
2021 ÉVI HATÁROZATOK 

 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Elnöke 1/2021. (II.15.) határozata 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke - a nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben  és a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot: Tudomásul veszem 
Diamantopoulosné dr. Kenyeres Gabriella köztisztviselői jogviszonyról való lemondását, és a 
hivatalvezetői tisztség betöltésére a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak elnöki 
hatáskörben pályázatot írok ki a melléklet szerinti tartalommal.  

 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Elnöke 2/2021. (II.15.) határozata 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke - a  nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben  és a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot: 
Megállapítom, hogy a Nikosz Beloiannisz Művelődési Ház és Könyvtár élére kiírt pályázatra 1 db 
pályázat érkezett be ezért, az érvényes és eredményes. 

 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Elnöke 3/2021. (II.15.) 
határozataMagyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke - a  nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben  és a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot:A 
Nikosz Beloiannisz Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjének Csonka Krisztina Ágnest 
nevezem ki. Kinevezése 2021. március 1. napjától három hónap próbaidő kikötésével határozatlan időre 
szól.  

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Elnöke 4/202. (II.17.) határozata 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke - a nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben  és a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot:A Nikosz Beloiannisz 
Általános Iskola és Óvoda részére engedélyezem további egy óvónői álláshely betöltését az 
Intézményvezető által 2021. február 16-án az Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzatához, mint fenntartóhoz benyújtott kérelmében foglaltak alapján.  

 

 

 



Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Elnöke 5/2021. (III.10.) 
határozataMagyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke - a  nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben  és a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot:A 2021. 
évi PRO CULTURA MINORITATUM HUNGARIAE díjra a Kulturális és Sport Bizottság 
javaslatára és a Képviselők véleményét figyelembe véve Stefanidu Janulát jelölöm.  

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Elnöke 6/2021. (III.12.) határozata 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke - a nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben  és a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot: Elfogadom a 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának 2021. évi Közbeszerzési Tervét a melléklet 
szerinti tartalommal.  

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Elnöke 7/2021. (III.12.) 
határozataMagyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke - a  nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben  és a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot: 
Elfogadom a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának 2021. évi elemi költségvetését 
a melléklet szerinti tartalommal és az alábbi főösszegekkel. 

Költségvetés támogatási bevételek:  39.176.000 Ft 

Saját bevétel:    8.984.000 Ft 

Bevételek összesen:    48.160.000 Ft 

Kiadások összesen:   48.160.000 Ft 

 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Elnöke 8/2021. (III.12.) határozataű 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke - a  nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben  és a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 

foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot: Elfogadom a 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Hivatala 2021. évi elemi költségvetését a 

melléklet szerinti tartalommal és az alábbi főösszegekkel. 

Költségvetés támogatási bevételek:  45.924.000 Ft 

Kiadások összesen:   45.924.000 Ft 

 

 



Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Elnöke 9/2021. (III.12.) határozata 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke - a  nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben  és a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot: Elfogadom a 
Görög Intézet 2021. évi elemi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal és az alábbi 
főösszegekkel. 

Költségvetés támogatási bevételek:  22.230.000 Ft 

Saját bevétel:    3.250.000 Ft 

Bevételek Összesen:    25.480.000 Ft 

Kiadások összesen:   25.480.000 Ft 

 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Elnöke 10/2021. (III.12.) határozata 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke - a  nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben  és a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot: Elfogadom a 
Nikosz Beloiannisz Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi elemi költségvetését a melléklet 
szerinti tartalommal és az alábbi főösszegekkel. 

Költségvetés támogatási bevételek:  16.870.000 Ft 

Kiadások összesen:   16.870.000 Ft 

 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Elnöke 11/2021. (III.12.) határozata 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke - a  nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben  és a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot: Elfogadom a 
Manolisz Glezosz 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola 2021. évi elemi 
költségvetését a melléklet szerinti tartalommal és az alábbi főösszegekkel. 

Költségvetés támogatási bevételek:  95.400.000 Ft 

Kiadások összesen:   95.400.000 Ft 

 

 

 

 



Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Elnöke 12/2021. (III.12.) határozata 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke - a  nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben  és a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot: Elfogadom a 
Nikosz Beloiannisz Általános Iskola és Óvoda 2021. évi elemi költségvetését a melléklet szerinti 
tartalommal és az alábbi főösszegekkel. 

Költségvetés támogatási bevételek:  130.800.000 Ft 

Saját bevétel:    7.240.000 Ft 

Bevételek összesen:   138.040.000 Ft 

Kiadások összesen:   138.040.000 Ft 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Elnöke 13/2021. (III.23.) határozata 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke - a nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot: A Magyarországi 
Görögök Országos Önkormányzatának Hivatala élére kiírt hivatalvezetői pályázatot 
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítom.  

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Elnöke 14/2021. (III.23.) határozata 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke - a  nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben  és a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot: A hivatalvezetői 
feladatok ellátásával ideiglenesen Fotiadisz Szavvaszt bízom meg. Megbízatása 2021. március 23. 
napjától a kinevezett Hivatalvezető első munkanapját megelőző napig, de legkésőbb 2021. április 
30. napjáig szól.  

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Elnöke 15/2021. (III.30.) határozata 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke - a  nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben  és a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot: A Magyarországi 
Görögök Országos Önkormányzatának Hivatala Hivatalvezetőjének Dr. Rozmis Ildikót 
választom meg. Kinevezése 2021. május 1. napjától három hónap próbaidővel határozatlan időre 
szól.  

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Elnöke 16/2021. (III.30.) határozata 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke - a  nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben  és a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot: Tudomásul veszem 
Szidiropulosz László a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának képviselői 
tisztségéről való lemondását.  



Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Elnöke 17/2021. (V. 28.) számú határozata 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke - a  nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben  és a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot: A Magyarországi 
Görögök Országos Önkormányzata fenntartásában lévő Nikosz Beloiannisz Általános Iskola és 
Óvoda 2021. szeptember 1-jei hatállyal a 1054 Budapest, Vécsey u. 5. szám alatt kiegészítő 
nemzetiségi óvodai nevelés feladatellátási helyként, tagintézménnyel bővül. 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Elnöke 18/2021. (V. 28.) számú határozata 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke - a  nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben  és a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot: A kiegészítő 
nemzetiségi óvodai nevelés alapfeladat bevezetésére tekintettel a köznevelési intézmény 
megnevezése változik. 2021. szeptember 1-jei hatállyal a Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzata fenntartásában lévő Nikosz Beloiannisz Általános Iskola és Óvoda elnevezése: 

Nikosz Beloiannisz Általános Iskola, Óvoda és Kiegészítő Nemzetiségi Óvoda 

- idegennyelvű elnevezése: Δημοτικό Σχολείο, Νηπιαγωγείο και Συμπληρωματικό 
Νηπιαγωγείο Νίκος Μπελογιάννης 

-  
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Elnöke 19/2021. (V.31.) határozata 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke - a  nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben  és a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot:Elfogadom a 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának 2020. évi költségvetési beszámolóját a 
melléklet szerinti tartalommal, az alábbi főszámmal: 

- mérleg főösszege: 761,046,160 Ft 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Elnöke 20/2021. (V.31.) határozata 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke - a  nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben  és a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot: Elfogadom a 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának 2020. évi zárszámadását a melléklet 
szerinti tartalommal, az alábbi főszámmal: 

- teljesített bevételek:  516,186,856 Ft 
- teljesített kiadások:  379,740,215 Ft 

 

 

 



Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Elnöke 21/2021. (V.31.) határozata 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke - a  nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben  és a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot: Elfogadom a 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának 2020. évi maradványát a melléklet 
szerinti tartalommal, az alábbi főszámmal: 

- 2020 évi maradvány:  136,446,641 Ft 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Elnöke 22/2021. (V.31.) határozata 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke - a  nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben  és a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot: Elfogadom a 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Hivatala 2020. évi költségvetési 
beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal, az alábbi főszámmal: 

- mérleg főösszeg:  893,002 Ft 

 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Elnöke 23/2021. (V.31.) határozata 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke - a  nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben  és a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot: Elfogadom a 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Hivatala 2020. évi költségvetési 
zárszámadását a melléklet szerinti tartalommal, az alábbi főszámmal: 

- teljesített bevételek  46,023,707 Ft  
- teljesített kiadások  46,012,241 Ft   

 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Elnöke 24/2021. (V.31.) határozata 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke - a  nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben  és a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot: Elfogadom a 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Hivatala 2020. évi maradványát a 
melléklet szerinti tartalommal, az alábbi főszámmal: 

- tárgy évi maradvány         11,466 Ft  
 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Elnöke 25/2021. (V.31.) határozata 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke - a  nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben  és a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot: Elfogadom a 



Manolisz Glezosz 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola 2020. évi költségvetési 
beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal, az alábbi főszámmal: 

- mérleg főösszeg          29,720,727 Ft   
 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Elnöke 26/2021. (V.31.) határozata 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke - a  nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben  és a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot: Elfogadom a 
Manolisz Glezosz 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola 2020. évi költségvetési 
zárszámadását a melléklet szerinti tartalommal, az alábbi főszámmal: 

- teljesített bevételek  119,880,305 Ft  
- teljesített kiadások  106,968,210 Ft   

 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Elnöke 27/2021. (V.31.) határozata 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke - a  nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben  és a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot: Elfogadom a 
Manolisz Glezosz 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola 2020. évi költségvetési 
maradványát melléklet szerinti tartalommal, az alábbi főszámmal: 

- tárgy évi maradvány         12,912,095 Ft  
 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Elnöke 28/2021. (V.31.) határozata 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke - a  nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben  és a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot: Elfogadom a 
Nikosz Beloiannisz Általános Iskola és Óvoda 2020. évi költségvetési beszámolóját a melléklet 
szerinti tartalommal, az alábbi főszámmal: 

- mérleg főösszeg          16,127,364 Ft   
 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Elnöke 29/2021. (V.31.) határozata 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke - a  nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben  és a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot: Elfogadom a 
Nikosz Beloiannisz Általános Iskola és Óvoda 2020. évi költségvetési zárszámadását a melléklet 
szerinti tartalommal, az alábbi főszámmal: 

- teljesített bevételek  140,611,609 Ft  
- teljesített kiadások  127,128,849 Ft   



 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Elnöke 30/2021. (V.31.) határozata 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke - a  nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben  és a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot: Elfogadom a 
Nikosz Beloiannisz Általános Iskola és Óvoda 2020. évi maradványát a melléklet szerinti 
tartalommal, az alábbi főszámmal: 

- tárgy évi maradvány    13,482,760 Ft  
 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Elnöke 31/2021. (V.31.) határozata 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke - a  nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben  és a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot: Elfogadom a 
Nikosz Beloiannisz Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetési beszámolóját a melléklet 
szerinti tartalommal, az alábbi főszámmal: 

- mérleg főösszeg          2,916,326 Ft   
 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Elnöke 32/2021. (V.31.) határozata 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke - a  nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben  és a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot: Elfogadom a 
Nikosz Beloiannisz Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetési zárszámadását a 
melléklet szerinti tartalommal, az alábbi főszámmal: 

- teljesített bevételek  10,979,083 Ft  
- teljesített kiadások  10,709,637 Ft   

 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Elnöke 33/2021. (V.31.) határozata 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke - a  nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben  és a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot: Elfogadom a 
Nikosz Beloiannisz Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi maradványát melléklet szerinti 
tartalommal, az alábbi főszámmal: 

- tárgy évi maradvány        269,446 Ft  
 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Elnöke 34/2021. (V.31.) határozata 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke - a  nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben  és a katasztrófavédelemről és a hozzá 



kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot: Elfogadom a 
Görög Intézet 2020. évi költségvetési beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal, az alábbi 
főszámmal: 

- mérleg főösszege     18,485,708 Ft 
 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Elnöke 35/2021. (V.31.) határozata 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke - a  nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben  és a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot: Elfogadom a 
Görög Intézet 2020. évi költségvetési zárszámadását a melléklet szerinti tartalommal, az alábbi 
főszámmal: 

- teljesített költségvetési bevételek   39,149,202 Ft 
- teljesített költségvetési kiadások   35,918,832 Ft 

 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Elnöke 36/2021. (V.31.) határozata 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke - a  nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben  és a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot:Elfogadom a Görög 
Intézet 2020. évi maradványát a melléklet szerinti tartalommal, az alábbi főszámmal: 

- 2020 évi költségvetési maradvány   3,230,370 Ft 
 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Elnöke 37/2021. (VI.1.) határozata 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke - a nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot: A Magyarországi 
Görögök Országos Önkormányzata költségvetéséből irányítószervi támogatásként bruttó 
600.000 Ft, azaz hatszázezer forint átirányításra kerül a Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzatának Hivatala költségvetésébe az általános munkaterheket jelentősen meghaladó 
feladatokból eredő többletkiadások finanszírozására. 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Elnöke 38/2021. (VI.4.) határozata 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke - a  nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben  és a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot: A Magyarországi 
Görögök Országos Önkormányzatának 2021. évi I. (január-május) előirányzat módosítását és 
átcsoportosítását az előterjesztett melléklet és a szöveges indoklás szerinti tartalommal 
elfogadom. 



Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Elnöke 39/2021. (VI.4.) határozata 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke - a  nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben  és a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot: A Magyarországi 
Görögök Országos Önkormányzata Hivatalának 2021. évi I. (január-május) előirányzat 
módosítását és átcsoportosítását az előterjesztett melléklet és a szöveges indoklás szerinti 
tartalommal elfogadom.  

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Elnöke 40/2021. (VI.4.) határozata 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke - a  nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben  és a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot: A Görög Intézet 
2021. évi I. (január-május) előirányzat módosítását és átcsoportosítását az előterjesztett 
melléklet és a szöveges indoklása szerinti tartalommal elfogadom. 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Elnöke 41/2021. (VI.4.) határozata 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke - a nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot: A Nikosz 
Beloiannisz Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi I. (január-május) előirányzat módosítást és 
átcsoportosítást az előterjesztett melléklet és a szöveges indoklás szerinti tartalommal 
elfogadom. 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Elnöke 42/2021. (VI.4.) határozata 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke - a nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot: A Manolisz 
Glezosz 12. Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola 2021. évi I. (január-május) 
előirányzat módosítását és átcsoportosítását az előterjesztett melléklet és a szöveges indoklás 
szerinti tartalommal elfogadom. 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Elnöke 43/2021. (VI.4.) határozata 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke - a nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot: A Nikosz 
Beloiannisz Általános Iskola, Óvoda és Kiegészítő Nemzetiségi Óvoda 2021. évi I. (január-május) 
előirányzat módosítását és átcsoportosítását az előterjesztett melléklet és a szöveges indoklás 
szerinti tartalommal elfogadom. 

 

 



44/2021. (VII.06.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése 12 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy jelen közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének Thomou Zoit 
választja meg. 
 

45/2021. (VII.06.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése 11 igen, 0 nem és 1 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy jelen közgyűlés második jegyzőkönyvvezetőjének 
Thomou Annát választja meg. 
 

46/2021. (VII.06.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése 10 igen, 1 nem és 1 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy jelen közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének  
Moumoulidis Ioannist választja meg. 
 

47/2021. (VII.06.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése 8 igen, 4 nem és 0 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy elfogadja a meghívóban kiküldött napirendi 
pontokat.  
 
48/2021. (VII.06.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése 8 igen, 4 nem és 0 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy meghívóban kiküldött napirendi pontokat az alábbi 
sorrendben fogadja el: 

1. A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Munkatervének elfogadása 
 

2. A 2022. évi országgyűlési választást érintően az országos nemzetiségi lista 
összeállításának eljárásrendje 
 

3. A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatának 38. § (1) szakasza jogszabályváltozásnak megfelelő módosítása 
 

4. A Pénzügyi, Beruházási és Vagyonkezelői Bizottság működése  
 

5. A Görögség Háza felújítása projekt keretében a kivitelezési munkák koordinációjára és 
felügyeletére megbízandó szervezet/személy szükségességéről, és kiválasztásának 
menetéről való döntés     
 

6. A Görögség Háza felújítása projekt keretében a kivitelezési munkák tervdokumentáció 
szerinti és biztonságos megvalósításának felügyeletére a jogszabályokban kötelezően 
előírt műszaki ellenőri feladatokra alkalmas személy/szervezet kiválasztásának 
menetéről való döntés     
 

7. A Görög Kultúra Háza Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban a Magyarországi 
Görögök Kulturális Egyesület meglévő tulajdonrészének megvásárlása 

 
 

 



Módosító javaslat: 
49/2021. (VII.06.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Közgyűlése 5 igen, 8 nem és 0 
tartózkodás szavazattal, úgy határoz, hogy nem támogatja az alábbi határozati javaslatot:  
Annak kései benyújtása miatt, illetve a képviselőkkel való egyeztetés hiánya miatt jelenlegi 
formájában nem fogadja el a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának elnöke 
által beterjesztett 2021. évi munkatervet.   
 

Eredeti előterjesztési javaslat:  
50/2021. (VII.06.) számú MGOÖ határozat  
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Közgyűlése 8 igen, 5 nem és 0 
tartózkodás szavazattal, úgy határoz, hogy elfogadja a Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzata 2021. évi munkatervét, a megismert – előterjesztés szerinti – tartalommal.  
 

51/2021. (VII.06.) számú MGOÖ határozat  
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Közgyűlése 5 igen, 8 nem és 0 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy nem támogatja az alábbi határozati javaslatot:  
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Közgyűlése megismerte a 2022. évi 
országgyűlési választásokra összeállított nemzetiségi lista állításának eljárásrendjét és ütemtervét, 
ám azt a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, valamint a választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. törvény szellemével ellentétesnek tartja, de felmerül az ütközés 
Magyarország Alaptörvényével is, ezért azt nem támogatja.   
 

52/2021. (VII.06.) számú MGOÖ határozat  
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése 5 igen, 8 nem és 0 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy nem támogatja az alábbi határozati javaslatot: 
A 2022. évi országgyűlési választásokkal kapcsolatban az MGOÖ által állítandó szószólói lista 
döntését a hatályos törvényeknek megfelelően a Közgyűlés saját hatáskörében tartaná azzal, hogy 
a Közgyűlés döntése meghozatalánál mérlegeli a magyarországi görög társadalmi szervezetek és 
a görög közösség társadalmi szervezetekhez nem tartozó tagjainak véleményét is.   
 

53/2021. (VII.06.) számú MGOÖ határozat  
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlése 8 igen, 5 nem 0 tartózkodás 
szavazattal úgy határoz, hogy elfogadja a megismert 2022. évi országgyűlési választásokra 
összeállítandó nemzetiségi lista kialakításának – előterjesztés szerinti –   eljárásrendjét és 
ütemtervét. Jóváhagyja a 2022. évi nemzetiségi lista kialakítására kidolgozott – előterjesztés 
szerinti – eljárásrendet, és az arra vonatkozó ütemtervet, egyúttal az MGOÖ Közgyűlése a 
nemzetiségi lista eljárásrendjének adminisztrációs feladatai lebonyolítására felhatalmazást ad az 
országos nemzetiségi önkormányzat elnökének. 
 

54/2021. (VII.06.) számú MGOÖ határozat  
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Közgyűlése 3 igen, 8 nem, 2 tartózkodás 
szavazattal úgy határoz, hogy nem támogatja az alábbi határozati javaslatot:  



A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Közgyűlése elutasítja a Magyarországi 
Görögök Országos Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 38. § (1) bekezdés 
szerinti módosítását.  
 

55/2021. (VII.06.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Közgyűlése 3 igen, 8 nem, 2 tartózkodás 
szavazattal úgy határoz, hogy nem támogatja az alábbi határozati javaslatot:  
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarországi Görögök 
Országos Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 38. § (1) bekezdését döntésével 
akként módosítja, hogy a Pénzügyi, Beruházási és Vagyonkezelési Bizottság a fent megjelölt 
hatállyal három fővel működjön, mely három tagból két tag az orzságos nemzetiségi 
önkormányzat képviselője, további egy tag külsős tagként vesz részt a bizottság működésében.  
 

56/2021. (VII.06.) számú MGOÖ határozat  
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlése 11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
szavazattal úgy határoz, hogy jóváhagyja a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 
Szervezeti és Működési Szabályzatának 38. § (1) bekezdésének előterjesztés szerinti módosítását, 
azaz, hogy az SZMSZ hivatkozott szakasza helyére a következő szövegezés kerüljön: „Az öttagú 
Pénzügyi, Beruházási és Vagyonkezelési Bizottság tagjai közül legalább két tag az országos 
nemzetiségi önkormányzat képviselője. Jóváhagyja továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzat 
37. § (5) bekezdésének előterjesztés szerinti módosítását, azaz, hogy az SZMSZ hivatkozott 
szakaszából a következő szövegezés törlésre kerüljön: „A háromnál több tagú bizottság elnökét és 
tagjainak több, mint a felét a képviselők közül kell választani.”  
 

57/2021(VII.06.) sz. MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Közgyűlése 12 igen 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy tudomásul veszi Moumoulidis Ioannis lemondását a 
Pénzügyi, Beruházási és Vagyonkezelési Bizottság elnöki tisztségéről és tagságáról.  

 

58/2021(VII.06.) sz. MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Közgyűlése 10 igen 3 nem és 0 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy a Pénzügyi, Beruházási és Vagyonkezelési Bizottság 
megüresedett tagságára elfogadja Dr. Kosztopulosz Andreasz jelölését.  

 

59/2021(VII.06.) sz. MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Közgyűlése 10 igen 1 nem és 2 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy a Pénzügyi Beruházási és Vagyonkezelési Bizottság 
megüresedett tagságára elfogadja Hadzijanisz Hrisztosz jelölését.  

 

60/2021(VII.06.) sz. MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Közgyűlése 4 igen 5 nem és 4 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy a Pénzügyi Beruházási és Vagyonkezelési Bizottság 
megüresedett tagságára elfogadja Kukumzisz György jelölését.  



Az elnök megállapítja, hogy a Pénzügyi Beruházási és Vagyonkezelési Bizottság két új tagja Dr. 
Kosztopulosz Andreász és Hadzijanisz Hrisztosz 

61/2021(VII.06.) sz. MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Közgyűlése 11 igen 1 nem és 1 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy megerősíti Tsaroucha Christina lemondását a 
Pénzügyi, Beruházási és Vagyonkezelési Bizottsági tagságáról.  

62/2021(VII.06.) sz. MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Közgyűlése 4 igen 8 nem és 1 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy Papalexisz Kosztasz Pénzügyi Beruházási és 
Vagyonkezelési Bizottsági tagságát megszűnteti.  

63/2021(VII.06.) sz. MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Közgyűlése 4 igen 8 nem és 1 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy Dr. Walterné Zguralisz Vasziliki Pénzügyi 
Beruházási és Vagyonkezelési Bizottsági tagságát megszűnteti.  

64/2021(VII.06.) sz. MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Közgyűlése 10 igen 2 nem és 1 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy elfogadja Tsaroucha Christina lemondását és egyúttal 
megerősíti Papalexisz Kosztasz Pénzügyi Beruházási és Vagyonkezelési Bizottsági tagságát.  

65/2021(VII.06.) sz. MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Közgyűlése 10 igen 2 nem és 1 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy elfogadja Papalexisz Kosztasz Pénzügyi Beruházási és 
Vagyonkezelési Bizottsági tagságát.  

66/2021(VII.06.) sz. MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Közgyűlése 9 igen 3 nem és 1 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy elfogadja dr. Hagya Szabolcs Pénzügyi Beruházási és 
Vagyonkezelési Bizottsági tagságát.  

67/2021(VII.06.) sz. MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Közgyűlése 8 igen 4 nem és 1 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy elfogadja dr. Walterné Zguralisz Vasziliki Pénzügyi 
Beruházási és Vagyonkezelési Bizottsági tagságát.  

68/2021(VII.06.) sz. MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Közgyűlése 11 igen 1 nem és 0 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy a Pénzügyi Beruházási és Vagyonkezelési Bizottság 
elnökének Hatzijanisz Hrisztoszt választja meg.  

69/2021(VII.06.) sz. MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Közgyűlése 9 igen 2 nem és 0 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy a Görögség Háza koordinációjához és felügyeletéhez 
szükséges a megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal bíró személy vagy szervezet megbízása. 

70/2021(VII.06.) sz. MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Közgyűlése 12 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy a Görögség Háza felújítási projekt kivitelezési 
munkálatainak koordinációjához és felügyeletéhez szükséges, a megfelelő szakértelemmel és 
tapasztalattal bíró személy vagy szervezet kiválasztása. A megfelelő személy/szervezet 
kiválasztása és megbízása a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlésének 
saját hatáskörében marad, és mérlegeli a Pénzügyi, Beruházási és Vagyonkezelési Bizottság 
előterjesztését.  



71/2021(VII.06.) sz. MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Közgyűlése 11 igen 0 nem és 1 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy kötelezi a PBVB-t, hogy az előterjesztés szerinti 
határidőig a legmegfelelőbb személy vagy szervezet kiválasztásához elkészített előterjesztésben a 
kiválasztott személy vagy szervezet működéséhez szükséges, az adott költségvetési kereten belül 
a legoptimálisabb költségvetést, és az ahhoz tartozó költségvetési sarokszámokat is határozza 
meg, és tárja azt a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Közgyűlése elé. 

72/2021(VII.06.) sz. MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Közgyűlése 12 igen 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy a Görögség Háza felújítási projekt kivitelezési 
munkálatait érintően az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában a jogszerűség 
elősegítésére és ellenőrzésére, továbbá a hatósági előírásokban, szabványokban, szerződésekben, 
és a tervdokumentációban, valamint a kivitelezési dokumentációban foglaltak betartására 
műszaki ellenőrt bíz meg. A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlése a 
műszaki ellenőr kiválasztását saját hatáskörben tartja.  

73/2021(VII.06.) sz. MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Közgyűlése 12 igen 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy Görögség Háza felújítási projekt kivitelezési 
munkálatait érintően a műszaki ellenőr kiválasztásának tárgyában meghozott döntésénél a 
Közgyűlés mérlegeli a Pénzügyi, Beruházási és Vagyonkezelési Bizottság előterjesztését. 

74/2021(VII.06.) sz. MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Közgyűlése 11 igen 0 nem és 1 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy kötelezi a PBVB-t, hogy az előterjesztés szerinti 
határidőig elkészített előterjesztésben a kiválasztott személy vagy szervezet működéséhez 
szükséges, az adott költségvetési kereten belül a legoptimálisabb költségvetést, és az ahhoz 
tartozó költségvetési sarokszámokat is határozza meg, és tárja azt a Magyarországi Görögök 
Országos Önkormányzatának Közgyűlése elé. 
 
75/2021(VII.06.) sz. MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Közgyűlése 10 igen 1 nem és 1 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy felhatalmazza a Pénzügyi Beruházási és 
Vagyonkezelési Bizottságot, hogy a Görögség Háza Közhasznú Nonprofit Kft adásvételét 
előkészítse költségvetési forrás megjelölésével, és azt tárja a Közgyűlés elé legkésőbb 2021. 
augusztus 31. napjáig.  

76/2021. (IX.09.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése 12 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy jelen közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének Thomou Zoit 
választja meg. 
 
77/2021. (IX.09.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése 11 igen, 0 nem és 1 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy jelen közgyűlés egyik jegyzőkönyv-hitelesítőjének 
Kész Józsefné választja meg. 
 
78/2021. (IX.09.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése 9 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 



79/2021. (IX.09.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése 9 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy elfogadja a napirendi pontokat a meghívóban 
szereplő sorrendben.  
 
80/2021. (IX.09.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése 9 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal megismerte a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának 
Hivatal 2020. évi beszámolóját és a megismert előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja azt.  
 
81/2021. (IX.09.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése 8 igen, 0 nem és 1 
tartózkodás szavazattal megismerte a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának 
fenntartásában működő Manolisz Glezosz 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola 
2020-2021. tanévre vonatkozó beszámolóját és a megismert előterjesztés 1. melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja azt.  
 
82/2021. (IX.09.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése 8 igen, 0 nem és 1 
tartózkodás szavazattal megismerte a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának 
fenntartásában működő Nikosz Beloiannisz Általános Iskola és Óvoda 2020-2021. tanévre 
vonatkozó beszámolóját és a megismert előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja 
azt.  
 
83/2021. (IX.09.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése 8 igen, 0 nem és 1 
tartózkodás szavazattal megismerte a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának 
2021. VI.-VII. havi II. előirányzatmódosítását és átcsoportosítását és a megismert előterjesztés 
szerinti 1. melléklet és a szöveges indoklás szerinti tartalommal elfogadja azt.  
 
84/2021. (IX.09.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése 8 igen, 0 nem és 1 
tartózkodás szavazattal megismerte a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának 
Hivatala 2021. VI.-VII. havi II. előirányzatmódosítását és átcsoportosítását és a megismert 
előterjesztés szerinti 2. melléklet és a szöveges indoklás szerinti tartalommal elfogadja azt.  
 
85/2021. (IX.09.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése 8 igen, 0 nem és 1 
tartózkodás szavazattal megismerte a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának 
fenntartása alatt működő Görög Intézet 2021. VI.-VII. havi II. előirányzatmódosítását és 
átcsoportosítását és a megismert előterjesztés szerinti 3. melléklet és a szöveges indoklás szerinti 
tartalommal elfogadja azt.  
 
 
 
 
 



86/2021. (IX.09.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése 8 igen, 0 nem és 1 
tartózkodás szavazattal megismerte a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának 
fenntartása alatt működő Nikosz Beloiannisz Művelődési Ház és Könyvtár  2021. VI.-VII. havi 
II. előirányzatmódosítását és átcsoportosítását és a megismert előterjesztés szerinti 4. melléklet 
és a szöveges indoklás szerinti tartalommal elfogadja azt.  
 
87/2021. (IX.09.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése 8 igen, 0 nem és 1 
tartózkodás szavazattal megismerte a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának 
fenntartása alatt működő Manolisz Glezosz 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola 
2021. VI.-VII. havi II. előirányzatmódosítását és átcsoportosítását és a megismert előterjesztés 
szerinti 5. melléklet és a szöveges indoklás szerinti tartalommal elfogadja azt.  
 
88/2021. (IX.09.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése 8 igen, 0 nem és 1 
tartózkodás szavazattal megismerte a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának 
fenntartása alatt működő Nikosz Beloiannisz Általános Iskola és Óvoda 2021. VI.-VII. havi II. 
előirányzatmódosítását és átcsoportosítását és a megismert előterjesztés szerinti 6. melléklet és a 
szöveges indoklás szerinti tartalommal elfogadja azt.  
 
89/2021. (IX.09.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése 2 igen, 7 nem és 0 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy 2021. december 31. napjáig elhalasztja a döntését a 
Kulturális és Sport Bizottság átalakításával kapcsolatban.  A kérdést a megjelölt dátum utáni 
első közgyűlésen tárgyalja.  
 
90/2021. (IX.09.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése 7 igen, 0 nem és 2 
tartózkodás szavazattal az önkormányzati autonómia alapján dönt a Kulturális és Sport 
Bizottság 2021. szeptember 9. napjával történő átalakításáról az alábbiak szerint:  
A fenti határnappal visszavonja Dr. Topuzidisz Dimitrisz képviselő Kulturális és Sport 
Bizottságban lévő elnöki megbízását, valamint bizottsági tagságát. A Magyarországi Görögök 
Országos Önkormányzatának közgyűlése a fent megjelölt hatállyal megerősíti Hadzopulosz 
Atina és Bakirdzi Kalliopé Kulturális és Sportbizottsági tagsáságát.  
 

91/2021. (IX.09.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése 9 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal az önkormányzati autonómia elve alapján dönt a Kulturális és Sport 
Bizottság 2021. szeptember 9. napjával történő átalakításáról az alábbiak szerint:  
A mai nappal a Kulturális és Sport Bizottság elnöki pozíciójára Cukalasz Hrisztosz képviselő urat 
választja meg.  
 

 
 
 



92/2021. (IX.09.) számú MGOÖ határozat 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Közgyűlése 0 igen, 8 nem és 0 tartózkodás 
mellett úgy határoz, hogy elrendeli a Görögség Háza felújítási, beruházási projekt 
megvalósítására készített KASIB féle építészeti, műszaki, kiviteli tervdokumentáció ellenőrzését. 
A tervek ellenőrzését és az építési jogszabályokban előírt követelmények teljesülésének igazolását, 
az MMK által szakmagyakorlásra feljogosított és a tervező cégtől független szervezet, vagy 
személy kell végezze a Magyar Mérnöki Kamara tervellenőrzési szabályzata alapján. A 
tervellenőrzést végző szervezetről, személyről a mérnök kamarai nyilvántartásban szereplő 
legalább három szervezet, személy ajánlata alapján a Közgyűlés dönt.  

93/2021. (IX.09.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Közgyűlése 2 igen, 6 nem és 0 
tartózkodás mellett dönt arra vonatkozóan, hogy a Görögség Háza felújítási projekt 
tervdokumentációinak szakértője ellenőrzése tárgyában a PBVB 2021, szeptember 30. napjáig 
megvizsgálja a tervellenőrzés szükségességét és kötelezőségét, továbbá azt, hogy a szakértői 
munkadíj a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata költségvetésében rendelkezésre 
áll-e. Ha igen javaslatot tesz, hogy mely tétel terhére és milyen mértékben biztosított a szükséges 
díjazás.  

94/2021. (IX.09.) számú MGOÖ határozat  
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Közgyűlése 8 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal a Görögség Háza felújítási projekt keretében a kivitelezési munkák 
tervdokumentáció szerinti és biztonságos megvalósításának felügyeletére a jogszabályokban 
kötelezően előírt műszaki ellenőri feladatokra alkalmas személy/szervezet kiválasztásának 
folyamatáról, valamint a kivitelezési munkák koordinációjára és felügyeletére megbízandó 
szervezet/személy kiválasztásának folyamatáról szóló bizottsági tájékoztatást megismerte, a 
74/2021. (VI. 6.) számú MGOÖ határozatban, továbbá a 71/2021 (VII. 6.) MGOÖ határozatban 
foglaltak végrehajtásának határidejét az előterjesztésben megjelölt határidőre módosítja.  

95/2021. (IX.09.) számú MGOÖ határozat  
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlése 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás 
szavazattal úgy határoz, hogy felhatalmazza a Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzatának elnökét, hogy a Görögség Háza Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaságban a Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete üzletrészének megvásárlása 
céljából kezdeményezze a Nonprofit Kft taggyűlésének összehívását, és a taggyűlésen a 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlése 221/2020 (X. 22.) számú 
határozatban foglaltak szerint az üzletrész megvásárlása vonatkozásában a Magyarországi 
Görögök Országos Önkormányzatát képviselje, nevében jognyilatkozatot tegyen. 

96/2021. (IX.28.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése 14 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy jelen közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének Thomou Zoit 
választja meg. 
 
97/2021. (IX.28.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése 12 igen, 1 nem és 1 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy jelen közgyűlés egyik jegyzőkönyv-hitelesítőjének 
Papalexisz Kosztaszt választja meg. 
 



98/2021. (IX.28.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése 14 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, elfogadja a meghívóban kiküldött napirendi pontot az 
alábbiak szerint: 

1. Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata képviselőit érintő méltatlansági 
eljárás kezdeményezése 

99/2021. (IX.28.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése 8 igen, 5 nem és 1 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy kötelezi Hadzijanisz Hrisztosz képviselőt, Fülöpné 
Kipru Miranda képviselőt, valamint dr. Topuzidisz Dimitrisz képviselőt, hogy öt 
munkanapon belül az MGOÖ elnöke felé igazolja a tartozásmentességről szóló NAV -
igazolás bemutatásával, hogy az állammal szemben fennálló – a fizetési halasztás és 
részletfizetés engedélyezésének esetét ide nem értve – köztartozása nincs. A Magyarországi 
Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlése kötelezi az MGOÖ elnökét, hogy a 
benyújtott igazolásokat, vagy az azok hiányáról szóló tájékoztatást a benyújtási határidő 
leteltét követő három napon belül küldje meg az MGOÖ Szervezetei és Működési 
Szabályzatában rögzített, méltatlansági ügyek kivizsgálására hatáskörrel rendelkező 
bizottság részére.  

100/2021. (IX.28.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése 13 igen, 0 nem és 1 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy névszerinti szavazást tart. 
 
101/2021. (IX.28.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése névszerinti szavazással 
Hadzijannisz Hrisztosz méltatlanságát megállapítja.  
Kukumzisz: igen 
Topuzidisz: tartózkodik 
Tsorbatzoglou: tartózkodik 
Dulasz: tartózkodik 
Agárdi: igen 
Moumoulidis: igen 
Cukalasz: nem 
Kész: nem 
Papalexisz: nem 
Kipru: nem 
Purosz: nem 
Partics: nem 
Hadzijannisz: tartózkodik 
Hristodoulou: nem 
 
 
 
 
 



102/2021. (IX.28.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése névszerinti szavazással 
Fülöpné Kipru Miranda méltatlanságát megállapítja.  
Kukumzisz: igen 
Topuzidisz: tartózkodik 
Tsorbatzoglou: tartózkodik 
Dulasz: tartózkodik 
Agárdi: igen 
Moumoulidis: igen 
Cukalasz: nem 
Kész: nem 
Papalexisz: nem 
Kipru: tartózkodik 
Purosz: nem 
Partics: nem 
Hadzijannisz: nem 
Hristodoulou: nem 
 
103/2021. (IX.28.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése névszerinti szavazással 
Topuzidisz Dimitrisz méltatlanságát megállapítja.  
Kukumzisz: igen 
Topuzidisz: tartózkodik 
Tsorbatzoglou: tartózkodik 
Dulasz: tartózkodik 
Agárdi: igen 
Moumoulidis: igen 
Cukalasz: nem 
Kész: nem 
Papalexisz: nem 
Kiru: nem 
Purosz: nem 
Partics: nem 
Hadzijannisz: nem 
Hristodoulou: nem 
 
104/2021. (XI.16.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése 14 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy jelen közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének Papasztergiu 
Locu Panajotát választja meg. 
 
105/2021. (XI.16.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése 9 igen, 2 nem és 2 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy jelen közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének 
Moumoulidis Ioannist választja meg. 
 



106/2021. (XI.16.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése 14 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, elfogadja a meghívóban szereplő két napirendi pontokat. 
 

107/2021. (XI.16.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése 6 igen, 8 nem és 0 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy marad a meghívóban kiküldött napirendi pontok 
sorrendje. 
 
108/2021. (XI.16.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése 6 igen, 8 nem és 1 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy a PBVB elnök előterjesztése határozathozatalra 
alkalmatlan, és elutasítását javasolja. 
 

109/2021. (XI. 16.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése 9 igen, 6 nem és 0 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 
Közgyűlése a Görögség Háza felújítási projekt keretében a kivitelezési munkák tervdokumentáció 
szerinti és biztonságos megvalósításának felügyeletére a jogszabályokban kötelezően előírt 
műszaki ellenőri feladatokra alkalmas személy/szervezet kiválasztásának folyamatáról, valamint 
a kivitelezési munkák koordinációjára és felügyeletére megbízandó szervezet/személy 
kiválasztásának folyamatáról szóló bizottsági tájékoztatást megismerte, a 74/2021. (VI. 6.) számú 
MGOÖ határozatban, a 71/2021 (VII. 6.) MGOÖ határozatban továbbá a 94/2021. (IX. 9.) MGOÖ 
határozatban foglaltak végrehajtásának határidejét az előterjesztésben megjelölt határidőre 
módosítja.  
 

110/2021. (XI.16.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése 14 igen, 1 nem és 0 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy az ülésen megjelent vendégek is hozzászólhatnak a 2. 
ponthoz. 
 

111/2021. (XI.16.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése 14 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy névszerinti szavazást tart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



112/2021. (XI.16.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése 9 igen, 5 nem, 0 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy a görög nemzetiségi lista összeállítására a jogorvoslati 
eljárások lezárása és a törvényesség biztosítása érdekében szükségessé váló javító intézkedések 
végrehajtása után, de legkésőbb az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését 
követő 20 naptári napon belül kerüljön sor.  
 
Moumoulidis: igen 
Tsorbatzoglou: igen 
Agárdi: igen 
Dulasz: igen 
Kukumzisz: igen 
Cukalasz: igen 
Hristodoulou: igen 
Hadzijanisz: igen 
Purosz: nem 
Papalexisz: nem 
Kipru: nem 
Kész: nem 
Partics: igen 
Tsaroucha: nem 
 
 

 

113/2021. (XII.15.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése 9 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy jelen közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének 
Papasztergiu Locu Panajotát választja meg. 
 

114/2021. (XII.15.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése 7 igen, 1 nem és 1 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy jelen közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének 
Hadzijanisz Hrisztoszt választja meg. 
 
115/2021. (XII.15.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlése 13 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy elfogadja az 1. napirendi pontot. 
 
116/2021. (XII.15.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlése 9 igen, 3 nem és 1 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy elfogadja a 2. napirendi pontot. 
 
117/2021. (XII.15.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlése 12 igen, 0 nem és 1 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy elfogadja a 3. napirendi pontot. 
 



118/2021. (XII.15.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlése 12 igen, 0 nem és 1 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy elfogadja a 4. napirendi pontot. 
 
119/2021. (XII.15.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlése 12 igen, 0 nem és 1 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy elfogadja az 5. napirendi pontot. 
 
120/2021. (XII.15.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlése 13 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy elfogadja a 6. napirendi pontot. 
 
121/2021. (XII.15.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlése 12 igen, 0 nem és 1 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy elfogadja a 7. napirendi pontot. 
 
122/2021. (XII.15.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlése 7 igen, 4 nem és 3 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy nem fogadja el a 8. napirendi pontot. 
 
123/2021. (XII.15.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlése 10 igen, 0 nem és 4 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy elfogadja az 9. napirendi pontot. 
 
124/2021. (XII.15.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlése 11 igen, 1 nem és 2 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy elfogadja a napirendi pontokat a meghívón 
szereplő sorrendben, kiegészítve egy később benyújtottat 8. napirendi ponttal az 
alábbiak szerint:  

1. A Görögség Háza felújítása projekt keretében a műszaki ellenőrzési munkák 
elvégzésére, valamint a kivitelezési munkák koordinációjára beérkezett ajánlatok 
értékelése a 2021. november 22. napján megtartott ártárgyaláson elhangzottak 
ismeretében. 

2. Tájékoztatás Purosz Alexandrosz képviselő által kért, és a PBVB rendelkezésére 
bocsátott közérdekű adatok vizsgálatáról, valamint javaslat a további teendők 
meghatározására. 

3. A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata fenntartásában lévő 
intézmények 2021. 09-12. havi költségvetést érintő előirányzat-módosítása és 
átcsoportosítása 

4. A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata fenntartásában lévő 
köznevelési intézmények 2021/2022. tanévre vonatkozó munkaterve, 
továbbképzési programja 

5. A Nikosz Beloiannisz Művelődési Ház és Könyvtár helyiségeinek hasznosítása 
6. A „Magyarországi Görögségért Díj” alapításának és eljárási rendjének 

ismertetése   



7. A fiatal görög tehetségek támogatására a 2021. évi költségvetésbe betervezett 
pénzbeli juttatás odaítélése   

8. A PBVB nem képviselő tagjai bizottsági tagságának megszűntetése 
vagyonnyilatkozat-tétel elmulasztása és/vagy méltatlansági feltételek beállása 
miatt 

 
 
125 /2021. (XII.15.) számú MGOÖ határozat 
a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlése 12 igen, 2 nem és 0 
tartózkodás szavazattal a műszaki ellenőrzési munkák elvégzésére beérkezett ajánlatok 
Pénzügyi, Beruházási és Vagyonkezelési bizottság részéről történt értékelését 
megismerte, és egyetért a műszaki ellenőrzésre vonatkozó ajánlattételi eljárás 
érvénytelenné nyilvánításával. Egyetért továbbá a Görögség Háza felújítási projekt 
keretében a kivitelezési munkák tervdokumentáció szerinti és biztonságos 
megvalósításának felügyeletére a jogszabályokban kötelezően előírt műszaki ellenőri 
feladatokra alkalmas személy/szervezet kiválasztására vonatkozóan a nyílt közbeszerzési 
eljárás megindításával, egyben felkéri a MGOÖ elnökét a közbeszerzési eljárás 
szükséges adminisztrációjának biztosítására. 
 
126/2021. (XII.15.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlése és 12 igen, 2 nem és 0 
tartózkodás szavazattal a kivitelezési munkák koordinációjára vonatkozó munkák 
elvégzése tárgyában beérkezett ajánlatok Pénzügyi, Beruházási és Vagyonkezelési 
Bizottság részéről történt értékelését megismerte, egyetért a kivitelezési munkák 
koordinációjára vonatkozó ajánlattételi eljárás eredménytelenné nyilvánításával. 
Egyetért továbbá a Görögség Háza felújítási projekt keretében a kivitelezési munkák 
koordinációjára és felügyeletére megbízandó szervezet/személy kiválasztására 
vonatkozóan – a kiviteli munkák megkezdését követően – újabb ajánlattételi felhívás 
kiírásával.  
 

 
127/2021. (XII.15.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlése 11 igen, 3 nem és 0 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy felhatalmazza az elnököt és a hivatalvezető 
asszonyt, hogy a 2014-2019-es időszak gazdálkodásával kapcsolatban lefolytatott 
nyomozással kapcsolatos iratokat hivatalosan szerezze be, és közölje a közgyűléssel. 
 
128/2021. (XII.15.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlése 7 igen, 6 nem és 1 
tartózkodás szavazattal nem hagyja jóvá a Pénzügyi, Beruházási és Vagyonkezelési 
Bizottság vizsgálatának lefolytatását a 2014-2019. közötti időszakra vonatkozóan a 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata gazdálkodásának jogszerűsége 
tárgyában, különös tekintettel az akkori elnök személyéhez köthető cégeknek történt 
kifizetésekre, és hozzájárul a vizsgálatok szakszerű lefolytatásának elősegítésére a 



megfelelő jogi szakértelemmel rendelkező szakértő bevonásához. Ennek érdekében 
felhatalmazza további a Pénzügyi, Beruházási és Vagyonkezelési Bizottságot a szakértő 
kiválasztásához szükséges árajánlatok bekérésére.  
 
129/2021. (XII.15.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlése 10 igen, 0 nem és 2 
tartózkodás szavazattal az MGOÖ 2021.08-11. havi III. előirányzat módosítását és 
átcsoportosítását megismerte, és a megismert – előterjesztés szerinti – 1. sz. melléklet és 
a szöveges indoklás szerinti tartalommal elfogadja azt.  
 
130/2021. (XII.15.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlése 10 igen, 0 nem és 2 
tartózkodás szavazattal a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 
Hivatalának  2021.08-11. havi III. előirányzat módosítását és átcsoportosítását 
megismerte, és a megismert – előterjesztés szerinti – 2. sz. melléklet és a szöveges 
indoklás szerinti tartalommal elfogadja azt.  
 
131/2021. (XII.15.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlése 10 igen, 0 nem és 2 
tartózkodás szavazattal a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzat 
fenntartásában működő Görög Intézet 2021.08-11. havi III. előirányzat módosítását és 
átcsoportosítását megismerte, és a megismert – előterjesztés szerinti – 3. sz. melléklet és 
a szöveges indoklás szerinti tartalommal elfogadja azt.  
 

132/2021. (XII.15.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlése 12 igen, 0 nem és 2 
tartózkodás szavazattal a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzat 
fenntartásában működő Nikosz Beloiannisz Művelődési Ház és Könyvtár 2021.08-11. 
havi III. előirányzat módosítását és átcsoportosítását megismerte, és a megismert – 
előterjesztés szerinti – 4. sz. melléklet és a szöveges indoklás szerinti tartalommal 
elfogadja azt.  
 
133/2021. (XII.15.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlése 12 igen, 0 nem és 2 
tartózkodás szavazattal a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzat 
fenntartásában működő Manolisz Glezosz 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató 
Iskola 2021.08-11. havi III. előirányzat módosítását és átcsoportosítását megismerte, és a 
megismert – előterjesztés szerinti – 5. sz. melléklet és a szöveges indoklás szerinti 
tartalommal elfogadja azt.  
 

 
 
 



134/2021. (XII.15.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlése 12 igen, 0 nem és 2 
tartózkodás szavazattal a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzat  
fenntartásában működő Nikosz Beloiannisz Általános Iskola, Óvoda Kiegészítő 
Nemzetiségi Óvoda 2021.08-11. havi III. előirányzat módosítását és átcsoportosítását 
megismerte, és a megismert – előterjesztés szerinti – 6. sz. melléklet és a szöveges 
indoklás szerinti tartalommal elfogadja azt.  
 
135/2021. (XII.15.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlése 12 igen, 0 nem és 1 
tartózkodás szavazattal megismerte a Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzata fenntartásában működő Manolisz Glezosz 12 Évfolyamos Kiegészítő 
Görög Nyelvoktató Iskola 2018-2023. közötti időszakra vonatkozó felülvizsgált 
továbbképzési programját, és a megismert – előterjesztés 2. melléklete szerinti – 
tartalommal elfogadja azt.  
  
136/2021. (XII.15.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlése 14 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy az 5. napirendi pontot elnapolja azzal, hogy 
2022. január 15-ig az intézményvezető asszony a helyi civilekkel összeül, egyeztet, és 
előkészíti a Pénzügyi Bizottság felé a javaslatát. 
 
137/2021. (XII.15.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlése 7 igen, 6 nem és 1 
tartózkodás szavazattal megismerte a „Magyarországi Görögségért Díj” alapításáról és 
adományozásáról szóló szabályzatban foglaltakat, és a megismert – előterjesztés 1. 
melléklete szerinti – tartalommal és úgy dönt, hogy évente egy díjazott legyen. 
 
138/2021. (XII.15.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlése 11 igen, 2 nem és 1 
tartózkodás szavazattal megismerte a „Magyarországi Görögségért Díj” alapításáról és 
adományozásáról szóló szabályzatban foglaltakat, és a megismert – előterjesztés 1. 
melléklete szerinti – tartalommal úgy dönt, hogy a Kulturális Bizottság és az Oktatási 
Bizottság külön ülésen fogja meghozni a döntését. 
 
139/2021. (XII.15.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlése 14 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal megismerte a „Magyarországi Görögségért Díj” alapításáról és 
adományozásáról szóló szabályzatban foglaltakat, és a megismert – előterjesztés 1. 
melléklete szerinti – tartalommal és úgy dönt, hogy az I/3 pontban szereplő 
„bizonyíthatóan a görög közösségért tett” kifejezésből a „bizonyíthatóan” szó ne 
szerepeljen. 
 



140/2021. (XII.15.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlése 10 igen, 0 nem és 4 
tartózkodás szavazattal megismerte a „Magyarországi Görögségért Díj” alapításáról és 
adományozásáról szóló szabályzatban foglaltakat, és a megismert – előterjesztés 1. 
melléklete szerinti – tartalommal és úgy dönt, hogy csak a települési és területi 
önkormányzatok tehetnek javaslatokat, görög nemzetiségi civil szervezetek, valamint a 
testület tagjai. 
 
141/2021. (XII.15.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlése 14 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal megismerte a „Magyarországi Görögségért Díj” alapításáról és 
adományozásáról szóló szabályzatban foglaltakat, és a megismert – előterjesztés 1. 
melléklete szerinti – tartalommal és úgy dönt, hogy a márciusi nemzeti ünnepen kerül a 
díj átadásra.  
 
142/2021. (XII.15.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlése 14 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal megismerte a „Magyarországi Görögségért Díj” alapításáról és 
adományozásáról szóló szabályzatban foglaltakat, és a megismert – előterjesztés 1. 
melléklete szerinti – tartalommal és úgy dönt, hogy a hatálybalépés dátuma 2022. január 
1.  
 
143/2021. (XII.15.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlése 14 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal dönt a „Magyarországi Görögségért Díj” megalapításáról, 
valamint megismerte a „Magyarországi Görögségért Díj” alapításáról és 
adományozásáról szóló szabályzatban foglaltakat, és a fenti módosításokkal elfogadja 
azt. 
 

144/2021. (XII.15.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlése 14 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal a 7/2021. (III. 12) számon elfogadott határozata szerint a fiatal 
görög tehetségek támogatására az MGOÖ 2021. évi költségvetésében elkülönített 
támogatási összeget az idei évre Spinou Heléna, Kiatipisz Arisztotelisz, Pletser Hrisztosz, 
Kizakis Nikolaos, Desziprisz Achilleasz és Lakakisz Parisz részére ítéli oda. 
 
145/2021. (XII.15.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlése 14 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy a 7/2021. (III. 12) számon elfogadott 
határozata szerint a fiatal görög tehetségek támogatására az MGOÖ 2021. évi 
költségvetésében elkülönített 200.000,- Ft támogatási összeget 100.000,- Ft-tal megemeli. 
 
 



146/2021. (XII.15.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlése 14 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy kidolgozza az a fiatal tehetségek 
támogatására vonatkozó szabályzatot.  
 
147/2021. (XII.15.) számú MGOÖ határozat 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlése 14 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy felkéri az Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzata Hivatalának Hivatalvezetőjét, hogy kérjen hivatalos állásfoglalást a 
Kormányhivataltól arra vonatkozóan, hogy hogyan kell értelmezni az önkormányzat 
bizottságainak nem képviselő tagjaira a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség, és ez 
alapján esetükben a méltatlanságra vonatkozó szabályokat. 
 
 


