfűzni valója van az 1. napirendi ponthoz. Javasolja, hogy minden kerületi
önkormányzat költségvetése jelenjen meg az Ellinismos újságban, hogy mindenki tudhassa mire
költötték el a pénzüket az önkormányzatok.

2. Jogi Bizottság új tagjának megválasztása

Dr. Miliosz Nikolett: A 2. napirendi pont a Jogi Bizottságban való összeférhetetlenségről szól. Van egy
olyan passzus mely szerint elnök, elnökhelyettes, hivatalvezető nem lehet tagja bizottságnak. Mivel Dr.
Topuzidisz Dimitrisz hivatalvezetői posztot tölt be, jogi tanácsadóként ideiglenesen hivatalvezetői
teendőket is ellát az MGOÖ-nél, és a Jogi Bizottságnak is tagja, egy olyan konstruktív személyre lenne
szükség, aki az elhangzott kritériumoknak eleget tesz.
Elnök: Felteszi a kérdést, hogy van-e javaslat konstruktív személyre.
Kukumtzi Natasa: Dr. Kalota Ágnest javasolja.
Kollátosz Jorgosz: Dzindzisz Jorgoszt javasolja, mivel ő egyik bizottságban sincsen benne.
Dzindzisz Jorgosz: Nem fogadja el a jelölést.
Elnök: Szavazásra teszi fel azt, hogy Dr. Kalota Ágnes illetve Dzindzisz Jorgosz legyen-e a Jogi Bizottság
új tagja.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 15 képviselő közül 9 igennel, 6 tartózkodással megszavazza Dr. Kalota
Ágnest a Jogi Bizottság új tagjának.

107/2013 (IX.16.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Dr. Kalota Ágnest megszavazza a Jogi
Bizottság új tagjának.

3. A 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola igazgatói kinevezése

Elnök: Partics Krisztina igazgatói pályázatáról szeretne beszélni, melyet Partics Krisztina nyert meg. Dr.
Topuzidisz Dimitriszt felkéri arra, hogy olvassa fel a 12 Évfolymos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola
igazgatói pályázatával kapcsolatos elküldött és beérkező leveleket.
Dr.Topuzidisz Dimitrisz: Július 25-én az Elnök úr Balogh Zoltán Emberi Erőforrsáok Miniszterének
címzett levelében az áll, hogy
-„az MGOÖ pályázatot írt ki a 12 Évfolyamos Görög Nyelvoktató Iskola intézményvezetői posztjára. A
beérkezett pályázatok alapján a Közgyűlés Kakukné dr. Partics Krisztina pályázatát fogadta el, és
határozatot hozott intézményvezetői megbízásáról. Kakukné dr. Partics Krisztina rendelkezik a
jogszabály által előírt képesítéssel, ezen felül közoktatási intézményvezetői szakképzésre való
beiskolázása megtörtént. A fentiek alapján kérjük, hogy a Köznvelési Törvényben előírt egyetértését a
megbízáshoz megadni szíveskedjék.”
– Július 29-én értesítette az MGOÖ a másik pályázót, Janakakisz Nórát arról, hogy Partics Krisztina
nyerte meg a pályázatot a 12 Évfolymos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola igazgatására.
– az MGOÖ Zuglói Hajós Alfréd Általános Iskola igazgatójától kapott levélben mellékelve megkapta
Kakukné dr. Partics Krisztina megállapodásáról szóló levelét. Hosszúné Bartha Etlelka igazgató asszony
kéri, hogy mind az 5 példányt juttassák vissza hozzá. Amennyiben alá lesznek írva a papírok azt ígéri
Hosszúné Bartha Etelka, hogy visszajuttatja az egyik példányt az MGOÖ-nek.
– A következő beérkezett levél a Zuglói Hajós Alfréd Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolától a
következő: Megállapodás a Klebersberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába tartozó intézmény
és a MGOÖ fenntartásában lévő intézmény közötti áthelyezésről. 12 Évfolyamos Görög Nyelvoktató
Iskola, mint az új munkahely képviseletében eljáró Koranisz Laokratisz elnök, Kakukné dr. Partics
Krisztina igazgatói áthelyezéséről megállapodnak szeptember 2-ától. A dokumentumot a Hajós Alfréd
Általános Iskola igazgatója, Koranisz Laokratisz elnök, Kakukné dr. Partics Krisztina közalkalmazott és
dr. Szatmári Edit a KLIK Budapest XIV. tankerület felelőse is aláírja.
– Augusztus 28-án Sztefopulosz Vaszilisz az alábbi levelet küldte az MGOÖ részére az igazgatói
megbízásával kapcsolatban, hogy mint jelenlegi igazgatóhelyettes azzal a kéréssel fordul az
Önkormányzathoz, hogy igazgatói megbízásával kapcsolatban intézkedjenek. Ugyanis az előző
igazgató közalkalmazotti jogviszonya és igazgatói megbízatása 2013. június 31-jével megszűnt, és az
új igazgató még nem kapott megbízást.
– Partics Krisztina az alábbi levelet címezte szeptember 1-én az MGOÖ részére: “Tisztelt Koranisz
Laokratisz Elnök Úr! Kérem, a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és a KLIK Budapest
XIV. tankerülete Zuglói Hajós Alfréd Ált. Isk. között létrejött, 2013. aug. 23-án kelt áthelyezési
megállapodás értelmében, legyen szíves haladéktalanul intézkedni a KINEVEZÉSEMRŐL és az
IGAZGATÓI MEGBÍZÁSOMRÓL. Üdvözlettel: Kakukné dr. Partics Krisztina”
– Szeptember 2-án küldte az MGOÖ levelét Béresné dr. Dunai Gyöngyi: „Tájékoztatjuk Önt, hogy a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. szeptember 11-én Közgyűlést tart, amelynek
egyik napirendi pontja a 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola igazgatójának kinevezése
lesz. Tekintettel arra, hogy Ön telefonon tájékoztatott minket arról, hogy Kakukné dr. Partics Krisztina
igazgatói kinevezéséhez nem tudnak hozzájárulni – valamint erről dr. Topuzidisz Dimitrisz és Kakukné
dr. Partics Krisztina személyesen kapott tájékoztatást- ezért tisztelettel kérjük Önt, hogy az igazgatói
kinevezéssel kapcsolatos észrevételeit szíveskedjék írásban is közölni az Önkormányzattal.”
– Partics Krisztina Caruha Vangelionak címzett augusztus 28-ai levelében az áll, hogy „mint a 12
Évfolymos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola új igazgatója, kérem legyen szíves haladéktalanul egy
időpontot megnevezni az iskola átadására átvételére. Tekintettel arra, hogy az átadás-átvétel eddig

többször elhalasztásra került, így a munkahelyemre való bejutáshoz szükséges kulcsokkal sem
rendelkezem, ezáltal a munkám elvégzésében akadályoztatva vagyok.
– A szeptember 4-én az Emberi Erőforrsások Minisztériumának Köznevelésért Felelős Államtitkár
levelében az áll, hogy Kakukné dr. Partics Krisztina nem felel meg a pályázati előírásoknak, a közoktatói
szakvizsga hiánya miatt.
– Szeptember 6-án az MGOÖ elnöke az alábbi levelet címezte Kakukné dr. Partics Krisztinának: „Tisztelt
Kakukné dr. Partics Krisztina! Az MGOÖ és a Zuglói Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
közötti megállapodás alapján áthelyezéssel a 12 Évfolyamos Kiegészítő Nyelvoktató Iskola
állományában került. 2013. szeptember 1-jétől kérem, hogy munkakörének, feladatának
meghatározása céljából vegye fel a kapcsolatot az eddigi igazgatóhelyettessel Janakakisz Nórával.
Tisztelettel, Koranisz Laokratisz MGOÖ elnök”

A 12 Évfolyamos Kiegészítő Nyelvoktató Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatából olvasnék fel egy
részt: az iskola felelős azért, hogy az igazgató távolléte idején teljes jogkörrel helyettesíti az általa
kijelölt pedagógust. A vezetőre vonatkozó további előírások: „helyettes csak a napi, az iskola
zökkenőmentes biztosítására vonatkozó intézkedéseket, döntéseket hozhat meg a vezető helyett. Az
igazgató távollétében, illetve akadályoztatás esetén az azonnali döntéseket az igazgatóhelyettesek
helyettesítik. Sorrendben elsősorban a régebben kinevezett, egyezőség esetén a régebben iskolánkban
dolgozó helyettes, másodsorban a másik igazgató helyettes. Legalább négy hét távollét esetén, az
intézményvezetés kiterjed a teljes intézményvezetői jogkörre.”

Elnök: Az elhangzottakkal kapcsolatban várom a véleményeket, hozzáfűzni valókat. Mivel több olyan
jelentkezőt is látok a felszólalni vágyók között, akik nem tartoznak a testületi tagokhoz, szeretném
megkérdezni a testületi tagokat, hogy támogatják-e hogy a vendégek közül is felszólalhassanak.

Megállapítja, hogy a Testület 9 igennel és 7 tartózkodással megszavazta a testületi tagokon kívüli
résztvevők felszólalását.

108/2013 (IX.16.) sz. határozata

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a vendégek is felszólalhassanak a 2013-as szeptember 16-ai
ülésen.

Mokalisz Mária: A Testületi tagoknak – akik megszavazták az MGOÖ igazgatóját – miért nem lettek
továbbítva az elhangzott levelek?
Elnök: Mert a legtöbben az MGOÖ elnökségi tagjai közül nyaraltak, illetve szabadságon voltak. A
legtöbb levelet pedig az augusztusi időszakban kaptuk, a témával kapcsolatban.

Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Amíg nem kaptak írásbeli visszajelzést az EMMI-től addig nem tekintették
lefutottnak Partics Krisztina pályázatát. A minisztériumtól szeptember 6-án kapták meg a pályázattal
kapcsolatos válaszlevelet. Mivel ma került napirendi pontra Dzindzisz Jorgosz indítványa, most
beszélnek róla.
Dzindzisz Jorgosz: Július 1-jén lett kihirdetve, hogy Partics Kriszitna megnyerte az igazgatói pályázatot,
egy nappal az után, hogy az előző igazgatónak lejárt a megbízása. A nyertes pályázatokkal kapcsolatos
információk megjelentek a júliusi Ellinismos újságban. Július 29-én kapott értesítést Janakakisz Nóra
arról, hogy nem nyert az igazgatói pályázaton. Az eredmény kihirdetése után Partics Krisztina még
mindig nem kapott megbízást. Augusztus 23-én, két hónappal az Önkormányzat döntése után alá lett
írva az a megállapodás, amely arról szól, hogy Kriszti átkerül a 12 Évfolyamos Iskolához. Augusztus 28án Béresnéhez megy egy levél, melyben az Elnök úr azt írja, hogy napirend lesz az iskola ügye. Ő
szeptember 2-án írt egy levelet, hogy módosítsák a napirendi pontokat. Ha napirendi pont lett volna az
iskola ügye, nem írta volna meg a levelet. A tanári értekezlet összehívását Partics Krisztina kérte, ennek
ellenére a volt igazgató, Caruha Vangelio által lett összehívva a tantestületi ülés. Caruha Vangelio július
1-től nem hívhat össze tanári értekezletet, mivel már nem az iskola igazgatója. Ezen a tantestületi
ülésen állítólag be lett jelentve, hogy az iskola megbízott igazgatója Janakakisz Nóra. Szeptember 6-án
Partics Krisztina arról kap értesítést, hogy forduljon Janakakisz Nórához. Kérdezném, hogy ki nevezte ki
Janakakisz Nórát és milyen joggal? Az iskola a Görög Önkormányzat részére az egyik legfontosabb.
Janakakisz Nórát nem nevezhette volna ki az Elnök, mert nincs rá törvényi felhatalmazása. Kezdjük az
elejétől: ha a Vangi lemond, van egy regnáló igazgatóhelyettes. Lemond a Vangi, a regnáló
igazgatóhelyettest meg kell bízni. Ez nem történt meg. Jelenleg Sztefopulosz Vaszilisz az igazgató. Azt
mondja, hogy mindannyian tévedtünk, jómaga is azt hitte, hogy a törvény nem változott meg január 1jétől. A vezető képzői végzettsége azonban egyik pályázatnyertesnek sem volt meg. Egy év múlva
újabb pályázatot kell kiírni. Arra mutat minden, hogy halasztani, halasztani, halasztani. Véleménye
szerint Janakakisz Nórát ki kellett volna nevezni és úgy visszavenni. Ez nem történt meg, ezt egy ember
tehette volna meg. A megbízott igazgató, Sztefopulosz Vaszilisz.

18, 30-kor Kaparelisz Szpirosz megérkezik az ülésre.

Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Ennek utána néztél, vagy ez a te véleményed?
Dzindzisz Jorgosz: Ezek törvények.
Topuzidisz Dimitrisz: Mutasd meg akkor melyik jogszabályra gondolsz.
Dzindzisz Jorgosz: Te egy személyben vagy a jogtanácsosa is az Önkormányzatnak és a hivatalvezetője
is. Én azt szeretném megkérdezni, hogy milyen alapon lett kinevezve Janakakisz Nóra és miért nem
törvényes keretek között? Az iskola renoméja fog tönkremenni akkor, ha nem lesz törvényes igazgatója
az iskolának, a szülők meggondolják, hogy idehozzák-e a gyereküket.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Azt sajnálja, hogy az érintettek még nem szóltak hozzá. Az egyik Janakakisz
Nóra, a másik pedig az a személy, aki a facebookon elindított egy kampányt a saját védelme
érdekében, valamint aláírásgyűjtés is indult Akritidu Szófia vezetésével. Azt senki nem említi meg, hogy
az Elnök sürgette Béresné dr. Dunai Gyöngyit annak kapcsán, hogy írásban is adja jelét a telefonban
általa elhangzottaknak. Ennek érdekében mentek be Partics Krisztinával személyesen a minisztériumba,
hogy beszélhessünk Béresné Dunai Gyöngyivel. A Zuglói Hajós Alfréd Iskola igazgatónőjével is
beszéltek, aki az áthelyezési kérelem megírását javasolta. Ahhoz, hogy valakit igazgatónak lehessen

kinevezni, a Tanári karnak kell, hogy tagja legyen. Az áthelyezés ezt szolgálta volna, a levelében
azonban azt említette Kriszti, hogy ő nem jön át ide.
Kakukné dr. Partics Krisztina: Határozatlan időre szóló jogviszonya van a Hajós Alfréd Általános
Iskolával, ami abban a pillanatban megszűnik, amint a kinevezését megkapja a 12 Évfolyamos Iskolától.
Augusztus 23-án meg lett írva az áthelyezésemhez szükséges szerződés, melyet a Hajós igazgatója alá
is írt. A kérdés az, hogy mindezek után miért nem voltatok elérhetőek egészen szeptember 5-ig, miért
történt olyan dolog, amiről őt nem tájékoztatták.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Miért Hosszúné Bartha Etelkától kellett megtudnia, hogy a kinevezését
visszavonta?
Kakukné dr. Partics Krisztina: Nem vonta vissza, csak a kiléptető papírjait az iskolában hagyta, hogy ha
12 Évfolyamos Iskolától ameddig nem kapja meg a kinevezését, addig ne maradjon fizetés nélkül.
Fontos azt is tisztázni, hogy ki kinek a munkáltatója, vagyis azt, hogy ki felelős kiért.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Dzindzisz Jorgosz kérdésére válaszolva a következőket szeretné elmondani
Janakakisz Nóra kinevezésével kapcsolatban. Minden iskolai SzMSz-ben szerepel az a kitétel, mely
szerint a az igazgatóhelyettes helyettesíti az igazgatót. Janakakisz aki 2008 óta az igazgatóhelyettes
fizetés nélküli szabadsággal, passzív állományban volt távol. Ezért határoztunk úgy, hogy az
igazgatóhelyettes helyettese Sztefopulosz Vaszilisz töltse be az igazgatóhelyettesi posztot Janakakisz
Nóra visszatérése után.

Janakakisz Nóra: Ő úgy vette észre, hogy júliusban minden tanár szabadságon van, mivel ő távol volt
az merült fel, hogy Sztepfopulosz Vaszilisznek kellett volna az iskolát átvennie, mivel Vangi néninek le
kellett mondania. Miközben az egész folyamat zajlott az „igazgatói ügy” körül mindenki szabadságon
volt. Miniszteri beleegyezés nélkül nem lehet igazgatót kinevezni. Miután miniszteri egyeztetésre
hívták őt úgy tűnt, hogy neki kell betöltenie az igazgatói helyet, mivel Partics Krisztina kinevezése nem
jogosítja fel Vaszilisz Sztefopuloszt arra, hogy igazgatóhelyettesként átvegye az iskolát. A testületi
tagoknak (mint felelős szervnek) kellett volna tudnia, hogy mi a teendő egy ilyen helyzetben, melyben
ők teljesen tehetetlenek voltak. Dzindzisz Jorgoszhoz intézett válasza az lenne, hogy az arra
feljogosított személy nevezte ki őt iskola igazgatónak. Egy 2011-es jogszabály módosítás szerint
igazgatói kinevezés csak határozott időre szólhat, Partics Krisztináé viszont határozatlan időre szól. Az
ő kinevezése 2008-tól volt, Sztefopulosz Vasziliszé pedig 2012-es. Mivel Sztefopulosz Vasziliszé 2011
utáni, nem jogosult Janakakisz Nóra kinevezésére.
Az elmúlt években nagyon sok pályázaton vett részt az iskola, valamint az Ellinismos újság is. A
pályázatok úgy készülnek, hogy kötelező dokumentumokat kell hozzájuk benyújtani.
Kaparelisz Szpirosz: Méltatlannak tartja azt, ahogyan és amilyen hangnemben beszélt Janakakisz Nóra
Partics Krisztinával. Janakakisz Nóra mondja ki azt, hogy nem látta el a fent elhangzott feladat köröket
mert fizetés nélküli szabadságon volt. nem kapott szót
Elnök: ezennel berekesztem az ülést

Elnök: Megkéri a jelenlevőket, hogy próbálják meg moderálni magukat annak érdekében, hogy
folytatódhasson az ülés, és meghalgassák a többiek azt, aki éppen szót kapott. Az Elnök szerint rossz
döntés volt Particstól az, hogy igazgatónak jelentkezett a 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató
iskolába, mivel a Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Iskola növendékeinek a sorsáról, és

további tanárairól nem gondoskodott. Pedig amikor Partics Krisztina tanár lett a Hajós Alfréd Általános
Iskolában, Topuzidisz Dimitrisz és az Elnök mindent megtett azért, hogy folytatódhasson a görög
oktatás. Csak hét gyerek volt akkor az iskolában aki görögöt tanult, nagy nehezen sikerült még egy
gyereket találni a 8 fős létszámhoz, amely a minimum létszám volt ahhoz, hogy folytatódhasson a
görög oktatás. Partics Krisztin érdeme, hogy a legutóbbi tanévre ez a létszám 28 főre gyarapodott.
Vengrinyák Edit kinevezésével is hasonló a helyzet, mivel neki sincs meg a közoktatói vezetőképző
szakvizsgája, a Nikosz Beloiannisz ÁMK Általános Iskolában és Óvodában a – amúgy meg nem lesz a
papírja a szakvizsgáról – csak igazgatóhelyettesi pozíciót tölthet be, addig pedig Szatmári Krisztina (az
iskola addigi igazgatóhelyettese) tölti be az igazgatói posztot. Az Elnök megkérdezi Partics Krisztinától,
hogy mit szeretne a továbbiakban.

Kakukné dr. Partics Krisztina: Ő azt szeretné, hogy minden törvényes úton menjen és erkölcsösen.
Nagyon örülne ha itt lenne Nóra is, és nem szeretne bekapcsolódni abba a veszekedésbe, hogy kinek
milyen igazgatói kinevezése van. A Jogi Bizottságnak viszont szeretné feltenni azt a kérdést, hogy ki, és
mennyi időre kaphat fizetés nélküli szabadságot a magyar jog szerint.
Taxidou Kerasia: Lehetett tudni régóta, hogy nyugdíjas közalkalmazott nem dolgozhat igazgatói
pozícióban. Ehhez képest nagyon későn kezdtétek meg a pályáztatást.
Kukumtzi Natasa: a minisztériumból kéne valakit hívni, aki kiértékeli a pályázatot, mert szerinte
erkölcsileg is helytelenül járt el a Minisztérium.
Kakukné dr. Partics Krisztina: Megkérdőjelezi, hogy van-e hatályos SzmSz-e az iskolának.
Sianos Tamás: felmutat egy 2007-eset, amely módosítva lett.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Közli Partics Krisztinával, hogy SzMSz nélkül az iskola nem kaphatna működési
engedélyt, másodsorban pedig normatív támogatást sem.
Elnök: felteszi azt a kérdést, hogy ki szeretné megszavazni Partics Krisztinát igazgatónak, Hoffmann
Rózsa ellenében.
Taxidou Kerasia: Az Elnök urat megkéri, hogy ne csináljon viccet a témából és ne beszéljen mellé.
Agárdi Elektra: A vitát azért kár folytatni, mert jelenleg nem lehet intézményvezetője az iskolának. A
kérdése az lenne, hogy miután elindult a tanév és nincs igazgatója az iskolának, hogy fog
továbbműködni?
Elnök: Az eddigi igazgatóhelyettes lesz egy évre az igazgatója az iskolának, valamint az
igazgatóhelyettes helyettese az igazgatóhelyettes, amíg egy év múlva ki nem írják az új pályázatot.
Bekiarisz Dimitrisz: Legalább egy bocsánatkérést megérdemelne Partics Krisztina, aki a nyertes pályázat
után számított a kinevezésére, és igazgatói tevékenységének megkezdésére. Kitűnő munkát végzett a
Zuglói Hajós Alfréd Iskolában, ami abból is látszik, hogy a görögül tanuló diákok létszámát
megsokszorozta. Sajnálta, mikor megtudta, hogy nem ő fog ott tanítani, de a jogszabályok miatt úgy
néz ki mégsem lehet igazgató Kakukné dr. Partics Krisztina a 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög
Nyelvoktató Iskolában. Nincs értelme az uszításnak, és vádaskodásnak, rossz dolognak tartja az
egymással való veszekedést, mert az nem vezet semmi jóra. (taps)

Dzindzisz Jorgosz: Az Önkormányzat nem fizet fizetés nélküli szabadságon lévő személyek után
járulékokat, illetve az illető hivatalosan nincs is állományban. Partics Krisztina is maga ellen beszélt,
miszerint ő sem lehet igazgató. A kérdés az az, hogy ki legyen. Szeptember 1-én változtak a
jogszabályok. A törvény megváltozása előtt Sztefopulosz Vaszilisz megírta levelét, melyben kéri az
igazgatói kinevezésével kapcsolatos intézkedéseket. A javaslata az, hogy a testület ez után dönt, hogy
Sztefopulosz Vasziliszt megbízott igazgatónak javasolja, és ezzel kicseleznénk a szeptember 1-jei
jogszabálymódosítást. (taps)
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: És mi van a törvényességgel?
Dzindzisz Jorgosz: Ti neveztétek ki törvénytelenül Nórát.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Nem volt törvénytelen.
Papathramidis úr: Van egy 9 éves fia, de nem tudja, hogy ilyen körülmények között akarja-e iskolába
járatni vagy sem.
Gogu Peristera: Ha a nyár folyamán elintéződött volna a kinevezés körül zajló konfliktus,
szeptemberben minden mehetett volna a megszokott módon. Ez így illegitim, ami itt folyik.
Janakakisz Nóra: Ha van törvényes mód arra, hogy Kakukné dr. Partics Krisztina legyen kinevezve,
akkor tőle akár ő is lehet, de valószínűbbnek látja, hogy nincs annak törvényes útja. Van benne egy kis
keserűség, hogy a testületi tagok nem ismerték az ő pályázatát és úgy szavaztak másra. Nem ismerték
a munkásságát (félbehagyja mondanivalóját és elindul az ajtó felé a hangzavar miatt, de végül marad és
folytatja amit elkezdett). 12 éve dolgozik az iskolában, ismeri a pályázatokat, ő kezdte el az iskola
előkészítőt a Báthori utcában a kisgyerekekkel a földön, ő dolgozta ki Vangi nénivel az érettségi
feladatsort és még sorolhatná. Nem tudja miért van mindenki ellene, Krisztának sem ártott soha. (sír)

Kakukné dr. Partics Krisztina: Külsősnek kell idejönnie, mivel kettejük közül egyikőjük sem indulhat a
következő évben.
Janakakisz Nóra: Persze, ezzel ő is tisztában van. Nem a saját helyét félti. Félbe szakította görögországi
tanulmányait azért, hogy elindíthassa az iskola működését. „Én jogszerűen jártam el, jogszerűen
vagyok itt.”
Kakukné dr. Partics Krisztina: Neki eddig nem volt világos, hogy egy külsős személy lesz majd az új
igazgató, de akkor most már ezt legalább tisztáztuk.
Kaparelisz Szpirosz: Janakakisz Nóra pályázata lassabban, szebben és érthetőbben lett felolvasva,
érezhető volt hogy onnan fúj a szél.
Cafaridu Polyxeni: A minisztérium az, aki kinevezi az igazgatót.
Janakakisz Nóra: Nem, a minisztérium nem nevezhet ki. Utána is néztek annak, hogy egy iskola nem
működhet igazgató nélkül.
Sztefopulosz Vaszilisz: Nem írt alá olyan papírt, melyre Topuzidisz Dimitrisz hivatkozott kb. egy órája,
melyben az igazgatóhelyettes helyetteseként látja el a munkáját. Csak ezt szerette volna tisztázni.
Bármilyen jogi képviselet előtt megerősíti ezt a tényt.

Elnök: (tapsolással próbálja csendre bírni az egybegyűlteket) Sztefopulosz Vaszilisznek azt a kérdést teszi
fel, hogy ő tudna-e a testületnek abban segíteni, hogy Kakukné dr. Partics Krisztina legyen az iskola
igazgatója.
Janakakisz Nóra: Úgy tudja, hogy csak az iskola közalkalmazottja lehet igazgató. Vezetői megbízással
rendelkezik mind az igazgató, mind az igazgatóhelyettes. Ez alapján ő arra gondol, hogy az
igazgatóhelyettesnek is kell, hogy legyen szakképesítése.
Elnök: Így van.
Janakakisz Nóra: Meg kell nézni, hogy erre vonatkozóan van-e valamilyen kitétel.
Dzindzisz Jorgosz: A miniszteri levél az milyen dátumozás?
Janakakisz Nóra: Melyikre gondolsz?
Dzindisz Jorgosz: Mikor érkezett a minisztériumtól arról hír, hogy téged kineveztek igazgatónak?
Elnök: Jorgo, itt semmilyen miniszteri egyetértésről nincsen szó.
Janakakisz Nóra: A minisztérium először is nem nevezhet ki, kizárólag jogilag vizsgálhatja a pályázást,
szakmailag nem. (hangzavar)
Elnök: Tehát akkor nem áll távol tőled, hogy a Krisztát az akkori közalkalmazott státuszba helyezzük.
Kriszta, te közalkalmazottként visszajössz ide?
Dr. Miliosz Nikolett: Ez nem a Janakaki Nóra véleményén múlik, ez egy értelmetlen kérdés.
(felháborodva)
Kakukné dr. Partics Krisztina: Nem érti, hogy miről folyik a vita. (nevet)
Elnök: „Ne nevess, ne nevess! Nóra elmondta nekünk azt, amit nekünk is elmondtak. Bizonyos helyeken
érdeklődtünk afelől, hogy hogyan lehet egy igazgatót kinevezni. Akkor még nem tudtuk, hogy
hiányzik, vagy nem hiányzik még egy vizsga. Ezért annak idején elmentünk, érdeklődtünk és megkértük
Kósáné Hujber Katalint – akinek augusztus 16-án járt le az igazgatói állása – arra, hogy szeptember 6-a
előtt vegye a Vengrinyák Editet tanári állományba. Hasonlóképpen akartunk veled is eljárni, hogy ha a
Caruha Vangelio elmegy, az ő státuszát te töltöd be, mint tanár és azt követően keresni kell a
megoldást arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet belőled igazgató. Csak olyan megoldást találtunk,
hogy ezt az iskolát (közoktatási szakvizsgához) el kell végezni, az első telefonálásodnál, amely a
vezetőképzői szakvizsga költségeiről szólt, egyből azt mondtuk Dimitrisszel együtt, hogy támogatjuk
az iskola elvégzését. De addig, mint tanár dolgozzál itt az iskolában és hozd át a gyerekeket, de ennek
ellenére másképpen történt minden…”
Kakukné dr. Partics Krisztina: Elnézést, de eddig….az a lényeg, hogy megértsétek, hogy más az ha
közalkalmazotti jogviszonnyal kinevezés történik, vagy ha igazgatóhelyettesi pozícióban igazgatói
megbízást kap valaki. Ez a kettő történhet egyidejűleg. A mi esetünkben ezt a megbízást a fenntartó
adja, azaz a testület. Egyetértési jogot gyakorol a miniszter, a mostani jogszabályok alapján sem Én,
sem a Nóra, sem a Vaszil nem kaphat igazgatói kinevezést. Ennek érdekében kell egy megoldást
találni. Most tudta meg, hogy a minisztériumban elhangzott az, hogy idejöhet egy olyan ember
igazgatónak, aki nem tud görögül. Ideiglenesen megbízható egy olyan megfelelő személy, aki pályázik.
Elnök: És ha azt a testület elfogadja. A testület nem fogja elfogadni azt, aki nem idetartozik.

Kakukné dr. Partics Krisztina: Tehát idejöhet xy személy, akit a testület kinevez.
Elnök: de hogy jönnek ide azok a személyek? Úgy, hogy a testület azokat a személyeket megpályázza,
hogy szerezzenek tudomást róluk.
Kakukné dr. Partics Krisztina: Nem, nem, nem, nem, nem!! Tudom a kérdésedre a választ, most jutott
eszembe. Külső személy is pályázhat egy évre, hogyha megvan a szakvizsgája.
Cafaridu Polyxeni: szeretném összegezni a dolgokat,
Sianos Tamás: azt nem lehet.
Cafaridu Polixeni: Caruha Vangelio igazgatói megbízása június 30-ától megszűnt. Ha az Önkormányzat
Vaszilt kinevezte volna igazgatónak július 1-től, akkor a 2013-as törvény melyet Kriszti felolvasott nem
vonatkozik rá. A megoldás véleménye szerint az, (és akkor itt be is lehetne fejezni) ha Vaszil megkapja
2013. július 1-től a megbízott igazgatói kinevezését. A törvény szerint iskolakezdéskor az iskola nem
maradhat törvényes igazgató nélkül, márpedig itt a Vaszil volt a törvényes igazgatóhelyettes, Nóra
nem volt állományban. Ha valaki fizetés nélküli szabadságon van, akkor a társadalombiztosítási
járulékait nem a volt munkáltatója, hanem ő fizeti. Ha visszalehetne datálni Vaszil, mint megbízott
igazgató viszi tovább az ügyeket, a Kriszti mint igazgatóhelyettes maradna ebben az iskolában és egy
év múlva megpályázná újra ezt az egész dolgot, és utána megint választhatjuk őt igazgatónak.
Elnök: javaslatot tesz arra, hogy visszadátumozva lehessen igazgató Partics Krisztina, hozzá teszi hogy
ő ezt biztosan nem szavazná meg. Nevezzék ki mindkettőjüket visszadatálva.
Kukumtzi Natasa: Dimi, lehet visszadátumozást csinálni?
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: A következő a helyzet: ő úgy gondolja, hogy Dznindzisz Jorgosz javaslata,
melyet a Polyxeni is támogat, csak akkor járható út, ha tisztázzuk azt, hogy ki az igazi
igazgatóhelyettes, illetve hogy igazgató helyettes helyettese vagy igazgatóhelyettes. Ebben az esetben
nem követnek el okirat hamisítást, mert nem dátumoznak vissza azért vezették vissza az akkori státus
quo, hogy levezessük a mostani döntésüket. „Ehhez az kell, hogy egyetértés legyen köztetek/köztünk,
amihez előbb tisztán át kell látni a jogi helyzetet. Ha a Sztefopulosz Vaszilsz volt az igazgató helyettes,
akkor járható út az ami felmerült.”
Dzindszisz Jorgosz: Micso, nincs olyan pozíció, hogy az igazgatóhelyettes helyettese, ahogy az általános
iskolákban sincs igazgató helyettes helyettese. Ilyet nem ismer a törvény. Tehát ez azt jelenti, hogy
június 30-án nyugdíjba megy a Vangelio, és július 1-től automatikusan (Sztefopulosz Vaszilisz) az
igazgatóhelyettes.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Jorgo, ez a te álláspontod. Te most egy olyan karámba akarod beterelni a
többieket, amely jogilag nincs alátámasztva. Nem akarok vitatkozni.
Elnök: Vaszili, vedd át holnaptól az iskolát.
Dr. Miliosz Nikolet: És most mi van a Nórával?
Elnök: Nóra nincs kinevezve
Dr. Miliosz Nikolett: De igazgatói titulust használtál a neve mellett.
Elnök: nem, én soha nem mondtam ilyet, hogy igazgató. A Janakakisz Nóra igazgató helyettes és mint
olyan vezeti az iskolának az ügyeit. Ha úgy dönt a testület, legyen a Vaszilisz.

Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Mindent elhiszel a Jorgosznak? Jorgo, te mondtad, hogy a Janakakisz nem is
volt állományban. Akkor ő nem is lehet igazgatóhelyettes szerinted. Akkor innentől kedve miről
beszélünk? Nem kellenek iratok, nem kell belenézni a könyvelésbe,…stb.
Elnök: Akkor Vaszil tisztáztuk, vedd át az igazgatói teendőket. Mint ügyvezető nevezd ki Partics
Krisztinát. Ez a kérdéskör le van zárva. Következő napirendi pont.
Ondok Lászlóné: A feltett kérdésekre nem válaszoltatok, és nem kaptunk arra választ, hogy mikor a
Partics Krisztina megnyerte pályázatot ki volt az iskola hivatalos igazgatóhelyettese.
Elnök: De, megválaszoltuk a kérdésre a választ. Ez ügyben írtunk a minisztériumnak, hogy legyenek
szívesek visszajelezni Partics Krisztina kinevezésével kapcsolatban.
Ondok Lászlóné: Azt kell megbeszélni, hogy július 1-jén ki volt állományban.
Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Ugyanezt mondtam én is.
Elnök: Megpróbáltam két rendkívüli ülést összehozni. Ez nem jött össze, akkor meg lehetett volna
vitatni ezeket a dolgokat. A másik pedig az, hogy levelet írtam.
Ondok Lászlóné: Ezt már hallottuk!
Elnök: Kati, kérlek hallgass végig és ne vágj a szavamba
Ondok Lászlóné: De eddig ti ordítoztatok!
Elnök: „A testület határozata alapján írtunk levelet Hoffmnann Rózsának, hogy nevezze ki Partics
Krisztinát. Aztán egyszer csak jött egy telefon, (Béresné dr. Dunai Gyöngyitől) kértük, hogy adja írásba a
telefonban elhangzottakat. Nem adta írásba, vártunk megint két hetet, mire már szeptember 2-a lett.
Ennyi történt, Kati! Mi nem azt akartuk, hogy ne legyen a Partics Krisztina igazgató. Megkaptuk a
minisztériumi választ (szeptember 6-án) hogy Partics Krisztina nem lehet igazgató. Azóta keressük a
megoldást, Caruha Vangeliotól megkérdeztem, hogy ki az igazgatóhelyettes. Azt mondta, hogy a Nóra.
Vaszili, én tudtam szerinted hogy te igazgatóhelyettes vagy?”
Sztefopulosz Vaszilisz: Nem hibáztatok senkit.
Elnök: Amikor megtudta, hogy Janakakisz Nóra az igazgatóhelyettes, felhívta. Nóra a tanulmányait
félbeszakítva jött haza.
Ondok Lászlóné: Szomorú, hogy nem tudtad ki az igazgató.
Elnök: Kitől kérdezze meg, hogy ki az igazgatóhelyettes ha nem Vangi nénitől? Mikor Sztepulosz
Vaszilisz írt levelet, akkor kérdeztem meg Vangi nénitől, hogy ő is igazgatóhelyettes-e. Azt mondta ő is.
Sztefopulosz Vaszilisz: Csak azt mondja el, amire emlékszik. Tavaly tanévkezdés előtt összeültek a
könyvelővel megnézni a saját szerződését, és azt mondta az Elnök Vanginak, hogy
“-Hol van Janakakisz Nóra? Már egy ideje egyáltalán nem hallunk felőle. Vangelio, beleegyezel abba,
hogy a Vaszil legyen az igazgatóhelyettes?
– Igen – válaszolta Vangelio.”
Így történt.

Elnök: Kérdezi, hogy ő aláírt-e bármilyen papírt ezzel kapcsolatban.
Sztefopulosz Vaszilisz: Ő csak arra reagált, hogy tud az Elnök róla, mert az Elnök mondta, hogy legyen
Vaszilisz az igazgatóhelyettes.
Ondok Lászlóné: Vaszilisztól megkérdezi, hogy felveszi-e az igazgatóhelyettesi fizetést.
Vaszilisz Sztefopulosz: Igen.
Ondok Lászlóné: Hát akkor Vaszilisz is igazgatóhelyettes, nincs miről beszélnünk.
Cafaridu Polyxeni: Vaszilisztől megkérdezi, hogy van-e igazgatóhelyettesi szerződése.
Vaszilisz Sztefopulosz: Van, és szerepel rajta az igazgatóhelyettesi pótlék.
Elnök: (Vasziliszhez) „Az emberek az látják veled kapcsolatban, hogy mivel te vagy az igazgatóhelyettes
rajtad keresztül megoldhattuk volna a Partics Krisztina ügyét.”
Kollátosz Jorgosz: (Vasziliszhez) Azt kéne tisztáznod Caruha Vangelióval, hogy lehet az, hogy úgy vagy
igazgató helyettes, hogy azt sem ő, sem az elnök nem írta alá a szerződést.
Elnök: (Vaszilszhez) Fogunk tartani egy rendkívüli ülést, ahol megbeszéljük, és tisztázzuk a te
helyzetedet mert ez az állapot így tarthatatlan.
Dr. Miliosz Nikolett: Csatlakozna a Katihoz, borzasztó ez az uszítás, ami itt megy. Vaszilisz most úgy van
beállítva, mint aki igazgató szeretett volna lenni, pedig a három pályázó között nincs ott a neve. Nóra
nagyon lekezelően beszélt vele, ő lesz az, aki ellen a közhangulat lesz.
Elnök: azt a javaslatot teszi, hogy legyen egy rendkívüli ülés, ahol összeülnek a Jogi Bizottság tagjai és a
tantestület, és utána dönt arról a testület, hogy egy rendkívüli ülésen hogy folytatódjon ennek az
iskolának a sorsa.
Kollátosz Jorgosz: Úgy, hogy jelen van Janakakisz Nóra és Partics Krisztina is.
Elnök: Mindezt tegye meg 15 napon belül.

Elnök: Javasolja a rendkívüli ülés összehívását 15 napon belül, előtte a Jogi Bizottság és a tanári kar
tartson egy ülést Halasi Mártával együtt (hogy gazdasági vonalon is rendeződjön a dolog) és nyújtsák
be javaslataikat.

Megállapítja, hogy a jelenlevő 16 képviselő közül, 16 igen szavazattal elfogadta a 15 napon belüli
rendkívüli ülés összehívását.

109/2013 (IX.16.) sz. határozata

Az MGOÖ úgy határoz, hogy a Nikosz Beloiannisz ÁMK intézményvezetői feladatainak
ellátásával az új pályázat eredményhirdetéséig, de legkésőbb 2014. augusztus 15-ig Szováné
Szatmári Krisztina igazgatóhelyettest bízza meg.
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata megszavazza 2013. szeptember 16-án a 15
napon belüli rendkívüli ülés összehívását, előtte pedig a Jogi Bizottság és a tanári kar együttes
tárgyalását.

20,50: az Elnök 10 perces szünetet tart
20,50-kor távozik Bekiárisz Dimitrisz, Dr. Szalimka Nafszika, Mokalisz Mária Vasziliki, Kész Józsefné,
Kaparelisz Szpirosz és Dr. Topuzidisz Dimitrisz.

Elnök: megállapítja 11 fővel a határozatképességet

Elnök: Kanakisz Lefterisz munkaügyi perével kapcsolatban informálja a testületi tagokat. Kanakisz
Lefterisz azt állítja, jogtalan volt a felmondása. A testület 13 igennel és 2 tartózkodással szavazta meg a
felmentését. A kérdés az, hogy a Testület megadják-e neki az általa követelt 8,5 millió Ft-ot.
Sianos Tamás: Ne egyezkedjünk.
Elnök: Az MGOÖ által megbízott ügyvéd dr. Pethő Róbert elutasította a megegyezést.
Ondok Lászlóné: Az ügyvéd látja, hogyan zajlik az ügy, ebbe mi nem szólhatunk bele.
Elnök: Kifizessenek Kanaki Lefter részére 8,5 millió Ft-ot vagy ne egyezzenek meg vele?
A Testület támogatja, hogy ne egyezzenek meg vele.

4. A Börzsöny u. ingatlan első üteme kivitelezéséről kiírt pályázat eredményhirdetése

Elnök: Az előző testületi ülésen 5 igennel nem sikerült állást foglalni melyik a nyertes pályázat. Addig
nem köti meg a szerződést a nyertes pályázóval, amíg a Testület neki erre nem ad felhatalmazást.
Cafariud Polyxeni: Két pályázat érkezett be, ezek közül az egyik érvénytelen volt, mivel a kért pótlások
határidőre nem érkeztek meg.
Elnök: Ezt ki mondja?
Cafaridu Polyxeni: A törvény, mely szerint ha határidőre nem érkeznek be a kért dokumentumok, a
pályázat érvénytelenné válik. Egy darab érvényes pályázat van, melynek az anyagát megvizsgálta az

add hock bizottság. A nyertes pályázatot el kell fogadni. Felhatalmazza az Elnököt, hogy a szerződést
írja alá.
Elnök: Felteszi a kérdést, hogy van-e ezzel kapcsolatban hozzászólás. Mivel nincs, először is azt kellene
tisztázni ki a nyertes pályázó. Megnézte az építészeti terveket, melyeket Szárisz Thanaszisz elküldött,
ugyanazt tapasztalta nála mint Kukumtzisz Jorgosznál. Szárisz Thanaszisz azt mondta, hogy nincsenek
meg azok az előírások melyek az energiaellátást fogják szolgáltatni. A tervrajz megléte előtt azt
javasolja, hogy ne kezdődjön meg az építkezés.
Cafarid Polyxeni: Ahogy megkapja a szerződést a nyertes pályázó, onnantól számítva egy hónap után
el fognak készülni a gépészeti tervek.
Dr. Kalota Ágnes: Valamit viszont kezdeni kéne a közbeszerzési eljárással, ugyanis vannak szankciók,
határidők. Jogi szempontból ezt rövidre kéne zárni.
Elnök: Mindenki megkapta a Kukumtzisz által elküldött a közbeszerzési bejelentést.
Cafaridu Polyxeni: A Syllogos elnökeként írta alá a papírt Kukumtzisz. Máshogy lehetne hozzáállni, ha
mint érdekelt írja alá.
Kukumtzisz Jorgosz: Azt mondta, hogy akkor vállalja a munkát, ha nincs más pályázó. A kiírt pályázat
teljesen szabálytalanul volt kiírva. Gépészetet, elektromosságot, szellőzést el kell intézni a pályázat
kiírása előtt. Szakember írta az általam küldött levelet.

Az Elnök azt javasolja, kössék meg a szerződést a nyertes pályázóval. Szavazásra bocsátja azt a kérdést,
hogy megkössék a szerződést a nyertes pályázóval.

Megállapítja, hogy a 11 jelenlevő közül 10-en igennel, valamint 1 személy (Kukumtzi Natasa) nemmel
szavazott.

110/2013 (IX.16.) sz. határozata
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy dönt, hogy megköti a szerződést a
Börzsöny utcai ingatlan nyertes pályázójával.

5. Pályázat kiírása a MGOÖ Hivatala hivatalvezetői munkakörének betöltésére

Elnök: ez ügyben a görög nyelv ismeretét lenne a legfontosabb megvitatni.

Kollátosz Jorgosz: Két oldalról lehet megközelíteni a dolgot: egyrészről a felől, hogy a hivatali munka
magyar nyelven történik. Másrészről viszont úgy, ha mi képviselők nem tudunk görögül és nem
használjuk a nyelvet, akkor ki fogja?
Dr. Miliosz Nikolett: Mivel görög önkormányzat illene görögül tudnia, de a hivatali munkához
egyáltalán nincs rá szükség. Mikor legutóbb kiírtuk a pályázatot, egy pályázónk volt. Viszont ha
beleírnánk a pályázatba azt, hogy a görög nyelv ismerete nem feltétel, hanem előnyt jelent, akkor
megadhatnánk a lehetőséget egy tágabb körnek. Ugyanakkor azt választhatnánk ki a pályázók közül,
aki a leginkább beszéli a görög nyelvet. Privát véleménye: ha olyan nyer, aki nem beszél görögül, az
kezdjen el részt venni egy oktatásban.
Ondok Lászlóné: Fontos, hogy a pályázati kiírás jogszerű legyen.
Elnök: Neki az a véleménye, hogy a görög nyelv ismerete még a hivatalvezető esetében is nagyon
fontos. Beszéljen legalább annyira görögül, mint mi.
Dr. Miliosz Nikolett: Részmunkaidős foglalkoztatásról van szó, ami napi négy órát jelent.
Elnök: Igen, de fontos hogy ott tudjon lenni, ha bármilyen olyan ügyről van szó, melyben ő
kompetensebb az elnöknél. A testületi üléseknél kötelező jelleggel itt kell lennie. Ez alapján a
munkaidőben rugalmasnak kell lennie, lesz olyan, hogy két órát kell dolgoznia, lesz hogy négyet egy
nap alatt. Párhuzamba állítanám az iskola igazgató kérdéskörével: az igazgatónak is jelen kell lennie,
mikor az oktatás zajlik. Ugyan ez vonatkozik a hivatalvezetőre, ha bármilyen ülés van, azon ott kell
lenni. Ezeket fontos megfogalmaznia a munkaköri leírásban.
Cafaridu Polyxeni: Egy hivatalvezetőnek az itteni magyar kormánnyal van a legtöbb dolga, amihez nem
kell a görög nyelvet használni.
Dzindszisz Jorgosz: A hivatalvezető egy csinovnyik. A Görög Önkormányzat Hivatalának munkáltatója,
nem képviseli semmilyen szinten az Önkormányzatot. Az Önkormányzatot az elnök képviseli,
távollétében az elnökhelyettesek, illetve bizonyos esetekben a testületi tagok is képviselhetik. Ne
tegyük kötelezővé a görög nyelv ismeretét még társalgási szinten se. Kevés olyan görög van, vagy
görög nyelvtudással rendelkező aki pályázni fog.
Elnök: ha elkezdjük leszűkíteni a görög nyelv ismeretét különböző munkakörökben, akkor ez előbb
utóbb azt fogja eredményezni, hogy kevesen fogják használni az Önkormányzat dolgozói között a
görög nyelvet. Nem kéne leszámolni a görög nyelv ismeretével.
Sianos Tamás: 120 000 Ft bruttóval, jogi, illetve közgazdasági egyetemet végzett személyből, nagyon
nehéz olyat találni, aki tud görögül.

Az Elnök megállapítja, hogy két javaslat született:
1. A görög nyelv ismerete társalgási szinten előfeltétel.
2. A görög nyelv ismerete ne legyen előfeltétel, de előnyt jelentsen.

Elnök: Szavazásra teszi fel az 1. és a 2. javaslatot.

Megállapítja, hogy a 11 képviselő közül 2-en szavaznak az 1. javaslat mellett, 8-an a 2. javaslat mellett,
illetve 1 személy tartózkodott.

111/2013 (IX.16.) sz. határozata
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy határoz, hogy az MGOÖ Hivatala
hivatalvezetői pályázatának kiírásakor a hivatalvezetői munkakörben a görög nyelv ismerete ne
legyen előfeltétel, de előnyt jelentsen.

6. Október 28-ai Nemzeti Ünnepünk megszervezése, lebonyolítása

Kollátosz Jorgosz: mint az MGOÖ elnökhelyettese szeretné tisztázni, hogy kik a Kulturális Bizottság
tagjai: Szopkóné Papakosztandi Eleni (akit május óta nem láttunk), Szarandisz Madzurakisz, illetve egy
külsős tag, Dzovairi Polyxeni. Az első kérdésem a vetítéssel kapcsolatos. Tett egy javaslatot az ünnep
lebonyolítására, és nem érkezett semmilyen hozzáfűzni való, illetve egyéb javaslat. Később őt
hibáztatják, hogy nem kérdezte meg senkinek a véleményét és egyedül találta ki a programot. Pedig
két hete elküldte. Valaki panaszkodott, hogy milyen drága az ünnepség, máskor 1 millió 600 ezer
forintból jött ki egy ünnepség. Most kevesebből ki fogunk jönni, úgy hogy Görögországból hívunk
együttes.
Kukumtzi Natasa: Minek, ha itt is vannak?
Kollátosz Jorgosz: De őket már mindenki ismeri, egészen más jellege van, és nivósabb ha egy
görögországi görög együttest hívunk ide. Nem mindenki teheti meg, hogy lemenjen Görögországba
és megismerje a klasszikus görög népzenét, a “rempetiko” műfaját, illetve más görög zenéket.
Elnök: Fontos a görög kultúra megismerése.
Kukumti Natasa: Jöjjön a Mydros!
Dzindzisz Jorgosz: A kisfilmet ki kéne venni a programból, mivel nem adott senki támpontokat és már
szeptember közepe van. A másik kérdése pedig a görög partizánok emlékplakettje: hogy nézzen ki,
miből legyen, ki kapja, miért kapja, lesznek-e sértődések, ha az egyik kap, de a másik valami miatt
nem? Ezek nagyon kényes kérdések.
Kollátosz Jorgosz: Azokra a partizánokra gondolta, akik 80 év fölött vannak, egy ilyen plakett ára kb. 20
000 Ft, megbíznánk valakit, aki elkészíti.
Dzindzisz Jorgosz: Egy hónap múlva nemzeti ünnep van! A plakett megtervezése után még jóvá is kell
hagynia a testületnek a plakettet, az odaítélés módjait is. Ha már lennének előkészületek támogatná,
de mivel egy hónap múlva lesz az ünnepség én kihúzná a programból.

Dr. Miliosz Nikolett: A 78-79 évesek majd úgy érzik, hogy lemaradtak róla.
Sianos Tamás: Mi lenne, ha a partizánoknak a neve hangzana el?
Taxidu Kerasia: Az itteni görög együtteseket kéne inkább támogatni, vagy hívni a környező
országokból görög együtteseket.
Kollátosz Jorgosz: Georgios Deligiannis teljesen ingyen vállalta ezt a fellépését az ünnepségen (úgy,
hogy Görögországból jön ide)
Cafaridu Polyxeni: A tombolával és a beléptetéssel mi lesz?
Kollátosz Jorgosz: A Syllogos és a GIE fog ülésezni, ahol megbeszélik a részleteket.
Dzindzis Jorgosz: A bevételt érdemes lenne megfelezniük.
Kollátosz Jorgosz: A meghívó elkészítéséről is döntenünk kéne.
Dzindzisz Jorgosz: Legyen benne az újságban, valamint a közösségi hálón lehetne reklámozni.
Dr. Miliosz Nikolett: A budaörsi együttes szállításának összköltségét is meg kéne határozni.
Kollátosz Jorgosz: Bérelhetnénk nekik egy minibuszt három napra. Az körülbelül mennyibe kerül?
Kukumtzi Natasa: A tatabányai buszköltséget is beleszámoljuk.
Kollátosz Jorgosz: Natasa, előbb kellett volna szólnod, az ütemterv már megvan. A másik pedig az,
hogy akkor a miskolciak, szegediek is busszal akarnak majd jönni, ami nem megoldható már utolsó
pillanatban.
Elnök: Összefoglalva a kisfilmre nincs lehetőség, az emlékplakett nem lett előkészítve.

Szavazásra teszi fel a kisfilm és az emléktábla kivételét a programból.

Elnök: Megállapítja, hogy a 10 képviselőből 10 igennel szavazott.

21,45: Kukumtzi Natasa távozott a szavazás közben, így 10 képviselővel a testület határozatképtelen.

7. Makris Agamemnon születésének 100. évfordulója alkalmából megrendezendő
kiállítás megszervezése

Elnök: emléktáblát szeretne állítani Makrisz Agamemnon születésének 100. évfordulójára azon a házon
lenne, amelyben élt és alkotott. Papageorgiou Stelios fog segédkezni az emléktábla elkészítésében. Az
alábbi szöveg szerepelne a táblán a tervezet szerint:
“Ebben a házban élt és alkotott a Kossuth- és Állami-díjas görög szobrászművész Makris
Agamemnon.” Az emléktáblán magyarul, illetve görögül is szerepelne a szöveg. A Görög
Nagykövetség részére elküldtük a szöveget, hogy véleményezzék.
Az I. kerületi Polgármesteri Hivatalból dr. Aczél Péter azt javasolta, hogy legyen a Szél Kálmán téren a
tábla, a műemlék mellett. Mondta neki, hogy ő szeretné, hogy a Budai Várnegyedben lévő házán
legyen az emléktábla.
Pancsosz Alexandra: Milyen költségei lennének a táblának?
Elnök: kb. 130. 000 Ft.
Elnök: További egyeztetések folynak a polgármesterrel, illetve a művész úrral az emléktáblával
kapcsolatban.

8. Műegyetemi megemlékezés (Polytechneio) megszervezése

8. napirendi pont elnapolva

Budapest, 2013. 10. 03.

Koranisz Laokratisz
Elnök

Kész Józsefné
jegyzőkönyv-hitelesítő

Cafaridu Polyxeni
jegyzőkönyv-hitelesítő

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 17.
napján 18:00 órakor 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

Athanasziu Alexisz

Képviselő

Bekiárisz Dimitrisz

Képviselő

Dr. Kalota Ágnes Mária

Képviselő

Dr. Miliosz Nikolett

Képviselő

Dr. Szalimka Nafszika

Képviselő

Dzindzisz Jorgosz

Képviselő

Kész Józsefné

Képviselő

Kukumtzi Natasa

Képviselő

Mandzurakisz Szarandisz

Képviselő

Németh Barbara Erzsébet

Képviselő

Nikolaidisz Nikosz

Képviselő

Ondok Lászlóné

Képviselő

Pancsosz Alexandra

Képviselő

Szopkóné Papakosztandisz Eleni

Képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Dr. Topuzidisz Dimitrisz megbízott hivatalvezető

Távol maradtak:
Cafaridu Polyxeni
Mokalisz Mária Vasziliki
Kanaki Elena
Kaparelisz Szpirosz

Részt vevő vendégek:
Kukumdzisz Jorgosz, a Syllogos elnöke
Akritidu Szófia
Szimeonidisz Angelosz
Szamara Olga

Elnök: Üdvözli a megjelenteket és 17 fővel megállapítja a határozatképességet.

Javasolja, hogy válasszanak jegyzőkönyvvezetőt és hitelesítőket. Az alábbi határozati javaslatot teszi:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Ikonomu Sophia személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. október 17-ei ülése jegyzőkönyv-vezetőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlevő képviselők 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadják a javaslatot.

113/2013 (X.17.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Ikonomu Sophia személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. október 17-ei rendkívüli ülése
jegyzőkönyv-vezetőjének.

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Bekiárisz Dimitrisz személyét javasolja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. október 17-ei ülése első számú jegyzőkönyvhitelesítőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlevő 17 képviselő 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.

114/2013 (X.17.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Bekiárisz Dimitrisz személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. október 17-ei első számú jegyzőkönyvhitelesítőjének.

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Mandzurakisz Szarandisz személyét javasolja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. október 17-ei ülése második jegyzőkönyvhitelesítőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlevő 17 képviselő 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.

115/2013 (X.17.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Mandzurakisz Szarandisz személyét
elfogadja a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. október 17-ei ülése
második jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Elnök: Javasolja a napirendi pontok sorrendjének megtárgyalását.

Szavazásra teszi fel a meghívóban kiküldött napirendi pontok sorrendjét.

Megállapítja, hogy a jelenlevő 17 képviselő 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.

1.) Az MGOÖ 2013. szeptember 16-án hozott 110/2013 (09.16.) számú határozatának
kiegészítése a nyertes pályázó megnevezésével, valamint a beruházási szerződés tervezetének
elfogadása és az elnök felhatalmazása a szerződés aláírására.

Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Dr. Topuzidisz Dimitrisz
Előadó: Dr. Topuzidisz Dimitrisz
Külön meghívott: Ziszidisz Alekosz ügyvezető igazgató (ETNA Kft.)

116/2013 (X.17.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata elfogadja a 2013. október 17-ei 18:00 órai
rendkívüli ülés napirendi pontjainak sorrendjét.

1.) Az MGOÖ 2013. szeptember 16-án hozott 110/2013 (09.16.) számú határozatának
kiegészítése a nyertes pályázó megnevezésével, valamint a beruházási szerződés tervezetének
elfogadása és az elnök felhatalmazása a szerződés aláírására.

Dr. Topuzidisz D. Hivatkozik a 2013. szeptember 16-ai ülés Börzsöny utcai napirendi pontjának
határozatára, melyben “A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy dönt, hogy megköti a
szerződést a Börzsöny utcai ingatlan nyertes pályázójával” (az ETNA Kft-vel).
Dzindzsisz J. Az ETNA Kft-vel.
Elnök: Fontosnak tartja azt, hogy a testület kimondja, hogy egy nyertes pályázó volt, méghozzá az
ETNA Kft. Hogy mit mond ki a szövegkörnyezet az egy dolog, de a határozat az amely jogosít valamire.
Amennyiben a határozatban a testület nem nevezi meg pontosan a pályázót, kivel kötnék meg a
szerződést?
Az Elnök javasolja, hogy a 2013. szeptember 16-ai határozatot (110/2013 (IX.16.) sz.) egészítsék ki, a
nyertes pályázó nevének megnevezésével, az ETNA Kft.-vel.
Dr. Miliosz N. Visszamenőleg nem lehet dönteni, ezért kell kiegészíteni a szeptember 16-ai pályázatot.
Dr. Topuzidisz D. határozati javaslata: A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata
felhatalmazza az elnököt, hogy a testület elé terjesztett, korábban kiegészített tartalmú beruházási
szerződést az ETNA Kft.-vel aláírja.
Dr. Kalota Á. Volt egy közbeszerzési eljárás. A szerződéstervezet része volt a dokumentációnak. Arra
pályázott, hogy azt az egyet most alátudjuk írni. Semmi mást.
Dr. Topuzidisz D. Megerősíti a Kalota Ágnes által elhangzottakat.
Dr. Kalota Á. Úgy emlékszik, hogy volt egy közbeszerzései tanácsadó is akinek erről biztos van
javaslata, véleménye.
Bekiárisz Dimitrisz: Sajnos nem véletlen ez a vita, 2009 óta húzódik. Van egy nyertes pályázó, aki nem
vette azt a fáradtságot, hogy képviselje magát az ülésen. Most arról vitatkozunk, hogy melyik nyertes
pályázóval, kivel kössük meg a szerződést. Annyit igazán megtehetett volna a nyertes pályázó, hogy
idejön. Hallgassuk meg az Elnök urat, hogy milyen javaslattal él.

Elnök: Szavazásra teszi fel az a javaslatot, mely szerint a A Magyarországi Görögök Országos
Önkormányzata úgy határoz, hogy a 110/2013 (IX.26.) határozatát az alábbiak szerint javítja ki: A
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata megköti a szerződést a Börzsöny utcai ingatlanra
kiírt pályázat nyertesével az ETNA Kft.-vel

Megállapítja, hogy jelenlevő 17 képviselő közül 16 igen szavazatta és 1 nem szavazattal (Kukumdzi
Natasa) elfogadta a javaslatot.

117/2013 (X.17.) sz. határozata
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy határoz, hogy a 110/2013 (IX.26.)
határozatát az alábbiak szerint javítja ki: A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata
megköti a szerződést a Börzsöny utcai ingatlanra kiírt pályázat nyertesével az ETNA Kft.-vel

Elnök: Szavazásra teszi fel azt a javaslatot, mely szerint A Magyarországi Görögök Országos
Önkormányzata úgy határoz, hogy felhatalmazza az elnököt a testület elé beterjesztett beruházási
szerződés aláírására az ETNA Kft.-vel.

Megállapítja, hogy jelenlevő 17 képviselő közül 16 igen szavazatta és 1 nem szavazattal (Kukumdzi
Natasa) elfogadta a javaslatot.

118/2013 (X.17.) sz. határozata
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy határoz, hogy felhatalmazza az
elnököt a testület elé beterjesztett beruházási szerződés aláírására az ETNA Kft.-vel.

Az Elnök 18:45-kor berekeszti az ülést.

Budapest, 2013.10.21.

………………………………..
Elnök
hitelesítő

……………………………………
Bekiarisz Dimitrisz

………………………………………
Mandzurakisz Szarandisz

hitelesítő

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 17.
napján 19:00 órakor 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

Athanasziu Alexisz

Képviselő

Bekiárisz Dimitrisz

Képviselő

Cafaridu Polyxeni

Képviselő

Dr. Kalota Ágnes Mária

Képviselő

Dr. Miliosz Nikolett

Képviselő

Dr. Szalimka Nafszika

Képviselő

Dzindzisz Jorgosz

Képviselő

Kész Józsefné

Képviselő

Kukumtzi Natasa

Képviselő

Mandzurakisz Szarandisz

Képviselő

Németh Barbara Erzsébet

Képviselő

Nikolaidisz Nikosz

Képviselő

Ondok Lászlóné

Képviselő

Pancsosz Alexandra

Képviselő

Szopkóné Papakosztandisz Eleni

Képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Dr. Topuzidisz Dimitrisz megbízott hivatalvezető

Távol maradtak:
Mokalisz Mária Vasziliki
Kanaki Elena
Kaparelisz Szpirosz

Részt vevő vendégek:
Janakakisz Nóra, megbízott igazgató
Sztefopulosz Vaszilisz, megbízott igazgatóhelyettes
Kukuntdzisz Georgiosz, a Syllogos elnöke
Akritidu Szófia
Szimeonidisz Angelosz
Szamara Olga

19:00 órakor Cafaridu Polyxeni megérkezik

Elnök: Üdvözli a megjelenteket és 18 fővel megállapítja a határozatképességet.

Javasolja, hogy válasszanak jegyzőkönyvvezetőt és hitelesítőket. Az alábbi határozati javaslatot teszi:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Ikonomu Sophia személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. október 17-ei ülése jegyzőkönyv-vezetőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlevő képviselők 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.

119/2013 (X.17.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Ikonomu Sophia személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. október 17-ei rendkívüli ülése
jegyzőkönyv-vezetőjének.

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Bekiárisz Dimitrisz személyét javasolja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. október 17-ei ülése első számú jegyzőkönyvhitelesítőjének.

Elnök: Megállapítja, hogy a jelenlevő 18 képviselő 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta a javaslatot.

120/2013 (X.17.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Bekiárisz Dimitrisz személyét elfogadja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. október 17-ei első számú jegyzőkönyvhitelesítőjének.

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Mandzurakisz Szarandisz személyét javasolja a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. október 17-ei ülése második jegyzőkönyvhitelesítőjének.

Elnök: Megállapítja, hogy a jelenlevő 18 képviselő 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta a javaslatot.

121/2013 (X.17.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Mandzurakisz Szarandisz személyét
elfogadja a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2013. október 17-ei ülése
második jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Elnök: Javasolja a napirendi pontok sorrendjének megtárgyalását.

Szavazásra teszi fel a meghívóban kiküldött napirendi pontok sorrendjét.

Megállapítja, hogy a jelenlevő 18 képviselő 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.

1. A 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola intézményvezetői megbízása.

Előterjesztő: a MGOÖ elnöke
Előkészítésért felelős: Dr. Topuzidisz Dimitrisz
Előadó: Dr. Topuzidisz Dimitrisz
Külön meghívott: Janakakisz Nóra, Sztefopulosz Vaszilisz és a 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög
Nyelvoktató Iskola Tanári kara.

122/2013 (X.17.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata elfogadja a 2013. október 17-ei 19:00 órai
rendkívüli ülés napirendi pontjainak sorrendjét.

19:10 órakor Athanasziu Alexisz távozik.

1. A 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola intézményvezetői megbízása.

Szopkoné P. E. Ma (október 17-én 17:00 órakor) ülést tartott a Kulturális Bizottság, a jelenlevők
támogatták Janakakisz Nóra kinevezését.

Dr. Topuzidisz D. A 2013. szeptember 1-től hatályos jogszabályok alapján igazgatónak és
igazgatóhelyettesnek is csak határozott időtartamra és csak olyan személyt lehet kinevezni, aki
rendelkezik a törvény által előírt intézményvezetői képesítéssel. A MÁK nyilvántartásban
igazgatóhelyettesként van feltüntetve Janakakisz Nóra 2008 óta, és 2011. szeptember 9-től van
tanárként feltüntetve Sztefopulosz Vaszilisz. Mindkét pályázó (Kakukkné Dr. Partics Krisztina és
Janakakisz Nóra is) megfelelt volna a pályázati előírásoknak, ha vezetőképzői végzettségre nem lett
volna szükség. A mostani SzMSz alapján lehetőség nyílhat arra, hogy 2014. július 31-ig, tehát
határozott időre igazgatója legyen az iskolának egy olyan személy, aki nem felel meg minden
kritériumnak. A Kormányhivataltól kaptam egy megerősítést szóban, hogy ez így elfogadható, nem
jogszabályellenes.
Dr. Kalota Á. Az előző igazgató hivatalosan június 31-ig volt az iskola igazgatója. Innentől számítva
kéne az igazgatói pozíció betöltését folytonossá tenni. Tudtommal Nóra nem volt itthon a június utáni
időszakban sem.
Elnök: Létezik olyan, hogy passzív állomány. Tisztáztuk, hogy Nóra is ilyen státuszban volt.
Dr. Kalota Á. Fizetés nélküli szabadságon.
Elnök: Én sem kaptam fizetést 9 évig, de állományban voltam itt.
Dr. Kalota Á. Ez alatt az idő alatt nem lehet kinevezni valakit igazgatónak.
Elnök: Nem neveztünk ki senkit. A jogi képviselő elmondta, hogy Janakakisz Nóra nem júliusban lett
kinevezve, hanem 2008-ban. Az SzMSz kimondta hogyan kell eljárni, hogyha akadályoztatva van.
Elnök: Mi a megoldás?
Dr. Kalota Á. Nóra is akadályoztatva volt. Még nincs megoldás, szüneteltetni kell az iskola működését.
Sianos T. Én úgy tudom, hogy Vaszilisz nem is vállalja, hogy igazgatóhelyettes legyen. Egy iskolai
értekezleten erről nyilatkoztál.
Sztefopulosz V. Mit nem vállalok pontosan?
Sianos T. Az igazgatóhelyettesi teendőket.
Elnök: Előállt egy olyan helyzet, hogy az iskolát nem lehet bezárni. Mindkét intézményvezetői pályázat
érvényességét törölte a Hivatal, illetve nem támogatta.
Ondok L. Sztefopulosz Vaszilisz Mi alapján kapott igazgatóhelyettesi fizetést, ha nem volt meg neki a
kinevezése?
Dr. Topuzidisz D. Az ilyen jellegű problémákkal a pénzügyi osztály foglalkozik. Nálam jártasabb a Halasi
Márta az ilyen jellegű kérdésekben. Nem kell firtatni Sztefopulosz Vaszilisz pótlékait. Ha valamilyen
hiba történt volna az ő kifizetése kapcsán, és valamilyen kár érte volna az Önkormányzatot, mely

alapján vissza kell fizetni valamennyi összeget, azt közölni fogjuk a testülettel. Természetesen mindent
megteszünk annak érdekében, hogy ilyen mulasztásban vagy visszaélésben ne vegyünk részt. Amikor
Vaszilisz státuszának a kibővítéséről volt szó, akkor keletkezett egy olyan okirat, amely arról szólt, hogy
bízzuk meg a helyettesítéssel. Mikor Vaszilisz igazgatóhelyettes lett, már kérte a jogszabály a
határozott időtartamot.
Ondok L. Miért nem lett lepapírozva Vaszilisz igazgatóhelyettesi megbízása?
Elnök: Nálam van Sztefopulosz Vaszilisz megbízása, meg lehet nézni.
Dr. Kalota Á: Mivel nincs senkinek érvényes igazgatói kinevezése, írjunk ki újabb pályázatot.
Janakakisz N. Csak nekem van érvényes pályázatom. Határozatlan idejű vezetői kinevezést nem lehet
kiadni.
Dr. Szalimka N. Egy külföldön levő személy is el tudja látni az igazgatóhelyettesi teendőket.
Elnök: Az iskolának működnie kell, megtaláltuk azt a módot, hogy az iskolának görög anyanyelvű
tanára legyen. A testület döntse el, hogy maradjon-e egy görög nyelvet ismerő tanár vagy ne.
Dzindzisz J. Nórának van érvényes szerződése 2008-tól. De 2011-ben megváltozott a törvény
Janakakisz N. De akkor is érvényes a szerződésem, mert automatikusan átalakult a
törvénymódosítással.
Dzindzisz J. Megvan minden rendelkezésre álló papírja a Nórának?
Janakakisz N. Nem megbízási szerződéssel vagyok alkalmazva, hanem mint belsős egy megbízatással.
Nem pályázati úton kerültem az igazgatói posztra, nem megbízási szerződéssel, hanem megbízással.
Dr. Topuzidisz D. Induljunk ki abból, hogy mi a MÁK álláspontja: a következő pályázat
eredményhirdetéséig, de maximum július 11-ig adjanak felhatalmazást az igazgatói teendők
elvégzésére.
Cafaridu P. Visszamenőleg?
Dr. Topuzidisz D. Nem, legkésőbb július 31-ig el kell látni az igazgatói teendőket. Van ezt kiegészítő
javaslat?
Dzindzisz J. Milyen okból nem lett bejelentve a MÁK-ba Janakakisz Nóra?

19:43 órakor Dzindzisz Jorgosz távozik.

Németh B.* Nincs benned semmi alázat, pedig kiskapuval lettél igazgató.(Nórához)
Mandzurakisz Sz. Törvényileg meg kell oldani a problémát, ha Vaszilisz kinevezése nem jó, akkor hogy
lehet igazgatóhelyettes? Az iskolát működtetni kell. Ha nincs együttműködés és alkalmazkodás, el kell
gondolkodni, mi legyen az iskolával.

Németh B. Ha Nóra eddig igazgatóhelyettes volt, akkor továbbra is legyen az.
Cafaridu P. A hibát az Önkormányzat elnöke vétette a pályázat kiírásakor.
Dr. Miliosz N. Szeptember 1-től megoldást kell találni az igazgatói posztra. Ha Vaszilisz nem lehet
igazgatóhelyettes, akkor Nóra sem lehet igazgató.

Janakakisz N. Ezért leszek csak ideiglenesen igazgató (egy évre) ennyi haladékot ad a törvény.
Szakmaiságról is lehet beszélni, utánam lehet akárki az igazgató.

20:00 órakor Cafaridou Polyxeni távozik.

Elnök: Szavazásra teszi fel az alábbi előterjesztést: A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata
a 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola igazgatói teendőinek ellátásával Janakakisz Nóra
igazgatóhelyettest bízza meg. Megbízatása határozott ideig, a legközelebbi intézményvezetői pályázat
eredményhirdetéséig, de legkésőbb 2014. július 31-ig szól.

Megállapítja, hogy a jelenlevő 15 képviselő 13 igen szavazattal, és 2 tartózkodással elfogadta a
javaslatot.

123/2013 (X.17.) sz. határozata

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata a 12 Évfolyamos Görög Nyelvoktató Iskola
igazgatói teendőinek ellátásával Janakakisz Nóra igazgatóhelyettest bízza meg. Megbízatása
határozott ideig, a legközelebbi intézményvezetői pályázat eredményhirdetéséig, de legkésőbb
2014. július 31-ig szól.

Budapest, 2013.10.28.
………………………………..
Elnök

……………………………………
Bekiárisz Dimitrisz

………………………………………
Mandzurakisz Szarandisz

* (4. oldal) Németh B. Személy szerint én azért nem szavaztam rád, mert nincs benned semmi alázat,
aki emberekkel, gyermekekkel foglalkozik, annak több alázatott kéne gyakorolnia.(Nórához)

Jegyzőkönyv

Készült a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságának
2013. október 30. napján 16:30 órakor tartott ülésén az Önkormányzat hivatalos helyiségében (1054
Budapest, Vécsey u. 5.) megtartott nyílt ülésén.

A 2014. évi kulturális pályázati programok megtárgyalása, valamint az EPER program használata. 8
rendezvényre szavaztunk a 2014-es évre.
– 2014. január 19. Theofania Vaszilopita vágás
Javaslat: Estia Étterem
Fellépő: (Sarantis Mandzurakis és Kollátosz Jorgosz zenél) + büfé, Esztia Étterem, Actor hotel, Helia
Hotel (helyszín)
– 2014. április 20. Húsvét
Javaslat: Görögség Háza kertjében (nem az építkezési területen)
Fellépő: Palio Buzuki
– 2014. május 24. Kosztandinosz és Eleni megünneplés
Javaslat: Beloiannisz falu (helyszín)
Fellépő: Taverna zenekar
– 2014. június 13. Tanévzáró
Javaslat: Dagály utcai Művelődésiház (hagyományos rendezvény helyszínként)

Fellépő: Gavrilios zenél + büfé
– 2014. október 25. OXI Görög Nemzeti Ünnep
Javaslat: RAM vagy József Attila Művelődésiház (helyszín)
táncház: Sarantis Mandrzurakis, Mydros együttes
– 2014. november 15. Politechnio
Javaslat: Dagály utcai Művelődésiház (helyszín)
Fellépő: tárgyalás alatt
– 2014. november 29. Szépkorúak Óévbúcsúztatója
Javaslat: Gyradiko Estia (helyszín)
Fellépő: Gavrillos
– 2014. Neaniki Szkini (folyamatban van a tárgyalása)

Az ülést berekesztette a Kulturális Bizottság elnöke 18:20-kor.

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november
21-én. 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

Dr. Szalimka Nafszika

Képviselő

Kész Józsefné

Képviselő

Kukumtzi Natasa

Képviselő

Nikolaidisz Nikosz

Képviselő

Pancsosz Alexandra

Képviselő

Papakosztandisz Eleni

Képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Dr. Topuzidisz Dimitrisz mb. hivatalvezető

Távol maradtak:
Atanasziu Alexisz
Cafaridu Polxeni
Dr. Kalota Ágnes
Dr. Miliosz Nikolett
Dzindzisz Jorgosz
Kanaki Elena
Kaparelisz Szpirosz
Mandzurakisz Szarandisz
Mokalisz Mária Vasziliki
Németh Barbara Erzsébet
Ondok Lászlóné

Részt vevő vendégek:

Dzovairi Polyxeni

Elnök: Bejelenti, hogy az ülésen 10 fő jelent meg, nem határozatképesek, és a 18 órára meghirdetett
ülést 18,32-kor bezárja. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy egy később meghatározott időpontban
rendkívüli ülést hív össze ugyanezekkel a napirendi pontokkal.

Budapest, 2013. november 28.

Koranisz Laokratisz
Elnök

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november
28-án 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

Dr. Szalimka Nafszika

Képviselő

Kaparelisz Szpirosz

Képviselő

Mandzurakisz Szarandisz

Képviselő

Nikolaidisz Nikosz

Képviselő

Papakosztandisz Eleni

Képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Dr. Topuzidisz Dimitrisz mb. hivatalvezető

Távol maradtak:
Atanasziu Alexisz
Dr. Kalota Ágnes
Dr. Miliosz Nikolett
Dzindzisz Jorgosz
Kanaki Elena
Kész Jószefné
Kukumtzi Natasa
Mokalisz Mária Vasziliki
Németh Barbara Erzsébet
Ondok Lászlóné
Pancsosz Alexandra

Részt vevő vendégek:
Dzovairi Polyxeni
Kukumtzisz Jorgosz

Elnök: Bejelenti, hogy az ülésen 10 fő jelent meg, nem határozatképesek, és a 18 órára meghirdetett
ülést 18,45-kor bezárja. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy egy később meghatározott időpontban
rendkívüli ülést hív össze ugyanezekkel a napirendi pontokkal.

Budapest, 2013. december 7.

Koranisz Laokratisz
Elnök

