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Távol: 

Kollatosz Jorgosz 

  

  

Dr. Korani Lefki képviselő írásban benyújtotta lemondását. 



  

  

Az ülésen tanácskozási joggal jelen vannak: 

Hristodoulou Konstantinos – az MGOÖ hivatalvezetője 

Fotiadisz Szavvasz – az MGOÖ gazdasági vezetője 

dr. Topuzidisz Dimitrisz – az MGOÖ jogi tanácsadója 

  

  

Az ülésen részt vevő hivatalos vendégek: 

Koranisz Laokratisz – görög nemzetiségi parlamenti szószóló 

Papalexisz Kosztasz – Beloiannisz település polgármestere 

Nikákisz Szofoklész – a Görög Ifjúsági Egyesület elnöke, az FGÖ elnökhelyettese 

Nitsiou Angéla – MGOÖ pénzügyi bizottságának tagja 

  

  

Meghívott vendégek: 

Vengrinyák Edit – a 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola megbízott intézményvezetői 

tisztségének jelöltje 

dr. Dzodzoglu Sziderisz – a Magyarországi Görögök Kulturális Intézete megbízott intézményvezetői 

tisztségének jelöltje 

  

  

  

Az ülésen megjelentek a görög közösség érdeklődő tagjai is. 

  

A jegyzőkönyvvezető: Ikonomu Sofia  – az MGOÖ titkárnője 

  

  



Mandzurakisz Szarantisz: Tisztelt megjelentek! Kedves vendégek, kedves megjelentek! Szeretnénk kérni 

mindenkit… Egy szomorú hírünk van, sajnos képviselő-társunk, Ondok Lászlóné elhunyt nemrégiben, 

ma volt a temetése. Szeretnénk megkérni mindenkit, hogy álljunk fel egy perc néma tiszteletadásra. És 

még Bakalisz Janisz, Jordanidu Stefánia is eltávoztak. 

  

(Egy perc néma tiszteletadás.) 

  

Mandzurakisz: Köszönöm szépen. 

  

(A testületi ülés elején 11 képviselő van jelen. Szidiropulosz László és Kész Józsefné később érkeztek.) 

  

Kukumzisz György – elnök: Megnyitjuk a közgyűlést. Szeretettel köszöntünk mindenkit a második 

testületi ülésen. A levezető elnök én leszek. Jegyzőkönyv-vezető… Ikonomu Sofia, vállalod? 

  

Ikonomou Sofia: Igen. 

  

Kukumzisz György: Más vállalja még? Nem? Vállalod, akkor szavazunk. 

  

MGOÖ – 97/2014 (XII.11.) sz. határozat 

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 10 igen, 1 nem és 0 

tartózkodás  szavazattal az ülés jegyzőkönyv-vezetőjének választja Ikonomu Sofiát. 

  

Kukumzisz: Hitelesítők. Két hitelesítő. 

  

Dulasz Takisz: A Mirka egy kicsit később fog jönni. A Mirka jön, de később jön. 

  

Sianos: A Laci véletlenül a Vécseybe ment. 

  

Kukumzi Natasa: Nem mondott le? 



  

Kukumzisz: Hitelesítők. Ki vállalja? 

  

Thomaidu: Vállalom. 

  

Kukumzisz: Más? Szarantisz. 

  

Mandzurakisz: Vállalom. 

  

MGOÖ – 98/2014 (XII.11.) sz. határozat 

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 10 igen, 1 nem és 0 

tartózkodás  szavazattal az ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének választja Thomaidu Eleftheriát. 

  

MGOÖ – 99/2014 (XII.11.) sz. határozat 

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 11 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás  szavazattal az ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének választja Mandzurakisz Szarantiszt. 

  

Kukumzisz György: A napirendi pontokat szétosztottuk, hogyha ebben… A napirendi pontokra átadom 

a szót… 

  

Agárdi: Tehát a napirendi pontok közé bekerültek olyan új témák, aki a kiküldött napirendi pontok, 

napirendi javaslatok között nem voltak, amiket muszáj tárgyalni, mert intézményvezetőkről van szó, 

bizonyos testületekbe delegálásokról. Nem kellene halasztgatnunk bizonyos dolgokat hónapokig. 

Mindenki megkapta ezt a spirálozott anyagot, ezek továbbra is javasolt napirendi pontok. Itt még lehet 

változtatni, tehát most szeretnénk kérdezni, hogy kinek van esetleg napirendi pontra még javaslata, 

vagy napirendi pontok között sorrend-változtatásra javaslata? Ezeket várjuk most. Tamás. 

  

Sianos: Az eredeti meghívó szerint a 6. pont… Mindenkit üdvözlök szeretettel, gratulálok az első 

közgyűlés alkalmával mindenkinek, aki bekerült a testületbe. Akkor elkezdem… A 6. pontot kérem 

előrevenni, mert a szószóló úrnak egyéb elfoglaltsága van. 

  



Mandzurakisz: Nekem is lenne egy javaslatom. Tisztelt képviselők, nekem is lenne egy hozzászólásom, 

hogy annyit szeretnék kérni, hogy a 2. napirendi pontot a legutolsónak tenni, tehát ha meg lehet 

cserélni, a 2. napirendi pontot szeretném áttenni a legvégére. Valakinek van-e még hozzászólása vagy 

javaslata? 

  

Hadzijanisz: Napirenden kívül? 

  

Mandzurakisz: Napirenden kívül? 

  

Hadzijanisz: Napirenden kívül lehet ajánlani vagy javasolni? Szeretném a Görögség Házának a 

gondnokságát, illetve ki lesz a felelős azért, hogy itt rend legyen. Szavazzunk valakit, hogyha úgy 

gondoljátok, mert hogy rendet kell itt… 

  

Thomaidu: Intézményvezetőt fogunk… 

  

Hadzijanisz: Nem intézményvezetőt, nem, gondnokot, aki rendet tesz itt, és tisztaságot tart fenn, és 

minden egyebet. 

  

Kukumzi: Utolsó napirendre… 

  

Agárdi: Tegyük be napirendi pontnak? 

  

Hadzijanisz: Vagy napirendit, vagy napirendi ponton kívül. Akkor vegyük fel napirendi pontra, és 

hogyha nem sikerül, akkor legfeljebb legközelebb. De ez nagyon fontos. 

  

(Napirend előtt.) 

  

Sianos: Nem akarok ünneprontó lenni, de a választásokra csináltam magamnak egy rövid statisztikát. A 

népszámláláson összesen 4642-en voltunk, szavaztunk összesen 1210-en, és ha a 4642-ből kiveszem a 

0-14 éves korú 539 főt, és az 1928-nak a felét, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a 4600 

görögből 2000 nem ment szavazni. Azt szeretném mondani, hogy kell még dolgoznunk ahhoz, hogy a 

görögség egységes legyen és a jövőben másképpen tudjunk dolgozni. 



  

Thomaidu: Nem kirekeszteni, hanem összefogni. Csak egy mondatban: nem kirekeszteni némely 

személyeket, hanem összefogni mindenkit. Én ezt javaslom, és ne csináljunk személyeskedést. Ennyi. 

  

Agárdi: Köszönjük szépen a napirend előtti hozzászólásokat, de nekem is lenne ehhez… Reméljük, 

hogy amit a Tamás mondott, az pár év múlva már okafogyott lesz. Igyekszünk új közösségeket is 

bevonni a munkába. Valamikor januárban megyünk Szolnokra megnézni az ott élő családokat, főleg az 

idős embereket. Az előző testületnek volt nyolc kerek éve, hogy ne kétezren menjenek el szavazni. 

Ennyi a hozzászólásom, és Szarantisznak adom… 

  

Mandzurakisz: Én nem is akarom tovább ezt folytatni. Ez a mi felelősségünk, hogy mennyire tudunk 

összefogni. Remélem, hogy annak ellenére, hogy itt arról van szó, nem vitatni akarjuk, és nem is 

akarunk elvitatni dolgokat, hogy ki hova szavazott, meg miért szavazott, szerintem az lenne a 

megoldás, hogy a görögségnek az egybentartása érdekében a következő öt évben az lenne a feladat, 

hogy a görögség minél szorosabban összeműködjön, és működőképesen tudjon tovább dolgozni. 

Ennél többet nem mondanék. Még egy mondat, hogy a képviselő-testület egyik tagja, dr. Korani Lefki 

benyújtotta lemondó nyilatkozatát, tehát ő jelen pillanatban lemondott. Az elnök úrnak jelezte 

lemondását. Úgy tudjuk, hogy ezt ugye a testületnek el kell fogadni, úgyhogy szeretném föltenni 

szavazásra ezt, hogy elfogadjuk-e dr. Korani Lefki lemondását. 

  

MGOÖ – 100/2014 (XII.11.) sz. határozat 

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 11 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás  szavazattal elfogadta dr. Korani Lefki lemondását képviselői mandátumáról. 

  

Szeretném megkérdezni, mert volt egy az alakuló közgyűlésen, a Szidiropulosz Vaszilisz… Nem tudom, 

hogy… 

  

Sianos: Mindjárt jön… Véletlenül rossz helyre ment. 

  

Kukumzisz: Akkor a napirendi pontokban a változtatásokat olvassuk fel. 

  

Agárdi: A napirendi pontokban három változtatás volt. Két sorrend-változtatás, egy pedig új napirendi 

pont felvétele. Először szavaznánk Sianos Tamás javaslatáról, aki a 6. napirendi pontot az első helyre 

kívánta előrehozni. Ki szavaz igennel? 

  



MGOÖ – 101/2014 (XII.11.) sz. határozat 

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 11 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás  szavazattal elfogadta Sianos Tamás javaslatát, és a javasolt napirendi pontok közül 

a 6. napirendi pontot 1. napirendi pontnak előrehozza. 

  

Agárdi: Második javaslat volt: Szarantisz Mantzurakisz a második napirendi pontot szeretné utolsó 

napirendi pontként tárgyalni. Ki az, aki támogatja ezt a javaslatot? 

  

MGOÖ – 102/2014 (XII.11.) sz. határozat 

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 11 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás  szavazattal elfogadta Mandzurakisz Szarantisz javaslatát, és a javasolt napirendi 

pontok közül a 2. napirendi pontot utolsó pontként tárgyalja. 

  

Agárdi: Megállapítom, hogy egyhangúan, 11 igennel támogatták Szarantisz javaslatát, és a 

tiszteletdíjak témával az utolsó napirendi pontban foglalkozunk. Harmadik javaslat, Hadzijanisz 

Hrisztosz javaslata volt: vegyük fel önálló napirendi pontként a Görögség Háza gondnoki kérdését. 

Tehát a gondnok személyéről beszéljünk, hogy ki fogja ellátni, hogy fogjuk megoldani, hogy valaki 

feleljen itt ezen létesítménynek a rendjéért. Ki az, aki támogatja ezt a javaslatot? 

  

MGOÖ – 103/2014 (XII.11.) sz. határozat 

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 11 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás  szavazattal elfogadta Hadzijanisz Hrisztosz javaslatát, és utolsó előtti, önálló 

napirendi pontként tárgyalja a Görögség Háza gondnoki teendőinek ellátásával kapcsolatos 

kérdéseket. 

  

Agárdi: Egyhangúan. Akkor ezt utolsó előttinek, mert utolsónak a tiszteteletdíjat, akkor felvesszük 

önálló napirendi pontként a gondnok kérdését a Görögség Házában. Ki az, aki… Összességében 

ezekkel a változtatásokkal ki az, aki támogatja a javasolt napirendi pontokat? Aki igennel szavaz. 

  

Agárdi: Egyhangú. Ellene, tartózkodás nincs. Akkor 11 igennel megállapítom, hogy a javasolt napirendi 

pontok a következők. 

  

MGOÖ – 104/2014 (XII.11.) sz. határozat 

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal 

a következő napirendi pontokat fogadta el. 



1. 1.     Döntés a magyarországi görögök nemzetiségi országgyűlési szószólójának tájékoztatási 

kötelezettségéről 

2. 2.     A 2014. évi november 30-i állapotnak megfelelően átcsoportosítások az MGOÖ 

költségvetésében 

3. 3.     A 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola SZMSZ-ének módosítása 

4. 4.     A 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola megbízott intézményvezetői 

kinevezése, illetve tag delegálása az EMMI Országos Nemzetiségi Tanácsába 

5. 5.     A Magyarországi Görögök Kulturális Intézetének megbízott intézményvezetői 

kinevezése 

6. 6.     Döntés a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának állandó jogi képviselete 

témájában 

7. 7.     Döntés a 2014. év végén szükségessé vált könyvvizsgálat legfőbb kérdéseiről 

8. 8.     Kollonay Zoltán támogatási kérelmének elbírálása 

9. 9.     Döntés az elnök és egy másik képviselő delegálásáról a Görögség Háza Alapítvány 

kuratóriumába 

10. 10.  A Görögség Háza gondnoki teendőinek ellátásával kapcsolatos kérdések 

11. 11.  A 2014. IV. negyedévi, október 12. – december 31. tartó időszak tiszteletdíjainak 

meghatározása 

  

Agárdi: Akkor elkezdenénk, és az első napirendi pont… Én átadom a szót, visszaadom az elnök úrnak. 

Első napirendi pont akkor: Döntés a magyarországi görögök nemzetiségi országgyűlési szószólójának 

tájékoztatási kötelezettségéről. Nem adom át a szót, mert előadónak ugye én vagyok feltüntetve, ezt a 

szerepet én kaptam akkor. Igazából itt arról van szó, hogy nagyon örül a teljes görög közösség 

szerintem, hogy van végre egy képviselőnk a parlamentben, habár nincs szavazati joga, és hallatni 

tudjuk a hangunkat általa is. És mivel a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata delegálta 

tulajdonképpen őt oda, ezért szeretnénk rendszeres tájékoztatást kapni tőle. Egyébként ez az elmúlt 

másfél hónapban, ez a folyamatos kapcsolattartás ez működött, az elnök úr, a mi elnökünk és a 

szószóló úr tartja a kapcsolatot… 

  

(Megérkezett Kész Józsefné. A képviselő-testület létszáma 12-re módosult.) 

  

Kukumzi Natasa (az időközben megérkező Kész Józsefnének): Vagyonnyilatkozatod van? 

Kész Józsefné: Nincs. 

Kukumzi Natasa: Akkor nem szavazhatsz. Nem lehet szavazni, hát a törvény előírja. 

Hadzijanisz Hrisztosz: Tudom. Kaptál… Nem kaptál értesítést? Nem kaptál e-mailt? 

Kész Józsefné: E-mailt kaptam… 

  

Agárdi: Azért szeretnénk határozni, hogy ennek legyen egy…, jogilag is egy megalapozott formája, 

hogy negyedévenként tájékoztatást kapjon a testület arról, hogy mit művelnek a parlamentben. Jelen 

van Koranisz Laokratisz úr… 

  



Agárdi: Gyerekek, szórakozunk? Gyerekek, megjött a képviselő asszony, leül és bekapcsolódik a 

munkába. 

  

Hadzijanisz: Nem tud addig bekapcsolódni, amíg nem tette le a vagyonnyilatkozatát. Ja nem tudta? 

  

Agárdi: Erről nem beszéltünk még, vagyonnyilatkozat és KOMA, mert nem biztos, hogy csak ő nem 

tette le. 

  

Hadzijanisz: Aki nem tette, nem szavazhat. Ez a törvény. 

  

Agárdi: Akkor pedig napirend előtt ezt jelezni kellett volna, hogy vannak ilyen… 

  

Hadzijanisz: De mi megírtuk mindenkinek, elküldte a Natasa. Mit kell csinálni? Külön virágot is küldjünk 

mellé? 

  

Kukumzi Natasa: Nem kaptatok e-mailt? 

  

Agárdi: Javaslom, hogy az első napirendi pont után akkor ezt gyorsan tisztázzuk. Most megadom a 

szót Koranisz úrnak. 

  

Koranisz Laokratisz: Εγώ ευχαριστώ την προσπάθειά της αυτοδιοίκησης που σήμερα μπορώ κι εγώ 

να μιλήσω. Ήδη, όπως έλεγε πριν λίγο ο Σπύρος, έχουμε μια τακτική, θα ‘λεγα συνεννόηση με τον 

πρόεδρο, τον Γιώργο τον Κουκουμτζή, πολλές φορές έχουμε συζητήσει τα θέματα τα οποία 

επείγονται για την λύση, την οικονομική περισσότερο, της αυτοδιοίκησης. Έχουμε ετοιμάσει ένα 

κείμενο στην ουγγρική γλώσσα, την οποία θα την διαβάσει η Κλάρα. (…) Στο κοινοβούλιο σαν 

βουλευτής εθνικοτήτων εργάζομαι μέσα. Μόνο να πω ότι πάνω από την ευδομάδα 2 φορές 

συνεδριάζει η δικιά μας επιτροπή, είμαι μέλος σε άλλες δύο επιτροπές. Προσπαθώ με κάθετι τρόπο 

να λύσω τα προβλήματα τα οποία επείγονται. Πρώτα το βασικότερο θέμα είναι για το σχολείο 

ελληνομάθειας, σπουδαίο θέμα είναι η συνέχιση της οικοδόμησης αυτού του ωραίου κτίριου που 

ξεκινήσαμε. Πιστεύω, ότι η τετραετία αυτή θα είναι αρκετό χρόνο θα έχουμε για να 

αποτελειώσουμε. Klára, megkérlek téged viszont, hogy vedd át a szót, és olvasd föl, hogy az eddigi 

tevékenysége a szószólónak mik voltak a parlamentben! Jó? Parancsolj, gyere ide! 

  

(Magyar fordítás: Én köszönöm szépen az önkormányzatnak, hogy ma én is szót kapok. Már eddig is, 

ahogy nem sokkal ezelőtt a Szpírosz is említette, rendszeres kapcsolatban vagyunk az elnökkel, 



Kukumzisz Jorgosszal, sokszor tanácskoztunk azokról a témákról, amelyek megoldása sürgős, főleg az 

önkormányzat gazdálkodását illetően. Készítettünk egy írásos beszámolót, amelyet Klára fog felolvasni. 

(…) A parlamentben, mint nemzetiségi szószóló dolgozok. Csak annyit szeretnék még elmondani, hogy 

kétszer egy héten ülésezik a mi bizottságunk, és még másik két bizottságban is tag vagyok. Megpróbálok 

minden módon megoldást találni a sürgős problémákra. A legfontosabb a görög nyelvoktató iskola, 

fontos téma még ennek a szép épületnek a befejezése is. Hiszem, hogy ez a négyéves ciklus elég lesz rá, 

hogy befejezzük.) 

  

Fekete Klára: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget. Időrendi sorrendben fogok haladni a 

beszámolóval, bár gondolkodtam rajta erősen, hogy talán szerencsésebb lenne egy tematikus 

csoportosítás, de azt hiszem, hogy a végén, hogyha valami nem világos, akkor kérdések, hozzászólások 

alapján még megbeszélhetjük. Tehát áprilisban voltak ugye a választások, és május elején történt meg 

a mandátumátvétel, és ezt követően meg is alakult egy új bizottság a parlamentben, a Magyarországi 

nemzetiségek bizottsága. Ennek tagja minden nemzetiségi szószóló, az elnöke Fuzik János úr, aki a 

szlovák nemzetiségnek a szószólója, az elnökhelyettese pedig Farkas Félix úr, aki a roma 

nemzetiségnek a szószólója. Tekintettel az idő rövidségére, ugye beállt a nyári szünet az Országgyűlés 

működésébe, igazából nyáron sok minden nem történt, ami a törvényhozást illeti. Mi adminisztratíve 

próbáltunk felkészülni az előttünk álló ülésszakra. Elkezdtük ugye az iroda berendezését, stb., ezekkel 

inkább nem untatom önöket. Ami lényeges, az, hogy a miniszterelnök úr ekkor látogatott Athénbe, 

2014. június 4-től 6-ig, hivatalos látogatáson fogadta Szamarasz miniszterelnök úr, és a delegációjába 

felkérte Koranisz urat, hogy kísérje el, ami egyébként nemcsak a mi esetünkben, hanem a német 

nemzetiség esetében is már megtörtént. Ugyanis úgy tekintenek a szószólókra a parlamentben, mint 

akik hidat képeznek Magyarország és az anyaország között, ezért szívesen veszik az ilyen 

látogatásokon a jelenlétüket, és ez kifizetődőnek is bizonyul, hiszen Szamarasz úr nem is gondolta, 

hogy olyan lesz a delegációban, aki az anyanyelvén tud hozzászólni. Az őszi ülésszak szeptember 15-

én kezdődött és december 15-én, vagyis jövő héten lesz vége. Az első, amit megemlítenék, az az, hogy 

a bizottsági munka hogy alakult. A Magyarországi nemzetiségek bizottságában három albizottság 

került kialakításra. Az ellenőrző albizottság, az oktatási és kulturális albizottság, illetve az 

önkormányzati, költségvetési és külügyi albizottság. Mindegyikbe önként lehetett ugyan jelentkezni, 

de túl nagy volt a jelentkezések aránya, ezért később aztán szavazni kellett arról, hogy ki melyik 

bizottságba kerülhet be. Koranisz úr a görög nemzetiség képviseletében az önkormányzati, külügyi és 

költségvetési albizottság tagja lett. 

  

Kukumzisz: Ez mit jelent? 

  

Fekete Klára: Máris… Ez az albizottság, én azt gondolom, hogy ennek a nevében minden benne van. 

Ami érdekesebb és kiemelném, az inkább az ellenőrző albizottság szerb elnöklése, mert ennek egy 

kicsit félrevezető a neve. Nem a parlamentben dolgoznak, nem a bizottságot ellenőrzik, azt ellenőrzik, 

hogy amiből törvény lesz és érinti a nemzetiségeket, az a gyakorlatban hogyan valósul meg. Tehát a 

társadalmi megvalósulását követi nyomon a törvényeknek. 

  

Kukumzisz: Költségvetés? Rosszul hallottam? Költségvetést nem mondtál? 

  



Fekete Klára: Az albizottság, igen. De, abban van benne. Az önkormányzati, külügyi és költségvetési 

albizottság az egy. 

  

Kukumzisz: A költségvetési mit tartalmaz, mit csinál? 

  

Angelidisz: Mi a munkája? 

  

Fekete Klára: Ennek az albizottságnak egyébként most volt a legnehezebb időszaka. Ugye december 

15-én lesz az elfogadás a 2015. évi költségvetési törvényről. Egy kicsit később akartam kitérni rá, de 

akkor most előreveszem. Akkor most, ha már témánál vagyunk, akkor ugrok. Ritter Imre német 

szószóló az elnöke ennek az albizottságnak, és ugye most két nagy törvényen kellett átküzdeni 

magunkat. Az egyik a költségvetési törvény, a másik a költségvetés megalapozásáról szóló törvény. A 

költségvetési törvény kapcsán a nemzetiségek bizottsága együttesen, hát, lobbizott. Plusz 4 milliárd 

forintos támogatást kértek, és itt egy nagyon komoly, nagyon nehéz és nagyon összetett egyetértési 

folyamaton kellett átesni. A görög számok tekintetében a 20. fejezet, 57. sorában: országos 

nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása. Eddig a görögségnek ugye 44,9 millió járt, 

mostantól plusz 18 milliót kért a szószóló úr. 

  

Kukumzisz: És megkapta? 

  

Fekete Klára: 15-én lesz a zárószavazás, akkor beszélhetünk, igen, már olyasmiről, hogy sikerült. 20. 

fejezet, 58.sor: országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása. Eddig 

ugye 15 millió volt, plusz 4,5 milliót kért a szószóló úr. És a 22. fejezet, a települési és területi 

nemzetiségi önkormányzatok támogatása. Eddig, ez öt nemzetiségi szinten van meghatározva, pedig 

1520 millióról beszéltünk, és most plusz 1086,2-et kért a bizottság. Az egyeztetési folyamatok fázisa 

úgy nézett ki, hogy a szószólók elosztották egymás közt, hogy ki hová menjen egyeztetni. Ugye itt 

számtalan minisztériummal egyeztetve kellett egyeztetni, illetve a frakciókkal. Koranisz úr a Fidesz-

frakciónál képviselte a nemzetiségek bizottságát, ami valljuk be, hogy az egyik legfontosabb, és arra 

kaptunk ígéretet, már úgy értem, hogy össznemzetiségi szinten, hogy a kért plusz 4 milliárdból úgy 

tűnik, hogy 2 milliárdot jóváhagynak, de mint említettem, december 15-én lesz a zárószavazás, 

úgyhogy azzal tudjuk megtudni, igen, a végleges eredményeket. 

  

Kukumzisz: Kivárjuk. 

  

Fekete Klára: Akkor ezt itt, azt hiszem, hogy be is zárhatjuk. A másik nagy szavazat, az a költségvetés 

megalapozásáról szóló törvény volt, és ez sokkal összetettebb, mint sokan gondolnák. Ennek a 

törvénynek a kapcsán, illetve a köznevelési törvény kapcsán mi is élen jártunk benne, és még volt egy-

két nemzetiség, aki szintén. Liberalizációra törekedtünk. Nagyon szigorúak ugye az 

összeférhetetlenségi törvények, és több nemzetiségnél előfordultak már olyan problémák, hogy az 



alacsony létszám, a szűkös erőforrások miatt majdnem a működésképtelenség szélére került hol a 

média, hol egy iskola, hol kinél micsoda. Próbáljuk feloldani az összeférhetetlenségi korlátozásokat 

olyan területeken, hogy elnökhelyettesek, intézményvezetők lehessenek testületi tagok is, és a 

hivatalvezetőkre, illetve a hivatali dolgozókra vonatkozó szabályokat is próbáltuk, hogy a köztisztviselői 

törvény hatálya alól a közszolgálati törvény hatálya alá kerüljenek át. Bár manapság ez már egy 

törvényben van, a közszolgálati van, de ugye a köztisztviselőkre sokkal szigorúbb előírások 

vonatkoznak. … Itt ugye szigorú elvárásokról van szó, a köztisztviselői törvény sokkal szigorúbb 

elvárásokat tartalmaz, viszont ezt nem mindenütt tudják betartani pontosan a szűkös erőforrások 

miatt. Tehát mondom, mi azt próbáltuk elérni, hogy a testületi tagok lehessenek intézményvezetők, és 

az elnökhelyettesekre vonatkozó korlátozásokat is igyekeztünk feloldani. Ez úgy tűnik, hogy sikerülni 

fog, de mondom, mindig mindent a zárószavazás után tudunk biztosra mondani. Igen, ezt is 

elmondtam. Akkor már csak egy pont van tulajdonképpen hátra, ami fontos, és egy érdekesség. A mai 

ülésen volt vendégünk az MTVA vezérigazgatója, akit a nemzetiségi műsörök jövőjéről, úgy a 

televízióban, mint a rádióban… És mi egy olyan táblázattal készültünk, ahol összefoglaltuk a rádió-, 

illetve a televíziós műsoridőket. Próbáltuk felhívni a figyelmet az aránytalanságokra, ha gondolják, ezt 

szívesen itt hagyom, körbeadják. Az aránytalanságokra, azokat a csökkentéséről, a görögöknek ugye 

nincsen saját televízóműsoruk. Azonnal megértette, hogy miről beszélünk, amikor meglátta a 

táblázatot. Hát elkezdődik, ha minden igaz, januárban, egy párbeszéd a Magyarországi nemzetiségek 

bizottsága és az MTVA között, és meglátjuk, hogy sikerül-e akár kedvezőbb műsoridőket… Mert ugye 

nagyon sokan panaszkodtak arra is, hogy olyankor adják ezeket a műsorokat, amikor csak a 

nyugdíjasok és a kismamák tudják azt nézni. Abban voltak a legengedékenyebbek első körben, hogy 

az ismétléseket teszik valami emberibb időbe, mert mos a három csatorna mellett lesz egy negyedik is, 

a Petőfi TV, és így talán lehetőség lesz arra, hogy az ismétlések, ha nem is az M1-en, hanem egy másik 

csatornán, de valami nézhetőbb időben kerüljenek adásba. 

  

Koranisz: Külön műsoridőt kértünk a görögöknek. 

  

Fekete Klára: Igen. A szószóló úr külön kért két dolgot. Az egyik az volt, hogy a rádió hullámsávokat is 

tegyék középhullámra. 

  

Koranisz: Középhullámról rövid hullámra. 

  

Fekete Klára: Tehát arra. 

  

Koranisz: FM. 

  

Kukumzisz: Az nem rövid, az ultrarövid. 

  



Koranisz: Most az adások Calypso… Και κάτι ακόμα… Και σήμερα τελείωσε αυτή η συζήτηση. Επειδή 

είδα ότι από τις 13 μειονότητες μόνο 5 – öt nemzetiségnek van tévéadása, öt ugye? 

  

(Magyar fordítás: Most az adások Calypso… És még valami… Ma fejeződött be ez a tárgyalás. Mivel 

láttam, hogy a 13 kisebbségből csak öt nemzetiségnek van tévéadása, öt ugye?) 

  

Fekete Klára: Hétnek. 

  

Koranisz: Λοιπόν. Κάνουμε ένα… Να δώσουμε στον υπουργό, μας είπε, θα μπορέσουμε να βάλουμε 

σαν όχι Rondó, ξεχωριστά την ευδομάδα 2 φορές, θα είναι 15-20 λεπτά, και γι’ αυτό αν κάποτε 

δεχτούν αυτό, πρέπει να βρούμε καποιόνε, και ξέρουμε κανένα 2-3 ακόμα δικιά μας παιδιά, που 

είναι στην τηλεόραση. Και κάτι που ακόμα ξέχασε να πει η Κλάρα, είναι, ότι έκανα ότι μπορώ στο 

θέμα του χωριού Μπελογιάννη. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι ό, τι ζητήσανε, όλα τα χρήματα 

πήρανε. Δεν ξέρω, εδώ είναι ο δήμαρχος΄… 

  

(Magyar fordítás: Tehát. Készítünk a miniszternek egy… mondta nekem, hogy tudjunk egy olyat csinálni, 

nem olyat, mint a Rondó, külön, egy héten kétszer 15-20 perc, és ehhez, ha valaha elfogadják, találnunk 

kell olyanokat, 2-3 személyt, akik a mi gyermekeink és értenek a televíziózáshoz. És még valamit 

elfelejtette mondani a Klára, hogy amit tudok, segítek a Beloiannisz falunak is. Nagyon jól tudjátok, hogy 

amit kértek, valamennyi pénzt, megkapták. Nem tudom, itt van a polgármester…) 

  

Kukumzisz: Mennyit kértek? 

  

Koranisz: Ők tudják megmondani, mennyit kaptak. Akkor mondjál első kézből. Én tudom, hogy 

mennyit kértek, de mondja, hogy mennyit kapott! 

  

Papalexisz Kosztasz – Beloiannisz polgármestere: Köszönöm. Én is üdvözlöm az elnökséget és jó 

munkát kívánok nekik. Pontosítanék. A parlamenti szószólónak a segítségét kértük egy folyamatban 

lévő pályázat ügyében, amit az EMMI minisztériumon keresztül futtattunk. Olyan problémáink voltak, 

hogy a finanszírozás elakadt, utófinanszírozási pályázat volt, nem tudtuk tovább befejezni, ez egy 10 

millió forintos pályázat volt. A részletfizetések nem érkeztek meg, nem tudtuk a következő 

beruházásokat végigvinni, és veszélybe került, a határidő miatt a teljes pályázat visszafizetésre kellett 

volna sor kerülnie. És eljutottunk abba a stádiumba, hogy banki hitelt is föl kellett venni, hogy 

egyáltalán be tudjuk fejezni. Ehhez is különböző igazolások kellettek. A beloianniszi önkormányzat 

nem tudta elintézni, megpróbáltuk mindenhol, és akkor én kértem a szószóló urat, hogy ebben 

segítsen. Felgyorsultak utána az események, tehát el tudta intézni a minisztériumban, ki tudta járni 

azokat a kéréseket, amiket kértünk, azóta a pályázat most már a zárási szakaszában van, minden pénzt 

megkaptunk, minden, a banki dolgok is lezárultak, tehát ez egy komoly segítség volt részünkre, ami az 

őszi időszakban, a választást követő időszakban zajlott. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna. 



  

Fekete Klára: Akkor még két utolsó gondolat. A nemzetiségi szószólóknak az Országgyűlés nemzetközi 

bizottságában is részt kell venniük, így szintén azt a módszert követték, hogy saját érdeklődési alapon, 

illetve hozzáértési alapon válogatták ki, hogy ki melyik bizottságba kerüljön be. Mindenki két-három 

bizottságot látogat, azért, mert soha nem tud mindenki elmenni mindenhova. Sajnos annyi ülésen kell 

részt venni, hogy nagyon sok a párhuzamosság, sokszor előfordul, hogy két ülés van egyszerre. 

Úgyhogy ezért jutott minden bizottságra két-három fő, és minden főnek két-három bizottság, hogy 

valaki mindenképp mindig legyen ott. Szószóló úr a külügyi, az európai ügyek bizottságában, illetve a 

vállalkozásfejlesztési bizottságban van jelen, úgyhogy ezeken a területeken még erősebben tudjuk 

hallatni a hangunkat. 

  

Kukumzisz: A vállalkozók… Milyen vállalkozókat? Görögöket vagy milyen? 

  

Fekete Klára: Ez Magyarország, a magyar nemzetgyűlés, a magyar Országgyűlés, úgyhogy itt a magyar 

munkavállalókat, a magyar vállalkozókat, a magyar nemzetgazdasági érdekeket vizsgálják. 

  

Kukumzisz: Benne lehet a nemzetiségi szószóló egy ilyen bizottságban? 

  

Fekete Klára: Igen. 

  

Kukumzisz: Jó, mert akkor van nekünk egy kamaránk, ahol ott majd… 

  

Fekete Klára: Igen. Úgyhogy ennyi. És zárógondolatként én az eddigi tapasztalatok alapján még annyit 

szeretnék mondani, hogy mert ugye a napirendnek volt egy címe, egy bejelentési kötelezettségről 

szólt. Azt érezzük, hogy a törvényhozás üteme rettenetesen gyors, rettenetesen gyors. Ha nem akkor 

vesszük észre, hogy benyújtottak egy törvényjavaslatot, amelyik napon benyújtják, akkor már késő. 

Erről ma is szó volt a bizottsági ülésen, embertelen a tempó. Na most ahhoz, hogy mi a lehető 

legjobban tudjuk képviselni a görögség érdekét, mi nagyon szívesen veszünk minden javaslatot, akár 

meg van szövegezve, akár az ötlet szintjén, tehát akár szövegszerű javaslatot, akár, ha úgy tetszik, 

stratégiai javaslatot szívesen veszünk, hiszen az a feladatunk, hogy ezeket becsatornázzuk az 

Országgyűlésbe. De előre kell szólnom, hogy a tempó iszonyatos. Tehát ha megjelenik egy 

törvényjavaslat, aznap éjszaka ki kell dolgozni a módosító tervezetet, úgyhogy én azt gondolom, hogy 

a jó együttműködés a szószóló és az országos önkormányzat között egyszerűen vitális, a görögség 

érdeke, hogy ez jól működjön, viszont akárhogy nézegettük a törvényeket, ugye… Vélhetően 

egyszerűen megfeledkezett a törvényalkotó, semmilyen mellé-, alá-, fölérendeltségi viszony nem 

teremtődött az önkormányzatok és a szószóló között. Tehát a szószóló joga és feladatai között csak és 

kizárólag olyanok vannak felsorolva, ami az általános érdekvédelemre, illetve az Országgyűlésben 

végzett munkájára vonatkozik. Ez ugyanígy van az önkormányzatokkal is, és a nemzetiségek jogairól 

szóló törvényben is, sehol nincsen utalás a két intézménynek a kapcsolatára. Én azt gondolom, hogy 

ebben a tempóban ez egyszerűen elfelejtődött, úgyhogy azt gondolom, hogy addig, amíg erről 



másképp a parlament nem rendelkezik, addig nyilván a két félnek kell egy mindkét fél számára 

működő együttműködési formát kialakítani, ahol azon van a hangsúly, hogy milyen gyorsan tudunk 

lépni. Köszönöm. 

  

Kukumzisz: Szólnék pár szót. A szószólóval mi havonta akartunk találkozni, de itt most azt mutatja, 

hogy nem havonta, hanem napi szinten kell találkozni. Tervünk nagyon sok van, tempót tudunk 

diktálni, és ezért nekünk minden nap… És az, hogy ki van alatta meg fölötte… Mivel az országos 

delegálta őt, mi nem a törvénységgel akarunk fölötte gyakorolni hatalmat, hanem együtt akarunk 

dolgozni vele, ezért napi szinten kell sokszor, ahogy kivettem a szavadból, mert órák is számítanak 

döntéseknél. Mint például most is van a falunak egy ilyen problémája. És még egyszer gratulálunk 

ehhez a munkához. Tamás. 

  

Sianos Tamás: Ma délelőtt együtt voltunk az elnök úrral egy megbeszélésen, ahol a nemzetiségi 

önkormányzatok szövetsége épületében voltunk, és a kapcsolatok fejlesztése érdekében az új országos 

önkormányzati elnökök kérték, hogy a szószólók és az önkormányzati elnökök január elején jöjjenek 

össze, és beszéljék meg azt a kérdést, hogy hogyan és miképpen fognak együtt dolgozni. 

  

Kukumzisz: Mit mondtak? Hogy a farok a kutyát? 

  

Sianos: Igen. Attól függ, hogy nő vagy férfi van alul vagy felül. 

  

(Megérkezett Szidiropulosz László. A képviselő-testület létszáma 13-ra módosult. Kész Józsefné nem 

szavaz, mivel nem adta le vagyonnyilatkozatát, így a szavazásnál figyelembe vehető képviselők száma 

12.) 

  

Szidiropulosz: Először bocsánatot szeretnék kérni a késésért, pontosan 4 óra előtt 5 perccel ott voltam 

a másik helyszínen, nem néztem meg jól, hogy hol van. Napirend előtt lett volna egy pár mondatos 

előterjesztésem, egy megbeszélésem. Nem tudom, hogy lehet-e, mondhatom-e, megengeditek-e, 

vagy esetleg a következő ülésen. 

  

Mandzurakisz: Mondjad. 

  

Kukumzisz: Ezt lezárjuk és utána. Kérdés van-e ehhez valakinek? 

  



Mandzurakisz: Nekem lenne egy kérdésem, rövid. Csak röviden a szószóló úrhoz szeretnék hozzászólni, 

egy olyan kéréssel. Ugyanehhez tartozik, hogy minél gyorsabban tudjunk kommunikálni és dolgozni 

ebben az ügyben, mert ugye a következő években, ugye ahogy ön mondta, hogy nagyon gyors lesz, 

nagyon gyors a tempó. Na most ahhoz, hogy mi is fölkészüljünk arra a tempóra, hogy tudjunk 

érdemben dönteni vagy javaslatot tenni, valamilyen úton-módon azt szeretnénk kérni, hogy a 

kommunikációt tudjuk úgy tartani, hogy mindenféle szempontból bármilyen döntéskor mi is 

értesüljünk arról, hogy miben tudunk tenni az önkormányzat a görögség érdekében, ahhoz hogy 

tolmácsolni tudjuk a parlament felé. Na most az lenne a kérés, az lenne a kérés, hogy ebben kérünk 

egy kis segítséget, hogy ezt a kommunikációt, akár az elnökség tagjai, minél gyorsabban tudjuk ezt 

megtenni, hogy egyrészt kommunikáció, hogy egyrészt értesüljünk olyan dolgokról, amik fontos a 

görögség, a nemzetiségek számára, akár számunkra, akár az összes nemzetiség számára fontos, hogy 

akármilyen javaslatot tudjunk tenni nemcsak a magunk, hanem mások érdekében. Erre szeretnénk 

kérni egy olyan lehetőséget, hogy ha már ilyen gyors, akkor napi információkkal tudjunk valamilyen 

fórumon kommunikálni. 

  

Kukumzi Natasa: Hogy mi is követhessük… 

  

Fekete Klára: Kezdetképpen annyit tudnék ehhez tanácsolni, hogy mi is az internetről tájékozódunk, 

tehát az a leggyorsabb és legbiztosabb módja a tájékozódásnak. A parlament weboldala meglepően 

informatív, ott jelennek meg az új törvényjavaslatok is. Tehát nekünk is minden nap végig kell 

bogarászni, hogy van-e valami új a weboldalon vagy nincs. Úgyhogy én erre ösztönöznék mindenkit, 

és ha valaki talál valamit… Mert ráadásul az eljárás úgy működik, hogy alapból semmi sem nemzetiségi 

napirendi pont. A szószólók ugye akkor szavazhatnak, és akkor szólhatnak hozzá, amikor valami már 

nemzetiségi napirendi ponttá van nyilvánítva. Az eljárás tehát úgy néz ki, hogy megjelenik egy 

törvényjavaslat az interneten tulajdonképpen, nekünk másnap reggel 10-ig jelentkezni kell, hogy ezt 

nyilvánítsák nemzetiségi napirendi ponttá, és utána van jogunk beleszólni. Úgyhogy ha valaki valamit 

talál, amiből szeretnénk valamit kihozni, akkor sajnos ez az egyetlen módja, hogy bújni kell az 

internetet, akár naponta többször is, és akkor hogyha bármi olyan van, ami számunkra hasznos lehet, 

akkor az elején elég egy telefon, és akkor utána napközben megoldódik, azért biztos vagyok benne. 

  

Kukumzisz: Mi is úgy vettük ki az egészet, hogy mi fogunk inkább, legfőképp mi tudjuk a problémákat, 

olyan dolgokat meg akarunk oldani a parlamenten keresztül, és ezért napi kapcsolatban kell lenni. 

Nem azt várjuk el tőletek, hogy ti nézzétek, hanem a mi gondjaink. Ha tinektek is van, megoldjátok, de 

ami nekünk van, azokat képviselni, és itt oda-vissza napi szinten kell dolgozni. A határozati javaslatban 

mit fogadunk el? Mert itt leírtunk egy… Olvasd! 

  

Agárdi: Készítettünk egy határozati javaslatot. „Az MGOÖ közgyűlése úgy határoz, hogy x igen y nem 

és z tartózkodás szavazattal elfogadja Kukumzisz György elnök azon javaslatát, hogy a magyarországi 

görögök mindenkori nemzetiségi szószólója az MGOÖ mindenkori elnökségének havi, az MGOÖ 

mindenkori közgyűlésének negyedévi írásbeli tájékoztatást nyújtson a szószólói tevékenységéről és az 

azzal kapcsolatos minden körülményről.” 

  

Kukumzisz: Ezt napi szinten kell, és a témákhoz megfelelően… 



  

Agárdi: Írásban napi szinten nem tud… Akkor ehhez képest várom a módosítást. 

  

Kukumzisz: Ha valami olyan van, szóban, azonnal, és annak megfelelően írásban, hogyha egy nap alatt 

kell válaszolni, akkor egy nap, mindig az eseményeknek megfelelően. Ennyivel kérem a kiegészítését. 

Mert itt, amit hallottunk, sokszor nappal meglátja, este meg kell csinálni, másnap dönteni kell. És 

sokszor nekünk is, ha van igényünk, akkor azt azonnal kell bevinnünk, mert hogy ha egy év után 

tárgyalják, akkor olyan, mintha semmit nem csináltunk volna. Mi a javaslat? Hogy tudnánk minél 

szorosabban…? 

  

Fekete Klára: Ha elmondhatom a javaslatomat… Mint említettem, nagyon sajnálom, a jogalkotó 

elfelejtette, de kötelezni nem kötelezhetik semmire az égegyvilágon. Mindazonáltal én is azon az 

állásponton vagyok, hogy együtt kell dolgoznunk, méghozzá szorosan. Na most ezt hogyan? Én azt 

gondolom, hogy ha van az önkormányzatnak jogi képviselője, akkor esetleg őt meg lehet bízni azzal, 

hogy figyelje a törvényeket, figyelje, mert én ha nem veszem észre, akkor utána nem vagyok hajlandó 

kötelezettséget vállalni arra, hogy én se vettem észre. Mert ha nem követte le, nem veszi észre. 

  

Kukumzisz: Mi figyelünk, csak ha figyelünk, nekünk azonnal kell találkozni, hogy beszéljünk valakivel. 

Ezt a kapcsolatot kell megnézni, hogy tudunk… A szomszédban vagytok… 

  

Fekete Klára: Igen. Volt már nálunk ez egyébként, a köznevelési törvény kapcsán, engedd meg akkor, 

hogy idézzem, tehát a köznevelési törvény kapcsán nagyon gyorsan kellett lépni. Nem voltak előre 

kialakított csatornák, úgyhogy fogtam magam, elkértem a Claudiától a Szatmári Andrea… Krisztina, 

bocsánat, e-mail-címét, átküldtem neki azonnal az anyagot, és az oktatási tapasztalatokkal rendelkező 

intézményvezetők véleménye kellett elsősorban. Végül is módosító javaslat nélkül hagyta, hogy 

illeszkedik a köznevelési törvény, úgy jó, ahogy jó, ne változtassunk rajta semmit. Tehát amikor tudtam, 

hogy hová kell fordulni, én próbáltam, tehát meg is történt. Ő is megértette, hogy itt gyorsan kell lépni, 

nagyon gyorsan reagált is. Ha ezt tudjuk normalizálni, az nyilván jó, de az, hogy kötelezettséget mire 

lehet vállalni… Nem gondolom, hogy ennek túlszabályozottnak kellene lennie. 

  

Kukumzisz: Nem szabályozni akarunk. 

  

Kukumzi Natasa: Kapcsolattartás. Tájékoztatás. 

  

Agárdi: Ne kezdjünk el, nagyon kérem, ne kezdjünk el párbeszédet, mert így nem fogunk haladni. 

Tartsuk be a normális ügyrendet. 

  



Kukumzisz: Kell egy határozatot hoznunk a szószólói kapcsolattartásban. Úgy tudom, a szószólónak 

van két tanácsadója meg egy kabinetfőnöke. Egy pár szót kéne mondani, mert a Tamást is meg lehet 

bízni, hogy folyamatosan bejárjon. Nem tudom, Dimi, te is benne vagy ebben? Akkor legalább azt 

vázolnátok, Leo, hogy hogy álltok fel? Nem vagyunk képben. 

  

Koranisz: Γιώργο, κατάλαβα, τι θέλετε. Λοιπόν, για να ακούσουμε και στα ελληνικά και στα 

ουγγαρέζικα. Αυτή είναι η απάντησή μου. Πρώτα. Εμείς είμαστε μια ομογένεια, όποτε… Αλλη μια 

φορά, η κοπέλα το διάβασε ιστορικά γεγονότα από τη στιγμή που εκλέχτηκα, τίποτα παραπάνω. 

Αυτή ήταν για τη δουλειά μου. Τώρα για το θέμα της συνεργασίας μας. Γιώργο, εγώ νομίζω, και 

όλοι ξέρετε από ‘δώ, ήμουνα 12 χρόνια στην αυτοδιοικήση. 4 χρόνια ήμουν Budapest, 8 χρόνια 

ήμασταν εδώ. 

  

(Magyar fordítás: Jorgo, megértettem, mit akartok. Tehát, hogy halljuk görögül és magyarul is. Ez a 

válaszom. Először is. Mi egy külföldön élő nemzetiség vagyunk… Még egyszer, a hölgy történelmi 

tényeket sorolt fel, amióta megválasztottak, semmi többet. Ez volt a tevékenységem. Na most az 

együttműködésünkhöz kapcsolódóan… Jorgo, úgy hiszem, hogy mindannyian tudjátok, akik itt vagytok, 

12 évet voltam az önkormányzatban. Négy évig voltam Budapest, 8 évig itt voltunk.) 

  

Kukumzi Natasa: Nem ez a kérdés. 

  

Kukumzisz: Hadd fejezze be! 

  

Koranisz: Λοιπόν. Εγώ είμαι ύπερ αυτού, να γραψούμε ότι απλώς ένα λόγο μέσα, ότι η συνεργασία 

ανάμεσα της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Ουγγαρίας και των εκπρωσοπών των Ελλήνων στη Βουλή να 

είναι άμεση και να είναι τακτική. Τίποτα. Tehát legyen közvetlen és folyamatos. 

  

(Magyar fordítás: Tehát. Én amellett vagyok, hogy mindössze annyit írjunk le, hogy a Magyarországi 

Görögök Országos Önkormányzata és a görögök parlamenti képviselője között az együttműködés 

közvetlen és rendszeres. Semmi több.) Tehát legyen közvetlen és folyamatos. 

  

Thomaidu: És rendszeres, folyamatos. Főleg akkor, amikor nemzetiségi törvényeket, főleg akkor. 

  

Koranisz: Ha van egy téma, όπως το χωριό Μπελογιάννης, ήρθε ο δήμαρχος του Μπελογιάννης… 

Συμφωνήσαμε πως και οι δύο μας… Κι αμά αφορά κάτι το σώμα, όπωςδήποτε θα το βάλουμε… 

Εντάξύ? Αυτά. Ευχαριστώ. 

  



(Magyar fordítás: Ha van egy téma, mint a falu Beloiannisz, jött a beloianniszi polgármester… 

Megegyeztünk, hogy mindketten… És ha van olyan, ami a testületre tartozik, mindenképpen eléjük 

tárjuk… Rendben? Ennyi. Köszönöm.) 

  

Dulasz Takisz: Szerintem nagyon-nagyon aprólékosan nem szabad belemenni. Szerintem ugye most a 

Leo elmondta ezt a dolgát, itt amiről szó van, na most tulajdonképpen itt hogy mi a dolga neki, na 

most nekünk először elfogadjuk-e ezt a beszámolóját neki, vagy nem fogadjuk el. 

  

Angelidisz: Okafogyott. 

  

Dulasz Takisz: Azokkal a kiegészítésekkel, amit itt hozzátett. Hogy elfogadjuk vagy nem fogadjuk? Ha 

elfogadjuk, akkor lépjünk tovább. 

  

Kukumzisz: Mivel most jobban képben lettünk, ezért okafogyottá vált az egész, mert nem kell 

határozatot hozni ahhoz, hogy témák szerint napi kapcsolatban legyünk. 

  

Dulasz Takisz: De akkor is el kell fogadni.. 

  

Kukumzisz: Ezt a beszámolót elfogadjuk a szószólónak? Ki az, aki igen? 

  

Kukumzi: A vagyonnyilatkozatot a Szidiropulosznak? 

  

Agárdi: Natasa, tudunk azzal a témával…? 

  

Kukumzi: Nem szavazhat addig. Vagyonnyilatkozatot hoztál? 

  

Szidiropulosz: Véletlenül van nálam. 

  

Kukumzi: Akkor kérem szépen. 

  



Kukumzisz: Akkor egyhangú. 
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A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 12 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás  szavazattal elfogadta Koranisz Laokratisz, a görög nemzetiség parlamenti 

szószólójának beszámolóját a megválasztása óta eltelt időszakról. 

  

(Szidiropulosz László átadja a vagyonnyilatkozatát Kukumzi Natasának és Hadzijanisz Hrisztosznak, a 

vagyonnyilatkozat-kezelő bizottság tagjainak.) 

  

Kukumzi Natasa: Addig elmondanám, a jelenlévők leadták a vagyonnyilatkozatukat, egyedül Kész 

Jóskáné nem hozta el. Úgyhogy ő most nem szavazhat a törvény szerint. 

  

(Valaki: Nincs is vagyona neki.) 

  

Angelidisz: Azt is be kell jelenteni, hogy nincs vagyonom. Én is bejelentettem. Nekem sincs. Τίποτα δεν 

έχω, ένα σπίτι 6 εκατομμ. 

(Magyar fordítás: Nincs semmim. Egy lakás, 6 millió.) 

  

Szidiropulosz: Tehát a következő témában szólalnék föl. Szamarasz Teodorosz megkeresett tegnap, a 

Görögség Háza Alapítványnak az alapítója, ha jól tudom. Állítólag engem kért meg… 

  

Agárdi: Napirendi pontban van ez. 

  

Szidiropulosz: Igen? Ja bocsánat, akkor visszavontam. 

  

Agárdi: Második napirendi pont: A 2014. évi november 30-i állapotnak megfelelően átcsoportosítások 

az MGOÖ költségvetésében. Előadó: Fotiadisz Szavvasz, gazdasági vezető. 

  

Thomaidu: De előtte szeretnénk hozzászólni. 



  

Kukumzisz: Melyikhez? 

  

Thomaidu: Ehhez a napirendi ponthoz. 

  

Kukumzisz: Még mielőtt felolvasssa? 

  

Thomaidu: Igen, mielőtt felolvassa. Hozzászólni szeretnék. 

  

Kukumzisz: De ez szabályos, hogy előtte? 

  

Thomaidu: Igen, ez szabályos. Az előterjesztésnek megfelelően szabályos. 

  

Kukumzisz: Előtte lehet hozzászólni. Még fel se olvasta, már lehet. 

  

Thomaidu: Igen. 

  

Kukumzisz: Jó. 

  

Thomaidu: Na most csak egyet szeretnék mondani, hogy amikor egy testületi ülésre előterjesztenek 

bármit, azt írásban előtte maximum 7 nappal az összes testületi tagnak meg kell hogy kapja, képviselő 

tagoknak. 

  

Mandzurakisz: El lett küldve mindenkinek. 

  

Thomaidu: Nem lett elküldve. 

  

Mandzurakisz: De el lett küldve mindenkinek. 



  

Thomaidu: Nem lett elküldve. Csak a napirendi pontok. Én nem kaptam meg, ne haragudj. Itt van, én 

kinyomtattam, itt van, mindent, amit kaptam. 

  

Kukumzisz: Akkor lehet, hogy rossz címre van. 

  

Kukumzi: Később jött, az később jött. 

  

Thomou Anna: Később jött két nappal vagy egy nappal később, a meghívó után. 

  

Thomaidu: Tehát én csak ezt szeretném kérni. Ha valami előterjesztés, akkor időben kapjuk meg. 

  

Kukumzisz: Hetes nappal előbb küldtük. 

  

Thomaidu: Ne itt kelljen tanulmányozni, hogy mire kell szavazni. 

  

Angelidisz: Ez csak egy gesztus, hogy ki van nyomtatva. 

  

Kukumzisz: Odaadom a Kosztaszt, aki elküldte. 

  

Hadzijanisz: Nem a Koszti, hanem a titkárnő küldte el. 

  

Hristodoulou Konstantinos – hivatalvezető: Az ülés előtt 7 nappal kiment az előterjesztés. 14 nappal 

korábban ment ki a meghívó, és 7 nappal korábban ment ki ez az előterjesztés. 

  

Angelidisz: Ez csak egy gesztus, hogy ki van nyomtatva neki. 

  

Kukumzi Natasa: Van neki. Nem jutott neki? Van. 



  

Hadzijanisz: Van neki, ott van. 

  

Hristodoulou Konstantinos: Csak nehéz átnéznie, azért. 

  

  

Fotiadisz Szavvasz: A második napirend a költségvetés átcsoportosítása. Mindenki rendben megkapta, 

megnézte, hogy mit szeretnénk átcsoportosítani. Az átcsoportosítás a rovaton belüli átcsoportosítást 

jelenti. (…) Most nem tudom, hogy célszerű-e intézményenként végigmenni, vagy… Intézményenként. 

Akkor a Hivatalnak például a kiadásokból át kellett volna csoportosítani személyi kiadásokra 1 millió 22 

ezer forintot, ami nem volt előirányzottan a költségtérítésekre, a közlekedési költségtérítésekre, és 

másodszor, hogy az előirányzottban nem volt jól megállapítva a könyvelőnek a díja. Az egyéb 

működési kiadásokra egyetlen egy nagy tétel van, a 2 millió 341 ezer forint, ami ez is nem volt jól 

megállapítva, illetve nem volt jól elosztva, mondhatom, mert ebbe tartoznak a gazdasági vezetőnek a 

díja, a könyvvizsgáló, az … díja, és egyéb könyvelési programnak a hozzáférési díja. A Hivatalnál csak 

ennyit szerettem volna. A 12 Évfolyamos Iskolának az üzemeltetési kiadásokból kellett volna 

átcsoportosítani 3 millió 826 ezer forintot, és ez is úgy mondom, hogy a legnagyobb része az, hogy év 

végén, illetve nem volt előirányozva tárgyi eszköz beszerzés, tehát az egész majdnem a tárgyi 

eszközbe, vettek 12 darab számítógépet, illetve laptopot, és ennek az értéke körülbelül ennyi, illetve a 

hozzávaló szoftverek is. A Kutatóintézetben egyetlen egy nagy gond volt, hogy az áfát nagyon rosszul 

állapították meg annak idején, amikor a költségvetést csinálták, és az áfának az értéke 1 millió 228 

millió (ezer! – a szerk.) forint, az eltérés, illetve eddig a napig az átcsoportosítás. Az önkormányzatnál 

pedig, az önkormányzatnál a bevételek is voltak. Ugye kaptunk 12 millió 594 ezer forint… 12 millió 594 

ezer forintot, és 100 ezer forint kamatbevétele volt, ami az egész az üzemeltetési kiadásokba 

átcsoportosítjuk. Az átcsoportosítások között ugye említeni kellenek azt, hogy ebből voltak a 

kampányok pénze is, ami 8 millió 860 ezer forint volt, és pályázatok is voltak, amik 3 millió 828 ezer 

volt. Ez volt a bevételi oldala ebben a 12 millió forintban. Az átcsoportosítás, a legnagyobb része az 

egyéb szolgáltatásokban van, mert ennek a kampánypénznek ugye megvolt határozva, hogy mire 

kellene költeni, és ebbe a 12 millió forint szolgáltatási díjba, illetve költségekben a kampánypénz is 

szerepel, ami 7 millió 60 ezer forintnak a… A többi karbantartásra, a közüzemi díjak nem jól voltak 

felhasználva, tehát nem részletes felosztás, ezért az év közben kellett erre a közüzemi díjakra, 

telefonokra meg a karbantartási kiadásokra is átcsoportosítani. Ezenkívül két darab számítógép és 

valamilyen polcok, vagy nem tudom, mit, vettünk, aminek az értéke 281 ezer forint. Nagyon fontos volt 

az épületnek a felújítása, ami például a lekötött betétből, illetve a lekötött pénzeszközökből 

finanszírozták, összességében 66 millió forint. Az önkormányzat ennyi. A beloianniszi iskoláról. Ott egy 

kicsit más a helyzet, mert az iskolának két pályázata volt, ami összességében 44 millió-46 millió 

forintos pályázat 2013-tól 2014-ig, és ez a pályázat sajnos utófinanszírozás. Tehát mivel az iskolának 

nem volt annyi pénze, az önkormányzat kénytelen volt előfinanszírozni ezt az összeget, és remélem, 

most van folyamatban az elszámolás, a pénz visszajön. 

  

Kukumzi: Mennyi? 44 millió? 

  



Fotiadis: Igen, ennyi visszajön. Kb. 12 millió, 16 millió forint, amit előfinanszírozta mondjuk az 

önkormányzat, ez vagy az idén, vagy januárban várható, hogy visszajön. 

  

Szidiropulosz: Ez külön fel van tüntetve? 

  

Fotiadisz: Persze. Igen, itt van. A pályázati pénzek… a személyi kiadásokra 7 millió 200 forint[U1] , a 

szakmai pedig 3 millió 300 ezer forint. Ezek a pályázatok. Csak ennyit szerettem volna mondani. Ha 

valakinek van valami… Köszönöm szépen. 

  

Agárdi: Niki. 

  

Fotiadis: Csak egy perc erejéig. Örömmel mondhatom, hogy eddig nagy-nagy munka után, illetve 

másfél hónap után tudom mondani, hogy most már naprakész adatokat tudunk szolgáltatni a 

testületnek. 

  

(Taps.) 

  

Sianos: Sajnos ünneprontó leszek. Egy költségvetési összeállítás nem így néz ki, az egy számszaki 

kimutatás. Én ezeket a számokat nem vonom kétségbe, hogy ez így van. Egy költségvetési 

beszámolónak így kell kinézni (felmutat egy mintát). 

  

Hristodoulou Konstantinos: Ez nem beszámoló. Ez átcsoportosítás. 

  

Sianos: Akkor is azt így kell kimutatni, Szavvasz úr, nézd meg. 

  

Kukumzi Natasa: Igen, szokatlan. 

  

Sianos: Azonkívül kellett volna egy írásbeli szöveges tájékoztatót adni a testület felé, hogy tudjuk… 

  

Fotiadis: Egyébként megvan, csak nem előterjesztve. 
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Sianos: Jó, akkor amikor befejezed… Akkor nincs köztünk harag, én elfogadom a számokat, csak nem 

költségvetési beszámolót csináltál. 

  

Hristodoulou: Átcsoportosítások. 

  

Sianos: Szeretném a Natasát megkérdezni, hogy ezt te most érvényben tartod (egy papírlapot mutat 

fel), vagy visszavontad? 

  

Kukumzi Natasa: Mi az? Nem látom innen. Amit én javasoltam? 

  

Sianos: Igen, amit te javasoltál. 

  

Kukumzi Natasa: Hát ez érvényben lenne, csak nem válaszolt senki rá. Miért? Igen, a Szavvasznak kéne. 

Miért nem…? Megnézted az előterjesztésemet? 

  

Fotiadis: Én nem is kaptam ilyet. 

  

Kukumzi Natasa: De kaptál. Hogyne kaptál volna? 

  

Fotiadis: Tényleg nem kaptam. 

  

Kukumzi Natasa: A múlt ciklusé. Ez a múlt ciklusé. De válasz nem jött rá. 

  

Sianos: Amit megcsinált anyagot, azt én elfogadom számszakilag, de ez formailag nem egy hivatalos 

kimutatás, és azonkívül kellett volna egy szóbeli, illetve írásban egy anyagot is készíteni neki. 

  

Fotiadis: Igaza van. 

  



dr. Miliosz Nikolett: Nekem az lenne a kérdésem, hogy korábban mindig azt az információt kaptuk, 

hogy a kampánypénz összegét nem kell felvenni a költségvetésbe, most meg azt, hogy igen. 

  

Fotiadis: A pályázati pénzek nem a költségvetésnek a része, a költségvetésnek a része a 44 millió forint 

a hivatalnak, az önkormányzatnak. Az plusz forrás, amit meghatározott célra használhatunk. 

  

Miliosz: De föl kell venni. 

  

Fotiadis. Tehát elkülönítetten kell használni. 

  

Miliosz: De bekerül a költségvetésbe. 

  

Fotiadis: Lekönyveled. Bevételi oldal ezt lekönyveled, a kiadási oldalon, a különbözetet pedig vissza is 

utaltuk. Ennyi. 

  

Hadzijanisz: A kampánypénzt kérdezte, te a pályázati pénzről beszélsz. 

  

Fotiadis: Ugyanaz, támogatás. Ez ugyanúgy működik, mint egy támogatás. Le kell könyvelni a 

bevételnél, a kiadásokat, a különbözetet pedig… Csak elkülönítetten kellene kimutatni. 

  

Hajdzijanisz: El is lett költve, Szavva? El is lett költve ez a pénz? 

  

Fotiadis: Persze. Háromszázvalahányezer forint visszaküldtünk. 

  

Koranisz: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint nem költségvetési tétel, hanem ezt nem kell 

bekönyvelni a költségvetésbe. 

  

Miliosz: Egyenként tesszük fel határozati javaslatként a különböző intézményekre vonatkozó 

átcsoportosításokat. Az első határozati javaslatunk a Kutatóintézetet érinti. Ki szavaz arra, hogy 

elfogadja a Kutatóintézet 2014. évi költségvetését érintő átcsoportosításokra vonatkozó javaslatot. Ki 

szavaz igennel? Kutatóintézet. 



  

MGOÖ – 106/2014 (XII.11.) sz. határozat 

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 12 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás  szavazattal elfogadta a Kutatóintézet 2014. évi költségvetését érintő 

átcsoportosításra vonatkozó javaslatot. (1. számú melléklet) 

  

Miliosz: A következő a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának átcsoportosítására 

vonatkozik. Tehát ki szavaz arra, hogy a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának 2014. 

évi költségvetését érintő átcsoportosítására vonatkozó javaslatot elfogadja? 

  

MGOÖ – 107/2014 (XII.11.) sz. határozat 

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 12 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás  szavazattal elfogadta a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2014. évi 

költségvetését érintő átcsoportosításra vonatkozó javaslatot. (2. számú melléklet) 

  

Miliosz: A harmadik a 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola 2014. évi költségvetését 

érintő átcsoportosításra vonatkozik. Ki szavaz igennel? 

  

MGOÖ – 108/2014 (XII.11.) sz. határozat 

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 12 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás  szavazattal elfogadta a 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola 2014. 

évi költségvetését érintő átcsoportosításra vonatkozó javaslatot. (3. számú melléklet) 

  

Miliosz: Negyedik a Hivatal 2014. évi költségvetését érintő átcsoportosításra vonatkozó javaslat 

elfogadására vonatkozik. Ki szavaz igennel? 

  

MGOÖ – 109/2014 (XII.11.) sz. határozat 

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 12 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás  szavazattal elfogadta a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának 

Hivatala 2014. évi költségvetését érintő átcsoportosításra vonatkozó javaslatot. (4. számú 

melléklet) 

  

Miliosz: És az utolsó pedig a Nikosz Beloiannisz ÁMK 2014. évi költségvetését érintő átcsoportosításra 

vonatkozik. 



  

MGOÖ – 110/2014 (XII.11.) sz. határozat 

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 12 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás  szavazattal elfogadta a Nikosz Beloiannisz ÁMK 2014. évi költségvetését érintő 

átcsoportosításra vonatkozó javaslatot. (5. számú melléklet) 

  

Agárdi: Következő napirendi pont. Előadó dr. Miliosz Nikolett elnökhelyettes. A 12 Évfolyamos 

Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola SZMSZ-ének módosítása. Az eredeti javaslatok között a 3. 

napirendi pont volt. 

  

Angelidisz: Lapozzatok a hármashoz! 

  

Mandzurakisz: A tizedik oldal körülbelül. 

  

Angelidisz: A hármashoz lapozzatok! 

  

Miliosz: Körülbelül egy hete, úgy hiszem, egy hete ki lett küldve mindenkinek az anyag, amely 

tartalmazza pirossal azt, hogy az átvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatban mi volt az, ami 

hatálytalanná vált, és mi volt az, ami bekerülésre javaslandó helyette. Most itt ugye nem színes 

változatot tartunk a kezünkben, ez azt jelenti, hogy ami kikerült, az gyakorlatilag át van húzva, és a 

rendes szöveget pedig tartalmazza maga az SZMSZ. Kérdése van-e valakinek ezzel kapcsolatban? Vagy 

menjünk végig, hogy milyen változtatások kerültek bele? 

  

Agárdi: A lényeget mondd el inkább! 

  

Miliosz: A lényeg ott… 

  

Angelidisz: Miért volt erre szükség? Azt mondd el nekik! 

  

Miliosz: Azért volt erre szükség, mert egyrészt szükségessé vált egy új pozíció az iskolában, az oktatási 

referensé, másrészt…Tehát a legeslegfontosabb dolog, hogy nagyon régen volt az iskola Szervezeti és 

Működési Szabályzata felülvizsgálva, tehát már annyira régi jogszabályi hivatkozások voltak benne, 

amelyek már nem is az ezt megelőző jogszabályok, illetve különböző kiegészítéseket tettünk, illetve 



javaslunk elfogadásra a közgyűlésnek. Ezek az indokai gyakorlatilag a módosításnak. Szívesen várunk 

kérdéseket, és ha bárkinek bármilyen észrevétele, javaslata van. Egy dolog az, amit még…, illetve két 

dolog, amit nem tartalmaz a jelenlegi SZMSZ, és azóta, mint javaslat felmerült, hogy kerüljön bele az 

SZMSZ-be az SZMSZ évente történő felülvizsgálatának a kötelezettsége. Tehát ne teljen el mindig ilyen 

nagyon hosszú időszak a két felülvizsgálat között, a másik pedig hogy az iskola jelenlegi Alapító 

Okiratának 16. pontját, ami az intézményvezető megválasztásának körülményeire vonatkozik, azt 

emeljük be, illetve még egy, ami viszont annyi, hogy a tanárokról is szólunk néhány szót. Az ő jogaikat, 

kötelezettségeiket, feladataikat és felelősségüket, munkaszerződésük, munkaköri leírásuk, illetve 

Magyarország mindenkori hatályos jogszabályai határozzák meg. Tehát ennyi kitérést a tanárok 

esetében tegyünk! Ennyi javaslat érkezett azóta, amióta egy hete kiment az anyag. Várom a kérdéseket, 

amennyiben vannak hozzá. Hogyha nincsenek, akkor én ezt a javaslatot ajánlom mindenkinek 

elfogadásra. 

  

Mandzurakisz: Kérdés van? Van valakinek hozzászólása? 

  

Thomaidu: Én nem tudok erre kérdést. Nem tudom ezt tanulmányozni itt helyben. 

  

Hristodoulou: Ez se ment el? 

  

Thomaidu: Nem. Hát ezt hiányoltam, hogy semmi nem jött át olyan… Napirendi pontok, árajánlat jött 

és egy önéletrajz. És itt most szavazzak, döntsem el! 

  

Kukumzi Natasa: Majd nézd meg a címlistát! 

  

Angelidisz: Akkor tartózkodjál! Nincs más választásod. 

  

Miliosz: Tehát akkor felteszem szavazásra! Ki fogadja el… 

  

Thomaidu: Mindegy, megszavazom… Én megszavazom, megadom a bizalmat. Megadom a bizalmat. 

  

Mandzurakisz: Legfeljebb hogyha valami van, akkor várjuk… 

  



Thomaidu: Megszavazom, és legközelebb szeretném megkapni minden testületi anyagot, az 

előterjesztéseket előre. Otthon áttanulmányozom, és ahhoz hozzá tudok szólni. Ehhez most nem. 

  

Kukumzisz: Tedd fel szavazásra a kérdést! 

  

Mandzurakisz: Jó, utána ha valami van, akkor szólsz nekünk! 

  

Miliosz: Jó, tehát ki fogadja el a 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítását, tehát az általam ismertetett kiküldött verzió, az általam 

ismertetett változásokkal. Ki szavaz igennel? 

  

MGOÖ – 111/2014 (XII.11.) sz. határozat 

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 12 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás  szavazattal elfogadta a 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. (6. számú melléklet) 

  

Angelidisz: Lapozzatok tovább a négyeshez! 

  

Agárdi: Következő napirendi pont, ismét az iskolával foglalkozunk. Megkérek mindenkit, hogy ne 

beszéljünk párhuzamosan! A jobb fülem érzékeny… A 12 Évfolyamos Görög Kiegészítő Nyelvoktató 

Iskola megbízott intézményvezetői kinevezése, illetve tag delegálása az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának van egy Országos Nemzeti Tanácsa. Felvezetem, és ha a Nikinek még esetleg van 

kiegészítése, akkor azt meg fogja tenni. Tehát a lényeg az, hogy jelenleg nincs olyan 

intézményvezetőnk, aki a MÁK-nál szabályosan öt évre lenne elfogadva. 2014 tavaszán írt ki pályázatot 

az országos önkormányzat a 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola intézményvezetői 

tisztségére. Két pályázat érkezett, Vengrinyák Edité és Janakaki Nóráé. Janakaki Nóráét akkor a 

pályázatot elbíráló bizottság nem tartotta megfelelőnek, a feltételeknek megfelelőnek, Vengrinyák 

Editét igen. A következő feltételeknek kell megfelelni a köznevelésről szóló 2011. évi 190. Tv. 67. §-a 

szerint. Az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges 

felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában mesterfokozat. Pedagógus szakvizsga 

keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség. Tehát ez egy ilyen akár OKJ-s tanfolyamon… 

Ez  nem az? Ez egy kétéves… Legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, és 

pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a 

megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló 

alkalmazás. A testület szeptember 18-án Vengrinyák Editet választotta meg öt év határozott 

időtartamra igazgatónak, intézményvezetőnek szeptember 19-i kezdőnappal. Azonban mivel a 

minisztérium nem erősítette meg Vengrinyák Edit kinevezését, az országos önkormányzatnak a 

pályázatot eredménytelennek kell nyilvánítani. Hogy miért nem..? Minden feltételnek megfelelt, egy 

dolgot a minisztérium nem ismert el, csak négy évet ismert el az öt helyett. Minden más feltételnek az 

Edit megfelelt. Ez az egy év hiányzott, és ezért a pályázatot eredménytelennek kell nyilvánítanunk. Erről 



kell most az első határozatot meghoznunk, mert most érkezett meg novemberben az erről szóló 

minisztériumi értesítés, ezt látjátok az anyagban, ezt a levelet. Tehát nekünk az akkor kiírt pályázatot 

érvénytelennek kell nyilvánítanunk, ezért a határozati javaslatunk: Az MGOÖ közgyűlése úgy határoz, 

hogy x igen, y nem, z tartózkodás szavazattal eredménytelennek nyilvánítja az MGOÖ előző 

közgyűlése által 2014 tavaszán a 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola intézményvezetői 

tisztségére kiírt pályázatot. Nincs más lehetőségünk. Kérdések. Natasa. 

  

Angelidisz: Hogyan tovább? 

  

Hadzijanisz: Hát hogyan tovább? Ez a kérdés, igen. 

  

Kukumzi Natasa: Lehet nemmel szavazni? 

  

Agárdi: Mindent lehet. Tartózkodást is lehet. 

  

Kukumzi Natasa: Én elfogadom az előző szavazást, az előző ülés anyagát. 

  

Angelidisz: Törvénytelen. 

  

Kukumzi Natasa: Hát nem törvénytelen. Ilyen hülye törvény. 

  

Agárdi: Eredménytelen volt, mivel egyik jelöltet sem fogadta el a minisztérium, tehát ez azt jelenti, 

hogy… 

  

Thomaidu: Mi meg nem fogadjuk el a minisztériumnak a döntését. 

  

Hadzijanisz: Igazi partizán lány! 

  

Thomaidu: A nemzetiségnek más törvénye van. Kész. 

  



Agárdi: Natasa, szíved joga, hogy nem fogadod el a minisztérium válaszát. Más hozzászólás. 

  

Thomaidu: Van olyan ember egyébként, aki ennek megfelel? 

  

Agárdi: Jelenleg az országban egy olyan ember van, de ebbe a témába a következőnél menjünk bele, 

amikor arról… Topuzidisz Dimitrisz úr külsős, hozzájárultok, hogy megkaphatja a szót? 

  

Thomaidu: Igen, hozzájárulunk. 

  

Kukumzisz: Megkérem a… A kérésem az, hogy ne legyen mindig szavazás a külsősökre, hanem adjuk 

meg mindig nekik a szót. Beszéljünk mi először, és ne kelljen mindig… 

  

Agárdi: Először a képviselők és utána… 

  

Angelidisz: Mindig föl kell tenni a kérdést. 

  

Hristodoulou: Meg kell szavaztatni. 

  

Kukumzisz: Igen, fel kell tenni a kérdést, de nem fogjuk szavazni a külsősről, mert mindig meg fogjuk 

adni a szót. 

  

Hadzijanisz: Automatikusan. 

  

Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Köszönöm a lehetőséget. Köszöntök én is mindenkit. Csak annyit szerettem 

volna hozzátenni ehhez, amit Bendegúz előbb mondott, akkor viszont a határozat visszavonásáról is 

kell hozni határozatot, ugye azt a határozatot, amellyel ugye ezt a döntést hozta a testület, azt is vissza 

kell vonnia. 

  

Mandzurakisz: Ez az, nem? 

  



Kukumzi Natasa: De akkor ki az igazgató? De addig…? 

  

Hadzijanisz: A törvény azt mondja, nem lehet. Ha nem lehet, nem lehet. Τι να κάνεις? (Fordítás) 

  

  

Angelidisz: Elfogadjuk a törvényt, hogy… 

  

Thomaidu: Nem fogadjuk el a törvényt. 

  

Agárdi: A jogi elnökhelyettest kérem, hogy válaszoljon erre. 

  

Miliosz: Egészítsük ki akkor szerintem annyival, hogy a minisztérium állásfoglalása értelmében 

nyilvánítjuk eredménytelennek magát a pályázatot, mert igen, abban igaza van a Dimitrisznek, hogy 

szavazunk arról, hogy eredménytelennek nyilvánítjuk, akkor, amikor ugye az Edit pályázata mindennek 

megfelelt, és mi megválasztottuk őt igazgatónak. Mi szavaztunk a pályázat eredményességéről, viszont 

most, hogy a minisztérium nem fogadta el őt bizonyos, tényleg erre a szakmai gyakorlat egy részének 

hiányára hivatkozva, ezért most nekünk gyakorlatilag tudomásul kell vennünk. Tehát lehet ellene is 

szavazni, de semmi eredménye nem lesz ennek, ez csak tudomásul vétel. 

  

Kukumzisz: Tedd fel szavazásra! 

  

Hadzijanisz: Niki, arra nincsen mód, hogy ideiglenesen megbízzunk? 

  

Angelidisz: Mindennek eljön az ideje. 

  

Miliosz: A mi határozati javaslatunk a következő, és akkor mondom neked is, Dimitrisz, hogy 

eredménytelennek nyilvánít… A Magyarországi Görögök közgyűlése úgy határoz, hogy x igen y nem és 

x tartózkodás szavazattal eredménytelennek nyilvánítja a minisztérium kiadott állásfoglalása alapján az 

MGOÖ előző közgyűlése által 2014 tavaszán a 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola 

intézményvezetői tisztségére kiírt pályázatot. 

  

Topuzidisz: És vonja vissza akkor a határozatot, amelyikkel… 



  

Kukumzi Natasa: Nem vonjuk vissza! Miért? Nem muszáj. Muszáj? 

  

Miliosz: A kérdés, hogy egyáltalán vissza kell-e vonni, mert hogy okafogyottá vált gyakorlatilag. 

  

Topuzidisz: Vissza kell vonni. Volt egyébként erre példa, amikor a Kormányhivatal hívta fel a 

figyelmünket. Emlékeztek, a 89-es számra emlékszem, de lehet hogy nyolcvanvalahányas volt, vissza 

kellett vonni egy határozatot. 

  

Kukumzi: Nem vonjuk vissza. Kérdezzük meg a Kormányhivatalt! 

  

Kukumzisz: Leo és utána szavazunk. 

  

Koranisz: Γιατί πρέπει να ανακαλέσουμε, ετσί, αυτά που λες Δήμη, επειδή το ίδιο πάθαμε και με την 

βιβλιοθήκη. Η αυτοδιοίκηση κάποτε επί Σκεύη είχε αποφασίσει, ότι θα ιδρύσει και ιδρύεται 

βιβλιοθήκη. Δεν την ανακαλέσαμε την απόφαση αυτή, κι όταν έγινε το εργατικό δικαστίριο, 1 

εκατομμ. 

  

(Magyar fordítás: Miért kell visszavonnunk, így, ahogy mondod, Dimitri, mert ugyanígy jártunk a 

könyvtárral is. Az önkormányzat, Szkevisz alatt, úgy döntött, hogy megalapítja a könyvtár intézményét. 

Nem vontuk vissza ezt a határozatot, és amikor a munkaügyi perre sor került, 1 millió.) 

  

Kukumzisz: Akkor ezt kettő pontban. Visszavonás és megszavazás. Határozatot hoztak, elfogadták az 

Editet akkor… 

  

Miliosz: Jó, akkor hozzunk először határozatot arról, hogy visszavonjuk azt a határozatot, ami a 

76/2014. (IX. 18.) számú határozat, hogy kineveztük Vengrinyák Editet intézményvezetőnek. Ez a 

határozat akkor úgy szólt, hogy „A Jogi Bizottság előterjesztése alapján az MGOÖ közgyűlése úgy 

határoz, hogy a 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola intézményvezetői posztjára 

beadott egy darab érvényes pályázat alapján Vengrinyák Editet nevezi ki intézményvezetőnek 2014. 

szeptember 19-től számítva öt évre.” Tehát akkor ezt a határozatot vonjuk vissza. Ki szavaz igennel? 

  

MGOÖ – 112/2014 (XII.11.) sz. határozat 



A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 11 igen, 1 nem és 0 

tartózkodás  szavazattal visszavonta az MGOÖ 76/2014. (IX. 18.) számú határozatát. 

  

Miliosz: És akkor ezt követi az a határozati javaslat, ami ugye a minisztériumi állásfoglalás alapján kell 

hogy megszülessen, hogy a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy 

határoz, hogy eredménytelennek nyilvánítja a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata előző 

közgyűlése által 2014 tavaszán a 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola intézményvezetői 

tisztségére kiírt pályázatot. Ki szavaz igennel? 

  

MGOÖ – 113/2014 (XII.11.) sz. határozat 

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 11 igen, 0 nem és 1 

tartózkodás  szavazattal eredménytelennek nyilvánítja a Magyarországi Görögök Országos 

Önkormányzata előző közgyűlése által 2014 tavaszán, a 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög 

Nyelvoktató Iskola intézményvezetői tisztségére kiírt pályázatot. 

  

Agárdi: Ugyanebben a napirendi pontban vagyunk. Tizenhárman vagyunk, tizenketten szavaznak. 

Ugyanennél a napirendi pontnál vagyunk, és mivel érvénytelen a pályázat, eredménytelen a pályázat, 

ezért ismét ott tartunk, ahol korábban. Ideiglenesen megbízott intézményvezetőt kell választanunk, aki 

ugyanolyan követelményeknek felel meg, mint az intézményvezető, tehát a jog ugyanolyan feltételeket 

ír elő, csak megbízott intézményvezető lesz a következő pályázat kiírásáig, a következő sikeres pályázat 

kiírásáig. Tehát akkor felolvasom. Mivel Budapest Főváros Kormányhivatala állásfoglalást adott ki 

abban a tekintetben, hogy intézményvezető helyettese sem lehet az, aki nem pedagógus, illetve nem 

rendelkezik intézményvezetői szakképesítéssel, így az ezek birtokában nem lévő Janakaki Nóra nem 

vezetheti az iskolát, ezért a közgyűlésnek egy következő pályázat elbírálásáig, azaz 2015. nyár elejéig 

legkésőbb, mert korábban is kiírhatjuk a pályázatot, olyan megbízott intézményvezetőt kell választania, 

aki megfelel a szükséges képesítési követelményeknek. A mi javaslatunk Vengrinyák Edit, mint 

pedagógus és intézményvezető, aki… A négy év volt az egyetlen feltétel, ami miatt nem felelt meg. 

Most őt javasoljuk megbízott intézményvezetőnek. A határozati javaslat úgy szól: az MGOÖ xyz 

szavazattal a 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola igazgatói teendőinek ellátásával 

Vengrinyák Editet bízza meg. Megbízása határozott idejű, a legközelebbi intézményvezetői pályázat 

eredményhirdetéséig, de legkésőbb 2015. július 31-ig szól. Jelenlegi oktatási referensi tisztsége az 

intézményvezetői tisztség MÁK-törzskönyvi bejegyzésével szűnik meg. Tehát jelenleg ő oktatási 

referens, és amint a MÁK bejegyzi, intézményvezetője lesz a 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög 

Nyelvoktató Iskolának. 

  

Hadzijanisz: Automatikusan? 

  

Kukumzisz: Kérdése van valakinek? Külsősöknek? 

  



Koranisz: Συγνόμη, που ζήτησα τον λόγο,επειδή αφορά κι εμένα το ζήτημα. (…) Όταν ο διαγονισμός 

δεν ήταν επιτυχής, μας έχει πληροφορίσει το υπουργείο πολιτισμού, πως πρέπει να πάρουμε … το 

καταστατικό του σχολείου, το οποίο έλεγε για τον πρώτο αντι… πως θα πούμε αντικαταστάτη 

μπορεί να είναι μόνο ο υποδιευθυντής. Γιαυτό σας λέω αυτό, επειδή έχουμε ήδη 2-3 δικαστήρια με 

τα εργατικά και γνωρίζω τα πράγματα, κι επειδή έχουμε μόνο 6 μήνες μπροστά μας, εγώ νομίζω κι 

η Έντιτ θα το καταλάβει… ότι αν… Μην πάμε πάλι στο θέμα εκείνο… 

  

(Magyar fordítás: Bocsánat, hogy szót kértem, mivel a kérdés engem is érint. (…) Amikor a pályázat 

sikertelen lett, úgy informáltak a kulturális minisztériumból minket, hogy hoznunk kell… az iskola 

SZMSZ-e, amely az első helyettesről… hogy azt mondjuk, hogy a helyettesítő csak az igazgató-helyettes 

lehet.  Azért mondom ezt nektek, mert így is van 2-3 munkaügyi per folyamatban, és ismerem a 

dolgokat, és mivel hat hónap van hátra, szerintem az Edit is megérti, hogy… Ne térjünk vissza megint 

ehhez a témához.) 

  

Hadzijanisz: Köszönjük. Köszönjük. 

  

Kukumzi Natasa: Most mit mondott? 

  

Hadzijanisz: Semmit. Hát a Janakaki Nórát favorizálja. 

  

Hristodoulou: Az EMMI a Janakaki Nóra pályázatát, februárban válaszolt erre a pályázatfelhívásra, és 

arra, hogy erre adja a hozzájárulását, és ezt nem tette meg. Mert 2013. szeptember 1-től az a törvény, 

hogy intézményvezető-helyettes sem lehet olyan, aki nem pedagógus. 

  

Hadzijanisz: Ennyi. Köszönjük, Emese! 

  

Kukumzi Natasa: És ki a felelős? Hát addig kapott pénzt. 

  

Hadzijanisz: Csak akkor mire kapott pénzt? Hogy kapott idáig bért? 

  

Topuzidisz: Annyit kérdeznék a hivatalvezető úrtól, hogy a minisztériummal egyeztetve kapott-e olyan 

instrukciót vagy információt, hogy ideiglenesen is kinevezni igazgatónak most már csak olyat lehet, aki 

rendelkezik az összes feltétellel. Tehát mondta ezt? És azt mondta erre nekünk, neki is, meg nekem is, 

most konkrétan a Kraszlán Istvánról beszélek, aki jelenleg a minisztériumon belül, az oktatási 

minisztériumon belül ezekkel a feladatokkal foglalkozik, hogy azt mondja, hogy most már az 



ideiglenes, tehát… az ideiglenesen kinevezett igazgatónál is most már… amit te mondtál Kosztasz. 

Szeptember 1-jétől nem lehet olyan ideiglenesen sem, aki nem rendelkezik ezekkel a feltételekkel, 

amikből az egyik hiányzott, azaz az öt évből az egy év hiányzott. Ugye ezt mondta? 

  

Hristodoulou: Mi a probléma? 

  

Angelidisz: Mi a kérdés? 

  

Topuzidisz: Mondom, nehogy az legyen, hogy most nem fogadja el ezt a határozatot sem. 

  

Kukumzisz: Még egyszer: nem rúgunk ki senkit, nincs munkaügyi per. Szavazásra… 

  

Hadzijanisz: Igen, mi senkit nem rúgunk ki. 

  

Kukumzisz: Szavazásra feltesszük ezt a javaslatot! 

  

Agárdi: Akkor még egyszer a határozati javaslat. Az MGOÖ közgyűlése úgy határoz, hogy a 12 

Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola intézményvezetői teendőinek ellátásával Vengrinyák 

Editet bízza meg. Megbízatása határozott idejű, a legközelebbi intézményvezetői pályázat 

eredményhirdetéséig, de legkésőbb 2015. július 31-ig szól. Jelenlegi oktatási referensi tisztsége az 

intézményvezetői tisztség MÁK-törzskönyvi bejegyzésével egyidejűleg szűnik meg. Edit életrajzát 

láthattátok, akkor kérem, ki az, aki igennel… 

  

Szidiropulosz: Még egy utolsó kérdés. 

  

Agárdi: Igen. 

  

Szidiropulosz: A hivatalvezető úr vállalja a felelősséget, hogy ez nem így van? Mert most én meg 

szeretném szavazni az Editet. Amennyiben most tévesen vagyok informálva, akkor mi van? 

  

Koranisz: Akkor fizettek. 



  

Kukumzisz: Mit fizetünk? 

  

Kukumzi Natasa: Miért, följelent a Janakaki? Följelent? 

  

Koranisz: Kanakisz-szindróma. 

  

Szidiropulosz: Én meg szeretném szavazni. 

  

Agárdi: Laci, ha az Edithez nem járul hozzá, a Janakaki Nórához hogy járulhatna hozzá? A hivatalvezető 

vállalja. 

  

Hristodoulou: Vállalom a felelősséget, Laci. 

  

Szidiropulosz: Na ez volt a kérdésem. 

  

Kukumzisz: Ki igen? 

  

MGOÖ – 114/2014 (XII.11.) sz. határozat 

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 12 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás  szavazattal a 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola intézményvezetői 

teendőinek ellátásával Vengrinyák Editet bízza meg. Megbízatása határozott ideig, a 

legközelebbi intézményvezetői pályázat eredményességéig, de legkésőbb 2015. július 31-ig szól. 

Jelenlegi oktatási referensi tisztsége az intézményvezetői tisztség MÁK-törzskönyvi 

bejegyzésével egyidejűleg szűnik meg. 

  

Agárdi, Angelidisz: Tapsoljuk meg! 

  

Hadzijanisz: De hát már annyiszor megtapsoltuk szegényt, már annyiszor adtunk neki lehetőséget, 

igen. 



  

Vengrinyák Edit: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη σας. Köszönöm szépen mindenkinek a 

bizalmat, a megszavazott bizalmat, és remélem, hogy a kötelességeimet…tehát hogy jól fogom végezni 

a dolgomat. Ευχαριστώ άλλη μια φορά, κι ελπίζω θα με βοηθήσετε για να προχωρίσει το σχολείο 

και να έχουμε όλο και περισσότερα παιδιά που μιλάνε ελληνικά. Tehát remélem, hogy segítetek 

abban, hogy minél több gyerek legyen az iskolában, aki görögül beszél. 

  

(Magyar fordítás: Köszönöm szépen a bizalmukat. (…) Köszönöm még egyszer, és remélem, hogy 

segíteni fognak, hogy fejlődjön az iskola és minél több gyerekünk legyen, aki görögül beszél.) 

  

(Taps.) 

  

Agárdi: Még mindig ennél a napirendi pontnál vagyunk. Ahogy látjátok az anyagban is, 2014. március 

17-én alakult meg az Emberi Erőforrások Minisztériumának a köznevelésért felelős államtitkárságának 

az égisze alatt az Országos Nemzetiségi Tanács. A tanács munkájában 13 országos nemzetiségi 

önkormányzat által delegált tagok vesznek részt. Tudomásunk szerint jelenleg a Janakaki Nóra van 

delegálva oda. A hivatalvezető ilyen információt adott nekem. Mi, mint új testület, szeretnénk új tagot 

delegálni. Ez az Országos Nemzetiségi Tanács véleményező és tanácsadó országos szakértői 

testületként közreműködik a nemzetiségi közneveléssel kapcsolatos döntések szakmai előkészítésében. 

Láttok egy életrajzot, Kowalik Tamás. Édesanyja görög, Amalia Bellou. Ha megnézitek, 2002-2006 

között miniszteri tanácsadó volt, de látjátok a teljes életrajzát, a Magyar Harvard Clubnak az egyik 

vezetője, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója, görög és magyar nyelvet ugye anyanyelvi szinten 

beszéli, angolul felsőfokon beszél. Az athéni olimpiai játékokon önkéntesen vett részt, erről korábban 

még a Kariatidáknál is tartott egy előadást. Tehát a görög közösséghez kötődik, és mi őt javasoljuk 

ebbe az Országos Nemzetiségi Tanácsba. 

  

Thomaidu: Ki ez? Meg lehet ismerni, hogy ki ő? 

  

Agárdi: Nincs itt, mert jelenleg is tanít az egyetemen. 

  

Thomaidu: Akkor nem tudom, hogy hogy szavazzunk? 

  

Kukumzi Natasa: Mit tanít? 

  

Agárdi: Itt az életrajza. 



  

Thomaidu: Hát az nem elég. 

  

Angelidisz: Miért, járni akarsz vele, vagy mi? 

  

Thomaidu: Igen. 

  

Agárdi: Akkor kérdéseket várunk. 

  

Angelidisz: Olvasd el, hogy jó lenne vagy nem! Ott van előtted, egy lap. Csak olvasd el! 

  

Thomaidu: Gyerekek, csak annyit szeretnék ehhez hozzászólni, miután nincs itt az érintett. Szerettem 

volna megismerni, nem elég egy önéletrajzot elolvasni. Ugye valakit úgy szoktak kinevezni, hogy 

beadja az önéletrajzot, és személyes kihallgatást is kap. 

  

Agárdi: Meghallgatást. 

  

Thomaidu: Meghallgatást. Ez nem történt meg a testület előtt, ez nem történt meg. Na most egy 

ismeretlen emberre nem tudom, hogy szavazhatnék. 

  

Angelidisz: Egyetértek. Ezzel egyetértek. 

  

Thomaidu: Nagyon szépen hangzik az önéletrajz, de… 

  

Agárdi: Tehát az első javaslat, hogy az Országos Nemzetiség Tanácsból Janakaki Nórát visszahívjuk. 

  

MGOÖ – 115/2014 (XII.11.) sz. határozat 



A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 12 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás  szavazattal úgy határoz, hogy az EMMI Országos Nemzetiségi Tanácsából 

visszahívja Janakaki Nórát. 

  

Agárdi: Ki az, aki elfogadja, hogy az Országos Nemzetiségi Tanácsba a Magyarországi Görögök 

Országos Önkormányzata Kowalik Tamást delegálja? Aki igennel szavaz, az kérem, tegye fel a kezét! 

  

Thomaidu: Nem ismerem. 

  

  

  

  

  

MGOÖ – 116/2014 (XII.11.) sz. határozat 

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 9 igen, 1 nem és 2 

tartózkodás  szavazattal úgy határoz, hogy az EMMI Országos Nemzetiségi Tanácsába Kowalik 

Tamást delegálja. 

  

Agárdi: A következő napirendi pont a Magyarországi Görögök Kulturális Intézetének megbízott 

intézményvezetői kinevezése. Előadó: az MGOÖ elnöke. 

  

Kukumzisz: Itt az előző testület már hozott egy ilyen döntést, hogy elfogadta ennek az intézménynek 

az alapító okiratát, ugye, és ahhoz, hogy pályázaton el tudjon indulni, kell egy kinevezett vezető, 

intézményvezető. Az önéletrajzot leadtuk, láttátok. Itt van… Ha valakinek van kérdése, akkor átadnám 

neki a szót. 

  

Sianos: Tekintettel arra, hogy az intézménynek van egy elfogadott költségvetése, a költségvetése 

ennek az intézménynek 42 millió. Egy dologról elfeledkeztünk a költségvetésben, az iroda 

berendezését leírni, de majd ráérünk ezzel foglalkozni. Amennyiben most elfogadtuk az igazgató 

kinevezését, akkor tulajdonképpen kérem az elnököt urat, hogy az elfogadott költségvetést a bevételét 

adjuk le, segítségedre leszek, ha kívánod. 

  

Mandzurakisz: Köszönjük. 



  

Dr. Dzodzoglu Sziderisz: Jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm kedves hölgyeim, uraim, és minden 

egybegyűltet! Kérem engedjék meg nekem, hogy tegeződhessek, hisz elég sok az ismerős arc. Pár 

mondatban bemutatkoznék, bár elküldtem az önéletrajzomat. A felkérésnek örömmel tettem eleget. 

Dzodzoglu Sziderisznek hívnak, a nevemből fakadóan ritka, ősi magyar név, ellenben nagyon gyakori 

görög. A Hungária körúti kolóniában nőttem fel, az édesapám görög volt, sajnos elvesztettem, 

édesanyám magyar. Állampolgárságom szintén görög is. 

  

Thomaidu: Azért nem ismertelek, gyerekkorodban láttalak utoljára. Az apádat meg az édesanyádat… 

még gyerekkorodban ismertelek. 

  

Dzodzoglu: Köszönöm szépen előre is a bizalmat. Pár mondatban bemutatkoznék. Az iskolai 

tanulmányaimat a Szent István Gimnázium matematika tagozatán végeztem, amelyről érdekes módon 

egy pálfordulatot vett az életem, a humán tárgyak felé nyitottam érdeklődést, és a Pázmány Péter 

Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán végeztem elsőre, öt év alatt, ahogy szokták 

mondani, sikeresen abszolváltam az egyetemi nehézségeket. Innen másfél évre Angliába mentem, itt-

ott besegítő munkásként az angol nyelvemet fejlesztettem, majd hazajöttem, és az IBM-nél 

helyezkedtem el, ahol teljesítettem egy egyéves kiírást, egy projektet, melynek következtében a 

General Motors keresett meg, hogy szintén szükség van egy hasonló területen, számítástechnikai, 

autóiparban egy görög, illetőleg egy Nordic, észak-európai országokat magába foglaló terület 

igazgatására, amelyhez csatlakozott Írország és Anglia is. Ezt is sikeresen abszolváltam, és rájöttem, 

hogy fölöslegesen nem végeztem el a jogot. Angol, német és görög nyelvtudással rendelkezem a 

magyaron kívül, úgy gondoltam, hogy az akkori APEH-nél, majd később Nemzeti Adó- és 

Vámhivatalnál elhelyezkedve töltöttem a hároméves szakmai gyakorlatomat egyfajta jövőbe 

tekintéssel. Topuzidisz Dimitrisznél is dolgoztam gyakorlaton, csak az ő nála töltött gyakorlatom után 

elmentem Angliába, mert megcsömörlöttem a 2006-os év folyamán. 

  

Angelidisz: Kikészültél. 

  

Hadzijanisz: Nem bírtad. Nem csodálom. 

  

Dzodzoglu: Nem szoros összefüggésben. Köszönöm a segítséget, amit nyújtott. Hazajöttem, majd 

2009-ben váltottam. Akkor az APEH-ben felkértek jogásznak, jogi előadónak, a jogi diplomámat 

felhasználva szakmai gyakorlatom letöltésével tettem eleget a kérésnek. Itt pénzügyekkel, pénzügyi 

oldalon mozogtam, TAO, Medeo, magánszemélyek, egyéni vállalkozók ellenőrzése, majd később az 

internetes határokon átnyúló online pénztárgépek, online szerencsejáték, kaszinó, stb., stb.-nek az 

eredménytelen üldözésében vettem részt, mindezt azért, mert előrevetítette azt, hogy ezek a határon 

átnyúló és nem szabályozott globális lehetőségek sokkal előrébb tartanak potenciálban, mint maga az 

üldözőszervek jogi lehetőségei. Innen felkértek osztályvezetőnek, ahonnan másfél év után 

főosztályvezetőnek, de egy kicsit az államigazgatási szervek ez év után, a NAV létrejötte, a 

pénzügyőrség beolvadása vagy összeolvasztása után az APEH-ban már nem volt akkora, bocsánat, 

hogy így mondom, kihívás, vagy inkább azt mondom, az érdeklődési kör nem volt olyan nyílt és 



szerteágazó. Kaptam egy felkérést egy Magyarországon görög tulajdonnal rendelkező, bocsánat, háttal 

állok, görög tulajdonnal rendelkező cégnél a versenyszférában, ahol egyfajta válságmenedzsmentként 

működtem. Az adataimból látszik, de egyébként nyilvános adatok a gazdasági beszámolók, hogy 

körülbelül első évben egy 20-25 százalékos, második évben, ha minden jól megy, év végéig egy 35 és 

50 százalék közötti nettó árbevétel-forgalomnövekedést tudtunk generálni. Én a külsős 

exportmenedzser, mind a hazai értékesítés felügyelete, a reklámtevékenységek, a pénzügy, a 

beszerzés, a logisztika, a gépek, a fejlesztés és a humán erőforrás alám tartozott, valamint a gazdasági 

vezetők tevékenységükkel napi beszámolási kötelezettséggel álltak felém. 

  

Hadzijanisz: Hol voltál idáig? 

  

Dzodzoglu: Ennek úgy érzem, hogy sikerült eleget tennem, ezt majd az idő eldönti, és kaptam ezt a 

lehetőséget, ezt a felkérést elnök úrtól, melyet előre is nagyon köszönök, és bízom a támogatásban. 

Igen, köszönöm a segítséget, egyébként ez lett volna a következő… Azért vettem örömmel ezt a 

megkeresést, azért szeretném elfogadni, ha itt is bizalmat szavaznak nekem, mert úgy gondolom, hogy 

saját tapasztalatból, sokáig részt vettem a görögség hétköznapjaiban, sporttáborok szervezése, anno 

10-15 évvel ezelőtt, iskolai rendezvények, adott esetben focikupák vagy a Görög Ifjúsági Egyesület 

alapító elnökeként tevékenykedtem, majd innen kivonultam, mert megcsömörlöttem, illetőleg hitemet 

vesztettem a görögség szerteágazó és négyen ülünk egy hajóban, nyolc felé evezünk eszméiből 

kiindulva. Most bízva abban, hogy össze lehet hozni ezeket a tehetséges, mert véleményem szerint 

nagyon tehetséges fiatalokat, akiket itt-ott lepkehálóval be lehet fogni, valamint a tapasztalt 

kollégáknak a segítségével egyfajta új impulzussal teletöltve elindulhatunk egy új útvonalon. Ennek az 

új útvonalnak egyik alapköve lehetne ez az intézmény, amelynek a vezetését szeretném tiszta szívből, 

150 százalékon és nemcsak szövegben ellátni. Terveim között szerepel, hogy ez nemcsak a 

görögségnek a kulturális intézete lesz, hanem egyfajta felkaroló, mert gazdasági és társadalmi 

lehetőségeink kiaknázatlan hadszíntere áll mögötte, egyfajta támogatást nyújthatunk, hogy hova lehet 

eljutni, milyen szakembereket lehet képezni. Legyen az festészet, komolyzene, görög kultúra, néptánc, 

iskola, különböző rendezvények, színházak. De továbbmegyek ezen a síkon, egyfajta hát önfenntartó, 

vagy gazdaságosan működő intézményt szeretnék elsősorban, melynek az a célja, hogy adott esetben 

online vagy élő közvetítések, „királyi televízió”, Duna Televízió, hallgatói önkormányzatok, a környéken 

rengeteg iskola működik, nekik ki lehetne adni, tudományos konferenciák, diákkonferenciák, hogy csak 

egy párat emeljek ki azok közül a közeli középtávú tervek közül, melyek szöget ütöttek a fejembe. 

Fontosnak tartom elmondani, hogy nyitott vagyok minden ajánlásra, minden ötletre. Biztos hogy 

lesznek olyanok, amikre én sem gondoltam, és nagyon jók lesznek, de lesznek olyanok, amire 

gondoltam, de nagyon rossz, és nem szeretnék vele foglalkozni. Ezért is előre elnézést kérek majd, de 

mindenki jöhet hozzám, a telefonom az 0-24 órás, ahogy eddig is a munkám során, illetőleg online és 

személyesen is mindig elérhető vagyok, és igyekszem részt venni minél több eseményen, hogy a 

társadalomban is megmutassuk magunkat. Illetve szeretnék nemcsak az arca lenni, hanem egyfajta 

háttere lenni annak, amely megmutathatja azokat a tehetséges újabb diaszpórák neveltjeit, akik igenis 

közgazdász, mérnök, orvos, adott esetben jogász, ugye, most itt majdnem mutogattam, de nem 

szeretnék, de szemkontaktot felvettem, illetőleg ugyanígy a kétkezi munkás vagy a nagyon jó ötlettel 

vagy tehetséggel megáldott, azonban a gazdasági, illetve az anyagi körülményekhez képest nem 

megfelelően támogatott fiatalok fejlődésében segédkezni. Ehhez szerintem minden adott. Lesznek 

buktatók, lesznek nehézségek, ezt tudjuk, különben akkor nem állnék itt, ellenben megtiszteltetés, 

hogy rám gondoltak vagy rám is gondoltak, és szeretnék bejelentkezni mindenki előtt, hogy ha úgy 

döntenek, hangsúlyozom, hogy úgy döntötök, akkor örömmel vállalom ezt a felkérést, és várom a 

javaslatokat, várom a kooperatív együttműködési szándékot, és azt, hogy együtt menjünk, és tényleg 

most már egy irányba, lehetőleg minél előbb, mert nagyon sok olyan lehetőség van, mint mondottam, 



ami azt segíti elő, hogy más gazdasági társaságokhoz vagy külön intézményekhez, nem állami 

tulajdonban lévő intézményekhez képest olyan helyzetbe tudjuk hozni magunkat, összefogással, hogy 

ne legyen versenytárs itt a környéken, és tényleg csak profitábilisak legyünk a magunk szempontjából 

is. Röviden és tömören ennyi, de hogyha bárkinek valami kérdése van, örömmel állok természetesen 

rendelkezésre. 

  

Sianos: Azt szeretném megkérdezni tőled, hogy az elnökséggel beszéltél a jövedelmeddel 

kapcsolatosan? 

  

Kukumzisz: Jövedelemről nem beszéltünk, mert nincs még pénz. 

  

Dzodzoglu: Nem, nem beszéltünk róla. 

  

Angelidisz: Meg nincs is megszavazva. 

  

Sianos: Mert egyelőre ez az épületnek működési engedélye nincsen. 

  

Kukumzisz: Tudja. 

  

Sianos: És akkor mikortól…? De most alkalmazottba vesszük, ugye? 

  

Kukumzisz: Nem. Most csak ti azt mondtátok, hogy be kell egy személyt jelölni, aki van, és amikor 

megjönnek a pénzek, onnantól fogva lesz felvéve állományba úgy, fizetéssel. Mit terveztetek be? 

  

Kukumzi: Az államkincstárba bejegyzést, nem? 

  

Kukumzisz: Fizetésbe mit terveztetek be? 

  

Sianos: Hát egyelőre… Nincs nálam a költségvetés. 

  



Kukumzi Natasa: Támogatástól függően. 

  

Sianos: Körülbelül, ha jól emlékszem, egy olyan 500 ezer forintot terveztünk bruttóban. 

  

Kukumzisz: Tamás, itt amikor meg lesz ítélve a pénz, le kell ülni, reméljük, minél hamarabb, és akkor 

közösen kell csinálni egy költségvetést az üzemeltetésre. Fizetésekkel, emberekkel… Most addig, 

nyilván, amíg nincs pénz, nem kér pénzt. 

  

Sianos: Jó. 

  

Kukumzisz: Szarantisz megígérte, hogy rövid lesz. 

  

Mandzurakisz: Én rövid leszek. Én nem kérdéssel fordulok, hanem egy lehetőséggel. Örülök, hogy van 

egy újabb jelentkező egy újabb lehetőségre. Én csak annyit szeretnék egy mondatban hozzátenni, 

hogy szerintem mindenki tudja azt, hogy ezt a Görögség Házát folytatni kell, be kell fejezni, használni 

kell, fejleszteni kell. Itt a lehetőség arra, hogy megmutatkozott az, hogy a görögségen belül ugye van 

kulturális és mindenféle értékünk, ezeket az értékeket szeretnénk megtartani, bemutatni. Itt van a 

lehetőség, hogy ne kelljünk bérelni mondjuk egy másik helységet, azért mert csinálunk egy nemzeti 

ünnepet, vagy valaki egy koncertet vagy táncházat, színházat, bármit, itt meg tudjuk tenni. Ahhoz 

kérünk segítséget, hogy ez működőképes legyen, és gondolom, ez mindenkinek a célja és az érdeke. 

Ennyit akartam mondani. 

  

Kukumzisz: Még valamit hozzászólnék. Hogy számomra minden ember értékes, és ha a megfelelő 

helyen van, akkor jót is tud csinálni. 

  

Hadzijanisz: Ennyi. 

  

Chachopoulos Vasilis: Jorgo, part-time-ban fog dolgozni vagy főállásban? 

  

Kukumzisz: Amikor beindul, főállásban. 

  

Chachopoulos: Akkor ki fog lépni a mostani állásából. 



  

Kukumzisz: Igen, ezt az állást csak főállásban lehet, társadalmi munkában, mellékállásban nem szabad, 

nem lehet intézni. Ennyi. Főállás. Más kérdés? 

  

Angelidisz: Ha beleegyeztek, akkor rendben van. Ők beleegyeztek? 

  

Mandzurakisz: Valakinek hozzászólása még? 

  

Szidiropulosz: Ugyanazt kérdeztem volna, mint a Vaszilisz, és sok sikert kívánok, gratulálok… 

  

Sianos: De várjál, még nem szavaztunk. 

  

Thomaidu: Megszavazni kell először és utána gratulálni. 

  

Kukumzisz: Feltesszük szavazásra. Aki elfogadja, hogy igen, emelje fel a kezét. 

  

Thomaidu: Hogy szól a határozati javaslat? Tessék! 

  

Agárdi: Nikolett felolvassa! 

  

Angelidisz: Maradjunk jogszerűek! 

  

Mandzurakisz: Olvasd föl, Niki! 

  

Miliosz: Mi arról beszéltünk, és a határozat ezt tartalmazza, tehát van egy javaslatunk a Sziderisz 

személyére három hónap próbaidő és egy év határozott időtartam, és utána megbeszéljük, hogy mi 

legyen. Természetesen várjuk, hogyha valakinek ellenkező javaslata van az időtartamra vonatkozólag. 

  



Mandzurakisz: Van-e valakinek javaslata? 

  

Miliosz: Ez egy olyan időintervallum, ami után meg tudjuk nézni nyilván, hogy ő is az ígéreteiből mit 

teljesített, hogyan tudunk együtt dolgozni. Mi ezt megbeszéltük, ezt tartalmazza a határozati 

javaslatunk. Tehát az MGOÖ közgyűlése úgy határoz, hogy dr. Dzodzoglu Szideriszt nevezi ki a 

Magyarországi Görögök Kulturális Intézete intézményvezetőjének három hónap próbaidővel egy év 

határozott időtartamra. Ki szavaz igennel? 

  

MGOÖ – 117/2014 (XII.11.) sz. határozat 

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 12 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás  szavazattal úgy határoz, hogy dr. Dzodzoglu Szideriszt nevezi ki a Magyarországi 

Görögök Kulturális Intézete intézményvezetőjének három hónap próbaidővel egy év határozott 

időtartamra. 

  

Dzodzoglu Sziderisz: Nagyon szépen köszönöm. 

  

(Taps.) 

  

Angelidisz: Csak úgy mellékesen: nem lehetett erre nemet mondani, mert egy újjászületett, láncaitól 

megszabadult, sztahanovista Prométheuszt nem lehet lelőni. 

  

Agárdi: Következő napirendi pont. Döntés a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának 

állandó jogi képviselete témájában. MGOÖ elnöke. 

  

Kukumzisz: Feladatok alapján akarunk munkát adni olyan dolgokra, mint jogi, újság, kultúra és itt érinti 

a jogi dolgokat, hogy egy szerződésünk van veled, Dimi, azt hiszem. Az nem tudom, hogy meddig él, 

itt mi… Határozatlan időre… Innentől fogva nem lesz nálunk ilyen megbízási, hanem ha feladat van, 

téma szerint fogunk megbízni téged, bárkit, aki annak a feladatköre lesz. Itt vannak olyan dolgok, amit 

neked be kell fejezni majd. A próbaidő az… nem próbaidő, hanem felmondási idő három hónap. 

Hogyha ezt igénybe veszed, vagy ha nem veszed igénybe, a munkákra fizetjük ki azokat a munkákat, 

amik lesznek. A Kanaki-féle per, nem tudom, mik maradtak még, mert ugye még nem vettük át. A 

Kanaki-ügyben jogi képviselő vagy, ugye? 

  

Kukumzi Natasa: Nem ő. 

  



Kukumzisz: Írtam egy meghatalmazást, eljárni te jársz még el, nem? 

  

Topuzidisz Dimitrisz: A bíróság előtt ő jár el. Nem, én… 

  

Kukumzisz: A meghatalmazást neked adtam. A munkától nem akarunk megfosztani, másképp fogunk 

működni. Ha így van, hogy akarod? Letöltöd a felmondási időt, vagy itt lezárjuk, és akkor megnézzük, 

milyen ügyek vannak, és azt megbízási alapon, amit te csináltál, azokat folytatod. 

  

Angelidisz: Hát amit elkezdtünk, azt be kell fejezni. 

  

Hadzijanisz: Van? 

  

Kukumzi Natasa: Nincs, szerintem. 

  

Hadzijanisz: Hát ha nincsen, akkor engedjük el a kezét, könyörgöm. Ennyi. 

  

Topuzidisz: Én úgy gondolom, hogy a jobb átmenet érdekében, egyébként van némi tapasztalatom, és 

szerintem fontosabb az, hogy az a bizonyos felmondási idő, ami ugye jelen esetben három hónap 

egyébként, a megbízás felmondására, azt hát le akarom tölteni, értelemszerűen. Annál is inkább, mert 

úgy gondolom, hogy azért nyolc éve, lassan nyolcadik éve dolgozom a görög önkormányzatnak. 

Rengeteg tapasztalatra és hasznos ismeretségre tettem szert, és a nemzetiségi közéletnek rengeteg 

szereplőjét ismerem. Egyrészt a nemzetiségi önkormányzatok részéről, más részről pedig a 

minisztériumok, tehát a minisztériumok oldaláról. Én úgy gondolom, hogy változások nem következtek 

be, tehát ha egyfajta folyamatosságot akarunk ebben a dologban, ez a jobbik megoldás, és ezen 

közben akkor majd kigondoljuk, kidolgozzuk azt a folyamatot, amivel a továbbiakban tudom a 

görögséget segíteni. Én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen átmenetet biztosít a dolgoknak. 

  

Kukumzisz: Munkát fogsz kapni, másként fogunk működni, de hatékonyabban. 

  

Agárdi: Én arra szeretném kérni Dimit, hogy az eddigi ismeretségeit felhasználva legyen a görögök 

lobbistája is azokon a munkákon kívül, amiket esetleg a jövőben eseti megbízásokkal fog a görögség 

számára elvégezni, mint ügyvéd. A nyolc év nem fog kárba veszni, elnök úr szokta mondani, mindenkit 

a megfelelő helyre. Mindenkit szeretnénk a görögség közösség számára, hogy mindenki a legjobb 

helyen kamatoztassa a tudását. Ezt szeretnénk akkor megkérni, hogy valóban sok embert ismersz, 

legyél a lobbistánk! 



  

Topuzidisz: Köszönöm. Egyébként még annyit szerettem volna hozzátenni ehhez, hogy ma elmentünk 

ugye hármasban, az elnök úrral meg a Sianos Tamással az ONÖSZ ülésére, ahol… 

  

Hadzijanisz: Melyik elnök úrral? Melyik elnök úr? 

  

Topuzidisz: …Sajnos azt kell lássam folyamatosan, és ezt meg is erősítették ott, az elnök úr is 

elmondhatja, hogy valóban az hangzott el, az összes országos, újonnan megválasztott, és vannak 

régiek, ugye a bolgár meg a német az a régi elnökök közül való, korábban is ezt a pozíciót töltötték be. 

A többiek újak. …hogy rengeteg jogi feladat hárul az önkormányzatokra. Elég csak egy-két példára 

hivatkozzunk. Tehát amikor, s van itt egy-két régebbi képviselő is, amikor nyolc évvel ezelőtt én 

bekapcsolódtam az országos görög önkormányzatnak a munkájába, és elsősorban a jogi feladatokkal, 

tehát a jogszabályokkal foglalkoztam, meg ezekkel, ezzel a jogszabályi környezettel, azt követően jött 

ugye a Nemzetiségi törvény módosítása, illetve rengeteg jogszabályváltozás, és sajnos abba az irányba 

mutatnak a dolgok, hogy az addig viszonylag perifériálisan működő nemzetiségi önkormányzatokat 

egy kicsit, nem egy kicsit, elég markánsan észrevehetően a többi önkormányzathoz hasonlóan akarják 

működtetni, vagy ezt a fajta működést akarják, hogy mondjam, rákényszeríteni egy kicsit, vagy ebbe az 

irányba terelik a nemzetiségi önkormányzatokat is, ahova az összes többi önkormányzatot. Erről 

szólnak a jogszabály-módosítások, viszont ez azt is jelenti, hogy rengeteg olyan jogszabály jelenik 

meg, amelyeket állandóan figyelni kell, amelyek az önkormányzatok módját szabályozzák. Szóval erős 

jogi háttérre lenne szükség, ezt mondom. 

  

Hadzijanisz: Jaj de szép. 

  

Topuzidisz: Úgy gondolom, hogy minden egyes önkormányzatnál, van ahol több jogásszal dolgoznak, 

pontosan ezért. Én úgy gondolom, hogy erre majd oda kell figyelni a jövőben, tehát erősítenünk kell 

ezt a részt. Annál is inkább, bocsánat, mert van amikor meg ahol több jogi szakember is tevékenykedik, 

jelen pillanatban egy dolgozik nekünk, akinek jogi végzettsége van, illetve tagja a görög országos 

önkormányzatnak. 

  

Kukumzisz: Erre válaszolnék. Ebben a világban két fontos dolog van, ha valamit, azt akarjuk, hogy jól 

üzemeljen. Nagyon jó gazdasági háttér, és jogi háttér. Ez a kettő nincs meg, minden halálra van ítélve. 

És nekünk az legyen a mottónk, a munka, nagy munka és a szeretet. Ezt a kettőt hogyha a szívünkből 

fogjuk csinálni, akkor nem lesz gond a görögséggel. 

  

Topuzidisz: Egy mondatot még… 

  

Kukumzi Natasa: Már megint? 



  

Topuzidisz: Bár a korábbi önkormányzat is elfogadta.. 

  

Hadzijanisz: Mikrofonfüggő… Szereti. 

  

Topuzidisz: …, hogy havonta egy alkalommal az önkormányzat helyiségeiben jogsegély-szolgálat 

üzemeljen vagy működjön. Nem túl sokan vették igénybe, el kell hogy meséljem, vagy el kell hogy 

mondjam, de szerintem ezt változatlanul fenn kell tartani, és ebben a pillanatban azt kell hogy 

mondjam, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy azonkívül hogy van egy több mint 

harmincéves tapasztalatom mondjuk ezen a területen, ezenkívül mondhatom szerénytelenül, hogy 

görögül is beszélek, és néha Görögországban is eljárok bíróságokon, úgyhogy én úgy gondolom, hogy 

ezt a területet sem szabad elhanyagolnunk, hogy nemcsak a testületnek kell a jogi támogatás, hanem a 

görög közösségnek is, és ezt a görög önkormányzat kell hogy olyan formában biztosítsa, hogy egy 

vagy két alkalommal havonta ingyenes jogsegély-szolgálatot biztosítson. 

  

Kukumzisz: A jövőben is fogjuk támogatni a görögöket, és ezért felépítünk egy olyan rendszert, 

gazdasági szinten és jogi szinten is. 

  

Hadzijanisz: Hát ezt nem hiszem el. 

  

Agárdi: Határozati javaslat: az MGOÖ közgyűlése 90 napos felmondási határidővel felmondja a 

Budapesti 4. számú Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződést. 

  

Thomaidu: Melyikről van szó? 

  

Angelidisz: Eddig erről beszéltünk. 

  

Kukumzisz: Olvasd fel még egyszer, légy szíves! 

  

Thomaidu: Csak a határozatot. 

  



Agárdi: Még egyszer mondom. A szerződő fél, van egy szerződésünk, a Budapesti 4. számú Ügyvédi 

Irodával, aki dr. Topuzidisz Dimitriszt bízta meg a feladattal, de a szerződő fél az az önkormányzat és a 

4. számú Ügyvédi Iroda. A szerződésnek van egy bizonyos összege, 90 napos felmondási idő van a 

szerződésben. Tehát ha mi most ezt felbontjuk, három hónapig, ahogy a Dimitrisz mondta, szeretne 

élni ezzel. Ezt tudomásul vesszük. 

  

Hadzijanisz: Mennyi az az összeg? 

  

Agárdi: Ezt az összeget csak zárt ülés keretében tudjuk megmondani, úgy gondolom. 

  

Hadzijanisz: Miért? Nincs itt idegen. 

  

Topuzidisz: Elmondom: bruttó 152.400 forint. 

  

Hadzijanisz: Ennyi. Nem volt az akkora összeg, hogy most ne lehessen ki… Nem egy … hozományról 

van szó. 

  

Angelidisz: De ezt neki kell…Neki kell hozzájárulni. 

  

Hadzijanisz: OK. Én értem. Én tudtam, csak a többiek nem biztos, hogy tudták. 

  

Kukumzisz: Szavazás. Ki igen? Még egyszer olvassa fel? 

  

Agárdi: Az MGOÖ közgyűlése úgy határoz, hogy 90 napos felmondási határidővel felmondja a 

Budapesti 4. számú Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződést. 

  

  

MGOÖ – 118/2014 (XII.11.) sz. határozat 

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 9 igen, 0 nem és 3 

tartózkodás  szavazattal úgy határoz, hogy 90 napos felmondási idővel felmondja a Budapesti 4. 

számú Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződést. 



  

Agárdi: Következő napirendi pont. Könyvvizsgálók. Döntés a 2014. év végén szükségessé vált 

könyvvizsgálat legfőbb kérdéseiről. Előadó az MGOÖ elnöke. Át fogom neki adni a szót. Láttok három 

ajánlatot, az is benne szerepel az anyagban. Megadom az elnöknek a szót. Az eredetiben a 8-as. 

  

Mandzurakisz: 8-as napirendi pont, a könyvvizsgálók. 

  

Thomaidu: Igen, megvan. Megvan, persze. 

  

Hadzijanisz: Az a kedvencem. Előre jelzem. Kedvencem a 8-as. 

  

Kukumzisz: Az önkormányzat a választások előtt kapott egy ÁSZ-vizsgálatot, amit a választások miatt 

elhalasztottak a választások utánra, de ebben az évben le kell folytatni. Az önkormányzat papírjai, úgy 

láttuk, hogy kicsit zavarosak, amit rendbe kell rakni, ezért megkértünk egy céget…Hármat kértünk meg, 

a legkedvezőbb ajánlatot fogadtuk el, ami évi 300 ezer forintért átvilágítja, rendbe rakja, öt évet 

visszamenőleg, úgy összerakja a papírokat, dokumentumokat, dossziékbe, hogy az ÁSZ-vizsgálatnál 

ezeket tudjuk adni. Ha ez nincs megcsinálva, nem is tudom, mivel szabályosan nem voltak ezek 

rendesen megcsinálva. Kevés pénz, nem volt idő… Ezt nekünk meg kell csinálni, itt ezt a vizsgálatot, 

nem csinálunk titkot, elkezdtük, mert nagyon kevés az idő, és erre most utólagosan fogunk szavazni. 

Ha nem szavazzuk meg, megcsinálják, majd én kifizetem. Tamás. 

  

Sianos: Az önkormányzat folyamatosan volt könyvvizsgálva, évenként, és költségvetés meg egyéb 

könyvelési dolgokat folyamatosan vizsgálták. Nem tudom, hogy most miért kell most könyvvizsgáló? A 

belső ellenőr is tette a maga dolgát, hiszen a belső ellenőr is hivatalból van. Nem mi neveztük ki a 

belső ellenőrzést. A belső ellenőrzés is végezte a maga munkáját. Azonkívül most az ÁSZ elkezdi, mint 

hatósági szerv, vizsgálni az egész önkormányzatot. Nem hiszem, hogy olyan könyvvizsgáló most 

szükség esetén, nem tudom, 2-3 millió forintért meg tudja… összerakni a papírokat, holott az ÁSZ meg 

fogja vizsgálni az egészet, és ki fogja hozni az eredményt, és ha szükséges, akkor ő hatóságilag fog 

eljárni. Én nem tartom szükségesnek ezt a könyvvizsgálói dolgot most. 

  

Kukumzisz: Nincs mit átadnunk az ÁSZ-nak, mivel a papírok abszolút nincsenek rendben. A belső 

ellenőröket megkérdeztük, ő azt mondta, hozta a határozatokat, átadta nektek, nem csináltatok benne 

semmit, elmaradtak, nem találjuk az anyagot. A két hét alatt nem jutottak el a 20 százalékáig, amit 

próbálnak összerakni. Az eredmény a végén ki fogja hozni azt… Behívtuk a belső ellenőröket is, a 

könyvvizsgálót is, aki hát azt mondta, hogy ő hiába írta le, nem lett végrehajtva. Határozatok, 

szabályzatok, olyan dolgok nincsenek megcsinálva, amire voltak határozatok, csak nem lettek 

végrehajtva, lepapírozva. Ezekkel nem tudunk megfelelni az ÁSZ-nak, mert utána vagy megszüntetnek, 

vagy pénzeket fognak megvonni tőlünk. De így nem szabad. 

  



Agárdi: Én annyit szeretnék hozzászólni, hogy az is feladatunk lesz, hogy egy teljesen új iktatási 

szabályzatot, irattározási rendet csináljunk, mert egyszerűen nem lehet, hogy nem találunk meg egy 

alapító okiratot, ami elvileg már el lett fogadva, nem találunk meg egy szerződést, az elnök úr sem 

tudta, volt olyan, amit nem tudott elmondani, a korábbi elnök úr. Tehát egyszerűen rendetlenség van 

az irattárban. És jön az ÁSZ, kér tőled valamit, és akkor várjál, megkeresem, megpróbálom megkeresni, 

hozom… Az már rosszul indul, az egész vizsgálat. Ez az egyik része. A másik része, a mi szövetségünk a 

programban vállalt egy átvilágíttatást is, ezt is végre kell hajtanunk. Több szem többet lát, itt az előző 

vezetéshez nem köthető könyvvizsgáló cég az, aki ezt el fogja végezni, ő le fogja írni a véleményét, és 

nekünk ezt el kell végeznünk. 

  

Kukumzisz: Ezzel a munkával az előző testület munkáját hajtjuk végre, amiből itt azért vannak egy 

páran, akik benne voltak az előző testületben, látták ezeket. Itt nem akarok végeredményt mondani, de 

a kiindulásnál nagyon sok hiányosságok vannak, ami nélkül nem lehet nekimenni egy ÁSZ-

vizsgálatnak, és nekünk is jó egy új testületnek, tiszta lapokkal, rendbe rakva, iratokkal. 

  

Thomaidu: Gyerekek, én csak azért szeretnék hozzászólni ehhez, én csak azért szeretnék ehhez 

hozzászólni, mert a XIII. kerület átesett ezen az ÁSZ-vizsgálaton, és bizony az ÁSZ azt tette velünk is, 

hogy kiadta az anyagot, hogy mit kér, és egy hetet adott, hogy szedjük össze. 

  

Hadzijanisz: Ugye? 

  

Thomaidu: Na hát azért mondom, szóval kell, kell, tehát tényleg… Sőt volt olyan, hogy három napot 

adott rá. Úgyhogy valahogy úgy kell összerakni az iratokat, meg mindent, hogy az elérhető legyen. 

Csak mondjuk én az árat egy kicsit sokallom. Ennyi. 

  

Kukumzisz: Jó. Itt át kell vizsgálni több intézményt, évi 300 ezer forintra… Ennél olcsóbban már nem 

lehet, olyan szakértőkkel, akiknek számuk van, akiket elfogadnak. Nem ez volt a cél… 

  

Thomaidu: Nem értek hozzá, mert mondjuk én csak társasházi könyvvizsgálóval dolgozom. 

  

Kukumzisz: A könyvvizsgálók egy évben, amit csinálunk, ezt sokkal többért csinálták, sokkal többért. 

  

Thomaidu: Tudom, tudom, csak azért mondom, hogy sokallom. Igen, jó. 

  

Angelidisz: Hat intézményt kell… 



  

Kukumzisz: És ezek után mi azt szeretnénk, hogy minden évben mi magunk kérjük magunk ellen egy 

átvilágítást, hogyha rosszul csinálunk valamit, akkor azt év közben tudjuk kijavítani, ne öt év után, hogy 

belemenjünk ilyen trehány munkába. 

  

Mandzurakisz: Bocsánat, egy apró gondolatot szeretnék hozzáfűzni. Ehhez kapcsolódva… Bocsánat, 

elnézést. Én annyit szeretnék ehhez hozzáfűzni, hogy én tolmácsolnám más embereknek a véleményét 

is itt a testületben. Ugye nagyon sok ember azt kérte, hogy megalakult az új önkormányzat. Én is azt 

javaslom, és azt szeretném, hogy az önkormányzat megalakulása után minden évben tisztán, minden 

évet úgy zárja le, és minden évben úgy kezdje a következő évet, minden munkaévben, hogy tisztán 

lássuk, hogy az önkormányzat mit csinált, hogy működik, és mit tapasztalunk. Bárkinek van véleménye, 

azt fölhozhatja, de az, hogy a gazdasági és mindenféle működés szempontjából ezt a vizsgálatot 

kötelességünk megtenni azok felé, akik nekünk bizalmat szavaztak. Tehát én is amellett vagyok, hogy 

az önkormányzat… Én is négy évig benne voltam ebben az önkormányzatban előzőleg, de azt 

javaslom, hogy itt tiszta kézzel legyen az önkormányzat átvizsgálva, mert látunk olyan problémákat… 

Itt nem arról van szó, hogy valakire ezt rá akarjuk kenni, hanem olyan van, hogy nem találjuk a 

szerződéseknek az eredeti példányát, nem találjuk ezt a papírt, nem találjuk azt a papírt. Így nem lehet 

egy önkormányzatot működtetni. Amikor nekünk hivatalból, törvényszerűen el kell járni, ennek 

megvan a megfelelő módja. 

  

Elnök: szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

  

Az MGOÖ úgy határoz, hogy a könyvvizsgálói árajánlatok közül a legkedvezőbbet, a Market Service 

Kft-jét fogadja el. 

  

Megállapítja, hogy a jelenlevő 12 testületi tag 12 igen szavazattal, egyhangúlag megszavazza a 

javaslatot. 

  

MGOÖ – 119/2014 (XII.11.) sz. határozat 

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 12 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás  szavazattal úgy határoz, hogy a beérkezett könyvvizsgálói árajánlatok közül a 

Market Service Kft.-ét fogadja el. A testület megbízza az elnököt, hogy a könyvvizsgálatról szóló 

szerződést megkösse. 

  

  

18:36 – Angelidis Vasilis távozik. A jelenlévő képviselők száma 12-re, a szavazatra jogosult képviselők 

száma 11-re csökkent. 



  

  

  

8.) Kollonay Zoltán támogatási kérelmének elbírálása 

  

Mantzourakis Sarantis: Nem kell bemutatnom Kollonay Zoltán görög származású zongoraművészt, aki 

jubileumi koncertjéhez kér 100 ezer forintos támogatást az MGOÖ-től.  Javasolja a támogatást. 

  

Agárdi Spyros Bendegúz: Fontos lenne, hogy a nyugat-magyarországi régióban élő görögség is kapjon 

támogatást. 

  

  

MGOÖ – 120/2014 (XII.11.) sz. határozat 

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 11 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás  szavazattal úgy határoz, hogy 100 ezer forinttal támogatja Kollonay Zoltán görög 

származású művész 2014. december 17-i nagykanizsai koncertjét. 

  

  

9.) Döntés az elnök, és egy másik képviselő delegálásáról a Görögség Háza Alapítvány 

Kuratóriumába 

  

Elnök: Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 

  

Az MGOÖ úgy határoz, hogy Kukumzisz György elnököt delegálja a Görögség Háza Alapítvány 

Kuratóriumába. Kukumzisz György jelezte, csak úgy vállalja, amennyiben a testület egyetért vele abban 

a szándékban, hogy az alapítvány mihamarabbi megszüntetésére fog javaslatot tenni. 

  

MGOÖ – 121/2014 (XII.11.) sz. határozat 

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 11 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás  szavazattal úgy határoz, hogy Kukumzisz György elnököt delegálja a Görögség 

Háza Alapítvány kuratóriumába. 



  

10.) A 2014. IV. negyedévi (október 12. – december 31.) tiszteletdíjak meghatározása. 

  

Mantzourakis Sarantis: Tisztelt képviselők! Elérkeztünk egy eléggé kényes témához, de ezt ugye meg 

kell beszélnünk. Minden nemzetiségi önkormányzat kapott egy listát a tiszteletdíjakkal kapcsolatban. 

Október 12-én volt a választás, mely után az országos önkormányzatok kaptak egy olyan levelet, 

amelyben meghatározták azokat a lehetőségeket, hogy milyen tiszteletdíjakat lehet megszavazni. Ha 

valaki előtt nem ismeretesek a díjak felolvasom. Jelen pillanatban amit én most szeretnék 

előterjeszteni, az a következő lenne. Az országos önkormányzatban, jelenleg a tiszteletdíjakra 

3.700.000. Ft maradványpénz van. 

  

Agárdi Bendegúz Spyros: Az anyagban 4,5 millió van, mert ez volt  az információ. 

  

Mantzourakis Sarantis: Az információt rosszul kaptuk meg, de jelenleg a tiszta költségvetésből 3. 700. 

000. Ft maradványpénz van. A következő javaslatot szeretnénk tenni, vagy beszéljük meg hogy milyen 

keretek között tudnánk kifizetni a 2014. októbertől december 31-ig terjedő tiszteletdíjakat. Mi teszünk 

egy javaslatot, de közösen beszéljük meg, hogy kinek milyen javaslata van. A jelenlegi helyzet úgy néz 

ki, hogy a képviselőt 77.000 Ft tiszteletdíj illeti meg maximálisan havonta. Az  elnökhelyetteseket 347 

850 Ft, az elnököt pedig 463 999 Ft, amennyiben főállásban dolgoznak az Önkormányzatnál. Mivel 

ugye ekkora pénzösszeg van, a következő javaslatot tennénk meg. Van két lehetőség: a pénzt úgy 

osztjuk föl, hogy azt arányosan tesszük meg.  Az egyik javaslat az lenne, hogy vennénk a tiszteletdíjak 

felét, és ezt szoroznánk fel erre az időre, vagy pedig fixen erre az időszakra a képviselők kapnának 150 

000 Ft-ot, az elnök és elnökhelyettesek pedig 440 000 Ft-ot. Van-e valakinek javaslata. Tehát, még 

egyszer elmondom az A és a B verziót. 

  

Thomaidu Elefteria: Ez a két és fél hónapra vonatkozik? 

  

Sarantis Mantzourakis: Amennyiben az 50 %-ot vesszük kicsit alacsonyabb, ha pedig a B verziót kicsit 

magasabb az összeg. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása, javaslata? 

  

Szidiropulosz László: Mekkora lenne ez az összeg, ha a képviselők nem vennék föl? Mit mondtál? 

  

Sarantis Mantzourakis: 3. 700. 000 Ft. Egy mondatot még elmondanék hozzá. Azért szeretnénk, hogy 

ezt a pénzt a képviselők mindenképpen felvegyék, mert ezt az összeget tőlünk elveszik. Annak 

érdekében, hogy ezt az összeget az önkormányzat ne veszítse el (mivel nekünk van egy ilyen 

lehetőségünk) ezt az összeget ha valaki felveszi és visszafizeti, azt megteheti ha nem akarja fölvenni. 

Van e valakinek hozzászólása, javaslata. 



  

Kukumdzis Natasa: Konkrétan mennyi az A és a B verzió különbözete? Ezt nem értettem én. 

  

Sarantis Mantzourakis: Ha vesszük a tiszteletdíjak felét és felszorozzuk ezzel a két és fél hónappal 

,akkor 99 742 Ft jutna erre a képviselőknek. Ha viszont a B verziót választjuk és erre a két és fél 

hónapra kerekítünk, akkor 150 000 Ft. 

  

Szidiropulosz László: Ha ezt a pénzt a járulékos költségekkel együtt felvesszük, akkor a következőt 

lehetne megtenni. A pénzt vegyék fel a testületi tagok, és ajánlják fel a mindenkori vezetőségnek a 

Magyarországi Görögök Kulturális Intézetének. Te azt mondtad, hogy ezt nem tehetjük meg, mert 

akkor visszaveszi az állam: 

  

Sarantis Mantzourakis: Igen, igen. 

  

Kukumtzi Natasa: Fölajánlhatod (Szidiropuloszhoz) de a járulékokat fizetni kell. 

  

Kukumtzisz Jorgosz: Az állam a tiszteletdíjat azért adja az embereknek, mert megdolgoznak azért a 

pénzért. Ha bérszámfejtve van, nem kéri vissza, ha nincs bérszámfejtve visszakéri az egészet. Ezelőtt is 

így volt. 

  

Sarantis Mantzourakis: Én azt javaslom, ha valakinek valami olyan ötlete van, vagy olyan javaslata, az a 

gondolata hogy föl akarja ajánlani, én azt mondom hogy tegyük meg azt, hogy ezt az összeget, ezt a 

tiszteletdíjat amit az államtól kapunk mindenki vegye fel, aztán azt csinálunk vele amit akarunk. Ez az 

összeg egy bruttó összeg melyet az MGOÖ gazdasági irodája bérszámfejt, és elutalja a nettót. 

  

Szidiropulosz László: Tehát ennek akkor van értelme, ha a testület együtt csinálja. 

  

Sarantis Mantzourakis: Igen. Döntsünk arról, hogy melyik változatot fogadjuk el. 

  

Az 1. határozati javaslat a következő: Az MGOÖ úgy határoz, hogy a tiszteletdíjának az 50 %-át, 

képviselőnként 99 740 Ft-ot, elnök és elnökhelyettesek 448 000 Ft-ot kapnak meg erre az időszakra. 

  



A 2. határozati javaslat. Az MGOÖ úgy határoz, hogy a testületi tagok a 2014-es időszakra 150 000 Ft-

ot kapnak, elnök és elnökhelyettes 440 000 Ft-ot kereken bruttóban. 

  

A testületi tagok az 1. határozati javaslatot elvetik. 

  

Elnök: Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot, mely szerint 

  

  

Az MGOÖ úgy határoz, hogy a testületi tagok a 2014-es (2,5 hónapos intervallumra) időszakra 

150 000 Ft-ot kapnak, elnök és elnökhelyettesek pedig 440 000 Ft-ot kereken bruttóban. 

  

A jelenlevő 11 képviselő 10 igen és 1 tartózkodás ellenében elfogadta a javaslatot. 

  

MGOÖ – 122/2014 (XII.11.) sz. határozat 

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 11 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás  szavazattal úgy határoz, hogy a képviselők a 2014. október 12-től december 31-ig 

tartó időszakra fejenként bruttó 150 ezer forintot, az elnök és az elnökhelyettesek pedig 

fejenként bruttó 440 ezer forintot kapnak tiszteletdíjként. 

  

Chahopoulos Vasilis (vendég, görögül szól hozzá) : “Eλληνική Αγωνιστική Παράταξη του Συλλόγου”. Α 

mi célkitűzésünk az lenne, hogy a képviselők a tiszteletdíjukat ajánlják fel egy közös célra azoknak a 

Μagyarországon élő görögök számára, akik idősek, rászorulók, hátrányos helyzetűek, vagy betegek. 

  

MAGYAR FORDÍTÁS (a vonatkozó mondat) 

  

Elnök:  Az önkormányzatban nagyon sok munka lesz. Mi nem akarjuk elvárni tőlük azt, hogy babra 

dolgozzanak. A képviselőktől elfogjuk azt várni, hogy részt vegyenek a munkában, és ugyanúgy a 

külsősöktől is. Itt aki megteheti anyagilag, felajánlhatja másoknak, de mi nem nyomasztunk senkit, Itt 

nagyon sok munka lesz. Nem abból fog állni az önkormányzat, hogy havonta vagy kéthavonta egyszer 

találkozunk, hanem ki fogunk adni mindenkinek munkát, és a munkáért nagyon fontos, hogy mindenki 

meg legyen fizetve. Aki megteheti, hogy felajánlja, az önmaga döntsön erről. 

  



Sarantis Mantzourakis: Mivel elmúlt egy pár év, és átlátjuk, hogy milyen munkák hárulnak majd ránk, én 

úgy gondolom hogy ez a tisztességes munka. Nagyon köszönöm a közreműködést, de azt gondolom, 

hogy igenis a  képviselők azért lettek megszavazva és azért ülnek itt, hogy tegyenek az ügyek 

érdekében. Azt gondolom, hogyha a következő 5 évben ilyen munkával tudunk összedolgozni, úgy 

gondolom, mindenki kapja meg a pénzt azért a munkáért, amit végez. Azért vagyunk itt, azért vagyunk 

képviselők, hogy a görögséget képviseljük, és hogy tegyünk ezért, és mindenki azért dolgozzon, hogy 

a görögség tovább fejlődjön, továbbmenjen. 

  

  

11.)  Döntés a Magyarországi Görögök Kulturális Intézetének új gondnokáról. 

  

Elnök: Nem akarok senkit sem elkeseríteni, de a 6 intézményünk fenntartása már önmagában is nagyon 

nagy feladat. Nagyon nagy munka, közösen kell csinálni, kiadni egymásnak a feladatokat az alapján, 

hogy ki mihez ért, és számba kell venni azt, hogy ki mihez ért. Még egy fontos dolog: a Görögség Háza 

gondnokának is meg kell valakit választani, aki felügyeli a fűtést, takarítást, rablást. Volt idáig egy 

magyar ember, aki meg volt bízva. Nem jól működött, minket is kizárt belőle, mi vissza akarjuk adni a 

görögöknek. Ezért Szamarinotisz Thanasziszt javasoljuk, aki biztonsági őr is, itt lakik a kerületben. 

  

Kukumzi Natasa: Ideiglenesen megállapíthatunk neki fizetést? 

  

Elnök: Ideiglenesen nem tudunk, mert a jövő évtől fogjuk látni a költségeket. 

  

Hatzijanisz: Van arról valamilyen papír, hogy a Feri mennyit keresett? 

  

Elnök: 100 ezer forintról beszélünk. 

  

Agárdi Spyros Bendegúz: Én egyetértek azzal, hogy görög legyen. Hallottam más neveket is, mint 

például a Prodromidisz Nikoszt, én szeretem támogatni azokat, akik fogyatékkal élnek. 

  

Elnök: Ő viszont hátrányos helyzetű, nem tudná ezt a feladatot ellátni, pl.: füvet nyírni, kivinni a 

szemetet és a többi. 

  

Szidiropulosz László: Ha az illető a közelben lakik az egy nagyon jó dolog, mert az majdnem olyan 

mintha itt lakna. 



  

Elnök: Javasolja Szamarinotisz Thanasziszt gondnoknak 2015. január 15-től, amint meglesz az újévi 

költségvetés. 

  

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 

  

Az MGOÖ úgy határoz, hogy Szamariotisz Thanasziszt választja meg a Magyarországi Görögök 

Kulturális Intézete gondnokának 2015. január 15-től, de legkésőbb a 2015. évi költségvetés 

megszavazását követően. 

  

Megállapítja, hogy a jelenlevő 11 képviselő a javaslatot egyhangúlag elfogadja. 

  

  

  

MGOÖ – 123/2014 (XII.11.) sz. határozat 

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 11 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás  szavazattal úgy határoz, hogy Szamarinotisz Thanasziszt választja meg a 

Magyarországi Görögök Kulturális Intézete gondnokának 2015. január 15-től, de legkésőbb a 

2015. évi költségvetés megszavazását követően. 

  

Dulasz Takisz: A választásokon rengeteg marakodás volt. Együtt tudunk dolgozni, hogyha a célunk egy. 

A legközelebbi ünnep Beloianniszban a vaszilopita-vágás lesz. Mindenkit szeretettel várunk, 

gyakorlatilag a szervezés az most folyik. Január 10-én lesz, szombaton. 

  

Elnök: Köszönjük szépen az információt. A jövő évi vaszilopita-vágás január 17-én (a 3. vasárnapon) 

lesz. Az MGOÖ közösen, az országos kerületekkel együtt elindít egy hajót, bedobják a keresztet a 

templomnál, felmegy Vácig, addig lesz egy gyerekműsor. Vácon kiszállunk, ott elmegyünk a 

templomba egy rövidített misére (úgy néz ki, hogy azt a templomot visszaadják, úgyhogy szimbolikus 

lesz), és így jövünk vissza Budapestre. Ez egy 5-6 órás program lesz, nagyhajóval. Mindenki fog róla 

tájékoztatást kapni, a faluból is indítunk buszt. Körülbelül egy 500 férőhelyes hajóval fogunk menni. 

  

  

Az elnök bezárta az ülést. 



  

  

Budapest, 2014. december 11. 

  

  

  

  

  

Kukumzisz György                 Mandzurakisz Szarantisz                  Thomaidu Elefteria 

elnök                              jegyzőkönyv-hitelesítő                     jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

ALAKULÓ JEGYZŐKÖNYV 2014.11.04 

Jegyzőkönyv 

  

  

  

Készült a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 4. 

napján 17:30 órakor 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 

Cafaridu Polyxeni Képviselő 

Dr. Kalota Ágnes Képviselő 

Dr. Miliosz Nikolett Képviselő 

http://ellinismos.hu/wp-content/uploads/2014/09/ALAKULO%CC%81-JEGYZO%CC%8BKO%CC%88NYV.pdf


Dr. Szalimka Nafszika Képviselő 

Dzindzisz Jorgosz Képviselő 

Kukumtzi Natasa Képviselő 

Mantzourakis Sarandis Képviselő 

Mokalisz Mária Vasziliki Képviselő 

Németh Barbara Erzsébet Képviselő 

Nikolaidisz Nikosz Képviselő 

Ondok Lászlóné Képviselő 

Pancsosz Alexandra Képviselő 

Szopkóné Papakosztandi Eleni Képviselő 

  

  

Tanácskozási joggal jelen van: 

Dr. Topuzidisz Dimitrisz megbízott hivatalvezető 

  

Távol maradtak: 

Athanasziu Alexisz 

Bekiárisz Dimitrisz 

Kanaki Elena 

Kaparelisz Szpirosz 

Kész Józsefné 

  

Részt vevő vendégek: 

Dzovairi Polyxeni 

Fokasz Nikosz 

Gál Ferenc 



Halasi Márta, gazdasági vezető 

Hatzigiannisz Ioannisz 

Intzoglou István 

Kukumtzisz Georgiosz, a Syllogos elnöke 

Szamara Olga 

Szárisz Thanaszisz, építész 

Vengrinyák Edit, Beloiannisz ÁMK mb. igazgatóhelyettes 

  

  

  

  

Elnök: Üdvözli a megjelenteket és 14 fővel megállapítja a határozatképességet. 

A 2014-es költségvetés elfogadását illetően előre jelzi, hogy az aktuális évi költségvetés elfogadásának 

határideje módosult február 5-ére, ezért kellett a munkatervhez képest egy héttel előrébb tenni a 

testületi ülés időpontját. 

  

Halasi M.: A költségvetést február 5-ig kell a testületnek határozathozatalra előterjesztenie. 

  

Ondok L.: egy Önkormányzat csak úgy működhet, ha van elfogadott költségvetése, melyet nem 

kaptunk meg időben, így nem volt lehetőségünk elolvasni. 

  

Elnök: más nemzetiségi önkormányzatok is hasonló kényszerhelyzetbe vannak, a bolgárok például 

tegnap fogadták el a költségvetésüket. 

  

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 képviselő 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a javaslatot. 

  

1/2014 (II.4.) sz. határozata 

  

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Ikonomu Sophia személyét elfogadja a 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2014. február 4-ei rendes ülése jegyzőkönyv-

vezetőjének. 

  

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Szarantisz Mantzourakisz személyét javasolja a 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2014. február 4-ei ülése első számú jegyzőkönyv-

hitelesítőjének. 

  

Megállapítja, hogy a jelenlevő 14 képviselő 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a javaslatot. 

  

2/2014 (II.4.) sz. határozata 

  

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Szarantisz Mantzourakisz személyét 

elfogadja a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2014. február 4-ei első számú 

jegyzőkönyv-hitelesítőjének. 

  

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Nikolaidisz Nikosz személyét javasolja a 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2014. február 4-ei ülése második jegyzőkönyv-

hitelesítőjének. 

  

Megállapítja, hogy a jelenlevő 14 képviselő 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a javaslatot. 

  

3/2014 (II.4) sz. határozata 

  



A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Nikolaidisz Nikosz személyét elfogadja a 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2014. február 4-ei ülése második 

jegyzőkönyv-hitelesítőjének. 

  

18:45 órakor Kukumtzi Natasa megérkezik 

  

Elnök: Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy az elmúlt egy hónapban 9 honfitársnak volt temetése. A 

jelenlevők az elhunytakról egy perces néma csöndben megemlékeznek. 

  

A megemlékezést követően tájékoztatja a testületi tagokat, köztük a jegyzőkönyv hitelesítőket arról, 

hogy a testületi ülésről készült jegyzőkönyv, valamint az előterjesztések leadására 15 nap áll 

rendelkezésre. 

  

Tájékoztatja a Kanaki Elena ellen folytatott perről a testületi tagokat, amely ítélet kihirdetéssel zárult. 2 

év börtönbüntetést kapott négy évre felfüggesztve, a 16 millió forintot pedig április hónapig kell 

visszafizetnie. 

  

Dr. Topuzidisz D.: A vádirat kihirdetésén vett részt, Kanaki Elena elismerte bűnösségét és vállalta, hogy 

2014. április 1-ig visszafizeti a 16 millió forintot az Alapítványnak, illetve a görögségnek. 

  

Dr. Kalota Á.: Az ítélet jogerős? 

  

Dr. Topuzidisz D.: Sem az ügyész, sem a védő nem fellebbezett. 

  

Elnök: Szavazásra bocsátja: vendégek is szólalhassanak fel a 2014. február 4-ei testületi ülésen. 

  

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

elfogadta a javaslatot. 

  

4/2014 (II.4) sz. határozata 

  



A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy határoz, hogy a 2014. február 4-ei 

rendes ülésen vendégek is felszólalhassanak. 

  

  

Kukumtzisz G.: az ítéletre hivatkozva javasolja Kanaki Elena tiszteletdíjának megvonását. 

  

Elnök: Ha Kanaki Elenát közügyektől nem tiltották el, jár neki a tiszteletdíj. 

Ehhez kapcsolódóan tájékoztatja a testületi tagokat arról, hogy az 5 millió forint miatt, melyet Kanaki 

Elena a Alapítványtól először felvett nem vonták felelősségre, mivel a feljelentés túl későn történt, az a 

cselekmény elévült. 

  

Enök: Javasolja a napirendi pontok sorrendjének megtárgyalását 

Elnök: felsorolja a napirendi pontokat, a meghívóban kiküldött sorrendben: 

1.) A MGOÖ 2014. évi költségvetésének előterjesztése, elfogadása 

2.) A MGOÖ 2014. évi munkaterv elfogadása 

3.) Beszámoló a Magyarországi Görögök Kutató Intézetének a 2013. évi munkájáról, és 2014. évi 

tervezett kutatásairól 

4.) A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 

felülvizsgálata, aktualizálása. 

5.) A Görög Kulturális Intézet, mint intézmény megalapítása 

6.) Határozat a Börzsöny utcai ingatlan beruházás műszaki ellenőri teendőinek ellátásáról 

7.) Nemzetiségi Támogatási Albizottságba tag delegálása 

8.) Az MGOÖ hivatalvezetői pályázatának kiírása 

9.) Beszámoló a 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola 2013/2014-es tanév 1. félévének 

tapasztalatairól 

10.)  Beszámoló a Nikosz Beloiannisz ÁMK Általános Iskola 2013/2014-es tanév 1. félévének 

tapasztalatairól 

  

Cafaridu P.: a napirendi pontok sorrendjére a következőt javasolja: 

  



1.) A MGOÖ 2014. évi költségvetésének előterjesztése, elfogadása 

2.) A MGOÖ 2014. évi munkaterv elfogadása 

3.) Beszámoló a 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola 2013/2014-es tanév 1. félévének 

tapasztalatairól 

4.) Beszámoló a Magyarországi Görögök Kutató Intézetének a 2013. évi munkájáról, és 2014. évi 

tervezett kutatásairól 

5.) Határozat a Börzsöny utcai ingatlan beruházás műszaki ellenőri teendőinek ellátásáról 

6.) Nemzetiségi Támogatási Albizottságba tag delegálása 

7.) Az MGOÖ hivatalvezetői pályázatának kiírása 

  

Elnök: Javasolja a meghívóban kiküldött napirendek tárgyalását ugyan abban a sorrendben. 

  

Szavazásra teszi fel a meghívóban kiküldött napirendek tárgyalását ugyan abban a sorrendben. 

1.) A MGOÖ 2014. évi költségvetésének előterjesztése, elfogadása 

            Előterjesztő: a MGOÖ elnöke 

Előkészítésért felelős: Halasi Márta gazdasági vezető 

Előadó: Halasi Márta gazdasági vezető 

Meghívott vendég: Takács Imre könyvvizsgáló 

Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja valamennyi bizottság. 

2.) A MGOÖ 2014. évi munkaterv elfogadása 

            Előterjesztő: a MGOÖ elnöke 

            Előkészítésért felelős: Sianos Tamás elnökhelyettes 

Előadó: Sianos Tamás elnökhelyettes 

Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja valamennyi bizottság. 

3.) Beszámoló a Magyarországi Görögök Kutató Intézetének a 2013. évi munkájáról, és 2014. évi 

tervezett kutatásairól 

             Előterjesztő: a MGOÖ elnöke 

Előkészítésért felelős: Fokasz Nikosz, Intézmény igazgató 



Előadó: Fokasz Nikosz, Intézmény igazgató 

  

4.) A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 

felülvizsgálata, aktualizálása 

  

Előterjesztő: MGOÖ elnök 

Előkészítésért felelős: Dr. Topuzidisz Dimitrisz mb. hivatalvezető, Sianos Tamás 

elnökhelyettes 

Előadók: Dr. Topuzidisz Dimitrisz mb. hivatalvezető 

Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja: Kulturális és Oktatási Bizottság, Jogi 

Bizottság 

és  a Pénzügyi Bizottság. 

5.) A Görög Kulturális Intézet, mint intézmény megalapítása 

  

                   Előterjesztő: MGOÖ elnök 

Előkészítésért felelős: MGOÖ elnök 

Előadó: Sianos Tamás, MGOÖ elnökhelyettes 

Külön meghívott: Takács Imre könyvvizsgáló, Halasi Márta gazdasági vezető 

Előzetesen megtárgyalja: Elnökség, Takács Imre könyvvizsgáló, Kulturális 

Bizottság, valamint a Jogi Bizottság 

  

6.) Határozat a Börzsöny utcai ingatlan beruházás műszaki ellenőri teendőinek ellátásáról 

  

Előterjesztő: MGOÖ elnök 

Előkészítésért felelős: MGOÖ elnök 

Előadó: MGOÖ elnök 

  



7.) Nemzetiségi Támogatási Albizottságba tag delegálása 

  

                   Előterjesztő: MGOÖ elnök 

Előkészítésért felelős: MGOÖ elnök 

Előadó: MGOÖ elnök 

8.) Az MGOÖ hivatalvezetői pályázatának kiírása 

  

Előterjesztő: MGOÖ elnök 

Előkészítésért felelős: Dr. Topuzidisz Dimitrisz, mb. hivatalvezető 

Előadó: Dr. Topuzidisz Dimitrisz, mb. hivatalvezető 

Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja a Jogi Bizottság 

9.) Beszámoló a 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola 2013/2014-es tanév 1. 

félévének tapasztalatairól 

Előterjesztő: a MGOÖ elnöke 

Előkészítésért felelős: Janakakisz Nóra, mb. intézményvezető 

Előadó: Janakakisz Nóra, mb. intézményvezető 

Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja a Kulturális és Oktatási Bizottság, 

valamint a Pénzügyi Bizottság. 

10.)  Beszámoló a Nikosz Beloiannisz ÁMK Általános Iskola 2013/2014-es tanév 1. félévének 

tapasztalatairól 

Előterjesztő: a MGOÖ elnöke 

Előkészítésért felelős: Szováné Szatmári Krisztina, mb. intézményvezető 

Előadó: Szováné Szatmári Krisztina, mb. intézményvezető 

Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja a Kulturális és Oktatási Bizottság, 

valamint a Pénzügyi Bizottság. 

  

  

Megállapítja, hogy a jelenlévő 15 képviselő 7 igen és 8 nem szavazattal nem fogadja el a javaslatot. 



  

Elnök: Szavazásra teszi fel Cafaridu Polyxeni által javasolt napirendi pontokat. 

  

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

  

5/2014 (II.4.) sz. határozata 

  

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

1.) A MGOÖ 2014. évi költségvetésének előterjesztése, elfogadása 

            Előterjesztő: a MGOÖ elnöke 

            Előkészítésért felelős: Halasi Márta gazdasági vezető  

            Előadó: Halasi Márta gazdasági vezető  

            Meghívott vendég: Takács Imre könyvvizsgáló 

            Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja valamennyi bizottság. 

              

2.) A MGOÖ 2014. évi munkaterv elfogadása 

            Előterjesztő: a MGOÖ elnöke 

            Előkészítésért felelős: Sianos Tamás elnökhelyettes 

Előadó: Sianos Tamás elnökhelyettes 

Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja valamennyi bizottság. 

  

3.)  Beszámoló a Nikosz Beloiannisz ÁMK Általános Iskola 2013/2014-es tanév 1. félévének 

tapasztalatairól 

            Előterjesztő: a MGOÖ elnöke 

            Előkészítésért felelős: Szováné Szatmári Krisztina, mb. intézményvezető 

            Előadó: Szováné Szatmári Krisztina, mb. intézményvezető 

Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja a Kulturális és Oktatási Bizottság, 



valamint a Pénzügyi Bizottság. 

  

4.) Beszámoló a Magyarországi Görögök Kutató Intézetének a 2013. évi munkájáról, és 2014. évi 

tervezett kutatásairól 

             Előterjesztő: a MGOÖ elnöke 

             Előkészítésért felelős: Fokasz Nikosz, Intézmény igazgató 

 Előadó: Fokasz Nikosz, Intézmény igazgató 

  

  

5.) Határozat a Börzsöny utcai ingatlan beruházás műszaki ellenőri teendőinek ellátásáról 

  

                   Előterjesztő: MGOÖ elnök 

                   Előkészítésért felelős: MGOÖ elnök 

                   Előadó: MGOÖ elnök 

  

  

6.) Nemzetiségi Támogatási Albizottságba tag delegálása 

  

                   Előterjesztő: MGOÖ elnök 

                   Előkészítésért felelős: MGOÖ elnök 

                   Előadó: MGOÖ elnök 

         

  

7.) Az MGOÖ hivatalvezetői pályázatának kiírása 

  

                   Előterjesztő: MGOÖ elnök 

                   Előkészítésért felelős: Dr. Topuzidisz Dimitrisz, mb. hivatalvezető 



                   Előadó: Dr. Topuzidisz Dimitrisz, mb. hivatalvezető 

                   Az előterjesztést előzetesen megtárgyalja a Jogi Bizottság 

  

  

1.) A MGOÖ 2014. évi költségvetésének előterjesztése, elfogadása 

  

Halai Márta beszámolója: 

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának 2014. évi költségvetése 

  

Halasi M.: nehéz feladat előtt áll, mivel egy olyan költségvetésről kell beszámolnia, melyet előzetesen 

senkinek nem volt lehetősége áttanulmányozni. Tömören és lényegre törően összefoglalja 

költségvetési beszámolóját. 

A 2014.évi elemi költségvetés – a költségvetési számvitelben bekövetkezett jogszabályi változások 

miatt – szerkezetében, tartalmában megváltozott. A költségvetés intézményenként, rovatrend szerint a 

költségvetési űrlapok sorainak megfelelően működési, finanszírozási kiadásokat és bevételeket, 

valamint a létszám adatokat tartalmazza. 

A 2014.évi intézményi elemi költségvetés számszaki adatát a mellékelt táblázat – az MGOÖ saját 

kiadása és bevétele az intézmények részére kapott és adott támogatások miatt halmozottan; valamint 

az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények részére nyújtott támogatást és felhasználást az 

MGOÖ Hivatala, az MGOÖ 12. Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola, az MG Kutatóintézete, 

Nikosz Beloiannisz ÁMK Bo– tartalmazza. 

A támogatásokat – a költségvetési törvényben meghatározott összegeket – a Magyar Államkincstár a 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata pénzforgalmi számlájára utalja ki, ez megjelenik az 

önkormányzat finanszírozási bevételébe és a támogatás elutalása az intézmények részére finanszírozási 

kiadásként szerepel. Az intézményeknél a támogatás ugyancsak megjelenik finanszírozási bevételként 

és annak felhasználása a költségvetésükben pedig működési (személyi, járulék, dologi) kiadásként 

kerül beállításra. 

A finanszírozás bevétel, kiadás táblázat mutatja be a 2014.évi költségvetési támogatásokat, az 

önkormányzathoz beérkező bevételi összeget és annak továbbutalását az intézmények részére, 

valamint az önkormányzat saját kiadását is. 

A központi, irányítószervi támogatás az önkormányzat és média 44.900 e Ft, ami az előző évhez képest 

nem változott, valamint a költségvetési intézmények részére biztosított összeg 15.000 e Ft. A 2.500 e Ft 

emelés indoka: az átvett intézmény megnövekedett feladatok , így a Hivatal kapta ezt a támogatást. 

Az MGOÖ irányítása alá tartozó költségvetési intézmények közül a Hivatal összesen 19181 e Ft 

irányítószervi támogatásban részesül. A Kutatóintézet változatlanul 12.500 e Ft támogatásba részesül. 

A jogszabály-változásnak megfelelő normatív támogatás a közoktatási intézményben a 2013. 09. hótól 

bevezetett számítás miatt nagymértékben emelkedett, ami az intézmények személyi jellegű 



kiadásainak és járulékok növekedését, a feladat ellátás színvonalának emelését teszi lehetővé. A 12. 

Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola 109.902 e Ft, a Nikosz Beloiannisz ÁMK 105.478 e Ft 

költségvetési támogatást kap. 

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata az intézmények részére fent részletezett 

költségvetési támogatást finanszírozási kiadásként 247.061 e Ft összegben szerepelteti 

költségvetésében. 

Saját bevételek – Működési bevételek 

Hivatal: 

Közvetített szolgáltatás 

A Fővárosi Görög Önkormányzat megállapodás alapján fizeti a közös költség, és fűtési díjat, mint 

továbbszámlázott összeget 532 e Ft közvetített szolgáltatásként. Ezt az összeget közvetített 

szolgáltatási kiadásként is szerepeltetjük az intézmény költségvetésébe. 

ÁMK 

Ellátási díj – közétkeztetés térítési díja 

Az óvodai gyerekek és iskolai tanulók közétkeztetésére 5.205 e Ft+Áfa, összesen 6610 e Ft 

kiadás és 2497 e Ft bevételt terveztünk, a kettő különbözetet 4.113 e Ft költségvetési támogatás 

összegében szerepel. 

A 2014.évi költségvetési terv nem tartalmazza a 2013. évi pénzmaradványt. Azt a számviteli 

zárást követően állapítjuk meg és a 2013. évi beszámoló és mérleg jóváhagyása után előirányzat 

módosításaként állítjuk be a képviselő testületi határozat alapján a 2013. évi költségvetésbe. 

Kiadások: 

2014.évben változik a költségvetési számvitel, és a költségvetést az új jogszabálynak megfelelő 

rovatrendben kell összeállítani. Változás az is, hogy a nagy értékű tárgyi eszközök egyedi bekerülési 

értékhatára 200 e Ft. Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzésére előirányzatot nem tervezünk. 

A Dologi kiadási rovatokat – ahol változás volt – az alábbi sorokon terveztük meg: 

Készletbeszerzés között található: 

Szakmai anyagok beszerzése (könyv, dekorációs anyag, rendezvényekhez kellék, stb.) 

Üzemeltetési anyagok beszerzése, (gyógyszer vegyszer, irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, 

munkaruha, védőruha, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése, stb.) 

Szolgáltatási kiadások között található: 

Bérleti és lízingdíjak (szőnyeg, parkolóház, óvoda udvar, fénymásoló bérleti díj) 



Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (inform. rendszer, lift, egyéb eszközök, átalány karbantartása, 

stb) 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (újság, rendezvény, óvodai orvos, védőnő megbízás, 

belépőjegyek, szakmai tagdíj, stb.) 

Egyéb szolgáltatások (könyvvizsgáló, belső ellenőr, gazdasági vezető, munka-és tűzvédelem megbiz.) 

szerződés alapján,Továbbképzések, számviteli szám. technikai program követési díja, Biztosítási 

kötvény, vagyonvédelem-riasztó rendszer szerz., szállítás,takarítás,nagytakarítás, stb). Különféle 

befizetések és egyéb dologi kiadások között található 

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (banki ktg.) 

Egyéb dologi kiadás (repi, stb) 

A Személyi juttatásokat, szükség szerint a minimálbérre történő felemeléssel, a soros béremeléssel, 

valamint – a költségvetési koncepció változásával – átlag 5 % bér növekmény, illetve a közoktatás 

jogszabályi előírásnak megfelelő bérmódosításának megfelelően terveztük. A 2014 évi 

bérkompenzáció összegét a költségvetésben nem terveztük, annak biztosítása után előirányzat 

módosítással kerül az intézmények költségvetésébe. 

Személyi juttatások, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó. 

A mellékelt számszaki táblázat mutatja az önkormányzat és intézményei foglalkoztatottak személyi 

juttatásait, a külső személyi juttatásokat , ezen belül az önkormányzati képviselők részére tervezett 

tiszteletdíj 10.200 e Ft, 

Béren kívüli juttatásként 2014.évben az adott intézményben biztosított bkv bérlet, étkezési utalvány az 

ÁMK-nál MÁV, vagy gépkocsi költségtérítés szerepel munkába bejárásként Létszám növekedés 

A 12. Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskolánál 2 fő , az ÁMK intézmény 1 fő teljes 

foglalkoztatott pedagógus létszám növekedést irányoztunk elő. 

A felújítási kiadásokra – az önkormányzat költségvetésében – a bérleti dij bevételből bruttó 

5.897 e Ft-ot szerepeltetünk. Ezt az összeget növelhetjük még előirányzat módosítással – az év közben 

beérkező pályázatok, nemzetiségi önkormányzatok, átvett pénzeszközök felújítási célú bevétel 

összegével. 

A mellékelt számszaki táblázat tartalmazza a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzat és 

irányítása alá tartozó intézmények – a halmozódás kiszűrésével is számított – költségvetési bevételeit 

és kiadásait. 

A 2014. évi költségvetési tervezet csak nagyon szigorú, takarékos gazdálkodással biztosítja az 

Önkormányzat, a Hivatal, az Iskola a Kutató Intézet és az ÁMK működéséhez szükséges 

előirányzatokat. Felhívom figyelmüket, hogy előirányzat nélkül kiadás nem történhet. 

  

18:33 Dzindzisz Jorgosz megérkezik. 

  



Elnök: Javasolja, a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának 2014. évi költségvetés 

előterjesztésének elfogadását. 

  

Szavazásra teszi fel a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának 2014. évi költségvetés 

előterjesztésének elfogadását. 

  

Megállapítja, hogy a testület 15 igen és egy tartózkodás ellenében elfogadja a javaslatot. 
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A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata elfogadja a 2014. évi költségvetést. 

  

Halasi M.: A pénzügyi Bizottság munkájához hozzátartozik az, hogy ajánlást tegyen a 2014. évi 

költségvetésre akkor is, ha vannak olyan személyek, akik Pénzügyi Bizottságból nem fogadták el a 

2014. évi költségvetést. 

  

Kukumtzi N.: azért nem tudunk véleményt tenni, mert nem láttuk a költségvetést 

  

18:55 Szalimka Nafszika távozik. 

  

2.) A MGOÖ 2014. évi munkaterv elfogadása 

Dzovairi P.: Javasolja a munkatervbe az alábbi napirendi pont felvételét: 

A kuratórium beszámolója arról, hogy milyen módon kívánja kártalanítani a görögséget. 

A testület meghívja a Görögség Háza Alapítvány Kuratóriumát és elnökét, hogy beszámolót tartsanak a 

magánszemélyek, társadalmi szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok részéről a Görög Kultúra Háza 

Alapítványnak befizetett pénzeszközök sorsáról, a jelenlegi helyzetről. 

  

  

Elnök: Javasolja, hogy Dzovairi Polyxeni javaslatát, és a mai napon nem tárgyalt napirendi pontokat a 

következő ülésen tárgyalják. 



  

Szavazásra bocsátja az alábbiakat: Dzovairi Polyxeni javaslatát és a mai napon nem tárgyalt napirendi 

pontokat a következő ülésen tárgyalják. 

  

Megállapítja, hogy a jelenlevő 15 képviselő közül 15 igennel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadja a javaslatot. 
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A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy határoz, hogy Dzovairi Polyxeni 

javaslatát, mely szerint a testület meghívja a Görögség Háza Alapítvány Kuratóriumát és 

elnökét, hogy beszámolót tartsanak a magánszemélyek, társadalmi szervezetek, nemzetiségi 

önkormányzatok részéről a Görögség Háza Alapítványnak befizetett pénzeszközök sorsáról, a 

jelenlegi helyzetről. A mai napon nem tárgyalt napirendi pontokat a következő testületi ülésen 

tárgyalják. 

  

Sianos T.: az üléstervet tavaly novemberben elküldtük a testületi tagoknak. Szeretne pár konkrét 

javaslatot hallani. 

  

Dzindzisz J.: Javasolja, hogy a következő testületi ülésen (márc 27-én) az  intézményvezetői pályázatok 

értékelése később történjen, mivel az intézményvezetői képzésnek júniusban lesz vége. 

  

Dr. Miliosz N.: az intézményvezetői pályázatokat nem elég májusban kihirdetni? Az értékelés hamar 

megvan. 

  

Elnök: november 21. óta most sikerült először összehívni a testületet. Ha új intézményvezetőket 

szeretnénk kinevezni, minél hamarabb kezdjük el az ezzel kapcsolatos intézkedéseket. Ha elfogadtuk a 

pályázatkiírást, kell adnunk a pályázásra 30 napot, azt követően kell értékelni, majd megválasztani az új 

intézményvezetőt. Jobbnak látom, ha május 15-én nem pályázatot hirdetnénk, hanem ahogy a 

jelenlegi munkatervben szerepel: a pályázatok értékelése folyna. 

  

Dr. Miliosz N.: javaslom a két iskola, év végi beszámolójának felvételét a 2014. évi munkatervbe. 

  



Dr. Topuzidisz D.: a májusi ülésen azért nem tarthatják meg a tanárok beszámolóikat, mert még nincs 

vége a tanévnek, június-júliusban pedig nem ülésezünk. 

  

Elnök: javasolja a két iskola, év végi beszámolójának felvételét a szeptember 18-ai üléstervbe. 

  

Cafaridu P.: Októberben önkormányzati választások lesznek. Egyáltalán nem biztos, hogy az a testület 

is jóvá fogja hagyni a mostani munkatervet. 

  

Elnök: Addig is kell, hogy legyen munkatervünk. A következő testület feladata eldönteni, hogy 

elfogadja-e a mostani munkatervet vagy változtat azon. 

  

Sianos T.: a választásokhoz szükséges regisztrációs lapon van egy “A” kérdés, amely a nemzetiségre, és 

egy “B” kérdés, ami pedig az országos listára vonatkozik. Aki bejelöli a B kérdést, csak az szavazhat 

országos listára. A nemzetiségek 25 ezer szavazat esetén képviseltethetik magukat egy képviselővel a 

parlamentben. Nekünk, mint kisebb lélekszámú nemzetiségnek lehetőségünk van arra, hogy a 

parlamentbe bevigyünk egy szószólót. Az Önkormányzatnak, azon belül a testületünknek kell 

javasolnia egy listát, nekünk kell szavaznunk a sorrendről, és az a személy fog bekerülni a parlamentbe, 

akit mi megválasztunk. A szószólók fogják alkotni a parlamentben a Nemzetiségi Bizottságot. A 

szószólókat a parlamentben belül megilleti a szavazati jog, de felszólalási jogot csak alkalmanként 

fognak kapni. 

  

Elnök: két hét múlva, február 20-ig bezárólag rendkívüli ülést fogunk tartani, melyen felállítjuk a listát 

és döntünk arról, ki legyen a szószóló. A szószóló megválasztásához, csak a testületnek van szavazati 

joga. 

  

Dzindzisz J.: két döntést kell hozni. A testület állít listát? Amennyiben igen, szükséges egy második 

határozat, hogy milyen sorrendben. Ezt kell nekünk gyorsan előkészíteni. 

  

Elnök: Javasolja, hogy február 12-én (egy hét múlva) rendkívüli ülés keretein belül döntsön az MGOÖ a 

listaállításról. 

  

Megállapítja, hogy a jelenlevő 15 képviselő közül 15 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja 

a javaslatot. 
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A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata dönt arról, hogy február 12-én rendkívüli 

ülést tart, melyen az alábbi napirendi pontot tárgyalja: 

1.) A 2014. évi országgyűlési választásokra görög nemzetiségi lista állítása. 

  

Sianos T.: Javasolja, az MGOÖ 2014. évi munkatervének elfogadását. 

  

Elnök: Szavazásra teszi fel az MGOÖ 2014. évi munkatervének elfogadását. 

  

Megállapítja, hogy a 15 képviselő közül 14 igen és 1 ellenszavazattal elfogadja a javaslatot. 
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A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata elfogadja a 2014. évi munkatervet, az 

elhangzott módosításokkal együtt. 

  

  

3.)  Beszámoló a Nikosz Beloiannisz ÁMK Általános Iskola 2013/2014-es tanév 1. félévének 

tapasztalatairól 

Szatrmári Krisztina, az iskola mb. intézményvezetője nem tudott részt venni az ülésen, ezért az előadó: 

Vengrinyák Edit, mb. igazgatóhelyettes. 

Elnök: A beszámoló áttanulmányozása után több testületi taggal együtt a beszámoló azonnal 

elfogadását javasolják. Kérdése, hozzáfűzni valója van-e valakinek? 

Ondok L.: Dicséretet mond az intézményvezetőnek, aki egy jól átlátható beszámolót írt. A tanárok 

bérei, juttatásai nincsenek időben kifizetve. A munkába járás költségei ősz óta nem lettek kifizetve 

azoknak a dolgozóknak, akik nem vonattal járnak. Mi ennek az oka? A tanárok nincsenek túlfizetve, 

nem a saját zsebükből kéne fizetniük a munkába járás költségeit. 

Elnök: Pont ma ülésezett és döntött arról a Hivatal és az iskola vezetősége, hogy szükség van még egy 

munkaerőre. 

Vengrinyák E.: Az MGOÖ gazdasági dolgozói, Halasi Márta és Szabóné Szalay Éva túlterheltek, kaptak 

plusz egy intézményt a nyakukba, amely rengeteg munkával jár. Van 23 dolgozó, szeptember óta 

háromszor volt béremelés, ami rengeteg papírmunkával, kinevezés módosítással jár. Annak érdekében, 

hogy ne legyenek túlterheltek, sikerült felvenni félállásba egy gazdasági ügyintézőt, aki próbál 



lendíteni a terheken. Ez még mindig nem elegendő, mivel szükség lenne egy államigazgatási 

végzettséggel rendelkező könyvelőre, aki ott helyben ellátná a szükséges munkákat. Meghirdetjük az 

állást, és reménykedünk abban, hogy lesz valaki, aki napi rendszerességgel be tudni járni Beloianniszba 

ezt a munkát elvégezni. Sokszor abból következnek adminisztrációs hibák, hogy a Fejér megyei 

Államkincstár nem egyeztet a Magyar Államkincstárral. 

Elnök: Javasolja Szatmári Krisztina, (a következő eredményes pályázatig) megbízott intézményvezető 

beszámolójának elfogadását, a Nikosz Beloiannisz ÁMK Általános Iskola 2013/2014-es tanév 1. 

félévének tapasztalatairól. 

  

Szavazásra teszi fel Szatmári Krisztina, (a következő eredményes pályázatig) megbízott 

intézményvezető beszámolójának elfogadását, a Nikosz Beloiannisz ÁMK Általános Iskola 2013/2014-

es tanév 1. félévének tapasztalatairól. 

  

Megállapítja, hogy a 15 képviselő egyhangúan megszavazza a javaslatot. 
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A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata elfogadja Szatmári Krisztina, (a következő 

eredményes pályázatig) megbízott intézményvezető beszámolóját, a Nikosz Beloiannisz ÁMK 

Általános Iskola 2013/2014-es tanév 1. félévének tapasztalatairól. 

  

4.) Beszámoló a Magyarországi Görögök Kutató Intézetének a 2013. évi munkájáról, és 2014. évi 

tervezett kutatásairól. 

Elnök: Megkaptuk Fokasz Nikosztól a beszámolóját. 

Fokasz N.: Nincs kiegészíteni valója, várja a kérdéseket. 

Elnök: Amennyiben nincs kérdés továbbléphetünk a 2014-es évi tervezett kutatásaira, melyhez Fokasz 

Nikosz szóbeli kiegészítést kíván tenni. 

Fokasz N.: 12,5 millió Ft az éves költségvetése a kutatóintézetnek, a tervezett programokra nem 

szoktak 7 millió Ft-nál többe kerülni. Az Elnökkel együtt egyeztettem Kosztasz Szulasz özvegyével a 

mai nap során, a Halottainkról készült kötet bővített változatával elkészültek, ezt szeretnénk kiadni. 

Első körben 200 példányra gondolt, ha elfogyna, akkor az utánnyomás viszonylag gyorsan és 

egyszerűen lebonyolítható. Nem egy második kötetet jelentetünk meg az első kötet kiegészítéseként, 

hanem egy vastagabb, bővített kötetet, amelyben teljes képet igyekszünk adni 2013 decemberéig. Az a 



véleményünk, hogy az előző kiadást tipográfiailag egy kicsit fel kéne javítani. A vastagon szedett fekete 

betűknek temetői/telefonkönyv jellege van, amely nem méltó a halottakhoz. 

Minden egyéb költségből szeretne egy kicsit visszavonni. A budapesti görögökre vonatkozó kérdőíves 

kutatás második része van betervezve, az nagyságrendileg 5 millió Ft, abból 150 ezer Ft-ot nem lesz 

olyan nehéz lecsípni. Az interjúk darabszámonként 26 ezer Ft-ba kerülnek, melyek 1,5-2 órás interjúk, 

így 15 interjú helyett 12-t fogunk elkészíteni. Ennyi változás, illetve módosítás lenne az általa leírtaktól. 

  

Mantzourakis S.: Pécs és Vác görög nemzetiségű lakossága tekintetében kérné Fokasz Nikosz 

segítségét abban, hogy adatokat gyűjtsenek az ott élőkről, annak érdekében, hogy ne vesszen el és ne 

felejtődjön el az ott élő kis közösség. 

  

Fokasz N.: Az első generáció felkeresése mindig a legbonyolultabb, mivel sokan (kb. 80 %) 

visszautasítják az interjúkat. Meg kell nézni, hogy a helyi önkormányzatnál, illetve levéltárnál van-e 

valamilyen adat. Az interjúkban tudunk segíteni, a kutatásba be tudunk kapcsolni más vidéki 

közösségeket. 

  

Kukumtzi N.: a Halottaink című könyv szerkesztéséhez, javaslom grafikus igénybevételét 

Elnök: Javasolja, hogy az elhangzott kiegészítésekkel együtt fogadják el Fokasz Nikosz beszámolóját a 

Magyarországi Görögök Kutató Intézetének a 2013. évi munkájáról, és 2014. évi tervezett kutatásairól. 

Megállapítja, hogy a testület 14 igennel és 1 tartózkodással elfogadja a javaslatot. 

11/2014 (II.4.) sz. határozata 

  

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata elfogadja a Magyarországi Görögök Kutató 

Intézetének a 2013. évi munkájáról, és 2014. évi tervezett kutatásairól szóló beszámolót. 

  

  

  

5.) Határozat a Börzsöny utcai ingatlan beruházás műszaki ellenőri teendőinek ellátásáról 

  

Elnök: A Börzsöny utcai ingatlan módosított terveit Szarisz Thanaszisz készítette el. 

  

Cafaridu P.: minden építkezésen van egy műszaki ellenőr, aki gyakorlatilag a megrendelő vagy a 

megbízó érdekeit képviseli. Az a feladata, hogy a szervezésben vállal (mind pénzügyi mind műszaki) 



kötelezettségeket. A pénzügyi és az építési ütemtervet követnie kell. Heti rendszerességgel (a Börzsöny 

utcai ingatlan esetében) csütörtökönként, 13:00 órakor van bejárás. A műszaki ellenőr feladata, hogy 

ellenőrizze a kivitelező munkáját. 

A kivitelezőnek teljesítés igazolást kell benyújtania a számlája mellé, melyet a műszaki ellenőrnek el kell 

fogadnia. 

  

Elnök: Javasolja Szárisz Thanaszisz személyét a Börzsöny utcai ingatlan beruházás műszaki ellenőri 

teendőinek ellátására. 

  

Szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatot. Megállapítja, hogy a jelenlevő 13 képviselő 13 igennel, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatot. 

  

12/2014 (II.4.) sz. határozata 

  

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Szárisz Thanasziszt a Szárisz és lányai 

Betéti Társaság képviselőjét bízza meg a Börzsöny utcai ingatlan beruházás műszaki ellenőri 

teendőinek ellátására. 

  

Kollátosz J.: Javasolja, az építési ellenőr személyének megválasztását. 

  

Dzindzisz J.: Javasolja, hogy a következő testületi ülésen legyen napirendi pont, a pontos feltételekről 

legyen tájékoztatás. 

  

Gál Ferenc: Méltatlannak tartja azt, ami az elmúlt 3 évben zajlott a Börzsöny utcai ingatlan területén. Ha 

nem jöttek volna az új kivitelezők, az épület még mindig romokban heverne. 

  

Cafaridu P.: a fogalmak tisztázása érdekében, Gál Ferencet gondnoki feladatokkal bíznánk meg ami 

annyit jelent, hogy naponta háromszor-négyszer kellene ellenőrizni az építkezés területét. 

  

  

  

8.) Az MGOÖ hivatalvezetői pályázatának kiírása 



  

Elnök: Mellékelve elküldtük az a Kormányhivataltól kapott levelet. 

  

Dr. Topuzidisz D.: Az államháztartási törvény végrehajtási rendeletéből kimaradt az idei évben az a 

szigorú kötöttség, hogy jogi diplomával, illetve hogy közgazdasági, vagy felsőfokú, pénzügyi vagy 

számviteli végzettséghez legyen kötve a hivatalvezetői poszt. 

  

Dr. Miliosz N.: Ha egy olyan személy nyeri meg a pályázatot, akinek nincsenek meg a jogi vagy egyéb 

számviteli végzettségei, akkor ha 2015-ben újra változnak a jogszabályok meneszteni kell? 

  

Elnök: Nem. A következő hivatalvezetői pályázat kiírásáig maradhat. 

  

Dr. Topuzidisz D..: Ilyen esetben, az hogy maradhat e hivatalvezető, függ a jogszabályi környezettől. 

  

Dr. Kalota Á.: Nem lehetne szigorúbban kiírni a hivatalvezetői pályázatot? 

  

Dr. Topuzidisz D.: akkor nagy eséllyel megint csak ideiglenes, megbízott hivatalvezetője lesz a 

Hivatalnak. 

  

Elnök: Javasolja a hivatalvezetői pályázat elfogadását és kiírását. 

  

Szavazásra teszi fel a hivatalvezetői pályázat elfogadását és kiírását. 

  

Megállapítja, hogy a 13 képviselő 13 igennel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a 

hivatalvezetői pályázat kiírását. 

  

13/2014 (II.4.) sz. határozata 

  

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata elfogadja az Önkormányzat Hivatalának 

hivatalvezetői pályázatát és kiírását. 



  

  

7.) Nemzetiségi Támogatási Albizottságba tag delegálása 

  

Elnök: Sianos Tamás személyét javasolja a Nemzeti Támogatási Albizottságba tagnak. 

  

Szavazásra teszi fel a javaslatot. Megállapítja, hogy a jelenlevő 13 képviselő közül 12 igen, és 1 

ellenszavazattal elfogadja a javaslatot. 

  

14/2014 (II.4.) sz. határozata 

  

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata a Nemzetiségi Támogatási Albizottságba 

Sianos Tamást delegálja. 

  

  

  

  

………………………………………..   ………………………………………………    …………………………………… 

                 Elnök                             Mantzourakis Sarantis                      Nikolaidisz Nikosz 

                                                             1. sz. hitelesítő                               2.sz. hitelesítő 

  

  

  

Jegyzőkönyv 

  

Készült a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12. 

napján 17:30 órakor tartott ülésén az Önkormányzat hivatalos helyiségében (1054 Budapest, Vécsey u. 

5.) megtartott nyílt, rendkívüli ülésén. 

  



Koranisz Laokratisz Elnök 

Kollátosz Jorgosz Elnökhelyettes 

Sianos Tamás Elnökhelyettes 

Bekiárisz Dimitrisz Képviselő 

Cafaridu Polyxeni Képviselő 

Dr. Kalota Ágnes Képviselő 

Dr. Miliosz Nikolett Képviselő 

Dzindzisz Jorgosz Képviselő 

Kész Józsefné Képviselő 

Kukumtzi Natasa Képviselő 

Mokalisz Maria Vasziliki Képviselő 

Nikolaidisz Nikosz Képviselő 

Ondok Lászlóné Képviselő 

Szopkóné Papakosztandi Elena Képviselő 

  

Tanácskozási joggal jelen van: 

Dr. Topuzidisz Dimitrisz, megbízott hivatalvezető 

  

Távol maradtak: 

Athanasziu Alexisz 

Dr. Szalimka Nafszika 

Kanaki Elena 

Kaparelisz Szpirosz 

Mantzourakis Sarandis 

Németh Barbara Erzsébet 

Pancsosz Alexandra 



  

  

Részt vevő vendégek: 

Intzoglou István 

Kukumtzisz Georgiosz, a Syllogos elnöke 

  

  

Elnök: Üdvözli a megjelenteket és 11 fővel megállapítja a határozatképességet. Mivel Dzindzisz Jorgosz 

javaslatához öten csatlakoztak, nem marad el a mai ülés, 9 fő esetén már el kellett volna halasztani. 

  

17:41 – Cafaridu Polyxeni megérkezik 

  

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 2014. február 12-ei ülése jegyzőkönyv-vezetőjének. 

Megállapítja, hogy a jelenlevő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a javaslatot. 

  

15/2014 (II.12.) sz. határozata 

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Ikonomu Sophia személyét elfogadja a 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2014. február 12-ei rendkívüli ülése 

jegyzőkönyv-vezetőjének. 

  

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Bekiárisz Dimitrisz személyét javasolja a 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2014. február 12-ei ülése első számú jegyzőkönyv-

hitelesítőjének. 

  

Elnök: Megállapítja, hogy a jelenlevő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta a javaslatot. 

  



16/2014 (II.12.) sz. határozata 

  

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Bekiárisz Dimitirsz személyét elfogadja a 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2014. február 12-ei első számú jegyzőkönyv-

hitelesítőjének. 

  

18:45 – Kukumtzi Natasa és Ondok Lászlóné megérkezik 

  

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Kollátosz Jorgosz személyét javasolja a 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2014. február 12-ei ülése második jegyzőkönyv-

hitelesítőjének. 

  

Elnök: Megállapítja, hogy a jelenlevő 14 képviselő 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta a javaslatot. 

  

  

17/2014 (II.12.) sz. határozata 

  

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Kollátosz Jorgosz személyét elfogadja a 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2014. február 12-ei ülése második 

jegyzőkönyv-hitelesítőjének. 

  

Elnök: Tájékoztatja a testületi tagokat arról, hogy március 5-ig be kell nyújtani azt a választási listát a 

Nemzeti Választási Irodába, amit itt most elfogadunk. 

Javasolja az egyetlen napirendi pont elfogadását. 

  

Dzindzisz J.: A február 4-ei gyűlésen nem arról volt szó, hogy ma listát állítunk, hanem hogy a 

választásokkal kapcsolatban lesz ülés. Tehát nem konkretizált a dolog, hogy ma listát állítunk. Írásbeli 

előterjesztésére nem kapott választ melyben az javasolja, hogy várjanak a lista felállításával. Előbb arról 

tárgyaljanak, hogy egyáltalán állítanak-e listát. Amennyiben meghallgatták az egyesületek véleményét 

(a GIE-t és a Syllogost javasolja), dönthetnek arról, hogy ki legyen a listán. 

Nem kapott választ, hanem maradt az napirendi pontként, hogy görög nemzetiségi lista állítása. 

Módosítani szeretné a mai rendkívüli ülés napirendi pontját az alábbiak szerint: 



  

1.) Állít-e az MGOÖ görög nemzetiségi listát a 2014. áprilisi választásokon. A következő alkalommal 

foglalkozhatunk a listára kerülő személyekről és sorrendjükről. 

  

Elnök: Úgy gondolja, hogy a testület legitim ahhoz, hogy saját maga döntse el, milyen jelölteket állít. A 

Börzsöny utcai ingatlan kapcsán megváltoztak az erőviszonyok. Minden testületi tag valamelyik 

kerületben megválasztott képviselő. És ugyanez a közösség választott be minket ide. „Nem tudom 

milyen más politikai szervezet szükséges ahhoz, hogy legitimek legyünk. A parlament és a 

minisztériumok elfogadtak minket.” 

  

Dr. Topuzidisz D.: Az elektronikusan küldött javaslatot, ha nem válaszoltunk rá nem visszautasítottnak 

kell tekinteni, hanem a testületi ülésen megtárgyalandó előkészületekre vonatkozik. Jó lenne, ha 

legalább egy 5 főből álló listát indíthatnánk, ahol az elsőnek van esélye bekerülni a parlamentbe. A 

képviselők felelőssége a listára felkerülő 5 név kiválasztása és a sorrend elkészítése, megválasztása és 

felterjesztése a Nemzetiségi Választási Bizottságba. 

  

Dzindzisz J.: Egyetért az elhangzottakkal, de megállapítja, hogy nem erről van szó. Egy másik napirendi 

pontot javasolt, ezt nem vette figyelembe az Elnök mikor a meghívót kiküldte. Arra kéri a testületet, 

hogy döntsön arról, mely napirendi pontot kívánja elfogadni. Az Elnök úrét vagy Dzindzisz Jorgoszét? 

A megválasztott szószóló nem a testületet, hanem az egész Magyarországon élő görög közösséget 

fogja képviselni. 

Ülést akkor lehet tartani, ha van előterjesztést, melyet a mai ülésre nem kaptunk. 

  

Dr. Topuzidisz D.: Nem csak írásbeli, hanem szóbeli előterjesztés is lehet. 

  

Dzindzisz J.: az SzMSz szerint a mostani javaslatot kell megszavaztatni előbb. 

  

Elnök: A múltkori ülésen már döntött arról a testület, hogy állít-e listát. (Az alábbi határozatra 

hivatkozik: 8/2014 (II.4.). 

  

Dr. Topuzidisz D.: az MGOÖ úgy határoz, hogy indul a választásokon és ebből az okból listát állít. Egy 

hét múlva az MGOÖ testülete dönt a listára kerülő személyekről. 

  

Kollátosz J.: Véleménye szerint mindenki egyet ért a listaállításról. A kérdés az, hogy mit kell ezen még 

megtárgyalni. 



  

Dzindzisz J.: Kell, hogy szülessen határozat arról, hogy szeretnénk-e listát állítani. Ha állítunk listát, a 

szervezeteknek lesz ideje megvitatnia, hogy kiket szeretnének indítani, valamint ha most döntünk a 

jelöltekről, akkor nem lesz furcsa, hogy 5 perc múlva előállunk egy kész listával? Más szervezetek előtt 

is pozitívabb kicsengést fog kelteni, ha az MGOÖ egy héten belül dönt arról, hogy kik legyen a listán. 

  

Cafaridu P.: A jelölő szervezetek delegáltak minket a testületbe, ami nem az jelenti, hogy csak a saját 

prioritásunkat képviselhetjük, hanem hogy a jelölőszervezet mit akar. Ha már ők delegáltak, legalább 

hallgassuk meg a véleményüket. 

  

Dzindzisz J.: Az SzMSz szerint először az előterjesztett napirendi pontot kell szavazásra feltenni. 

  

Elnök: Javasolja Dzindzisz Jorgosz napirendi pontjának elfogadását, majd szavazásra teszi fel az 

alábbiak szerint: 

  

1.) Döntés arról, hogy állít-e a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata görög nemzetiségi 

listát a 2014. áprilisi parlamenti választásokon. 

  

Megállapítja, hogy a jelenlevő 14 képviselő 13 igen szavazattal, egy tartózkodással elfogadja a 

napirendi pontot. 

  

18/2014 (II.12.) sz. határozata 

  

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata dönt a rendkívüli ülés egyetlen napirendi 

pontjáról: 

  

1.) Döntés arról, hogy állít-e a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata görög 

nemzetiségi listát a 2014. áprilisi parlamenti választásokra. 

  

Elnök: Javasolja, hogy döntsenek a napirendi pontban feltett kérdésről, majd szavazásra teszi fel az 

alábbiak szerint: 

  



Állít a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata görög nemzetiségi listát a 2014. áprilisi 

parlamenti választásokra. 

  

Megállapítja, hogy a jelenlevő 14 képviselő 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

elfogadja a napirendi pontot. 

  

19/2014 (II.12.) sz. határozata 

  

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy határoz, hogy görög nemzetiségi listát 

állít és a felkerülő nevekről és azok sorrendjéről, a 2014. február 19-ei testületi ülésen dönt. 

  

  

Dzindzisz J.: Javasolja, hogy 5 nappal a következő rendkívüli ülés előtt az Elnök küldje el a listát a 

testületnek. 

  

Elnök: Nem ért egyet. 

  

Kukumtzisz J.: Ha vannak jelölt listák, hogyan fogunk dönteni? 

  

Elnök: Előterjesztésként ismételten el fogjuk küldeni azt az anyagot, melyben a szószóló jogai vannak 

feltüntetve. 

  

Kukumtzisz J.: Ha külsős jelöltek is lesznek, akkor a szavazás nem lehet zárt. 

  

Elnök: Az SzMSz rögzíti az ezzel a kérdéskörrel kapcsolatos eljárást. Személyi kérdésekkel kapcsolatban 

az Elnök kérhet zárt ülést. A szavazásnál nem szükséges minősített többség. 

  

Intzoglou I.: Véleménye szerint a mai ülésen a választás rendjéről kellet volna dönteni. 

  

Elnök: Az SzMSz rögzíti a választási renddel kapcsolatos kérdéseket. 



  

  

  

  

…………………………….     …………………………….   …………………………….. 

Koranisz Laokratisz                 Bekiarisz Dimitrisz                   Kollátosz Jorgosz 

Elnök                                1. sz. hitelesítő                         2. sz. hitelesítő 

  

  

  

  

Jegyzőkönyv 

  

Készült a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 19. 

napján 17:30 órakor tartott ülésén az Önkormányzat hivatalos helyiségében (1054 Budapest, Vécsey u. 

5.) megtartott nyílt, rendkívüli ülésén. 

Koranisz Laokratisz Elnök 

Kollátosz Jorgosz Elnökhelyettes 

Sianos Tamás Elnökhelyettes 

Bekiárisz Dimitrisz Képviselő 

Cafaridu Polyxeni Képviselő 

Dr. Kalota Ágnes Képviselő 

Dr. Miliosz Nikolett Képviselő 

Dr. Szalimka Nafszika Képviselő 

Dzindzisz Jorgosz Képviselő 

Kaparelisz Szpirosz Képviselő 

Kész Józsefné Képviselő 



Kukumtzi Natasa Képviselő 

Mantzourakis Sarantis Képviselő 

Kukumtzi Natasa Képviselő 

Németh Barbara Erzsébet Képviselő 

Nikolaidisz Nikosz Képviselő 

Ondok Lászlóné Képviselő 

Pancsosz Alexandra Képviselő 

Szopkóné Papakosztandi Elena Képviselő 

  

  

Tanácskozási joggal jelen van: 

Dr. Topuzidisz Dimitrisz megbízott hivatalvezető 

  

Távol maradtak: 

Athanasziu Alexisz 

Kanaki Elena 

  

  

Részt vevő vendégek: 

Dzovairi Polyxeni 

Intzoglou István 

Kukumtzisz Georgiosz, a Syllogos elnöke 

Nikakisz Szofoklisz, a GIE elnöke 

Nikolaidisz Nikosz 

  

  



Elnök: Üdvözli a testületi tagokat, 16 képviselővel megállapítja a határozatképességet. 

  

17:40 – Mokalisz Maria Vasziliki megérkezik. 

  

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Görögség Háza Alapítvány kuratóriuma február 18-án 

ülésezett. A kuratórium úgy határozott, hogy aláírja az ETNA Kft-vel a megállapodást 15 millió Ft-ról, a 

mai napon került átutalásra az első részlet, amely 5 millió Ft-ról szól. Az ETNA Kft-vel kötött szerződés 

úgy szól, hogy a Görögség Háza Alapítvány kuratóriuma hozzájárul a Börzsöny utcai ingatlan 

beruházásához, hogy működőképes legyen a ház a fűtéshez szükséges berendezésekkel együtt. A 

szerződés megkötése alkalmából a testületi tagoknak szeretné projektorra kivetítve bemutatni a 

Görögség Háza látványterveit. Az a pénzeszköz mennyiség, mellyel a Magyarországi Görögök 

Országos Önkormányzata rendelkezik kevés ahhoz, hogy megépüljön a Görögség Háza. Ezen 

pénzeszközök előteremtése érdekében sok munka és lobbizás vár még az Önkormányzatra, ahhoz 

hogy a Görögség Háza felújítási munkálatai befejeződhessenek. 

  

18:45 – Dr. Szalimka Nafszika megérkezik. 

  

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 2014. február 19-ei ülése jegyzőkönyv-vezetőjének. 

Megállapítja, hogy a képviselők 19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják a 

javaslatot. 

  

18:47 – Kollátosz Jorgosz megérkezik. 

  

20/2014 (II.19.) sz. határozata 

  

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Ikonomu Sophia személyét elfogadja a 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2014. február 19-ei rendkívüli ülése 

jegyzőkönyv-vezetőjének. 

  



A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Mantzourakis Sarantis személyét javasolja a 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2014. február 19-ei ülése első számú jegyzőkönyv-

hitelesítőjének. 

  

Elnök: Megállapítja, hogy a jelenlevő 19 képviselő 19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta a javaslatot. 

  

21/2014 (II.19.) sz. határozata 

  

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Mantzourakis Sarantis személyét elfogadja 

a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2014. február 19-ei első számú 

jegyzőkönyv-hitelesítőjének. 

  

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Nikolaidisz Nikosz személyét javasolja a 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2014. február 19-ei ülése második jegyzőkönyv-

hitelesítőjének. 

  

Elnök: Megállapítja, hogy a jelenlevő 19 képviselő 19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta a javaslatot. 

22/2014 (II.19.) sz. határozata 

  

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Nikolaidisz Nikosz személyét elfogadja a 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2014. február 19-ei ülése második 

jegyzőkönyv-hitelesítőjének. 

  

  

  

1.) Döntés a 2014-es parlamenti választásokon a görög nemzetiségi listára kerülő személyekről. 

  

Elnök: Várja a javaslatokat a szavazás menetére vonatkozóan. 

  



Dr. Miliosz N.: A Jogi Bizottság úgy gondolja, hogy a szavazás legdemokratikusabb módja az alábbi 

lenne: 

  

– A formalitás érdekében először dönteni kell arról, hogy külsős jelöltek is elfogadásra kerüljenek-e, 

– jelölések, 

– az illetők nyilatkoznak arról, hogy elfogadják-e a jelölést, 

– jelöltek rövid bemutatkozása, 

– szavazatszámláló bizottság megválasztása, akik az összes jelöltet felírják egy lapra abc-sorrendben, 

– 5 fős listát javasol, a listára mindenki felkerülne, a testületi tagok minimum 1, maximum 5 főre 

szavazhatnak, 

– a szavazócédulákat a szavazatszámláló bizottsági tagjai aláírják, lepecsételik, 

– a listán szereplő első 5 embert, valamint a további személyek sorrendjét a szavazatszámuk aránya 

határozza meg. Ha valakiknek azonos mennyiségű szavazatszáma van, akkor az egyforma 

szavazatszámot elért személyekről újra szavazni kell. 

  

Dzindzisz J.: Arról kell dönteni, hogy szükség van-e javaslattételre ahhoz, hogy valaki felkerüljön a 

listára. 

  

Elnök: Ha már a szavazás titkos, nem szükséges ez a javaslattétel. Ezen kívül javasolja, hogy jelölt ne 

lehessen szavazatszámláló. 

  

Miliosz N.: Elfogadja. 

  

Sianos T.: Javasolja, hogy csak egy főre lehessen szavazni a listán. 

  

Elnök: Szavazásra teszi fel, az alábbi javaslatot: 

  

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata javasolja, hogy a görög nemzetiségi listaállítás 

szavazása során minimum 1, maximum 5 főre lehessen szavazni. 

Megállapítja, hogy a jelenlevő testületi tagok 14 igen, és 5 tartózkodás ellenében elfogadják a 

javaslatot. 



  

  

  

  

23/2014 (II.19.) sz. határozata 

  

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata dönt arról, hogy a görög nemzetiségi 

listaállítás szavazása során, miden képviselő minimum 1, maximum 5 szavazatot adhat le. 

  

Dzindzisz J.: Javasolja a szavazatok borítékba tételét, a lezárt boríték lepecsételését, valamint 

páncélszekrénybe tételét az önkormányzati ciklus leteltéig. 

  

Elnök: Javasolja, hogy külsős, nem testületi tagot is lehessen jelölni. 

  

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata szavazásra teszi fel, az alább javaslatot: 

Külsős, nem testületi tagot is lehet jelölni a görög nemzetiségi listára. 

Megállapítja, hogy a testület 19 igen szavazattal, egyhangúan megszavazta, hogy külsős, nem testületi 

tagot is lehessen jelölni a görög nemzetiségi listára. 

  

24/2014 (II.19.) sz. határozata 

  

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy határoz, hogy nem testületi tagot is 

jelölhet a görög nemzetiségi listára. 

  

Elnök: várja a jelölők jelentkezését. Egy jelölő több személyt is jelölhet, jelöltet nem kötelező minden 

testületi tagnak állítania. 

  

Kollátosz Jorgosz az alábbi személyeket javasolja: 

– Dzindzisz Jorgosz 



– Dr. Miliosz Nikolett 

– Intzoglou István 

– Koranisz Laokratisz 

  

Dzindzisz J.: Nem vállalja a jelölést. 

  

Miliosz N.: Vállalja a jelölést. 

  

Intzoglou I.: Vállalja a jelölést. 

  

Koranisz L.: Vállalja a jelölést. 

  

Kukumtzi Natasa az alábbi személyt javasolja: 

– Angelidisz Vaszilisz 

  

Angelidisz V.: Vállalja a jelölést. 

  

Mokalisz Maria magát javasolja. 

  

Bekiárisz Dimitrisz az alábbi személyeket javasolja: 

– Dr. Topuzidisz Dimitrisz 

– Kollátosz Jorgosz 

  

Dr. Topuzidisz D.: Vállalja a jelölést. 

  

Kollátosz J.: Nem vállalja a jelölést. 

  



Pancsosz Alexandra az alábbi személyt javasolja: 

– Sianos Tamás.: 

  

Sianos T.: Nem vállalja a jelölést. 

  

Kukumtzisz J.: Mint jelölő szervezet Angelidisz Vasziliszt jelölik. 

  

Ikonomu Sophia felolvassa a listára került személyek nevét: 

  

1. Angelidisz Vaszilisz 

2. Dr. Miliosz Nikolett 

3. Dr. Topuzidisz Dimitrisz 

4. Intzoglou István 

5. Koranisz Laokratisz 

6. Mokalisz Maria Vasziliki 

  

Elnök: Javasolja, hogy válasszák meg a 3 fős szavazatszámláló bizottság tagjait. 

  

Kollátosz Jorgosz önként jelentkezik. 

  

Elnök: Szavazásra teszi fel, hogy a szavazatszámláló bizottság első tagja Kollátosz Jorgosz legyen. 

  

Megállapítja, hogy a jelenlevő 19 fő közül 17 igen, 1 tartózkodás és 1 ellenszavazat ellenében a 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata megválasztja Kollátosz Jorgoszt a 3 fős 

szavazatszámláló bizottság egyik tagjának. 

  

25/2014 (II.19.) sz. határozata 

  



A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata dönt arról, hogy a 2014. február 19-ei 

rendkívüli ülésen a görög nemzetiségi listára kerülő személyek megválasztásán a 3 fős 

szavazatszámláló bizottság egyik tagja Kollátosz Jorgosz legyen. 

  

Elnök: Szavazásra teszi fel, hogy a szavazatszámláló bizottság második tagja Cafaridu Polyxeni legyen. 

  

Megállapítja, hogy a jelenlevő 19 fő közül 16 igen, 2 tartózkodás és 1 ellenszavazat ellenében a 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata megválasztja Cafaridu Polyxeni a 3 fős 

szavazatszámláló bizottság egyik tagjának. 

  

26/2014 (II.19.) sz. határozata 

  

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata dönt arról, hogy a 2014. február 19-ei 

rendkívüli ülésen a görög nemzetiségi listára kerülő személyek megválasztásán a 3 fős 

szavazatszámláló bizottság egyik tagja Cafaridu Polyxeni legyen. 

  

Elnök: Szavazásra teszi fel, hogy a szavazatszámláló bizottság harmadik megválasztott tagja Dr. Kalota 

Ágnes legyen. 

  

Megállapítja, hogy a jelenlevő 19 fő közül 19 igen szavazattal megválasztja a Magyarországi Görögök 

Országos Önkormányzata megválasztja Dr. Kalota Ágnest a 3 fős szavazatszámláló bizottság egyik 

tagjának. 

  

27/2014 (II.19.) sz. határozata 

  

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata dönt arról, hogy a 2014. február 19-ei 

rendkívüli ülésen a görög nemzetiségi listára kerülő személyek megválasztásán a 3 fős 

szavazatszámláló bizottság egyik tagja Dr. Kalota Ágnes legyen. 

  

Elnök: 10 perces szünetet kér, amíg a szavazócédulák, valamint a szavazáshoz szükséges jelenléti ívek 

elkészülnek. 

  

1. Forduló eredménye: 



  

 Jelöltek neve Szavazatok száma 

1. Angelidisz Vaszilisz   5 

2. Dr. Miliosz Nikolett 10 

3. Dr. Topuzidisz Dimitrisz   4 

4. Intzoglou István   4 

5. Koranisz Laokrtisz 11 

6. Mokalisz Maria Vasziliki   4 

  

A szavazatszámláló bizottság tájékoztatja a testületi tagokat arról, hogy mivel 3 fő ugyan annyi 

szavazatot ért el, így a 4. valamint az 5. helyért újra kell szavazni, ezúttal (a 2. fordulóban) azonban csak 

1 főre lehet. 

  

19:00 – Dr. Szalimka Nafszika távozik. 

  

Elnök: 10 perces szünetet kér, amíg a szavazócédulák, valamint a szavazáshoz szükséges jelenléti ívek 

elkészülnek. 

  

2. Forduló eredménye: 

  

A 3 fő, aki egyforma számú szavazatot ért el: 

  

1. Dr. Topuzidisz Dimitrisz Nem került fel a 

listára 

2. Intzoglou István 7 szavazat 

3. Mokalisz Maria Vasziliki 5 szavazat 

  

(A további szavazatok: érvénytelenek voltak, ha több személyt jelöltek, illetve ha senkit nem jelöltek 

meg). 



  

19:15 – Kaparelisz Szpirosz távozik. 

  

A szavazás végeredményét Cafaridu Polyxeni olvassa fel: 

  

  

  

Az 5 fős listára az alábbi személyek kerültek fel: 

  

1. Koranisz Laokratisz 11 szavazattal 

2. Dr. Miliosz Nikolett 10 szavazattal 

3. Angelidisz Vaszilisz 5 szavazattal 

4. Intzoglou István 4 szavazattal (+ 7 szavazat a 2. fordulóban) 

5. Mokalisz Maria Vasziliki 4 szavazattal (+ 5 szavazattal a 2. fordulóban) 

  

Elnök: Javasolja a szavazás végeredményének, valamint a szavazólapok borítékba kerülésének 

elfogadását. Továbbá javasolja, hogy az MGOÖ hatalmazza fel az Elnököt a Nemzeti Választási 

Bizottságnál a görög nemzetiségi lista benyújtására. 

  

Szavazásra teszi fel a szavazás végeredményének, valamint a szavazólapok borítékba kerülésének 

elfogadását. Továbbá javasolja, hogy az MGOÖ hatalmazza fel az Elnököt a Nemzeti Választási 

Bizottságnál a görög nemzetiségi lista benyújtását. 

  

Megállapítja, hogy a jelenlevő 17 képviselő 16 igen, és 1 ellenszavazattal elfogadja a javaslatokat. 

  

28/2014 (II.19.) sz. határozata 

  

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata elfogadja a szavazás végeredményét 

valamint azt, hogy a szavazólapok valamint a szavazással kapcsolatos egyéb dokumentumok 

egy lezárt, pecséttel és aláírással hitelesített borítékba kerüljenek. 



A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata felhatalmazza az Elnököt a Nemzeti 

Választási Bizottságnál a görög nemzetiségi lista benyújtására. 

  

  

  

……………………………   …………………………………..   …………………………… 

Koranisz Laokratisz                   Mantzourakis Sarantis                  Nikolaidisz Nikosz 

Elnök                                 1. számú hitelesítő                      2. számú hitelesítő 

  

  

  

  

Jegyzőkönyv 

  

  

  

Készült a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2. 

napján 17:30 órakor tartott ülésén az Önkormányzat hivatalos helyiségében (1054 Budapest, Vécsey u. 

5.) megtartott nyílt, rendes ülésén. 

  

Jelen vannak: 

  

Koranisz Laokratisz Elnök 

Kollátosz Jorgosz Elnökhelyettes 

Szianosz Tamás Elnökhelyettes 

Atanasziu Alexisz Képviselő 

Bekiárisz Dimitrisz Képviselő 



Cafaridu Polyxeni Képviselő 

Dr. Kalota Ágnes Képviselő 

Dr. Miliosz Nikolett Képviselő 

Dzindzisz Jorgosz Képviselő 

Kész Józsefné Képviselő 

Kukumtzi Natasa Képviselő 

Mantzourakis Sarantis Képviselő 

Mokalisz Maria Vasziliki Képviselő 

Ondok Lászlóné Képviselő 

Pancsosz Alexandra Képviselő 

Szopkóné Papakosztandi Elena Képviselő 

  

  

  

  

  

Tanácskozási joggal jelen van: 

  

Dr. Topuzidisz Dimitrisz megbízott hivatalvezető 

  

  

  

Távol maradtak: 

  

Dr. Szalimka Nafszika 

  



Kanaki Elena 

  

Németh Barbara Erzsébet 

  

Nikolaidisz Nikosz 

  

  

  

Részt vevő vendégek: 

  

Fekete Klára 

  

Fotiadis Savvas 

  

Hristodoulou Konstantinos 

  

Intzoglou István 

  

Hristodoulou Hrisoula 

  

Kukumtzisz Georgiosz, a Syllogos elnöke 

  

Nikakisz Szofoklisz, a GIE elnöke 

  

Konstantinos Georgilas, a Kuratórium titkára 

  

Szkevisz Theodorosz, a Kuratórium volt elnöke 



  

Szamarasz Theodorosz, a Kuratórium alapítója 

  

Partics Krisztina, a Zuglói Hajós Alfréd Általános Iskola újgörög tanára 

  

  

  

  

  

Elnök: Üdvözli a testületi tagokat, 16 képviselővel megállapítja a határozatképességet. 

  

  

  

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 2014. április 2-ai ülése jegyzőkönyv-vezetőjének. 

Megállapítja, hogy a jelenlevő 16 képviselő 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadja a javaslatot. 

  

  

  

29/2014 (IV.2.) sz. határozata 

  

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Ikonomu Sophia személyét elfogadja a 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2014. április 2-ai rendes ülése jegyzőkönyv-

vezetőjének. 



  

  

  

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Mantzourakis Sarantis személyét javasolja a 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2014. április 2-ai ülése első számú jegyzőkönyv-

hitelesítőjének. 

  

Elnök: Megállapítja, hogy a jelenlevő 16 képviselő 16 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot. 

  

  

  

30/2014 (IV.2.) sz. határozata 

  

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Mantzourakis Sarantis személyét elfogadja 

a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2014. április 2-ai első számú jegyzőkönyv-

hitelesítőjének. 

  

  

  

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Bekiárisz Dimitrisz személyét javasolja a 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2014. április 2-ai ülése második jegyzőkönyv-

hitelesítőjének. 

  

Elnök: Megállapítja, hogy a jelenlevő 16 képviselő 16 egyhangú igen szavazattal elfogadja a javaslatot. 

  

  

  

31/2014 (IV.2.) sz. határozata 

  



A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Bekiárisz Dimitrisz személyét elfogadja a 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2014. április 2-ai ülése második jegyzőkönyv-

hitelesítőjének. 

  

  

  

Elnök: Javasolja Mokalisz Maria márciusban benyújtott írásbeli előterjesztésének felvételét a napirendi 

pontok közé, a Hajós Alfréd Általános Iskolában tanuló görög gyerekek táboroztatásával kapcsolatban. 

  

Szavazásra teszi fel a téma felvételét az április 2-ai ülés napirendi pontjai közé. 

  

Megállapítja, hogy a jelenlevő 16 képviselő 16 egyhangú igen szavazattal elfogadja a javaslatot. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

32/2014 (IV.2.) sz. határozata 

  

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata elfogadja az alábbi téma felvételét az 

április 2-ai ülés napirendi pontjai közé: 



  

A Hajós Alfréd Általános Iskolában görögül tanuló diákok táboroztatására támogatás biztosítása 

a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatától. 

  

  

  

Elnök: Javasolja Kukumzisz Georgiosz márciusban benyújtott írásbeli előterjesztésének felvételét a 

napirendi pontok közé, melyben a Görög Kulturális Egyesület engedélyt kér a Magyarországi Görögök 

Országos Önkormányzatától az április 21-ei ortodox húsvét, illetve a május 1-jei majális 

lebonyolítására, a Görög Kulturális Intézet előkertjében. 

  

Szavazásra teszi fel a téma felvételét az április 2-ai ülés napirendi pontjai közé. 

  

Megállapítja, hogy a jelenlevő 16 képviselő 16 egyhangú igen szavazattal elfogadja a javaslatot. 

  

  

  

33/2014 (IV.2.) sz. határozata 

  

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata elfogadja az alábbi téma felvételét az 

április 2-ai ülés napirendi pontjai közé: 

  

A Görög Kulturális Egyesület területhasználati engedély iránti kérelme az április 21-ei ortodox 

húsvét, illetve a május 1-jei majális lebonyolítására, a Görög Kulturális Intézet előkertjében. 

  

  

  

Szianosz Tamás: Felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy az SzMSz-ben hivatkozást találhatnak arról, 

hogy minden testületi tag kétszer szólalhat fel egy ülés alatt. Egyszer 5 illetve egyszer 2 percben. Kéri, 

hogy a képviselők a szabályt figyelembe véve szólaljanak fel. 

  



  

  

Cafaridu Polyxeni: módosítást kíván tenni a napirendi pontok sorrendjét illetően: 

  

a két iskolai pályázatról szóló napirendi pontokat előre kívánja venni. 

  

  

  

Dzindzisz Jorgosz: Javasolja, hogy a “Görög Kulturális Intézet, mint intézmény megalapítása” napirendi 

pontja legyen elnapolva, mivel a beérkezett alapító okirat tervezet nincs eléggé kidolgozva. Valamint 

javasolja, hogy a két iskola intézményvezetői pályázatának kiírását halasszák el, mivel a pályázók egy 

része az eredményhirdetés után kapja meg diplomáját, a pályázathoz szükséges képzésről. 

  

  

  

Elnök: Megvonja a szót, mivel a napirendi pontok két hete ki lettek küldve, és senki nem küldött 

javaslatot a napirendi pontok sorrendjének módosítása tekintetében. 

  

  

  

Cafaridu Polyxeni: Arról az összeférhetetlenségről kíván tárgyalni, hogy miért nem lehet valaki 

egyszerre elnök és szószóló. 

  

  

  

Szianosz Tamás: a törvény alapján a két tisztség nem zárja ki egymást a következő (októberi) 

választásokig. 

  

  

  



Elnök: 10 perces szünetet kér, elnézést kér a hivatalvezetői pályázóktól illetve a Kuratórium tagjaitól a 

várakozásért. 

  

  

  

18:15 – Kaparelisz Szpirosz megérkezik. 

  

  

  

Elnök: 18:15-kor folytatja az ülést. 

  

  

  

Kaparelisz Szpirosz: javasolja, hogy az MGOÖ szószólói kampánypénzek felhasználásának ügye 

napirendi pontra kerüljön az április 2-ai testületi ülésen, mivel nem kevés pénzről van szó és több 

kerületi önkormányzatot is érint. 

  

  

  

Elnök: Javasolja Kaparelisz Szpirosz által írásban előterjesztett téma felvételét a napirendi pontok közé. 

  

Szavazásra teszi fel, a Kaparelisz Szpirosz által előterjesztett téma felvételét a napirendi pontok közé, 

amely úgy szól, hogy: 

  

Beszámoló a 2014. évi országgyűlési választásokra kapott kampánypénzekről. 

  

Megállapítja, hogy a jelenlevő 17 képviselő látható többséggel megszavazza ennek a pontnak a 

napirendi pontok közé való beemelését. 

  



  

  

34/2014 (IV.2.) sz. határozata 

  

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata elfogadja az alábbi téma felvételét az 

április 2-ai ülés napirendi pontjai közé: 

  

Beszámoló a 2014. évi országgyűlési választásokra kapott kampánypénzekről. 

  

  

  

Elnök: Szavazásra teszi fel a meghívóban kiküldött napirendi pontok elfogadását, melyek a 

megszavazott három napirendi ponttal egészülnek ki. 

  

Megállapítja, hogy a jelenlevő 17 képviselő közül 10 igen, és 7 tartózkodással megszavazzák az alábbi 

sorrendet: 

  

1.)  A Görög Kulturális Intézet, mint intézmény megalapítása. 

  

2.)  A Görögség Háza Alapítvány Kuratóriumának és elnökének beszámolója a 

  

magánszemélyek, társadalmi szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok 

  

részéről a Görögség Háza Alapítványnak befizetett pénzeszközök sorsáról 

  

és jelenlegi helyzetről. 

  

3.)  A beérkezett hivatalvezetői pályázatok értékelése, döntés a hivatalvezetőről. 



  

4.)  A 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola 2013. évi 1. félévének 

  

munkájáról beszámolás. 

  

5.)  Pályázat kiírása a 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola 

  

intézményvezetői munkakörének betöltésére. 

  

6.)  Pályázat kiírása a Nikosz Beloiannisz ÁMK Általános Iskola intézményvezetői 

  

munkakörének betöltésére. 

  

7.)  A Görög Húsvét ünnepének megszervezése és lebonyolítása. 

  

8.)  Szent Konstantin és Heléna ünnepének megszervezése és lebonyolítása. 

  

9.)  A Hajós Alfréd Általános Iskolában görögül tanuló diákok táboroztatására 

  

támogatás biztosítása a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatától. 

  

10.)  A Görög Kulturális Egyesület engedélyt kér a Magyarországi Görögök Országos 

  

Önkormányzatától az április 21-ei ortodox húsvét, illetve a május 1-ei majális 

  

lebonyolítására, a Görög Kulturális Intézet előkertjében. 

  



11.) Beszámoló a 2014. évi országgyűlési választásokra kapott kampánypénzekről. 

  

  

  

35/2014 (IV.2.) sz. határozata 

  

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata elfogadja a meghívóban kiküldött 

napirendi pontokat, melyek a megszavazott három napirendi ponttal egészülnek ki. 

  

  

  

1.)  A Görög Kulturális Intézet, mint intézmény megalapítása. 

  

  

  

2.)  A Görögség Háza Alapítvány Kuratóriumának és elnökének beszámolója a 

  

      magánszemélyek, társadalmi szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok 

  

      részéről a Görögség Háza Alapítványnak befizetett pénzeszközök sorsáról  

  

      és jelenlegi helyzetről. 

  

  

  

 3.)  A beérkezett hivatalvezetői pályázatok értékelése, döntés a hivatalvezetőről. 

  



  

  

4.)  A 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola 2013. évi 1. félévének  

  

      munkájáról beszámolás. 

  

  

  

5.)  Pályázat kiírása a 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola 

  

      intézményvezetői munkakörének betöltésére. 

  

  

  

6.)  Pályázat kiírása a Nikosz Beloiannisz ÁMK Általános Iskola intézményvezetői 

  

      munkakörének betöltésére. 

  

  

  

7.)  A Görög Húsvét ünnepének megszervezése és lebonyolítása. 

  

  

  

8.)  Szent Konstantin és Heléna ünnepének megszervezése és lebonyolítása.  

  

  



  

9.)  A Hajós Alfréd Általános Iskolában görögül tanuló diákok táboroztatására 

  

     támogatás biztosítása a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatától. 

  

  

  

10.)  A Görög Kulturális Egyesület engedélyt kér a Magyarországi Görögök Országos 

  

      Önkormányzatától az április 21-ei ortodox húsvét, illetve a május 1-ei majális 

  

      lebonyolítására, a Görög Kulturális Intézet előkertjében. 

  

  

  

11.) Beszámoló a 2014. évi országgyűlési választásokra kapott kampánypénzekről. 

  

  

  

  

  

1. A Görög Kulturális Intézet, mint intézmény megalapítása. 

  

Dr. Miliosz Nikolett: a Jogi Bizottsági ülésen arra döntésre jutottak, hogy az alapító okirat tervezet a 

jelenlegi formájában nem elfogadható és hiányos. Dr. Miliosz Nikolett felolvassa, értékeli és kiegészíti a 

tagoknak kiküldött vázlatot, amely még nem nevezhető végleges alapító okirat tervezetnek. 

  

  



  

Szianosz Tamás: az intézmény megalapítása sürgető lenne, mert május 1-én kezdi meg működését az 

épület, melynek fenntartása jelentős összegbe fog kerülni. Amennyiben az épület veszteségesen fog 

működni a tiszteletdíjakat meg kell vonni a képviselőktől. 

  

  

  

Dr. Miliosz Nikolett: az Elnök kérésére felolvassa a Jogi Bizottság ülésén jegyzőkönyvbe foglaltakat. 

  

  

  

Elnök: Javasolja a Jogi Bizottság által módosított alapító okirat tervezet elfogadását. 

  

  

  

Kaparelisz Szpirosz: Javasolja az alapító okirat napirendi pontjának megtárgyalását egy teljes 

egészében kidolgozott alapító okirat tervezet mellett, rendkívüli ülés keretein belül. 

  

  

  

Elnök: Szavazásra teszi fel az alapító okirat napirendi pontjának megtárgyalását egy hét múlva, április 

9-én, rendkívüli ülésen. 

  

Megállapítja, hogy a jelenlevő 17 képviselő 16 igen és 1 nem szavazattal megszavazza az alábbi 

határozatot: 

  

  

  

36/2014 (IV.2.) sz. határozata 



  

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy határoz, hogy 2014. április 9- én 

rendkívüli ülés keretében tárgyalja: a Görög Kulturális Intézet, mint intézmény megalapítása. 

  

  

  

  

  

2. A Görögség Háza Alapítvány Kuratóriumának és elnökének beszámolója a magánszemélyek, 

társadalmi szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok részéről a Görögség Háza Alapítványnak 

befizetett pénzeszközök sorsáról és jelenlegi helyzetről. 

  

  

  

Elnök: beszámol arról, hogy az ETNA Kft. és a Kuratórium kötöttek egy olyan megállapodást, melyben a 

Kuratórium 9,5 millió Forinttal támogatja a Görögség Háza megépülését. 

  

  

  

Az Elnök – mint jelenlegi első aláíró a Kuratóriumban – beszámol arról, hogy az ETNA Kft. és a 

Kuratórium megállapodást kötöttek egymással, melyben a Kuratórium 15 millió Ft-tal támogatja az 

ETNA Kft-t a Görögség Háza felújításában. 

  

Kanaki Elena ügyével kapcsolatban annyit kíván hozzáfűzni, hogy Kanaki Elena nem fizette vissza a 

Kuratóriumnak azt a pénzt, mellyel megkárosította a görögséget. A következő lépésben fontos lenne, 

hogy tegyen lépéseket a visszafizetés ügyében. 

  

  

  

Theodoros Skevis: Kanaki Elena 20 millió Ft-ot vett fel a Kuratórium számlájáról. 2 év börtönbüntetést 

kapott 4 évre felfüggesztve. A bíróságon ígéretet tett arra nézve, hogy a pénzt visszafizeti április 1-ig. 



  

  

  

Kukumzisz Jorgosz: (a bíróságon személyesen ott volt, röviden beszámol Kanaki Elena ügyéről) Kész 

József és a Syllogos tett feljelentést. A tárgyalás idejére, bizonyos dolgok elévültek, összesen 33 millió 

Ft-ot lopott a Kuratóriumtól, de csak 20 millió Ft miatt lett feljelentve. A bíróság arról számolt be, hogy 

a pénz visszafizetés csak polgári perrel valósítható meg. Hűtlen kezelés és lopás miatt az MGOÖ és a 

Syllogos pertársaságként megteheti a feljelentést. 

  

  

  

Kukumzisz Natasa: a következő megválasztott testület, valamint a magyarországi görögök előtt is 

szégyen lesz, ha az MGOÖ nem tesz feljelentést. 

  

  

  

Dr. Topuzidisz Dimitrisz: a Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete 2013.09.06-án tartott ülésének 

jegyzőkönyvéből olvas fel, melyen alábbi határozat született: a Syllogos Kanaki Eleni és Kuratórium 

kurátorai ellen pert indít hűtlen kezelés vádja miatt. 

  

  

  

Szamarasz Theodorosz: vádaskodásnak tartja mindazt, amit Kukumzisz Jorgosz mondott. Fél évvel a 

jogerős ítélet előtt felelőtlen dolognak tartja a Kuratórium beperelését. Olyat nem kérhetnek számon 

tőlünk, amiről nem született papíron döntés (K. Jorgoszhoz). Nekünk is az a célunk, hogy Kanaki Eleni 

visszafizesse a pénzt, nem kell a Kuratórium tagjait ellenségnek tekinteni ebben a témában. 

  

  

  

Dr. Topuzidisz Dimitrisz: a Kulturális Egyesület 2013. évi ülésének határozatában nem várta meg a 

jogerős bírósági ítéletet. Amíg nincs jogerős ítélet, Kanaki Elenát ártatlannak kell tekinteni. 

  



  

  

Konstantinos Georgilas: 2006-ban kezdett el Kanaki Eleni felvenni pénzeket a Kuratóriumtól, 2009-ben 

a válság tetőzésekor haladékot kért a pénz visszafizetésére. Akkor még az utazási irodája is működött, 

a kuratóriumi tagok azt feltételezték, hogy a pénzt vissza tudja fizetni. Ezt figyelembe véve adtunk neki 

9 hónap haladékot a pénz visszafizetésére. 2 hónappal a visszafizetési határidő előtt Kész József és a 

Syllogos megtették a feljelentést. Minél több lett volna a feljelentő, annál később lett volna ítélet, ezért 

a Kuratórium nem tett feljelentést. 

  

  

  

Dzindzisz Jorgosz: Ahhoz, hogy Kanaki Elena felvegyen pénzt, legalább két aláíróra volt szükség. 

  

  

  

Szkevisz Theodorosz: Igen, Psarojannis és Kanaki Elena aláírására volt szükség. 

  

  

  

Elnök: Kukumzisz Jorgosz szóbeli előterjesztése alapján javasolja, hogy a Syllogos és az MGOÖ 

együttesen jelentsék fel Kanaki Elenát és a Kurátorokat hűtlen kezelés miatt. 

  

  

  

Szamarasz Theodorosz: pár alapvető dolgot szeretne tisztáznia a Kuratórium működésével 

kapcsolatban. Minden évben leadták a közhasznú jelentéseket. Kanaki Eleni által család történt, ami azt 

jelenti, hogy hazudott, papírokat hamisított. Működési költségekre nem vett fel pénzt a kuratórium az 

elmúlt években. 

  

  

  



Mantzourakis Sarantis: A Kuratóriumnak mérlegelnie kéne és le kellene vonnia a következtetéseket, 

hogy miért és hogyan jutott odáig a Kuratórium, hogy pénzt lopjon tőlük egy kuratóriumi tag. 

  

  

  

Kaparelisz Szpirosz: Javasolja, hogy a Kuratórium tartson egy beszámolót az MGOÖ-nek, az 

Önkormányzatok, civil szervezetek, és az egyéb magánszemélyek által befizetett pénzek elszámolásával 

kapcsolatban. 

  

  

  

Elnök: Javasolja, hogy a testület döntsön arról, hogy az MGOÖ és a Syllogos kíván-e polgári pert 

indítani Kanaki Elena ellen, melyet szavazásra tesz fel. 

  

Megállapítja, hogy a jelenlevő 17 képviselő közül 6 igen, 7 nem illetve 4 tartózkodással az MGOÖ nem 

kíván polgári pert indítani Kanaki Elena ellen. 

  

  

  

37/2014 (IV.2.) sz. határozata 

  

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy határoz, hogy nem kíván polgári pert 

indítani Kanaki Elena ellen. 

  

  

  

19:30 – Atanasziu Alexisz távozik. 

  

  

  



3.)  A beérkezett hivatalvezetői pályázatok értékelése, döntés a hivatalvezetőről. 

  

  

  

Elnök: Megadja a szót Dr. Miliosz Nikolettnek a Jogi Bizottság elnökének. 

  

Dr. Miliosz Nikolett: a 4 beérkezett hivatalvezetői pályázat még nem került kibontásra, így nem tudtuk 

megállapítani, hogy érvényesek-e. 

  

Elnök: felbontja az első pályázatot, és felolvassa Fotiadis Savvas motivációs levelét. 

  

  

  

19:40 – Dzindzisz Jorgosz távozik 

  

19:41 – Kaparelisz Szpirosz távozik 

  

19:42 – Cafaridu Polyxeni távozik 

  

  

  

Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Közli a pályázók névsorát: 

  

Fekete Klára 

  

Fotiadis Savvas 

  



Hristodoulou Konstantinos 

  

Intzoglu István 

  

  

  

Elnök: 19:50-kor az ülést berekeszti. 

  

  

  

  

  

  

  

……………………………..     ………………………………….    …………………………… 

  

Koranisz Laokratisz                   Mantzourakis Sarantis                       Bekiárisz Dimitrisz 

  

MGOÖ elnök                           1. számú hitelesítő                            2. számú hitelesítő 

  

  

  

  

  

  

  

Jegyzőkönyv 



  

  

Készült a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 22. 

napján 17:30 órakor tartott ülésén az Önkormányzat hivatalos helyiségében (1054 Budapest, Vécsey u. 

5.) megtartott nyílt, rendes ülésén. 

Jelenlevő testületi tagok: 

Koranisz Laokratisz Elnök 

Kollátosz Jorgosz Elnökhelyettes 

Atanasziu Alexisz Képviselő (érkezett: 18:09) 

Bekiárisz Dimitrisz Képviselő 

Dr. Kalota Ágnes Képviselő 

Dr. Miliosz Nikolett Képviselő 

Dr. Szalimka Nafszika Képviselő (érkezett: 18:08) 

Kaparelisz Szpirosz Képviselő 

Kukumtzisz Natasa Képviselő 

Mantzourakis Sarantis Képviselő 

Nikolaidisz Nikosz Képviselő 

Ondok Lászlóné Képviselő 

Szopkóné Papakosztandi Elena Képviselő 

  

  

Tanácskozási joggal jelen van: 

Hristodoulou Konstantinos hivatalvezető 

Dr. Topuzidisz Dimitrisz jogi tanácsadó 

  

Távol maradtak: 

Cafaridu Polyxeni 



Dzindzisz Jorgosz 

Kanaki Elena 

Kész Józsefné 

Mokalisz Maria Vasziliki 

Németh Barbara Erzsébet 

Pancsosz Alexandra 

Sianos Tamás 

  

Meghívottak: 

Halasi Márta, gazdasági vezető 

Szárisz Thanaszisz, a Magyarországi Görögök Kulturális Intézetének műszaki ellenőre 

  

Vendégek: 

Hristodoulou Hrisoula 

Ioannis Karydis, az M.G.O.Ö web-lap szerkesztője 

Kukumtzisz Jorgosz, a Syllogos elnöke 

Nikolaidisz Nikosz 

Raptis Zoi 

Thomou Anna 

  

Elnök: Üdvözli a testületet, 11 képviselővel 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 2014. május 22-ei ülése jegyzőkönyv-vezetőjének. 

Megállapítja, hogy a jelenlevő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadja a javaslatot. 



  

47/2014 (V.22.) sz. határozata 

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Ikonomu Sophia személyét elfogadja a 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2014. május 22-ei rendes ülése jegyzőkönyv-

vezetőjének. 

  

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Mantzourakis Sarantis személyét javasolja a 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2014. május 22-ei ülése első számú jegyzőkönyv-

hitelesítőjének. 

Elnök: Megállapítja, hogy a jelenlevő 11 képviselő 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot. 

  

48/2014 (V.22.) sz. határozata 

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Mantzourakis Sarantis személyét elfogadja 

a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2014. május 22-ei rendes ülése első számú 

jegyzőkönyv-hitelesítőjének. 

  

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Kukumtzisz Natasa személyét javasolja a 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2014. május 22-ei ülése második számú 

jegyzőkönyv-hitelesítőjének. 

Elnök: Megállapítja, hogy a jelenlevő 11 képviselő 11 egyhangú igen szavazattal elfogadja a javaslatot. 

  

49/2014 (V.22.) sz. határozata 

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Kukumtzisz Natasa személyét elfogadja a 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2014. május 22-ei ülése második számú 

jegyzőkönyv-hitelesítőjének. 

  

Elnök: Tájékoztatja a testületi tagokat arról, hogy 2014 májusában megkezdte szószólói tevékenységét 

a Parlamentben. 

Beszámol ciprusi szakmai útjáról. (1. sz. melléklet) 

Megadja a szót Ioannis Karydisnek, hozzászólásait Dr. Topuzidisz Dimitrisz tolmácsolja. 

  

Ioannis Karydis: Beszámol a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának új web-oldaláról, 

amely egy sokkal komolyabb felület az eddiginél. A görög önkormányzat honlapjának megújítását 



elvállalta, amely többek között annyiban más, mint az előző, hogy a görög egyesületek és civil 

szervezetek is felkerülnek erre az oldalra. 

Görögországban, aki részt vesz a közéletben annak fel kell töltenie egy bizonyos web-oldalra az 

elérhetőségeit. Mivel arra gondolt, hogy hasonlóan működik a rendszer az MGOÖ-nél is, Kollátosz 

Jorgosz közreműködésével a testületi tagok adatait elkérte az Önkormányzat titkárságától és 

feltöltötte a web-oldalra. Pár napon belül több testületi tag is jelezte, hogy szeretné, ha lekerülnének a 

személyes adatai az oldalról (mobiltelefonszám, lakcím) melyeket Karydis Ioannis még aznap letörölt. 

  

Elnök: Hány napig voltak elérhetőek az adatok? 

  

Ioannis Karydis: Egy napig. 

  

Dr. Miliosz Nikolett: Az adatok majdnem egy hónapig voltak elérhetőek. 

  

Ioannis Karydis: Ennek az oka az lehetett, hogy fennmaradtak az új oldalon egy bizonyos ideig olyan 

linkek, melyek az érdeklődőket automatikusan átirányították arra a próbaoldalra, amely a web-oldal 

régebbi tartalmát és állapotát tükrözte. 

  

Kaparelis Spyros: A hivatalvezető és az elnökség adatai nem jelentek meg az oldalon, az összes többi 

képviselőé igen. 

  

Ioannis Karydis.: Ennek esztétikai okai voltak, mivel az Elnökök fényképei felkerültek, a névlista 

eltolódott volna. Elnézést kér a testületi tagok megkérdezése nélkül felkerült személyes adatok 

közzétételéért. 

  

Dr. Topuzidisz Dimitirisz.: Kaparelis Spyros levelét felolvassa (2. sz. melléklet) 

  

Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Kerületi Rendőr Főkapitányság levelét felolvassa (3. sz. melléklet) 

  

Elnök: Javasolja, hogy vendégek is felszólalhassanak a testületi ülésen. 

  



Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: a Magyarországi Görögök Országos 

Önkormányzatának 2014. május 22-ei ülésén vendégek is felszólalhassanak. 

Megállapítja, hogy a jelenlevő 11 képviselő 11 egyhangú igen szavazattal elfogadja a javaslatot. 

  

50/2014 (V.22.) sz. határozata 

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy határoz, hogy a 2014. 

május 22-ei testületi ülésen vendégek is felszólalhatnak. 

  

Elnök: Megadja a szót Kukumtzisz Jorgosznak. 

  

Kukumtzisz Jorgosz: Megvoltak a papírok a feljelentéshez. 

  

Kaparelis Spyros: Állítása szerint hamis a 2014. május 22-ei jegyzőkönyv. 

  

Hristodoulou Konstantinos (hivatalvezető): Felolvassa a meghívóban kiküldött napirendi pontokat. 

  

1. ) A MGOÖ és intézményeinek 2013. évi elemi költségvetésének előirányzat módosítása. 

2.)  Az MGOÖ és intézményeinek 2013. évi elemi költségvetésének beszámolója. 

3.) A 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola módosított alapító okiratának elfogadása 

4.)  A Görög Kulturális Intézet intézményvezetői pályázatának kiírása. 

5.) A műszaki ellenőr beszámolója a Görög Kulturális Intézet beruházásának 1. ütemének keretében 

elvégzett munkákról és pótmunkákról. 

6.)  A Görög Kulturális Intézet fenntartási költségeinek tervezete. 

7.)  A Görög Nemzeti ellenállás, OXI Ünnepének megszervezése és lebonyolítása. 

8.)   A Görög Kulurális Intézet büfé pályázatának kiírása. 

9.) Az MGOÖ Pénzügyi Bizottsága 2014. évi munkatervének elfogadása. 

10.) A Hajós Alfréd Általános Iskolában görögül tanuló diákok táboroztatására 

támogatás biztosítása a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatától 



11.) Beszámoló a 2014. évi országgyűlési választásokra kapott kampánypénzekről. 

12.) A Görög Ifjúsági Egyesületi a Családi és Sportnap rendezvény támogatási kérelmének 

előterjesztése. 

13.) Ilios tánccsoport támogatási kérelemének előterjesztése. 

  

Dr. Miliosz Nikolett: A napirendi pontok sorrendjén szeretne változtatni. Három olyan napirendi pont is 

van, melyet folytatólagos ülésen már tárgyalni kellett volna, ezért javasolja hogy az alábbi három 

napirendi pont legyen először megtárgyalva: 

– Az MGOÖ Pénzügyi Bizottsága 2014. évi munkatervének elfogadása. 

– A Hajós Alfréd Általános Iskolában görögül tanuló diákok táboroztatására támogatás 

biztosítása a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatától. 

– Beszámoló a 2014. évi országgyűlési választásokra kapott kampánypénzekről. 

Közli, hogy 2014. április 9-én két ülés volt, akárhogyan is ítéljük meg utólag, a testületi ülésen 

elhangzottakat kell leírni. Ezen kívül más hibák is voltak a jegyzőkönyvben. 

Értesülései szerint véget ért a Kanakisz Lefterisz féle ügy, ezért szeretné, ha az Elnök tartana róla egy 

beszámolót. 

  

Elnök: Elveti Dr. Miliosz Nikolett napirendi pontok sorrendjére tett javaslatát, mivel az első három 

napirendi pont megtárgyalása a legfontosabb. 

  

18:08 – Szalimka Nafszika megérkezik. 

  

Kukumtzisz Natasa: Javasolja, hogy a 4 és a 9 napirendi pont cseréljen helyet, valamint hogy 

a támogatások egy pontban legyenek tárgyalva (a 10. 11. és 12. napirendi pont) hogy hatékonyabban 

haladjunk. 

  

18:09 – Atanasziu Alexisz megérkezik. 

  

Elnök: Szóbeli megrovásban részesíti Atanasziu Alexiszt, az Önkormányzat levelező rendszerében 

elküldött Elnökségnek címzett levélben, melyben az Elnökséget “Négyek bandájaként” szólítja meg. 

  



Javasolja, hogy a “Az MGOÖ Pénzügyi Bizottsága 2014. évi munkatervének elfogadása” kerüljön a 4. 

helyre. 

Szavazásra teszi fel, hogy “Az MGOÖ Pénzügyi Bizottsága 2014. évi munkaterve elfogadásának 

megtárgyalása ” kerüljön a 4. helyre. 

  

Megállapítja, hogy a jelenlevő 13 képviselő 9 igen és 4 nem szavazattal elfogadja a javaslatot. 

  

51/2014 (V.22.) sz. határozata 

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata az alábbi sorrendben fogadja el a napirendi 

pontok megtárgyalását: 

  

1. ) A MGOÖ és intézményeinek 2013. évi elemi költségvetésének előirányzat módosítása. 

2.)  Az MGOÖ és intézményeinek 2013. évi elemi költségvetésének beszámolója. 

3.) A 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola módosított alapító okiratának 

elfogadása 

4.) Az MGOÖ Pénzügyi Bizottsága 2014. évi munkatervének elfogadása. 

5.)  A Görög Kulturális Intézet intézményvezetői pályázatának kiírása. 

6.) A műszaki ellenőr beszámolója a Görög Kulturális Intézet beruházásának 1. ütemének 

keretében elvégzett munkákról és pótmunkákról. 

7.)  A Görög Kulturális Intézet fenntartási költségeinek tervezete. 

8.)  A Görög Nemzeti ellenállás, OXI Ünnepének megszervezése és lebonyolítása. 

9.)   A Görög Kulurális Intézet büfé pályázatának kiírása. 

10.) A Hajós Alfréd Általános Iskolában görögül tanuló diákok táboroztatására 

     támogatás biztosítása a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatától 

11.) Beszámoló a 2014. évi országgyűlési választásokra kapott kampánypénzekről. 

12.) A Görög Ifjúsági Egyesületi a Családi és Sportnap rendezvény támogatási kérelmének 

előterjesztése. 

  

13.) Ilios tánccsoport támogatási kérelemének előterjesztése. 

  



  

  

1. ) A MGOÖ és intézményeinek 2013. évi elemi költségvetésének előirányzat módosítása. 

    (4. melléklet) 

  

Halasi Márta: A bevétel előirányzatának és a kiadás előirányzatának egyeznie kell. Minden 

Önkormányzathoz tartozó költségvetési intézménynek 2012. január 1-e óta külön költségvetési 

beszámolót és mérlegbeszámolót kell készítenie. Önkormányzatunkhoz tartozó intézményeink, 

jelenleg a következők: Hivatal, 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola, Nikosz Beloiannisz 

ÁMK, Magyarországi Görögök Kutatóintézete. 

Minden anyag, amely a költségvetéssel kapcsolatos, véleményezésre küldjük a könyvvizsgáló részére. A 

könyvvizsgáló rövid megállapítása az előirányzat módosítással kapcsolatban a következő: “A 

költségvetés a módosításokkal együtt egyensúlyban van, a változások együttes hatásaként a bevételi 

és kiadási főösszeg az eredeti előirányzathoz képest, a 2013. 06.30-ai előirányzat módosítással együtt 

59 039 000 Ft-tal nőtt. A főszám összesen 

256 000 Ft. A fentiekben leírtak alapján a költségvetési előirányzatok 2013. december 31-ei 

módosítását a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatánál és intézményeinél a közgyűlésnek 

elfogadásra ajánlom. 

  

Kukumtzisz Natasa.: Dologi kiadásokkal kapcsolatban érdeklődik, mert a Pénzügyi Bizottság nem tudta 

végig nézni a költségvetési anyagot. 

  

Halasi Márta: 8 nappal a testületi ülés előtt kiküldtük az előterjesztést, fel lehetett volna tenni korábban 

a kérdéseket. A szolgáltatási kiadások az Önkormányzatnál, összesítve: 58 644 000 Ft. 

  

Ondok Lászlóné: A Pénzügyi Bizottság munkaterve mindig utolsó napirendre kerül. 

  

Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Felolvassa a részletes könyvvizsgálói véleményt (5. melléklet) 

  

Kaparelis Spyros: Határozatok szükségesek bizonyos pénzeszközök kifizetésére. 

  

Halasi Márta: Nem kell határozat, csak egy bizonyos pénzeszköz felett, amely az Önkormányzatoknál 

nem jellemző (pl: 50 millió Ft felett). A nagyobb pénzek célkiadások, vagy pályázati pénzek. Előzetes 



tájékoztatás és testületi döntés szükséges az előirányzat módosításhoz. Kérem, hogy csak ezzel 

kapcsolatban tegyenek fel kérdéseket 

  

Kaparelis Spyros: Hány számlája van az önkormányzatnak? 

  

Halasi Márta: Van egy pénzforgalmi számlája, egy elkülönített számla felújításra, valamint egy lekötött 

számla. 

  

Kaparelis Spyros: A kampánypénzek elszámolása esetén a számlázás hogy működik? 

  

Halasi Márta: Többletbevétel esetén, külön támogatási szerződésnél, bérkompenzációnál kap az 

önkormányzat egy összeget, melynél adott, hogy hova kell utalni. Nem kell elkülönített bankszámla, 

tételesen követhető, hogy mi mire kerül elszámolásra. Készpénzes kifizetés kampánypénzből nem 

lehetséges, valamint a dologi kiadás része kell, hogy legyen. 

  

Elnök: Javasolja Halasi Márta gazdasági vezető által előadott 2013. évi előirányzat módosítás 

elfogadását. 

Szavazásra teszi fel Halasi Márta gazdasági vezető által előadott 2013. évi előirányzat módosítás 

elfogadását. 

Megállapítja, hogy a jelenlevő 13 képviselő 9 igen, 1 nem és 3 tartózkodással elfogadja az MGOÖ és 

intézményeinek 2013. évi elemi költségvetésének előirányzat módosítását. 

  

52/2014 (V.22.) sz. határozata 

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése a Magyarországi Görögök 

Országos Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi előirányzat módosítását elfogadja. 

  

  

2.)  Az MGOÖ és intézményeinek 2013. évi elemi költségvetésének beszámolója. 

     (6. sz. melléklet) 

  

Halasi Márta: Felolvassa és összegzi a költségvetési beszámolót. 



  

Kukumtzi Natasa: Pénzmaradványt részletezésre kéri 

  

Halasi Márta: A költségvetési beszámoló pénzmaradványa: a módosított előirányzat és a tényleges 

bevétel különbözete. Előbb ezt kell tisztázni mennyi volt a bevétel és kiadás. A maradványokat 

intézményenként állapítjuk meg. 22 540 000 Ft kiadása, 22 540 000 bevétele volt, vagyis a két értéknek 

meg kell egyeznie. 

Az Önkormányzat pénzmaradványa összességében 8.490.000 Ft, az intézményekkel együtt 18.447.000, 

javasolja az Önkormányzatnak, hogy számvitelileg tartalék soron kezeljük az említett pénteket. Amikor 

megvan, hogy mire kell költeni, akkor a testület döntése után kerül átkönyvelésre. 

  

Elnök: Javasolja, hogy az MGOÖ közgyűlése az MGOÖ intézményeinek 2013. évi elemi 

költségvetésének beszámolóját elfogadja. 

Szavazásra teszi fel, hogy az MGOÖ közgyűlése az MGOÖ intézményeinek 2013. évi elemi 

költségvetésének beszámolóját elfogadja. 

Megállapítja, hogy a jelenlevő 13 képviselő közül 11 igen szavazattal és 2 tartózkodással megszavazza 

az MGOÖ intézményeinek 2013. évi elemi költségvetését. 

  

53/2014 (V.22.) sz. határozata 

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése a Magyarországi Görögök 

Országos Önkormányzata 2013. évi elemi költségvetési beszámolóját elfogadja. 

  

Ondok Lászlóné: Javasolja, hogy a Pénzügyi Bizottság 2013. évi ellenőrzésének 

Jegyzőkönyve, kerüljön be utólagosan mellékletként a mai jegyzőkönyvbe. A Pénzügyi Bizottság 2014. 

június 17-én fog ülésezni. 

  

Elnök: Javasolja, hogy Ondok Lászlóné javaslatáról döntsön a testület. 

Szavazásra teszi fel azt a javaslatot, mely szerint a mai (2014. 05. 22-ei) jegyzőkönyvhöz utólagosan 

mellékelve lesz a Pénzügyi Bizottság 2013. évi ellenőrzéséről szóló jegyzőkönyv. 

Megállapítja, hogy a javaslatot a 13 jelenlevő képviselő tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

megszavazza. 

  

54/2014 (V.22.) sz. határozata 



A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy kerüljön be 

mellékletként a mai 2014. évi 05.22-ei jegyzőkönyvbe a Pénzügyi Bizottság 2014.05.17-én 

tartandó ülésének jegyzőkönyve. (7. sz. melléklet) 

  

3.) A 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola módosított alapító okiratának 

elfogadása. 

Dr. Miliosz Nikolett: A Jogi Bizottság két módosítást javasol: 

– A 17. pontban 1959. évi törvény szerepel, mely helyett már a 2013. évi van érvényben. 

– A 12. pontban lemaradt a törvény száma előtt a 2011. évi dátum. 

  

Elnök: Elfogadásra javasolja a 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola Alapító Okirat 

tervezetét, a Jogi Bizottság által kért módosításokkal. 

Szavazásra teszi fel az Alapító Okirat tervezet elfogadását. 

Megállapítja, hogy a jelenlevő 13 képviselő 13 igen szavazattal megszavazza a javaslatot 

  

  

  

  

55/2014 (V.22.) sz. határozata: 

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése elfogadja a 12 Évfolyamos 

Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola módosított alapító okiratát. 

(8. melléklet) 

  

  

4.) Az MGOÖ Pénzügyi Bizottsága 2014. évi munkatervének elfogadása. 

Elnök: Elfogadásra javasolja a Pénzügyi Bizottság 2014. évi munkatervének elfogadását. 

Szavazásra teszi fel a javaslat elfogadását. 

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

  



56/2014 (V.22.) sz. határozata: 

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése elfogadja a Pénzügyi 

Bizottság 2014. évi munkatervét. (9. sz. melléklet) 

  

  

5.)  A Görög Kulturális Intézet intézményvezetői pályázatának kiírása. 

Dr. Topuzidisz Dimitrisz: A Magyar Államkincstárral folytatott egyeztetés alapján elfogadják az 

Intézmény Alapító Okiratát, azonban intézményvezető megbízására is szükség lenne akár ideiglenes 

jelleggel is, mivel csak úgy teljes az intézményalapítás. 

Kaparelisz Spyros: Tárgyi háttér nélkül ne legyen kiírva pályázat. 

  

Elnök: Javasolja a Görög Kulturális Intézet intézményvezetői pályázatának kiírását. 

Szavazásra teszi fel a Görög Kulturális Intézet intézményvetői pályázatának kiírását. 

Megállapítja, hogy a jelenlevő 13 képviselő 12 igen és 1 nem szavazattal megszavazza a javaslatot. 

  

57/2014 (V.22.) sz. határozata: 

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy pályázatot 

ír ki a Görög Kulturális Intézet intézményvezetői pozíciójának betöltésére. 

  

  

6.) A műszaki ellenőr beszámolója a Görög Kulturális Intézet beruházásának 1. ütemének 

keretében elvégzett munkákról és pótmunkákról. 

Elnök: A testületi tagok feltehetik kérdéseiket Szárisz Thanaszisz műszaki ellenőrnek. 

Kukundzsisz Natasa: Kifogásolja, hogy nincsenek feltüntetve a munkálatok melletti pénzmennyiségek. 

Tételes költségvetést szeretne kapni. 

Kaparelis Spyors: A nagy kapkodásban, hogy időben át legyen adva az épület sok minden felületesen 

lett kivitelezve. Például az álmennyezet feletti légcsövezést hiányolja, ami azt jelenti hogy nem lehet a 

helyet légkondícionálni. 

Szárisz Thanaszisz: Ki lehet építeni utólag is a légtechnikát. 

Kukundzsisz Jorgosz: Nincs közbeszerzés, a klíma és a szellőzés nincs megoldva, működési engedély 

nincs, május 1-jén kapott egy olyan papírt, hogy 12 millió Ft-nyi az a hiányosság melyért ő van 

megjelölve felelősként. Szükség lenne egy olyan bizottság létrehozására, aki összeülne és megvitatná 



az épület felújítási költségeinek megoszlását, valamint azt hogy mely Kft. milyen területért felelt, mit 

takar az eddig elköltött 95 millió Ft. 

Ondok Lászlóné: ad hoc bizottság létrehozása lenne fontos, akik megvitatják a Kukumzisz Jorgosz által 

említett kérdéseket. 

Kollátosz Jorgosz: Érdeklődik, hogy Kukumzisz Jorgosz mennyi pénzt kapott összesen. 

  

Kukumzisz Jorgosz: Nettó 33 millió Ft-ot, valamint 7,5 milliót az Önkormányzattól függetlenül. 

  

Kollátosz Jorgosz: Tóth Szabolcsot – aki az Engjiszi Kft. felelős műszaki vezetője volt – nem tudtuk 

elérni. Vajon miért nem? 

Ezen kívül vártuk a Nonprofit Kft. papírjait, de azokat sem kaptuk meg. 

  

Kukumzisz Jorgosz: Tóth Szabolcs biztos, hogy a kamara tagja, többször is dolgoztam vele. A Nonprofit 

Kft. az Áfát tudta volna visszaigényelni, ha nem ő csinálja. 

  

19:31 Kaparelis Spyros távozik 

  

Kollátosz Jorgosz: Syllogos elnökségében együtt dolgoztunk, a Nonprofit Kft-s papírt vártuk, Syllogos 

küldöttgyűlési határozat van róla. 

  

Dr. Kalota Ágnes: Bizonyos építési beruházásoknál a megrendelő fizeti az ÁFÁ-t. Az ÁFÁ-t nem lehet 

visszaigényelni, csak amit kitermeltünk. 

  

Elnök: Javasolja a műszaki ellenőr beszámolójának elfogadását a Görög Kulturális Intézet 

beruházásának 1. ütemének keretében elvégzett munkákkal és pótmunkákkal kapcsolatban. 

Szavazásra teszi fel javaslatot. Megállapítja, hogy a jelenlevő 12 képviselő közül 8 igen, 2 nem és 1 

tartózkodás ellenében elfogadja a javaslatot. 

  

58/2014 (V.22.) sz. határozata: 

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése úgy dönt, hogy elfogadja a 

beszámolót a Görög Kulturális Intézet beruházásának 1. ütemének keretében elvégzett 

munkákról és pótmunkákról. (10. melléklet) 



  

Elnök: Javasolja egy egyeztető bizottság létrehozását, akik egy általuk kijelölt napon tárgyalnak. 

Az egyeztető bizottság tagjai az alábbi személyek lennének: 

–  az előző kivitelező (Engijiszi Kft.) és a 

–  jelenlegi kivitelező (Etna Kft.), 

– Dr. Kalota Ágnes (Jogi Bizottság képviselője) delegált 

– Ondok Lászlóné (Pénzügyi Bizottság képviselője), delegált 

-Szárisz Thanaszisz műszaki ellenőr üljenek le tárgyalni, nézzék meg, hogy milyen szerződések vannak, 

voltak, illetve hogy volt-e szerződésszegés. 

Szavazásra teszi fel a javaslatát. Megállapítja, hogy a jelenlevő 12 képviselő 12 igen szavazattal 

elfogadja a javaslatot. 

  

Kukumzisz Jorgosz: a plusz és többletmunkák is derüljenek ki. 

  

59/2014 (V.22.) sz. határozata: 

Az Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy határoz, hogy egyeztető bizottságot 

hoz létre a Börzsöny utcai ingatlanban elvégzett pótmunkák felülvizsgálatára, melyben a 

korábbi (Engijisz Kft.) és a jelenlegi kivitelezőkön (Etna Kft.-n) kívül, az Önkormányzat két 

delegáltja is részt vesz. 

  

Elnök: Javasolja az 1. számú delegált megválasztását az egyeztető bizottságba a Jogi Bizottság tagjai 

közül Dr. Kalota Ágnes személyében. 

Szavazásra teszi fel Dr. Kalota Ágnes megválasztását. 

Megállapítja, hogy a testület 12 képviselő 12 egyhangú igen szavazattal elfogadja Dr. Kalota Ágnest 

delegáltnak. 

  

60/2014 (V.22.) sz. határozata: 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy határoz, hogy Dr. Kalota Ágnes 

személyét választja meg a Börzsöny utcai pótmunkák egyeztető bizottságába, első számú 

delegáltnak. 

  



Elnök: Javasolja a 2. számú delegált megválasztását az egyeztető bizottságba a Pénzügyi Bizottság 

tagjai közül Ondok Lászlóné személyében. 

Szavazásra teszi fel Ondok Lászlóné megválasztását. 

Megállapítja, hogy a testület 12 képviselő 11 igen és 1 nem szavazattal elfogadja Ondok Lászlónét 

delegáltnak. 

  

61/2014 (V.22.) sz. határozata: 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata úgy határoz, hogy Ondok Lászlóné személyét 

választja meg a Börzsöny utcai pótmunkák egyeztető bizottságába, második számú delegáltnak. 

  

  

7.)  A Görög Kulturális Intézet fenntartási költségeinek tervezete. 

Szárisz Thanaszisz: Bemutatja a tervezetet, melynek van egy része, amely a közüzemi díjakkal 

kapcsolatos, valamint a személyzet felépítésével melyre két variáció készült: 

1. Az Önkormányzat teljes alkalmazottakat alkalmaz, köztük az intézet vezetőt, programszervezőt, 

asszisztenst, karbantartó, takarítót és őrző-védőt. Ebben az esetben minden kifizetést és költséget a 

fenntartónak kell fedeznie. Becsült fenntartási összeg/év: 50 millió Ft. 

2. Teljes alkalmazásba az intézményvezető és az asszisztens kerülne, a többi alkalmazott szerződéses 

viszonyt hozna létre az Önkormányzattal (számlás megbízások). 

Becsült fenntartási összeg/év: 42 millió Ft. 

  

Szárisz Thanaszisz szerint, ha minden alkalmazottat a fenntartó fizet, az tűnik drágább megoldásnak, a 

2. variáció pedig kedvezőbbnek. 

  

Sarantis Mantzourakis: El kell gondolkodni a fenntartáson valamint azon, hogy hogyan tudna bevételt 

generálni a Görög Kulturális Intézet. Költségarányos, költséghatékony megoldást kell találni. Már 

önmagában pozitívumnak számít, hogy egy olyan helyen leszünk, ahol nem kell bérelni. 

  

Dr. Topuzidisz Dimitrisz: A nemzetiségi szószóló új lehetőséget jelent, többek között a Kulturális Intézet 

továbbépítése tekintetében. A Parlamentben szóba került, hogy a nemzetiségi színjátszó társulatoknak 

nincsen állandó helyük, a Magyarországi Görögök Kulturális Intézetének nagy színháztermét ki lehetne 

alakítani erre a célra. A nemzetiségi színjátszó körökkel karöltve össze lehetne fogni. 

  



Athanasziu Alexisz: Üzleti modellről kéne tárgyalni annak érdekében, hogy a Kulturális Intézetet fenn 

tudja tartani az MGOÖ. 

  

Kukumzisz Jorgosz: Érdeklődik, hogy a 2014-es Labdarúgó Világbajnokságot nézhetik-e kivetítőn a 

Kulturális Intézet előkertjéből. 

  

Elnök: Amíg nincsen intézményvezető, büfé, vagyis ameddig nincsenek meg a körülmények az Intézet 

üzemeltetésére, addig az ehhez hasonló kérelmeknek nem tudunk eleget tenni. 

  

Sarantis Mantzourakis: Multifunkcionális szerepet kell, hogy betöltsön az Intézetünk, pályázatok 

segítségével. 

  

20:02 – Kukundzsisz Natasa távozik az ülésteremből jegyzőkönyv hitelesítőként, az Elnök 10 perc 

szünetet rendel el. 

  

20:02 – Dr. Szalimka Nafszika távozik 

  

20:12 – Kukundzsisz Natasa megérkezik. 

  

20:12 – Elnök: 11 fővel megállapítja a határozatképességet, az ülés folytatódik. 

  

Dr. Miliosz Nikolett: Érdeklődik, hogy mi a munkaköre az intézményvezetőnek. 

  

Szárisz Thanaszisz: Az igazgatáson kívül adminisztratív feladatokat is ellát. 

  

Elnök: Javasolja a Magyarországi Görögök Kulturális Intézete személyzeti felépítésére vonatkozó 2. 

variáció elfogadását, mely szerint alkalmazásba az intézményvezető és az asszisztens kerülne, a többi 

alkalmazott szerződéses viszonyt hozna létre az Önkormányzattal. 

Szavazásra teszi fel javaslatát. Megállapítja, hogy a jelenlevő 11 képviselő közül 9 igen 1 nem és  1 

tartózkodás ellenében elfogadja a javaslatot. 

  



Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Konkrét személy és összeg esetén a fenntartás összege módosulhat. 

  

62/2014 (V.22.) sz. határozata: 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata közgyűlése úgy dönt, hogy elfogadja a 

Magyarországi Görögök Kulturális Intézete fenntartási költségeinek tervezetét a 2. variáció 

alapján: teljes alkalmazásba az intézményvezető és az asszisztens kerül, a többi alkalmazott 

szerződéses viszonyt hoz létre az Önkormányzattal. (11. sz. melléklet) 

  

  

  

  

  

8.)  A Görög Nemzeti ellenállás, OXI Ünnepének megszervezése és lebonyolítása. 

Szopkóné Papakosztandi Elena: Április 28-án megtárgyalta az OXI ünnep programját és költségvetését 

a Kulturális Bizottság. 2 árajánlatot kértek, mivel a RAM ajánlata drágának bizonyult (1,5 millió Ft 

körüli), így a Bizottság az Angyalföldi József Attila Művelődési Központét árajánlatát javasolja, melynek 

terembérlése 488 000 Ft + ÁFA. 

– Étel és italszolgáltatásra szeretnének Kukumtzisz Jorgosztól ajánlatot kérni, 

Kukumtzisz Jorgosz: Akkor vállalja az étel és italszolgáltatást, ha nem lesz VIP. 

Szopkóné Papakosztandi.Elena.: Anyagilag Kukumtzisz Jorgosz javaslata nem kivitelezhető. 

– Mantzourakis Sarantis felajánlotta, hogy hív egy szimfonikus zenekart, amely emelné az est 

színvonalát. 

– Belépődíj nem lesz, tombola igen, illetve a fellépő zenekarok 100 000 Ft-ot kapnának. 

– Pályázati pénzből 420 000 Ft van az ünnepélyre 

Kollátosz Jorgosz: A József Attila Művelődés Központ árajánlata tűnik a legkedvezőbbnek: 

488 000 Ft + Áfa a bérleti díja. 

Kulturális rendezvényre 2014-ben 2,5 millió Forintot kaptunk pályázat útján, ebből el fog menni 1,7 

millió Ft az OXI ünnep lebonyolítására. 

  

20:45 – Kaparelis Spyros megérkezik. 

  



Elnök: felkéri a Kulturális Bizottságot, hogy a következő testületi ülésre rakja össze a programot. 

  

Ondok Lászlóné: A helyszín elfogadását javasolja a határidő miatt. 

  

Elnök: Javasolja az Angyalföldi József Attila Művelődési Központ helyszínének elfogadását, 488 000 Ft 

+ Áfa értékben, valamint hogy a további programot állítsa össze a Kulturális, illetve a Pénzügyi 

Bizottság a Hivatalvezetővel együtt. Szavazásra teszi fel a javaslatot, megállapítja, hogy a jelenlevő 12 

képviselő 12 igen szavazattal megszavazza a javaslatot 

  

63/2014 (V.22.) sz. határozata: 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata közgyűlése úgy dönt, hogy elfogadja a 2014. 

évi OXI ünnep helyszínét. A további programról a Kulturális, illetve a Pénzügyi Bizottság fog 

dönteni, a Hivatalvezetővel együtt. 

  

  

9.)   A Görög Kulturális Intézet büfé pályázatának kiírása 

Dr. Miliosz Nikolett: A nyertes vállalkozónak ki van kötve az 5 éves szakmai gyakorlat, 1 hónapos 

felmondási ideje van, ami nagyon kevésnek számít. Kérdésessé válik, hogy egy esetleges felmondás 

esetén hogyan alakul a sorsa a büfésnek. Amit az üzlet kiépítésébe belefektetett az elveszik? 

  

Kaparelis Spyros: Szerződésmintákat tud hozni. Az is egy fontos kérdés, hogy a vendéglátós mennyi idő 

után tudja nyereségessé tenni üzletét. Minimális vendéglátó ipari invesztíciót érdemes lenne ráköltenie 

az Önkormányzatnak. Tájékoztatni kell a jelentkezőket, hogy a görög közösségnek milyen ünnepei 

vannak megrendezve éves rendszerességgel, körülbelül hány fő szokott részt venni a rendezvényeken. 

10 évre el lehet adni a bérleti jogot. 

A Jogi Bizottság előkészíti a pályázati anyagot, hogy a következő testületi ülésen kiírhassuk a 

pályázatot. 

  

Dr. Miliosz Nikolett: A büfé pályázati felhívása még nincs rendesen kidolgozva. 

  

21:12 – Sarantis Mantzourakis távozik. 

  

Elnök: Javasolja, hogy a Jogi Bizottság készítse elő a következő ülésre a pályázat kiírását. 



Szavazásra teszi fel a javaslatot. Megállapítja, hogy a jelenlevő 12 képviselő közül 10 igen szavazattal és 

2 tartózkodással megszavazta a javaslatot. 

  

62/2014 (V.22.) sz. határozata: 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata közgyűlése úgy dönt, hogy a Jogi Bizottság 

előkészíti a következő testületi ülésre a Magyarországi Görögök Kulturális Intézetének büfé 

pályázati kiírását. 

  

  

Hristodoulou Konstantinos (hivatalvezető): Ma érkezett a Kormányhivataltól szakmai segítségnyújtás 

Kanaki Elenával kapcsolatban (12. sz. melléklet) 

  

Dr. Topuzidisz Dimitrisz: Fel kell hívni a képviselő figyelmét arra, hogy joga van megfellebbezni a 

határozatot. 

  

Dr. Topuzidisz Dimitrisz: A Csepeli és Ferencvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzat által 

kezdeményezett jótékonysági programról értesíti a testületi tagokat, ahol Thomaidisz Jannisz részére 

rendeznek jótékonysági estet.  Az esten összegyűlt pénzt neki ajánlják fel, ugyanis cukorbetegség miatt 

amputálni kellett a lábát. Ezzel az esttel kívánnak hozzájárulni egészsége megőrzéséhez. A testület 

hozzájárulását kérik, hogy a program a Magyaroszági Görögök Kulturális Intézetének előkertjében 

kerüljön megtartásra. 

  

A testület hozzájárul a jótékonysági program megszervezéséhez. 

  

  

10.) A Hajós Alfréd Általános Iskolában görögül tanuló diákok táboroztatására 

     támogatás biztosítása a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatától. 

  

Bekiárisz Dimitrisz: Harmadszorra lett elhalasztva ez a napirendi pont 

Görögországban mennek a táborozó gyerekek, ezt az összeget bizonyos okok miatt egyéb 

önkormányzatok nem tudták előteremteni. Vannak olyan Önkormányzatok, ahol a támogatást vissza 

kellett mondani. 

Táborozó gyerekek létszáma: 34 fő 



  

Elnök: Javasolja A Hajós Alfréd Általános Iskolában görögül tanuló diákok táboroztatására 

támogatás biztosítását 450 000 Ft értékben a Magyarországi Görögök Országos 

Önkormányzatától. Szavazásra teszi fel a javaslatot. Megállapítja, hogy a jelenlevő 12 

képviselő 12 igen szavazattal megszavazza a támogatás biztosítását. 

  

63/2014 (V.22.) sz. határozata: 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata közgyűlése úgy dönt, hogy támogatja a 

Hajós Alfréd Általános Iskola görögül tanuló diákjainak táboroztatását 

450 000 Ft-tal. 

  

  

 11.) Beszámoló a 2014. évi országgyűlési választásokra kapott kampánypénzekről. 

       (13.sz. melléklet) 

  

Elnök: Felkéri Dr. Topuzidisz Dimitriszt, hogy számoljon be a kampányprogramról, illetve a kampányra 

elköltött pénzösszegekről (13. számú melléklet) szerint. 

  

Dr. Topuzidisz Dimitrisz: 2014. április 6-áig kellett elkölteni kampánycélra azt a pénzt, melyet az Emberi 

Erőforrások Támogatáskezelőtől kaptunk, amely alkalmas arra, hogy a szavazók szavazzanak. A pénzt 

kampánycélra adták, nem írták elő, hogy ki kell osztani a képviselőknek. Törvényi előírás: a választások 

utáni 60 napon belül a magyar közlönyben meg kell jelentetni, hogy az MGOÖ mire költötte a pénz. 

– rendezvények (Tatabányán, Miskolc, Beloiannisz, Budapest) 

– emléktárgyak elkészítése (pl.: póló, óra, toll, esernyő) 

Az Állami Számvevőszékkel való egyeztetés után költöttük a fentiekben felsorolt dolgokra a pénzt. 

  

Kaparelis Spyros: érdeklődik, hogy 1,2 millió Ft díszítés mire ment? 

  

Elnök: Majd Ioannisz Karydis részletesen beszámol (információs dekoráció) a Görögség Háza 

feliratozásáról. 



  

Atanasziu Alexisz: Milyen kategóriába lehet besorolni a kampánypénzt? 

  

Elnök: Úgy döntött, hogy legyen elköltve ez a pénz, melyet kampányfinanszírozás jogcímen kapott az 

Önkormányzat. 

  

Dr. Miliosz Nikolett: Elutazott március elején Brüsszelbe. Március 22-én volt a kampánynyitó, a 

kampányidőszak alatt itthon volt, hivatalos e-mailt írt, hogy szeretne részt venni a kampányban, melyre 

nem kapott választ. 

  

Elnök: Elmondja, három főt delegált a szószólói pozícióra. Koranisz Laokratiszt, Angelidisz Vasziliszt és 

Dr. Miliosz Nikolettet. 

Angelidisz Vasziliszt és Dr. Miiliosz Nikolettet telefonon felhívta, hogy vegyenek részt a kampányban. 

Angelidisz Vaszilisz válasza az volt, hogy nem vesz részt, inkább visszaküldené a pénzt. Dr. Miliosz 

Nikolett mivel külföldön tartózkodott tájékoztatta az Elnök urat, hogy jelenleg nem tud részt venni a 

kampányprogramban, de amint visszajött felhívja az Elnököt. Visszaérkezését követően ígéretet tett, 

hogy meg fog jelenni a budapesti kampányzáró rendezvényen, illetve a tatabányain. 

  

Dr. Topuzidiszt Dimitrisz: Tudatja a kampánypénzek elköltésének menetrendjét és programját, melyet a 

testület, szavazás nélkül tudomásul vesz. 

  

  

12.) A Görög Ifjúsági Egyesületi a Családi és Sportnap rendezvény támogatási kérelmének 

előterjesztése. 

  

Elnök: Utólagos hozzájárulást kér a testülettől, a Sportnap május 17-én került megrendezésre, a 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 100.000 Ft-tal támogatta a rendezvény 

lebonyolítását, amely fedezte a beloianniszi busz útiköltségét. 

  

Javasolja az utólagos hozzájárulás elfogadását, melyet szavazásra tesz fel. Megállapítja, hogy a 

jelenlevő 11 képviselő 11 igen szavazattal elfogadja a javaslatot. 

  

64/2014 (V.22.) sz. határozata: 



Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata közgyűlése úgy dönt, hogy utólagosan 

hozzájárul a Görög Ifjúsági Egyesület Családi és Sportnapjának 100 000 Ft-tal való 

támogatásához. (14. sz. melléklet) 

  

21:57  – Kukumtzi Natasa 2. számú jegyzőkönyv hitelesítő távozik, így az Elnök kénytelen berekeszteni 

az ülést. Tájékoztatja a testületi tagokat arról, hogy a 13. napirendi pontot (15. sz. melléklet) a 

következő testületi ülésen fogják tárgyalni. 

  

  

Budapest, 2014.05.28. 

  

  

……………………………    …………………………………  …………………………… 

Koranisz Laokratisz                  Sarantis Mantzourakis               Kukumtzisz Natasa 

Elnök                                  1. számú hitelesítő                   2. számú hitelesítő 

  

  

JEGYZŐKÖNYV 

  

  

Készült a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június. 25. 

napján tartott ülésén az Önkormányzat hivatalos helyiségében (1054 Budapest, Vécsey u. 5.) 

megtartott nyílt, rendes ülésén. 

  

Jelen vannak: 

  

Koranisz Laokratisz Elnök 

Sianos Tamás Elnökhelyettes 

Kollátosz Jorgosz Elnökhelyettes 



Cafaridu Polyxeni Képviselő 

Kaparelisz Szpirosz Képviselő 

Kész Józsefné Képviselő 

Kukumtzi Natasa Képviselő 

Mantzourakis Sarandis Képviselő 

Nikolaidisz Nikosz Képviselő 

Pancsosz Alexandra Képviselő 

  

Atanasziu Alexisz 

Bekiárisz Dimitrisz 

Dr. Kalota Ágnes 

Dr. Miliosz Nikolett 

Dr. Szalimka Nafszika 

Dzindzisz Jorgosz 

Kanaki Elena 

Mokalisz Mária Vasziliki 

Németh Barbara Erzsébet 

Pancsosz Alexandra 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni 

  

Részt vevő vendégek: 

Kukumtzisz Jorgosz építési vállalkozó 

Dzovairi Polyxeni 

Szamara Olga 

Taxidou Kerasia 

  



Elnök: Bejelenti, hogy az ülésen 10 fő jelent meg, nem határozatképesek, és a 17:30 órára meghirdetett 

ülést 18:00-kor bezárja. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy egy később meghatározott időpontban 

rendkívüli ülést hív össze ugyanezekkel a napirendi pontokkal. 

  

Budapest, 2014. június 26. 

  

Koranisz Laokratisz 

Elnök 

  

  

  

JEGYZŐKÖNYV 

  

  

Készült a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 8. 

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 

Cafaridu Polyxeni Képviselő 

Dr. Miliosz Nikolett Képviselő 

Kaparelisz Szpirosz Képviselő 

Mokalisz Maria Vasziliki Képviselő 

Nikolaidisz Nikosz Képviselő 



Ondok Lászlóné Képviselő 

Pancsosz Alexandra Képviselő 

  

Atanasziu Alexisz 

Bekiárisz Dimitrisz 

Dr. Kalota Ágnes 

Dr. Szalimka Nafszika 

Dzindzisz Jorgosz 

Kanaki Elena 

Kész Józsefné 

Kukumtzi Natasa 

Mantzourakis Sarantis 

Németh Barbara Erzsébet 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni 

  

Részt vevő vendégek: 

Kukumtzisz Jorgosz építési vállalkozó 

  

Elnök: Bejelenti, hogy az ülésen 10 fő jelent meg, nem határozatképesek, és a 17:30 órára meghirdetett 

ülést 18:00-kor bezárja. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy egy később meghatározott időpontban 

rendes ülést hív össze ugyanezekkel a napirendi pontokkal, a 2014. évi munkatervnek megfelelő 

napirendi pontokkal kiegészítve. 

  

  

Budapest, 2014. július 21. 

  

Koranisz Laokratisz 

Elnök 



  

  

  

Jegyzőkönyv 

  

  

Készült a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata elnökségi irodájában 2014. augusztus 4. 

napján 10:30 perckor (1054 Budapest, Vécsey u. 5.) 

  

Jelen vannak: 

  

Koranisz Laokratisz, elnök 

Vengrinyák Edit, Nikosz Beloiannisz ÁMK, igazgatóhelyettes 

Sianos Tamás, elnökhelyettes 

Hristodoulou Konstantinos, hivatalvezető 

Dr. Topuzidisz Dimitrisz, jogi tanácsadó 

Ikonomu Sophia, titkárnő 

  

  

Elnök: Övön alulinak tartom, mikor azt mondta Edit az utóbbi közgyűlés után a többi testületi tagnak, 

illetve az elnökségnek hogy megzsaroltam. A 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola 

SzMSz-e is kimondja, hogy a legrégebbi igazgatóhelyettes lép az igazgatói pozícióba. 

(Edithez) 9 évig együtt dolgoztunk. Ennyi év után nem azt várom el tőled, hogy azt mond rám, hogy 

megzsaroltalak, valamint hogy a jelenlegi mb. intézményvezetőt „hisztis picsának” szólítsd. A görög 

nyelvtudásoddal és hozzáértéseddel nincs problémám, viszont összeszedetlennek tartalak. 

2013. szeptemberében igazgató lettél a Beloiannisz ÁMK-ban. Mondtad hogy a Mirandát szeretnéd 

mindenképpen magaddal vinni… zsarolás nélkül mondom, más megoldás nincs számomra, minthogy 

elfogadjam a testület döntését, mely szerint átveszed az iskola irányítását. Nagyon jó vagy az 

oktatásban, zenében, táncban, de van, amihez nem elég a diploma. Ilyen az élet. Megbeszéltem a 

Nórával, hogy vegyen fel téged állományba. Augusztus 15-én lejár Szatmári Krisztina szerződése, akit 

újra ki kell neveznem, hogy vegyen fel téged, utána tudsz átkerülni a 12 Évolyamos Iskolába. Nem 

zsarollak, de nincs más megoldás. Továbbra is az igazgatóhelyettes lesz az iskola igazgatója 

(Janakakisz Nóra). 



– Edit, szólj a Szatmári Krisztinának hogy felmondasz….az ÁMK felmondása után felvesz téged 

állományba a Nóra. 

  

Vengrinyák Edit: Rendben. 

  

Elnök: Mivel mindkét iskolában pályáztál az igazgatói pozícióra, el kell döntened, hogy melyikről 

mondasz le. 

  

Vengrinyák Edit: Közli, hogy a 12 Évfolyamos Iskolában kíván intézményvezető lenni. 

  

10:45-kor véget ér a megbeszélés. 

  

  

Budapest, 2014. 08. 04. 

  





























 


