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Papalexisz Kosztasz polgármester: Tisztelettel köszöntök minden megjelentet. Külön köszöntöm a képviselő-
testületet.  Megállapítom, hogy a képviselő-testület  hat  fővel  határozatképes.  A testületi  ülés szabályosan lett 
összehívva. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Dr. Horváth István képviselő urat és Bene Krisztián képviselő 
urat. Aki ezzel egyetért, az kézfenntartással szavazzon.

A  Ké pv i se lő - t e s tü l e t  6  i g e n ,  0  ne m  és  0  t a r tó zk odás  
s zav aza t ta l  D r.  H orv á th  I s tv án  képviselőt  és  Bene  Krisztián  
képviselőt j e gy zőkönyv - h i t e l e s í t ő ne k  me gv á las z to t t a .

Papalexisz Kosztasz polgármester: A kiküldött meghívón szereplő napirendi pontokat javasolnám elfogadni, 
amennyiben  nincs  valakinek  kiegészítési  javaslata.  Három  napirendi  pont  van.  A  tanuszoda  per,  az  OTP 
tervújítás, illetve az egyebekben négy alpont. Ha nincs más javaslat, akkor ezt tenném fel szavazásnak, aki evvel 
egyetért, az kézfenntartással szavazzon.

A  Ké pv i se lő - t e s tü l e t  6  i g e n ,  0  ne m  é s  0  t a r tó zk odás  
s zav aza t ta l  az  a lább i  ha tá roza to t  hoz ta :

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
45/2012. (V. 16.) számú
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1) Tanuszoda per eredményének ismertetése, megtárgyalása

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor az első napirendi pont a tanuszoda per eredményének ismertetése, 
megtárgyalása. Mint tudjátok másodfokon is kimondta a Bíróság, hogy jogos a felperes kérelme. Azaz megítélte  
a kár megtérítését. Ami részünkre durván kamatokkal együtt, nagyságrendileg olyan 3.100.000 Ft-nyi összeget 
jelent. És ez azt jelenti, hogy ez nem csak egy egyösszegű teljesítési kötelezettség, hanem erre alapozva, ha 
Iváncsa indít egy újabb pert, akkor köteleznek rá, hogy ezt a fennmaradó 12 évit, továbbra is a ránk eső részt  
fizetni kell. Na, most ez nyilván azt jelenti, hogy már elküldte Iváncsa nekünk a részletezőt a kamategyeztetésre, 
hogy mi erre reagáljunk. A probléma azzal van, hogy a számlánkon jelenleg nincs rá fedezet, amiből ezt ki kell 
fizetni. Itt most két dologról kell beszélnünk, egyrészt el kell, döntetünk azt, hogy jogilag lépjünk-e tovább? Már 
csak egyetlen egy lehetőségünk van, az az, hogy a Kúriához forduljunk felülvizsgálati kérelemmel. Hát igazából  
nagy kockázat nincs abba, mert minimális perköltséggel jelentkezhet. Vannak olyan kapaszkodók, amik miatt 
esetleg ezen el kéne gondolkozni. Iváncsa ugye elkezdte a beszedéseket, ettől függetlenül ezt el lehet indítani, és 
hogyha olyan döntés születik, akkor még mindig kijöhetünk ebből. Én beszéltem a Perkátai polgármesterrel, de 
az egyes és a kettes alperes teljesen más szemszögből van ebbe a perben, mint mi. Az ő indokolásuk is más, a 
mienk is más. Én azt gondolom, hogy arról kéne dönteni, hogy lépjük-e meg?
Itt azt kell tudni, hogy ebbe az uszoda témába, benne van a Magyar Állam, benne van a Kerex Kft, és benne  
vannak az önkormányzatok. És itt elég nagy huzakodás megy és már tavaly nyár óta a társulás nem is fizeti a  
saját részét a Kerex Kft-nek az üzemeltetésére, mert jogvita alakult ki. Vannak olyan teljesítések, amiket a Kerex  
nem csinált  meg,  ezért  kötbér  lehetősége  van  meg.  Ő  meg  a  felhalmozott  hátralékokat  kéri.  A  megkötött  
szerződésben úgy van, hogy amennyiben ő nem teljesíti a feltételeket, szolgáltatási kötelezettsége van, de nem 
kell  fizetni.  Most eljutott  oda a dolog,  hogy az államtitkár asszonynál  ott  volt  a  társulási  elnök, ott  volt  az  
Iváncsai polgármester, és a képviselő is. És most próbálják vele rávenni a Magyar Államot is, hogy ezt a kötbér 
igényét  jelezzék a Kerex felé, fele-fele arányban. Durván 150.000.000 Ft-ról van szó, miközben a Kerexnek 
milliós nagyságrendű követelése van. És a különbözet az olyan 60-70.000.000 Ft, amennyivel a Kerex tartozik. 
Az utolsó társulási ülésen született egy olyan megegyezés a társulási tanácsnál, hogy megpróbálnak egyezkedni a 
Kerex-el. Az azt jelenti, hogyha meg tudnak állapodni peren kívül, akkor jó. Ha nem, akkor az is elképzelhető,  
hogy perbe mennek a Kerex-el szemben is, és ehhez próbálták ma a Magyar Államot maguk mellé állítani. És 
úgy néz ki, hogy van is erre nagy esély. Ami miatt ez nekünk érdekes, az az, hogy azt a pénzt, amit behoznának,  
ugye annyival csökkenne, a mi befizetési kötelezettségünk, meg a többieké is. Tehát nem mindegy, hogy 100 %-
ot kell befizetnünk, vagy csak 24%-ot. Tehát ezzel lehet  egy kis időt is, meg pénzt is nyerni.  Most azért  is 
nagyon érdekes ez a dolog, mert közben a Kerex Kft meg inkasszálta Iváncsa Önkormányzatát, idáig 14.000.000 
Ft-al,  és most  a  levegőbe lóg egy durván 40.000.000 Ft-os  inkasszó is.  Tehát  jelen pillanatban az  Iváncsai  
Önkormányzatot úgy néz ki, hogy padlóra teszi ez az ügy. Abban a pillanatban az Iváncsai Önkormányzat azt  
mondta,  hogy ha nincs megállapodás,  ő meg teszi tovább az inkasszót a többi településre.  Ő ki  fogja tenni  
ugyanúgy az inkasszót, ha nem lépnek. Most ezért született egy olyan döntés, hogy a nyolc település vállalja azt,  
hogy az Április havi díjat mindenki befizeti, ezzel nyernek egy hónapot. Ha a keretet elfogadja, akkor az egy 
hónapi pénzt most ő megkapja, tudja üzemeltetni, és ez alatt az egy hónap alatt ők megállapodnak, akkor jó, ha 
nem akkor per lesz belőle. Mi egyébként így se- úgy se jövünk ki ebből, nekünk mindenképpen fizetni kell, csak  
nem mindegy, hogy mennyit. Arról is volt szó, hogy az állam kivásárolja a Kerex részét, és akkor egyszerűbb  
lesz a helyzet. Ami nekünk fontos, és ami itt nálunk jelentkezni fog, az az, hogy fizetni kell. Hogy mennyit, azt  
még nem tudjuk. De én azt látom, hogy egy hónap alatt nem lesz megegyezés. Tehát én azt látom, hogy várható  
inkasszó  megy  ki.  Két  dolog.  Az  egyik,  el  kell  döntenünk,  hogy  be  adjuk-e  a  Kúriához  a  felülvizsgálati  
kérelmet? A másik döntés, pedig, hogy mind a nyolc település befizeti ezt az egy havit, a ránk eső rész talán 
280.000 Ft, befizetjük, és akkor megvárjuk, hogy ennek mi lesz a vége. De arra fel kell készülnünk, hogy fizetni  
kell.  Ezt  a  3.100.000  Ft-ot  most,  és  a  többit  pedig  utána  részletekben.  Viszont  a  gyerekek  járhatnának  az 
uszodába. Nem tudom Zsolt, kiegészítenéd-e valamivel? 

Kóródi-Juhász  Zsolt  jegyző: Talán  csak  annyival  pontosítanék,  hogy  polgármester  úr  azt  mondta,  hogy 
biztatási kárt állapított meg a II.  fok. Ugye a biztatási kárt I. fokú eljárásban állapította meg a Fejér Megyei  
Törvényszék.  A Fővárosi  Ítélőtábla kimondta,  hogy a biztatási  kár  megállapításával  egyetért  a harmadrendű 
alperes jogi képviselőjével, az az a mi jogi képviselőnkkel, hogy ez nem megállapítható ebben az esetben. Mivel 
ez egy szubszidiáris jellegű jogintézmény, a Ptk 6. §-a szerint, ami a biztatási kárról szól. És bármilyen más 
jogviszony fennállása esetén ez a szakasza a Ptk-nak nem alkalmazható. A Fővárosi Ítélőtábla azt állapította  
meg,  hogy  annak  ellenére,  hogy  nincsenek  szerződések,  mégis  fennáll  egy  jogviszony,  ami  a  társulási  
jogviszonyra  vezethető  vissza.  Magyarán  mondva  ezzel  kimondta  a  Fővárosi  Ítélőtábla,  hogy  a  tanuszoda 
vonatkozásában annak ellenére,  hogy közöttünk nem jött létre szerződés erre vonatkozóan, mégis a társulási  
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megállapodásra  tekintettel  egy  szerződéses  jellegű  jogviszony  áll  fent.  Abban  az  esetben,  ha  biztatási  kárt 
állapítanak meg, akkor csak a 3.100.000.-Ft lett volna a fizetési kötelezettségünk és ez a jövőbeni fizetésre nem 
kötelezne minket. Így viszont, hogy gyakorlatilag ő kimondja, hogy ez a jogviszony fennáll, bár az ítélettel nem 
állapítja  meg,  hogy  ez  alapján  nekünk  a  jövőre  nézve  is  kell  fizetéseket  teljesítenünk,  mégis  ebből  ezt  a 
következtetést lehet levonni. De egyértelműen következik belőle, hogy amennyiben mi nem teljesítünk, akkor 
Iváncsa  újra  a  Bírósághoz  fordulhat  és  kérheti,  hogy  mivel  már  megállapította  a  Fővárosi  Ítélőtábla  ezt  a 
jogviszony fennállását,  hogy kötelezzenek  minket  a  folyamatos  fizetésre.  Hát  gyakorlatilag  ez  is  egy  előre 
mutató döntés, amit a Társulási Tanács ülésén hoztak az önkormányzatok. Mert ez is inkább afelé viszi el az  
egész dolgot, hogy egyetértenek azzal, hogy ez a jogviszony fennáll. A mi helyzetünket még mindig úgy látom 
és az ügyvédnő is úgy látja, hogy mint harmadrendű alperes helyzete azért egy kicsit más.  A Fővárosi Ítélőtábla 
az eljárása során abból indult ki, hogy egy kalap alá bevonta, mind a három alperest. És azért a mi esetünkben 
volt egy vis maior helyzet, illetve amikor ez a döntés megszületett és a Társulási Tanácsban az önkormányzatot 
képviselő  polgármester  a  döntés  mellett  voksolt,  akkor  már  olyan  helyzetben  volt  az  önkormányzat,  hogy 
gyakorlatilag a kötelezően ellátandó feladatait  sem tudta a  teljesen ellátni.  Nagyon  jól  le  volt  írva abban a 
levélben – amit szerintem mindenki olvasott – hogy az önkormányzatnak a  kötelezően ellátandó feladatain felül, 
olyan feladatok, amik önként vállalhatók, arra csak akkor van lehetősége, hogyha egyébként erre szabad forrásai 
vannak  és  nem  veszélyezteti  a  kötelező  feladatait. Na,  most  egy  olyan  önkormányzat, akinek  a  kötelező 
feladataira  sincsen  elegendő  forrása,  tehát  gyakorlatilag  a  saját  jogszabályi  kötelezettségit  is  alig-alig  tudja 
teljesíteni,  vagy adott  esetben még azt  sem tudja ellátni,  az  semmiképpen nem vállalhat  érvényesen  önként  
feladatokat.  Tehát  igazából  fedezet  nélkül  próbálna  kötelezettséget  vállalni,  erre  voksolt  anno  Rizojannisz  
polgármester úr a Társulási Tanács ülésén. Én azt gondolom, hogy ezt a 44/2008-as döntést, amely gyakorlatilag 
arról szól, hogy az önként vállalt feladatot nem tudja megvalósítani és a beruházásban, fenntartásban érdekmúlás 
miatt nem kíván részt venni, egy vis maior helyzet bekövetkezése miatt, az önkormányzat képviselő-testületének 
nem csak, hogy meg lehetett, hanem meg kellet hoznia. Arra vonatkozóan, hogy amellett, hogy egyébként is 
forrás hiánnyal küzdött, még a 2008-as vihar okozta károk során keletkezett egyéb hiányok miatt abszolút egy 
olyan helyzet állt elő, hogy ennek a megállapodásnak a teljesítése lehetetlenült. A megállapodás ellehetetlenülése 
esetén  a clausula  rebus sic  stantibus-ra  hivatkozva a Bíróság megállapíthatja,  megszüntetheti  a  felek  között 
fennálló szerződést. Még ha konkrétan írásos megállapodás nem is keletkezett az uszoda vonatkozásában, ez a 
társulási  jogviszony még  is  csak  egy  mögöttes  jogviszonynak  tekinthető,  és  a  tanács  által  hozott  döntések 
kötelező erővel bírnak, kötelmeket hozhatnak létre. Erre egyébként hivatkozott is még az I. fokú eljárás során 
hivatali elődöm Bedő doktor is, aki akkor képviselte az önkormányzatot. Azonban sem az I. fokú eljárásban, sem 
a II.  fokú eljárásban erre nem tért ki a bíróság, tehát ez így az ítéletekben nem szerepelt. Következésképpen  
ezeket a bíróság nem értékelte, álláspontom szerint a tényállást nem tisztázta, ezért törvénysértő ítéletet hozott.  
Talán ez az a dolog, amibe bele lehet kapaszkodni. Kell arról is beszélni, hogy egy esetleges felülvizsgálati  
eljárással mit nyer, vagy mit veszít az önkormányzat. Ugye nyerheti azt, hogy megváltoztatja az ítéletet a Kúria. 
Tehát mondjuk harmadrendű alperes tekintetében az egy kedvező döntést is jelenthet. Veszíteni, veszíthetjük a 
perköltséget,  ami  mondjuk  nem  olyan  jelentős  tétel  ahhoz  képest,  amit  viszont  fizetni  kell  e  kötelem 
következtében. Viszont azzal mindenképpen számolni kell, hogy ettől függetlenül elindulhat egy végrehajtási  
eljárás. Tehát nincs rá tekintettel, halasztó hatállyal a felülvizsgálati kérelem. Ugyanakkor, ha egy végrehajtási  
eljárás elindul, akkor lehet kérni a Kúriától a végrehajtás felfüggesztését. Indokolt esetben elő is fordulhat, hogy 
megteszi ezt a Kúria. Arra is kell számítani, hogy ez egy hosszú, több éves, elhúzódó per is lehet. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: És akkor az előfordulhat, hogy akár 6 évig a végrehajtást felfüggesztik? 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Abban az esetben, ha a Kúria felfüggeszti a végrehajtást a döntése meghozataláig,  
akkor addig végrehajtási cselekményt nem lehet foganatosítani. Abban az esetben, ha végrehajtási eljárásra kerül  
sor, mert az önkormányzat  nem tud teljesíteni, akkor a jogosult  kérelmére a végrehajtó beszedési megbízást 
adhat a számláinkra, de akkor el kell indítani az adósságrendezési eljárást. Hozzátenném, hogy most is el kell 
gondolkoznia a képviselő-testületnek ezen.

Márkusz Tamás képviselő: Mármint micsodán?

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Én  azt  mondom,  hogy  beszéljünk  akkor  erről.  Döntsünk  arról,  hogy 
forduljunk-e  a  Kúriához,  vagy  ne  forduljunk  a  Kúriához?  Evvel  kapcsolatban  várnék  hozzászólásokat, 
kérdéseket. Parancsolj Tomi.

Márkusz Tamás képviselő: Mindenesetre, amit elmondtál, vázoltál, szerintem forduljunk a Kúriához, már csak 
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azért is, hogy húzzuk az időt. 2004-ben vagyunk, ahol az első közös testületi ülésen az uszodáról volt szó. A  
képviselők közül én vagyok az egyetlenegy, aki ott volt, és az egyetlenegy voltam, aki azt mondta, hogy kellene 
az az uszoda, mindenképpen, csak én nem látom azt a pénzforrást, amiből Beloiannisz ezt tudja fizetni. Tehát 
nekem azóta az álláspontom nem változott. 2008-ban képviselői határozattal mentem oda, az előző képviselők 
szavazták meg, hogy nem tudjuk fizetni. Akkor is én voltam ott. De én még mindig azt támogatom, hogy nem 
tudunk fizetni, mert nincs miből. Tehát addig, amíg Beloianniszban egy méter utat nem tudunk építeni, addig 
nem hiszem, hogy Iváncsán uszodát kell építenünk. Az, hogy közös, olyan nincs, hogy közös. Másik településen 
van valami,  az  nem a  mienk,  én most  is  ezt  az  elvet  vallom. Tehát  én  mindenkit  támogattam addig,  amíg 
Beloianniszban történik. Az, hogy más településen mi történik Beloiannisz pénzéből, azt nem fogom támogatni. 
Ez a véleményem erről. És ameddig csak lehet, addig halasszuk. Húzzuk az időt. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Egyrészt húzzuk, másrészt, ha nem próbáljuk akkor nincs esély. 

Márkusz Tamás képviselő: Így van, nincs esély. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Így van esély. 

Bene Krisztián képviselő: Én is mindenképp támogatom, hogy a Kúriához forduljunk mert most ha tényleg ez a 
néhány 10.000 Ft-os veszteség ér minket, akkor nagyságrendileg kevesebb mint, azt itt megítélt összeg. Abból a  
szempontból meg fölöslegesen húzzuk az időt, hogy ha a végrehajtás nincs. Tehát ezt a pénzt ki kell fizetni. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ha beadod, akkor van rá esély, hogy felfüggesztik a végrehajtást. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Ezt lehet kérni, indokolt esetben. Tehát a jogszabály azt mondja, hogy indokolt 
esetben a végrehajtást felfüggeszthetik.

Bene Krisztián képviselő: Igen, csak akkor még az a kérdés, hogy ha Iváncsa önkormányzat jövő hónaptól kéri 
a végrehajtást és a Kúria meg 2014-ben dönt arról, hogy felfüggeszti a végrehajtást, akkor? 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: A végrehajtás felfüggesztéséről rövid határidővel döntenek, de csak akkor lehet 
kérni, ha elrendelték már a végrehajtást...

Bene  Krisztián  képviselő: Jó,  annyit  szerettem  volna  kérdezni,  hogy  mennyi  ez  a  ránk  eső  rész?  Amit 
mondtatok, hogy kvázi azt állapították meg, hogy szerződésben vagyunk velük. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nagyságrendileg tudom mondani, ez nem pontos. Nagyságrendileg olyan 
2.400.000 Ft az évi ránk eső rész. Azért mondom, hogy nagyságrendileg, mert pontos összeget nem küldtek. De 
körülbelül 2.400.000-2.600.000 Ft körül van a ránk eső rész egy évre. De ezt, hogy ha kell, ezt nézzük meg 
pontosan.

Bene Krisztián képviselő: Azt szeretném kérdezni, hogy áprilisban a befizetett rész, hogy azzal is időt nyernek 
a cég felé.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igazából  a határozat,  azért volt fontos, hogy meghozzák, és meghozták 
állítólag nagy viták után. Erre azért volt szükség, mert ha nem hozzák meg ezt a határozatot, akkor a Kerex nem  
állítja le az inkasszót Iváncsa felé. Ha nem állítja le az inkasszót Iváncsa felé, Iváncsa azonnal kitolja a többi  
résztvevőre. Na, most ezt senki nem akarja. Ez arra szolgált ez a határozat, ez a felajánlás, hogy egy hónapig időt 
nyerjenek a tárgyalásokra.  Tehát így is-úgy is ezt  be kell fizetnünk, aztán, hogy mikor tudjuk befizetni. Én 
megkérdeztem, hogy, hogy-hogy a Kerex tudta bírósági döntés nélkül? A lényeg az, hogy amikor ezt a döntést 
meghozták, akkor az összes település. És az egyik tisztában volt azzal, hogy ha a Kerex elindítja az inkasszót, 
meg fog jelenni az inkasszó náluk is. És ebből a nyolc településből hét fizetésképtelenné válik. 

Bene Krisztián képviselő:  Jó, akkor a Kúriához fordulást támogatom. Még annyi megjegyzést tennék hozzá, 
hogy Zsolt,  amit  mondott,  hogy kvázi  azt  állította  a bíróság,  hogy nem szablyák  meg a bíztatási  kárt,  mert 
szerződésbe álltunk valamilyen szinten. 

Márkusz Tamás képviselő: Ha megszűnik az Adonyi Kistérség, akkor mi lesz? Ha nem tartozunk oda? 
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Járás lesz. 
Márkusz Tamás képviselő: Igen, de mi mint Adonyi Kistérség szerződtük az Iváncsai uszodához. Az Adonyi  
Kistérség összes települése szerződött arra,  hogy Iváncsán legyen egy kistérségi uszoda. Nem lesz kistérség,  
megszűnt. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Maga a szerződés megmarad.  A települések  között  a  szerződés  erre  a 
projektre-létre  jött.  Hogyha  megszűnik,  a  kistérség  nem  hiszem,  hogy  befolyással  lesz.  Tehát  az  uszoda 
ugyanúgy ott lesz, ugyanúgy működtetni kell, ki kell fizetni. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Egyébként nem automatikusan szűnik meg. A jogszabály szerint, bizonyos időn 
belül felül kell vizsgálni a társulási megállapodásokat, tehát nem automatikusan szűnnek meg a társulások.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Ahogyan  az  orvosi  ügyeletnél  tárgyaltuk,  a  kistérség  által  ellátott 
feladatokat, kötelezettségeket újra kell tárgyalni. Ezeket rendezni kell majd. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Megszűnés esetén a közös vagyon sorsa érdekes lesz... 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt fönn kell tartani. Én úgy tudom, hogy a szerződés úgy szól, hogy 15 év 
után az önkormányzatokra száll a tulajdon. Erre emlékszem. Rá kell majd költeni az épületre, és akkor, mint 
tulajdonos kötelesek leszünk mi is. Akkor megint fel fog merülni, hogy milyen arányban. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Lesz egy rettentő nagy értékű, de ugyanakkor forgalomképtelen tulajdonrészünk... 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: A  testületi  ülésen  elhangzott,  tehát  itt  elhangzott  ez,  hogy  nem  kell 
támogatni. A Kistérségi Tanács  ülésen  elhangzott, az akkori polgármestertől, hogy nem tudja támogatni, nem 
tudja fizetni. Annak megfelelően a testületi ülésen elhangzott, a szavazásnál igennel megszavazta. Ami miatt 
buktuk mi ezt el. Tehát azt mondták, hogy ha ott nincs igen szavazat, akkor a mi perünk egyértelműen nyer. De 
hát most ezt kell megoldani. Parancsolj Krisztián. 

Bene Krisztián képviselő: Nincs más kérdésem. Már megválaszoltad.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Most még mindig a Kúriáról beszélünk. Parancsolj István. 

dr.  Horváth  István képviselő: Az  ügyvéd  mit  ajánl  ezzel  kapcsolatban?  Nem lenne érdemes  megmutatni 
esetleg másik ügyvédnek? Vagy például a Kúria döntése lehet ránk nézve még rosszabb? Az hogy I. fokon, ha 
nem megyünk tovább akkor még jobban járunk, nem? Most a jelenlegi állás szerint. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Ettől rosszabb már nem valószínű, hogy lesz. A perköltség lehet több, pervesztés 
esetében...

Papalexisz Kosztasz polgármester: A teljes részlet kifizetésére vagyunk ítélve, tehát ettől rosszabb nem lehet. 

dr. Horváth István képviselő: De nekünk most jobb lenne, hogy I. fokon megálljunk. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Azért nem, mert a másik kettő önkormányzat, amelyik alperesi pozícióban volt is 
fellebbezett, tehát mindenképpen ez lett volna a vége. Ugyanis a II. fokú bíróság, aki eljár, az nincs kötve az I. 
foknak  a  megállapításaihoz.  Itt  én  azt  látom,  függetlenül  attól,  hogy  mit  mondott  az  ügyvédnő,  nem  is 
egyeztettünk,  pár  nap  múlva  felhívott  és  ugyanaz  volt  a  meglátásunk.  Természetesen  meg lehet  másnak  is 
mutatni, de nem hiszem, hogy ebben találnának még valamit.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Annyit még had tegyek hozzá, hogy egyrészt már II. fokon, az I. fokú ítélet 
megvétózásánál helyt adott annak, hogy nem hozhatta volna meg ezt a döntést az I. fokú ítélet. Igaz, mást hozott,  
ami rosszabb. De egyrészt a meglátásaik nem voltak rosszak, se a Zoltánnak, se a Máriának, az ügyvédnőnek. 
Illetve  egyeztetve  a  Perkátai  polgármesterrel  az  ő  ügyvédjük  úgy  látja  az  ő  szemszögükből,  hogy  teljesen  
kicsontozták ezt. Tehát itt azt kell látni, hogy Perkáta és Pusztaszabolcs szelete ennek az ügynek a 92 vagy 93%-
a.  Én menet közben is végig azt mondtam a Zsoltnak is, az ügyvédnőnek is, hogy nekünk valahogy le kéne válni 
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róluk, hogy minket ne így kezeljenek, hogy egybe. És valószínűleg ők nem is fogják be adni. És nekünk itt az  
esélyünk,  hogy újra megjegyezzük azt,  hogy mi teljesen más álláspontot  képviseltünk, meg más helyzetben 
voltunk. Az első pillanattól kezdve ezt nem vették figyelembe. A mi felvetéseinket nem indokolta meg, amit le is 
ír az ügyvédnő, hogy erre nem kaptunk választ, ezt nem indokolta meg az ítéletében. Mert gondolom a nagy  
részére koncentráltak. Tehát itt van ez a kis esélyünk nekünk. Egyébként azt mondta az ügyvédnő is, hogy volt 
már rá precedens nem is egyszer, hogy felülvizsgálat és visszadobja I. fokra.  

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Ez is lehet. Hatályon kívül helyezi, új eljárásra kötelezi az első fokot, ha mondjuk 
nem lett  feltárva  a  tényállás,  vagy  olyan  súlyos  eljárási  hiba  merül  fel,  ami  miatt  érdemben  már  nem  is  
vizsgálódik...

dr. Horváth István képviselő: Hát, hogyha rosszabb nem lehet, valóban ezen a kb. 80.000 Ft-on nem múlik,  
úgyhogy én is azt javaslom, hogy forduljunk a Kúriához. 

Kóródi-Juhász  Zsolt  jegyző: Egyébként  hozzáteszem,  hogy  ez  az  egyetlen  egy  dolog,  amivel  az  alperesi 
beadványokkal egyetértett az Ítélőtáblának a három tagú bírói tanácsa. Amit a mi ügyvédünk indítványozott. 
Tehát minden mást elutasított, egyedül azt mondja, hogy a harmadrendű alperes helyesen hivatkozik arra, hogy a 
6. § alapján nem lehet megállapítani  a biztatási kárt. Gyakorlatilag az I.  fokú ítélet jogalapját  erre kellett át  
gyúrni, mert nem lehet ez alapján. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én csak azt szeretném mondani, hogy kicsit nonszensz, hogy próbálunk 
kapaszkodni  valamibe.  Ugye  mi  semmiképp  nem  tudtuk  volna  ezeket  a  terheket  győzni.  Ebbe  próbálunk 
kapaszkodni. Míg az akkori első embernek tisztában kellett volna lenni azzal, hogy milyen anyagi terhek vannak  
éppen a falun, fogja és megszavazza ezt az egészet. Tehát az az érdekes a számomra, hogy mi nyilván fogunk  
kapaszkodni az utolsó szalmaszálba is. Ez óriási nagy hiba volt, ráadásul valamelyik ítéletben hivatkozik is rá a  
bíróság, hogy nem kell a polgármesternek a testület felhatalmazása,  ő egy teljes jogú képviselő ott. Tehát a  
polgármestert nem kötelezi. Ő ezt a testületet képviseli teljes joggal és amit ő ott dönt el kell fogadni. Ez azért 
érdekes számomra mert akkor minek a testület? Benne van az indoklásba. Pusztaszabolcs esetén indokolnak, 
mert ott erről volt szó. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Azt kell azért  tudni, hogyha valaki a testület nevében eljár és mondjuk nincs  
felhatalmazása akkor ő úgynevezett álképviselő lesz. Ezt a Polgári Törvénykönyv ismeri. Ugye mivel a másik fél  
nem károsodhat azáltal, hogy esetleg nem tudja azt, hogy neki van-e felhatalmazása a testülettől vagy nincs.  
Tehát az önkormányzatnak helyt  kell állnia. Viszont aki állképviselőként jár el, és tisztában volt azzal, hogy 
felhatalmazás nélkül jár el, ő viszont polgárjogilag felelős lehet, afelé akinek a nevében eljárt.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Most nem is erre vonatkozott a kérdés.

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Persze, de sajnos ez így van, tehát ez nem egy jogi nonszensz. A hatályos Polgári 
Törvénykönyvünk szerint, ha most a polgármester úr elmegy és vállal egy kötelezettséget, aláír egy szerződést,  
úgy,  hogy  nem  volt  rá  testületi  felhatalmazása,  akkor  is  az  önkormányzatnak  helyt  kell  állnia  azért  a 
szerződésért. Mert a másik fél, aki aláírta az nem tudhat róla, hogy ő neki volt-e felhatalmazása, vagy nem volt. 
Tehát nem kerülhet ő hátrányos helyzetbe emiatt. 

Boka Erika alpolgármester: És ennek semmi jogszabályi kötöttsége nincs? 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Felelőtlen  döntés  volt  mind  az  iskolával.  Sokszor  olyan  dologgal 
kapcsolatban  is,  amit  alapból  meg  lehet  hozni.  Akkor  is  itt  voltunk,  szinte  mindenki  itt  volt  és  meg  lett 
hatalmazva. Rengeteg ilyen van.

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Ha tisztába van vele, hogy ő nincs meghatalmazva, netán rosszhiszemű, akkor 
felelős az okozott kárért.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azért egy valamit tisztázzunk. Ez nem úgy történt, hogy a testület első 
pillanattól kezdve azt mondta, hogy nem és oda ment és megszavazta. A testület mellette volt, úgy szavazott, az  
elején. Aztán mikor fölmerült ez a kérdés, hogy ezt nem bírja vállalni és ezek a megbeszélések voltak, utána 
szavazott mégis igennel. Tehát nem úgy volt, hogy első pillanattól nem. Hibázott ez tiszta sor. 
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Márkusz Tamás képviselő: Odamentem elkezdtem számolni. Megmondom kik voltak a testületi tagok, úgy 
jöttek oda, hogy hát én ezt nem szavazom meg, én ezt így számolgattam. De jó, mondom, nem szavazzuk meg,  
nem kell plusz költséget...  És akkor a szavazásról volt szó, azt mondzuk, hogy nem, a többiek meg végig de...

Papalexisz Kosztasz polgármester: De én akkor is képviselő voltam, csak pont ezen az ülésen nem voltam ott,  
mert dolgoztam. De akkor nem így működött a rendszer.

Márkusz Tamás képviselő: Amit én elmondtam az így volt. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Tudom, tudom. Jó, akkor én azt gondolom, hogy ezt a témát kiveséztük. 
Akkor  ezt  teszem  fel  akkor  szavazásra.  Egy  javaslat  érkezett,  hogy  a  Kúriához  forduljunk  felülvizsgálati  
kérelemmel.  Más  javaslat  nem  érkezett.  Ezt  teszem  fel  szavazásra,  aki  egyetért  evvel  az  kézfenntartással  
szavazzon.

A  Ké pv i se lő - t e s tü l e t  6  i g e n ,  0  ne m  é s  0  t a r tó zk odás  
s zav aza t ta l  az  a lább i  ha tá roza to t  hoz ta :

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
46/2012. (V. 16.) számú

HATÁROZATA
felülvizsgálati eljárás kezdeményezéséről

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Fővárosi Ítélőtábla 
5.Pf.22.195/2011/4. Számú ítélete ellen felülvizsgálati eljárást kezdeményez a Kúriánál.

2. A felülvizsgálati eljárásban az önkormányzat képviseletével dr. Gerencsér Mária egyéni ügyvédet bízza 
meg.

3. A testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti pontoknak megfelelően adjon megbízást az 
ügyvédnőnek.

Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

Papalexisz Kosztasz polgármester: Amiről itt most nekünk beszélni kell az az, hogyha úgy alakul a helyzet, 
hogy  Iváncsa  teszi  ide  az  inkasszót.  Az  azt  jelenti,  hogy  olyan  helyzetben  kerül  az  önkormányzat,  hogy 
adósságrendezési-eljárást  kell  indítani.  Egy  dologgal  lehetne  meg  esetleg  valamit  kezdeni.  Ugye  múltkor  
döntöttünk úgy, hogy oda adjuk a Fejérvíz részünket, ami ugye 3.000.000 Ft. Esetleg lehetne arról tárgyalni, az  
Iváncsaiakkal, hogyha esetleg eladjuk, akkor ezt oda adjuk. De ugye számolni kell azzal, hogy ha ezt itt lépjük 
meg, hogy folyamatosan itt vannak az E-onos számlák, és már lassan 1.800.000 Ft, amit ki kell fizetnünk. Az 
étkeztetésre  itt  vannak  a  számlák,  amiket  kell  fizetnünk.  Tehát  mindennap  riogatnak  a  számlákkal.  Ez  a 
legrosszabbkor jött, mert az iskola átadás úgy áll, hogy minisztériumba beadva a papírok, Kormányhivatalba  
voltunk a héten, minden rendeződik. Úgy néz ki, hogy Július. 1-től átkerül, tehát fölszabadulnának itt források a 
nyár végén. Illetve, az ÖNHIKI pályázat valamikor szeptember környékén van az első. Tehát, ha valahogy őszig 
el tudnánk evickélni, azt gondolom, hogy tudnánk rendezni ezt a kérdést végleg. De ebben a pillanatban ezt ki  
kell fizetni, azokat ki kell fizetni és itt jön a következő lépés, hogy az OTP zárolta a számlánkat. Ott lejárt a  
hiteltartozás. A következő témakörben arról is kell beszélnünk. Tehát ebben a pillanatban úgy néz ki, ahogy 
haladunk, hogy adósságrendezési eljárást kell indítani. Vagy ugye inkasszálják a pénzt, de akkor is kell. Azt nem 
teheted meg, hogy nem fizetsz béreket, nem fizetsz számlát, felrúgjuk az E-onnal a megállapodásunkat, az OTP-
vel nemsokára kell tárgyalnunk. Olyan feltételeket szab az OTP, amik elfogadhatatlannak tűnnek. Tehát olyan 
időszakba kerültünk most, hogy ezt most nem tudom, hogy fogjuk átvészelni. Tehát időt avval lehetne esetleg 
nyerni,  ha talán tudnánk Iváncsával egy megállapodást  kötni, hogy amennyiben ez értékesítésre kerül, abból 
fizetünk. A probléma az, hogy Iváncsa is kényszerhelyzetben van. Neki ugyanúgy le van inkasszálva, ugyanúgy 
nem tud pénzt fizetni, tehát jelen esetben Iváncsát is egy adósság rendezési eljárás fenyegeti. Meg Besnyőt is,  
meg Adonyt is.  

dr. Horváth István képviselő: És, hogy nálunk kivásárolják esetleg? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Már másfél éve kivásárolják. Ezt nem fogja megcsinálni, nincs rá pénz. Én 
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szerintem nem fogják. Már másfél éve erről  van szó, hogy kivásárolja...  És ha perre mennek, abból mi lesz 
megint? Közbe a Kerex a pertől függetlenül nyomja az inkasszót. És ez nem azt jelenti, hogy erre a 3.100.000 Ft-
ra megy az inkasszó, hanem arra, amit havonta kell, majd fizetünk. Ez a döntés, ez így meg lett szavazva az  
uszodával. És ez azt jelenti, hogy minden hónapban ezt fizetni kell, ha mennek a gyerekek, ha nem. Parancsolj.

Márkusz Tamás képviselő: Ezzel kapcsolatban az a véleményem, hogy az elmúlt üléseken én legalább is nem 
szavaztam semmilyen eladásra,  hogy Iváncsát támogassuk. Én nem szavaztam, én nem így indultam el. Úgy 
indultam  el,  hogy  csökkenti  a  meglévő  tartozásainkat.  Én  az  uszodával  kapcsolatban  semmi  többel  nem 
számoltam. Ha tudom, hogy az uszodára fog elmenni ez a pénz, nem szavazom meg. Akár a Fejérvíznek a 
részvényeit, akár egy lakás eladását. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Tovább kell mennünk Tomi. Nem kell megszavazni. Te azt mondhatod, 
hogy nem adod arra, viszont választ kell adnod arra, hogy akkor miből vagy milyen megoldással fizessük ki? 
Tehát nincs más. Mert ha azt mondjuk, hogy ebből a pénzből nem, más nincs. 

Márkusz Tamás képviselő: Visszajön az előző témám, amit mondtam, hogy amíg Beloianniszban egy rendes 
utat nem tudunk építeni, addig miért fizetünk másnak? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: De a megoldásra is kérek választ. Mit tegyünk? Tehát én erre várok választ. 
Van egy olyan javaslat, hogy abból a pénzből ne. De nekem kötelességem, mint polgármesternek jelezni azt,  
hogy ezt a fizetési kötelezettséget teljesítenünk kell. Nem tudjuk. Ha nem tudjuk, akkor nekem javasolnom kell  
az adósság rendezés megindítását. Tehát vagy megoldást találunk, hogy miből fizetjük ki, ha nincs ilyen, nem 
tudunk ilyet kitalálni, akkor ezt kell javasolnom. Ha én ezt nem teszem meg, engem elmarasztalhatnak, személy 
szerint engem. Tehát itt tartunk.

Bene Krisztián képviselő: Én nekem az lenne a véleményem, azért is kérdeztem, ezt az április havi részt, hogy 
ez csak 200.000 Ft lenne azt mondtad. Hogy ezt most be kéne fizetni, és egy hónap időt ezzel nyernénk. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem is biztos, hogy fizetni kell. Ennek a Kerex-nek le kell tenni valamit, 
hogy levegye az inkasszót az Iváncsai számláról. Ez időhúzás.

Bene Krisztián képviselő: Jó,  időhúzás.  De én már akkor is  azt  akartam mondani,  hogy minden pénzügyi 
dolgot, amit ki akarunk fizetni, másik napirendi pont után tárgyaljunk. Ezt a 3.000.000 Ft-os tartozást, nyugodtan  
a másik napirendi ponttal együtt  tárgyalhatjuk.  Mert  ott  dől el,  hogy az OTP-vel kapcsolatban például mire 
jutunk. Ezt nyugodtan átrakhatjuk.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Ez  való  igaz.  Tehát  azt  megszavaztuk,  hogy  a  Kúria  felé  fordulunk,  
egyszer.  A  pénzügyeket  még  az  OTP-s  megújítás  után  kell,  mert  itt  újra  nagy  problémák  vannak.  
Összekapcsolódik evvel. Ott ugyanúgy felmerülnek ezek a dolgok.

2) OTP likvidhitelek megújítására vonatkozó szerződési feltételek megtárgyalása

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Akkor  a  második  napirendi  pont,  az  OTP likvid hitelének  megújítása. 
Hoztunk egy döntés április 25.-én az OTP kérésére, hogy a lejáró hiteleinknek kérjük a megújítását. És tudjátok 
nagyon  jól,  hogy  ez  szeptemberbe  lejárt,  meghosszabbították  január  végéig,  január  végén  lejárt, 
meghosszabbították április végéig.  Tehát most kéthavonta kell ezeket hosszabbítani. És most jutottak el oda,  
hogy nagyjából képbe kerültek, hogy az új jogszabályi környezetben mik várhatók. És tudnánk egy 8 hónapos  
szerződést,  tehát  év végéig meg tudnánk nyújtani  ezeket a  szerződéseket.  De,  azt,  amit  mi elfogadtunk,  azt  
átírták. Tehát nem arról szól a szerződés, amit mi elfogadtunk, hanem bele rakta olyan pontokat, amik miatt én  
nem írtam alá. Tehát mondtam, hogy én ezt nem írom alá, nekem nem erre adott felhatalmazást a képviselő-
testület,  nem  írtam  alá  a  szerződést.  Mert  három-négy  olyan  pont  van  bele  építve,  ahhoz  képest,  amiről  
beszéltünk, amiről beszélni kell. És meg is mondanám, hogy melyik az a három pont. Egyrészt két szerződésről  
beszélünk. Az egyik a folyószámlahitelünk, ami 9.000.000 Ft-os, ami ebben a pillanatban zárolva van. Tehát mi 
nem tudunk pénzmozgást folytatni, mert zárolva van a számlánk. Ez a folyószámla a költségvetési számlánk,  
amin a folyószámla hitelkeret van. Mindent ezen, szoktunk átfuttatni. Vannak különböző alszámláink ezeken 
körülbelül 1.000.000 Ft van. Ki fizetni valónk van, majdnem 3.000.000 Ft, amit most kéne ki fizetni. Azért nem 
fizettünk még ebből az 1.000.000 Ft-ból mert, arra gondoltam, hogy ahol a legnagyobb a hézag oda rakunk  
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belőle, és próbáljuk kibekkelni ezt az időszakot, amíg forrásokhoz jutunk. De most nem tudjuk rá tenni erre a 
számlára, mert, ahogy ráteszed zárolt. Most ilyen patt helyzet van, mert ha akarnánk, se tudnánk fizetni. Most  
ennél  egy  pontot  tettek  bele  megújításként,  ami  érdekes  a  harmadik  pont.  Hogy  valamennyi  költségvetési  
bevételek engedményezése. Tehát a hitelfedezetként elfogadott biztosítékok az egyes pont a felsorolt évek alatt,  
amiknek a forgalmi érték 35% -a az, amit a bank elfogad fedezetként. Ami így 705.000 Ft, szemben a 9.000.000  
Ft-os hitelkerettel. A második pontja az Önkormányzati költségvetés, aminek mondjuk, nem tudom, hogy lehet  
fedezete. De ide be van írva. És a hármas pont, ami itt veri a biztosítékot, valamennyi költségvetési bevételek 
engedményezése. Akárhova érkezik bevétel, hogy mi engedményezzük. Gondolom ez volt, amiről beszéltünk, 
hogy aláíratnak velünk egy engedményezési szerződést, hogyha érkezik valami, akkor ők azt szépen elvehetik. 
Tehát a számlák fölött minden rendelkezésünk elveszítenénk. Ennek ez a lényege, én ezt láttam. Majd átadom a  
szót, hogy valaki látott-e valamit, vagy talált-e valamit. 
A másik szerződés,  ami 11.000.000 Ft-ról indult, ezt a testület lefaragta 9.400.000 Ft-ra.  A szerződés pedig 
elkezdi  sorolni  a  pontokat,  eljutottunk  a  hetes  pontig,  ami  már  kicsit  rázós,  de  én  azt  gondolom  ez  még  
elfogadható. Ebbe az van, hogy az adós vállalja, hogy az év közben keletkező többletbevételit (például, de nem 
kizárólag:  ÖNHIKI  támogatás,  stb.)  lehetőségei,  és  aktuális  pénzügyi  helyzetének  függvényében  a  hitel 
előtörlesztésére fordítja. Ezzel nincsen baj, mert meg vannak a lehetőségei ezzel nincsen baj. A nyolcas pontban 
felsorolja, hogy milyen ingatlanok vannak. Rendben van. A kilences pontban azt írja, hogy az adós hozzájárul  
valamennyi  OTP  bank  Rt.-nél,  más  banknál  vagy  a  Magyar  Államkincstárnál  vezetett  fizetési  számláinak 
vonatkozásában, amely esetben ezt jogszabály nem zárja ki. Továbbá az adós intézményei, fizetési számláinak 
tekintetében,  az  OTP  Bank  Rt.  felhatalmazásán  alapuló  fizetési  megbízás  alkalmazásával  jogosult 
kezdeményezni.  A  tízes  az  pedig  még  durvább.  Az  pedig  az,  hogy  bármelyik  alszámlánkon  külön 
meghatalmazás nélkül foghatja az összeget és szépen összelapátolhatja a számlájára, amit zárolhat. 

Kóródi-Juhász  Zsolt  jegyző: A  kilences  pont  az  arról  szól,  hogy  a  mi  előzetes  egyeztetésünk  nélkül,  a 
költségvetési számlánkról levegyen bármit. A tízes meg arról szól, hogy az alszámlákról előtte oda rakja a pénzt. 
Tehát arról, amit most nem tud megcsinálni. Mert most úgy állunk, hogy a költségvetési számlánkat zárolta csak 
hát azon nem is nagyon van semmi. Az alszámlánkon van a pénz, de azt nem tudja átrakni a mi engedélyünk 
nélkül. Ha ezt így aláírjuk, akkor fogja, oda rakja, és viszik.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Na és utána is jönnek. Azért a 11. pont tudomással bír arról, hogy jelen 
szerződés  a  hatály  alatt  a  szerződés  alapján  keletkező  tartozás,  OTP  Bank  részére  történő  maradéktalan  
teljesítésig, tehát amíg nem fizetjük vissza a pénzt. A számla forgalom, bármely más személynél történő, akár  
részletes bonyolítása is súlyos szerződésszegésnek minősül. Tehát magyarán mással nem nyithatunk számlát.  
Már pedig ha ő zárolja a mienket, ha mi úgy döntünk, hogy megyünk tovább, akkor nyitunk valahol máshol egy 
számlát. A 12. pont pedig, arról szól, hogy máshol nem vehetsz fel hitelt, semmilyen kötelezettség vállalást nem 
teljesíthetsz  az  OTP  tudomása  nélkül.  Tehát  az  OTP  beleegyezése  nélkül  nem  lehetett  volna  felvenni  a 
magánszemélyektől sem, ahogyan azt korábban a volt polgármester tette. Ez mondjuk nem lett volna rossz pont 
akkor. De azt gondolom, hogy a 11-es és a 12-es pont arra még azt mondom, hogy elfogadható, ha nincs a mi  
számlánk zárolva. Nem megyünk máshova. De a 9 meg a 10-es pont, ha azt elfogadjuk, akkor az azt jelenti,  
hogy az OTP vezeti a költségvetésünket. És majd ő eldönti, hogy mit-mire, de nyilván magának dönti el.

Prekop László Kosztasz képviselő: Neked marad a felelősség vállalásod és kisemmiz. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen. Na, most nyilván mérlegelni kell azt is, hogy ha ő azonnal belapátolja 
magához a pénzt, akkor azt éri el, hogy megint csak el kell indítani az adósság rendezési eljárást. Nem tudjuk 
fizetni a számláinkat, nem tudjuk fizetni a béreket. Ha ezt meglépi, akkor adósság rendezés. Tehát ha mega djuk 
neki a jogosítványt, hogy meglépje, akkor meglépheti. Nem valószínű, hogy meglépi, de meglépheti. Alakulhat 
úgy a helyzet, hogy meglépi. Mert itt van például az Iváncsai eset, ők nagyon képben vannak, hogy hol, milyen 
pénzügyi mozgások vannak. Tudnak mindent. Az összes szállító tartozást nekünk el kell küldenünk. Tudnak az 
uszoda perről, mindenről tudnak. Tehát ő gondolhatja azt, hogy ezt nem fogják tudni kifizetni. Tehát arról szól,  
egy adósság rendezési eljárás, úgy fog indulni, hogy van a számláikon 2.000.000 Ft, akkor ezt most gyorsan 
elvisszük. És el fog indulni. És bocsánat,  még annyit  hozzáteszek, hogy amíg nincs aláírva a szerződés, azt  
mondja, hogy ő zárolja a folyószámla keretet. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Még itt a 10-es pontnál, ha ezt el is fogadja az önkormányzat képviselő-testülete, 
akkor  nekem  ott  azonnal  jeleznem  kell,  hogy  valamire  az  önkormányzat  képviselő-testülete  nem  adhat 
felhatalmazást. Mert például a bírságoknál, az idegen bevételeknél, illetve amit nagyon hangsúlyoz, a hatósági 
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eljárási illetékeket nem engedményezhetjük a banknak. Tehát az nem a mi bevételünk. 

Boka Erika alpolgármester: Akkor benne van, hogy „amit nem zár ki a jogszabály”, nem?

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: De az az előző pontban van, itt meg csak annyit mondd, hogy ez a mindenkori 
hatályos jogszabály előírások figyelembevételével, átvezesse az adós a fizetési számára. Tehát ettől függetlenül,  
én eleve nem adhatok a hatósági eljárási illetékekre, kvázi inkasszós jogot, amikor az nem az én bevételem, vagy  
akár említhetem itt az idegen bevételek alszámlánkat...

Papalexisz Kosztasz polgármester: Parancsolj Laci. 

Galanisz László Vaszilisz alpolgármester: Ugye ez egy szerződés. Akkor lehet ezen módosítani valamit, nem? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem kell szerződést kötni, lejárt. Semmi gond, lejárt. 

Galanisz László Vaszilisz alpolgármester: Van három pont, amivel nem értek egyet.

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Ez gyakorlatilag egy szerződési ajánlat. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt mondjuk, hogy úgy tudjuk ezt aláírni, nekem ez a véleményem, hogy a 
másiknál kivesszük a hármast és mi ezt így alá tudjuk írni. Aztán, ha azt mondja, hogy ő nem írja alá, akkor  
esedékessé vált a hitel, akkor fizesd vissza. Akkor mi megint azt mondjuk, hogy vissza nem tudjuk fizetni, akkor  
adósság rendezési eljárás újra. Tehát megint ott tartunk. Ugyanúgy benne lehet attól az adósság rendezési eljárás, 
ha olyan összegeket visz el, amitől te nem tudsz teljesíteni, akkor ugyan ott vagy. 

Bene Krisztián képviselő: De nem tudunk felkészülni, mert egyszer csak azt látjuk, hogy nincs pénz. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Csak az OTP azt látja, hogy biztosan adósság rendezési eljárás indul, akkor  
fogja amint lehet, ez alapján a meghatalmazás alapján elvenni. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Nem tudsz számolni semmivel. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ha elindul akkor amúgy se nekünk kell számolni. Az év végén születik egy 
olyan  döntés,  mondjuk  Országgyűlésen,  Állami  szinten,  hogy  akkor  az  eddig  be  nem  szedett  lejárt  hitel 
tartozások állományát törli, mondjuk az állam. És akkor ők, meg mielőtt ez a döntés megszületne, csinálnak egy 
ilyet.  Ezt  egyébként  nem úgy írták,  hogy hitelszerződési  ajánlat,  hanem hitel  szerződések  feltételei.  Ő úgy 
szabhat feltételt, hogy ha mi azt mondjuk, hogy nem írjuk alá, akkor ő írta azt, hogy amennyiben nem fogadjuk  
el a feltételeit, jelezzük vissza, hogy hogy gondoljuk a visszafizetést. Parancsolj István. 

dr. Horváth István képviselő: Az előbb említetted, hogy az önkormányzat hitelkeretet kért. Ez az előzőekben is 
ugyanígy benne volt, nem? Tehát én ezt a múltkor megkérdeztem, és mondtátok. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Fedezetként ajánlod fel. Tehát nem ugyanaz, mint hogyha engedményezed 
neki.

Prekop László Kosztasz képviselő: 40.000.000 Ft-ot fizettünk, a 20.000.000 Ft után. És még mindig ott van 
18.000.000 Ft.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Itt csak annyi van, hogy valamennyi költségvetési bevételek. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Biztos, hogy így írja? Tehát magyarán ezek a szerződésben nem voltak benne. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ilyen nem volt egyikbe sem. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Szerintem a 9-10-es pont a legnagyobb gond...

dr.  Horváth  István  képviselő: De  ha  kifejtjük  a  részleteket,  akkor  milyen  hátránya  van  most  ennek  a 
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szerződének? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ügyrendi kérésem lenne: Ez most jegyzőkönyvbe megy,  és nem fogják 
tudni megírni, kérem, hogy mindig egy ember beszéljen. 

dr. Horváth István képviselő: Nyilván ez egy egyoldalú diktátum dolog. Ha fizetjük a részleteket rendesen,  
ugye a megállapodás szerint, azt a havi 150.000 Ft-ot. Akkor gyakorlatilag semmilyen hátránya nincsen, ahhoz 
képest, amilyen az előző szerződés volt. Ha meg nem tudjuk fizetni, akkor meg így is-úgy is baj van. Akkor  
egyébként is odáig jutunk, kvázi, hogy el kell indítanunk az adósság rendezést. De amíg fizetjük, addig. 

Bene Krisztián képviselő: Én értem, hogy mit mondasz. De ha az ő fejükkel gondolkozol, mi eddig is tartottunk 
mindenhez magunkat, amit vállaltunk. Akkor miért akarunk változtatni? 

dr. Horváth István képviselő: Mert így akarják bebiztosítani magukat. 

Bene Krisztián képviselő: De miért, amikor eddig is fizettünk? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ezt már inkább előkészítésre mondom, hogy ha úgy alakul. Vigye amit 
lehet, ez arról szól már. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: A 10-es pontban az utolsó pár mondata az ami problémás. Tehát, hogy: „az adós  
további külön rendelkezése nélkül átvezesse, az adós fizetési számlájára.” 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Tehát nem is kell nekünk semmit. Ha ő úgy dönt, akkor viszi. 

dr.  Horváth  István  képviselő: Tehát  csak  azt  a  135.000  Ft-ot,  a  havi  bért.  Ha  befizeted  rendesen,  a 
megállapodás szerint, akkor. 

Kóródi-Juhász Zsolt  jegyző: A másik szerződést,  nem véletlenül  december  21.-ig  köti  meg velünk.  Ugye 
január 1.-től lép hatályba az új önkormányzati törvény, és ő 2013. december. 21-ig kötné meg. 

(bekiabálások, hangos beszéd a teremben)

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Arra kérek mindenkit, hogy próbálja az indulatait félre tenni, mert ezek 
fontos döntések. Tehát ne az indulat vezéreljen. És hogy ha valakinek felvetése van, higgadtan próbáljuk meg 
átbeszélni a dolgokat. Ne vigyen el senkit az indulata. Indulatból csak rossz döntés születhet. 
Egyénként idáig is a markukba voltunk, itt még jobban. Amit te mondasz István, hogy a szerződést kitehetjük, de  
ez nem arról szól. Itt nem írja, azt, hogy amennyiben nem fizetjük a számláinkat, akkor ő átvezetheti. Itt csak azt  
írja, hogy bármely számlánkon levő pénzt, ő engedély nélkül átvezetheti. Most például abból induljál ki, hogy 
lejárt most a hiteltartozásunk. Ő most foghatta volna az összes pénzt elvihette volna, amit talál. Ez is lefog járni. 

dr. Horváth István képviselő: De január 1.-ig ha a havi 150.000 Ft-ot befizetjük, akkor semmi nem érhet 
minket. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Ebben az április. 26.-ai e-mailbe van egy érdekes megjegyzés. „Szeretném úgy is  
jelezni,  mivel  egyéb  úton nem sikerült,  hogy a hitelek igénybevételének  lehetséges jóváhagyása,  csak  2012.  
decemberig történhet. Ekkor a hiteleket vissza kell fizetni! Az addig esetleges jogszabályváltozásoktól függ, hogy  
amennyiben az önkormányzat erre maradéktalanul nem képes, mi lesz a teendő?”  És szerintem ezt készítik ezzel 
elő... Látják azt, hogy 2006-tól kezdve jelentős mértékben nem sikerült csökkenteni a hitelnek a tőkéjét. Mert mi  
voltunk először azok, akik 2011-ben 1.450.000 Ft-al csökkentették, illetve azóta egy 150.000 Ft-os részletet  
befizettünk neki.  És ők arra  készülnek,  hogy ha  január  1.-től  valamilyen  módon nekik  esetleg  hátrányosan 
megváltozik a jogszabály, úgy 2012 decemberében, ami esetleg a számlán van azt el lehet még vinni.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Márpedig 2011 decemberében éppen sok pénz volt a számlánkon. 2011 
decemberében  jött  az  ÖNHIKI-nek  a  maradéka.  13.000.000  Ft-nyi  bevételünk  volt  decemberben,  amiből 
törlesztettük az adósságainkat. És abból az OTP nem kapott semmit. Kaphatott volna 3.000.000 Ft-ot pluszba, ha 
a nyilvántartásunk jó lett volna, amikor automatikusan osztották azt a pénzt. Mindegy, a lényeg az, hogy ez is  
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egy információ. De több lehetőség van. Mondhatja ezt a testület, hogy ezt a két pontot vegyük ki és mi aláírjuk.  
Erre majd azt mondja az OTP, hogy jó, lehet, azt mondja, hogy nem írja alá, akkor el kell indítani valamit.  
Mondhatjuk azt is, hogy igen, nem bírunk el vele, aztán majd novemberben számláinkról vegyük ki a pénzt és  
tegyük a páncélba? 

dr. Horváth István képviselő: De 31.-ig kell?

Papalexisz Kosztasz polgármester: December 21.-ig. Direkt úgy van, hogy legyen ideje, mert ha 31.-ig van, 
még nem járt le a hitel, amit most te mondasz és ez jogos. Nem járt le a hitel, és mondhatjuk azt, hogy majd  
kifizetjük 31.-ig, ne vegyed le te a pénzt onnan. De ha 21.-én lejár, akkor nem kell megvárnia az év végét. Ott  
lesz tíz nap és szépen 21.-én viszi, amit talál. 

Bene Krisztián képviselő: Én rátérnék itt a levelezésre, a kezdésnek, amit folytattatok, amit el is küldtetek. Jó, 
hogy nem írtátok alá egyből. Mert ők azt is szajkózták a levélben, hogy néhány ponton változtatunk, miért nem 
írnád alá? Ez a tipikus banki apró betű, ezt nem is kell elolvasni, csak írd alá. A lényeget leírtuk az orrod elé, itt  
egy-két papír még van, majd azt hozzácsatolom az apró betűs és nem is kell elolvasni.  Jó, hogy ebbe nem 
mentünk bele. Így összességében, én nem fogom megszavazni, várom, hogy milyen módosítások jönnek még. A 
9-10-es pont kivételével, ha azt egészében kivesszük, akkor talán megszavazom. Az egészről meg annyit, hogy 
én biztos vagyok abban, hogy ők a 2013-ra készülnek. Tudják azt, hogy addig még, egyrészt törvényi változás  
lehet,  ami  hátrányos  lenne  neki.  Ami  törvényi  változást  már  letettek,  hogy  nem  lesz  lényegében  semmi 
bevételünk 2013-tól. Tehát ők arra készülnek, hogy 2013-tól, úgy se fogunk tudni fizetni, meg a néhány helyi  
adón kívül semmi nem fog nálunk maradni. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: És feladat finanszírozás lesz. 

Bene Krisztián képviselő: És még azt se tudjuk mondani, hogy kapunk 100 Ft-ot a (csak egységre mondom) 
világításra. Abból mi nem világítunk, csak éjféltől ezért megspórolunk harminc egységet. Azt oda adjuk az OTP-
nek, és akkor még spórolni se fogunk tudni. Tehát arra készüljünk, hogy 2013-tól nem fogunk tudni fizetni. Én  
ezzel  egyetértek.  A másik meg az,  hogy ez  az  egész  úgy néz  ki,  hogy volt  egy  védőpáncélunk,  hogy úgy 
mondjam. Hogy amik jöttek pénzek, néha ide tettük, néha oda, tehát volt mozgásterünk. Ezt a mozgásteret az 
állam  jótékonykodása  miatt  elfelejthetjük,  se  pénzt  nem  fogunk  kapni,  semmink  nem  lesz.  Így  a  Magyar  
Államnak a bankkal szépen összefogva, így viszi csődbe az önkormányzatokat. Itt a jó példa, a miénk. Elkezdtük 
nekik is visszafizetni, csökkentettük a tőketartozásokat. Ott van a Lacinál a papír. Írtam nekik egy levelet, hogy 
ezek  a  kérdéseim  lennének,  most  háromnegyed  hatkor  küldték  a  választ.  És  leírták  benne,  hogy  2006-tól  
folyamatosan nőtt az adósság tartomány, 2011-ben pedig csökkent 1.450.000 Ft-al körülbelül. És ennek ellenére 
ezt  csinálják.  Tehát  akkor  gondoljátok,  visszatérve  István  felvetésére,  hogyha  látják,  hogy  fizetünk,  akkor 
befizetjük a 150.000 Ft-ot és nem nyúlunk a többi pénzükhöz. Lehet, hogy adandó alkalommal, amikor olyan  
pénz fog rájönni,  mint az  ÖNHIKI,  ami milliós  nagyságrendű,  első alkalommal  elveszik.  Itt  a  megbízás,  ti 
aláírtátok a szerződést, nekünk éppen szükségünk van erre a pénzre. 

dr. Horváth István képviselő: De csak 150.000 Ft-ig vehetik el.

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: A 150.000 Ft mellet mi azt is vállalatuk, hogy az ingatlanok eladásával törlesztjük 
ebbe a hitelbe nagyobb részleteket, és már túl vagyunk egy olyan időszakon, hogy nem adtunk el ingatlant. Az 
első ingatlan eladást, március 31.-ig terveztük be. És azt mondtuk, hogy 3.500.000 Ft-ot fogunk március 31.-ig  
kifizetni  az  OTP-nek,  plusz  havonta a  150.000 Ft-kat,  És  ha a következő ingatlant  se tudjuk május végére  
eladni...  Azt  hiszem, hogy azért  is  kérték  el  a  költségvetési  rendeletünket.  Van ezeknek a  bevételeknek  az 
ütemterve  ez  a  6/a  melléklete  a  költségvetési  rendeletnek.  És  ő  azt  fogja  mondani,  hogy  nem  adtuk  el  a  
lakásokat,  a  költségvetési  rendeletünket  nem hajtottuk  végre,  mert  nem sikerült  értékesíteni  a  lakást.  Most 
viszont jött ez az ÖNHIKI-s bevétel és levesz pár milliót. Tehát nem a 150.000 Ft-tal van itt a baj. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Arról nem beszélve, hogy a szerződést mikor megkötöd, abba benne van, 
hogyha az OTP-nek a hitel politikája vagy olyan változások jönnek, akkor jogosult felmondani a szerződést. 
Tehát ezek így benne vannak egyoldalúan. Szóval nem egy egyszerű dolog. És hozzáteszem, hogy jött egy fax  
17:55-kor. Ezt a részt felolvasom.
„Beloiannisz Község Önkormányzata és az OTP Bank Nyrt. között fennálló lejárt státuszú folyószámla keret és  
rövid  lejáratú  hitel  megújíthatósága  érdekében,  az  OTP  Bank,  kötelező  érvényi  ajánlatot  juttatott  el  az  
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önkormányzathoz. Ennek tartalma a már lejárt szerződéshez képest, az elmúlt időszakban történt jogszabályi  
változások  következményekor  módosul,  szem  előtt  tartva  azt  a  törvényi  előírást  is,  hogy  a  rövid  lejáratú  
hiteleket, legkésőbb 2012.december 31.-ig vissza kell fizetni.”

Bene Krisztián  képviselő: És  minden összegezve,  most  ők arra  számítanak,  hogy ha  ezt  a  szerződést  így 
aláírjuk, akkor talán elvegetálunk decemberig. Ők december 21.-én azt mondja, hogy törvény által vissza kell 
fizetni ezt a 9.000.000 Ft-ot, mert csak az egyik ebben az évben, ami lejáratú. Vissza kell fizetni a 9.000.000 Ft-
ot, mi az fogjuk mondani, hogy nem tudjuk visszafizetni.  Ő azt  mondja,  hogy nem enged belőle,  és 22.-én  
elindítja az adósság rendezési eljárást. De addig is, fél évig, semmit nem tudott összecsipegetni. És akkor nem 
9.000.000 Ft vesztesége lesz, hanem 4.500.000 Ft.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Még egy valami. Az ÖNHIKI-ről is tudják, hogy mikor fizetik. Tehát azt 
nagyon jól tudják, hogy november végén lesz, mert, hogy decemberben van az ÖNHIKI. És ez meg is jelenik a 
számlánkon. És december végén ő azt fogja mondani, hogy nekünk van egy szerződésünk, és azt mondtuk, hogy  
befizetünk 150.000 Ft-ot. Ingatlan eladásából december végéig nem fizettünk, 3-4 nap van már csak a lejáratig, 
esélyt nem látnak a dologra. Meg jött az ÖNHIKI-re körülbelül 6.000.000 Ft, és abban a pillanatban, mivel itt a  
megbízás fogja a pénzt és viszi. Utána vitatkozhatsz, hogy volt még pár napom, mert a pénz ott lesz. De másik  
oldalon meg ezt írja le, hogy kötelező érvényű. Most megint csak mérlegre kell tenni mindet. Hogy ha mi azt  
mondjuk, már pedig úgy döntünk, hogy a 9-10-es pontot kivesszük, akkor aláírnánk. Legfeljebb azt mondják, 
hogy nem, csak amíg megy az idő, még sem a számlánkon áll a zárolás. Tehát tudják nagyon jól azt, hogy a  
segély is jön majd valamikor 20.-a környékén, azt ki kell, fizetünk. Addig nem tudunk segélyt fizetni, amíg nincs 
a számlánk feloldva. Meg kell erősíteni az ajtót. Az embereknek kell a pénz, és nem mondhatod neki, hogy az 
OTP nem adja meg, meg zárolta. Nem érdekli őket. Ha meg azt mondjuk, hogy nem. Lehet, hogy az OTP meg  
azt mondja, hogy jó, akkor fizessétek ki és akkor mehet az adósság rendezési eljárás. Ez is lehet. Mondjuk akkor,  
hogy még is lehet, hogy akkor aláírjuk így? 

Prekop  László  Kosztasz  képviselő: De  figyelj  ide,  az  OTP jól  jár  az  adósság  rendezési  eljárással?  Nem 
mondanám én azt.

Márkusz Tamás képviselő: Meg kell  nézni,  hogy mit  mondanak arra,  hogy kérjük,  hogy a 9-10-es pontot 
vegyék ki. Lehet, azt mondja, hogy jó és belemegy. De lehet, azt mondja, hogy nem. 

Boka Erika alpolgármester: Én azt szeretném megkérdezni, hogy nem egyszer, többször szóba került, de ahhoz 
ugyan  kevés  az  idő,  de  egyértelműen  kiderült,  hogy  az  OTP  ugyanúgy  hunyó  volt  abban,  hogy  ennyire  
eladósodott  az  önkormányzat.  Neki  nem  lett  volna  szabad,  annak  idején,  ennyi  hitelt  kiadni  ezekkel  a 
paraméterekkel,  amik itt  vannak. Ebbe nem tudunk-e belekapaszkodni? Mi mindvégig kerestük a megoldást,  
hogy időt nyerjünk, meg mi egyéb. Én mindenképpen javaslom, hogy függetlenül attól, hogy most, hogy írjuk 
alá, hogy nem írjuk alá, mi történik. Én javaslom, hogy keressünk meg egy olyan jogászt, aki ehhez a részéhez  
ért és nézessük meg vele. Hogy az OTP mennyivel járult hozzá ahhoz, hogy eljutottunk idáig.

Prekop László Kosztasz képviselő: Most, azt nem tudom, megint megy a cserélődés, hogy a tudomásunkra 
jutott. Végül is erről nincs semmi írás. Szóban beszéltünk róla. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Igen, meg hát ez egy olyan dolog, hogy itt azt fogják mondani, hogy az összes  
képviselő-testületi határozatban benne van, mert kötelezően bele vették. Visszanéztem a régi határozatokat, hogy 
a testület kijelenti, hogy megfelel az Ötv. 88. §-ában foglaltaknak a hitel felvétel. És ezzel ők rögtön tudnak 
takarózni, hogy az önkormányzat kijelentette... 

Prekop László Kosztasz képviselő: Na, de ők látták a régi számokat és tudták, hogy nem felelünk meg.

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Erre azt fogják mondani, hogy nem bocsájtottak a rendelkezésére minden adatot. 
Mert akkor nem kaptak ők hiteles kimutatásokat. Sokkal rosszabb volt a kép, amikor mi már a teljes adatokat  
közöltük. És ott már megint felvetődik az önkormányzat felelőssége.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akármibe nyúlsz, oda jutunk, hogy a dilettáns módon ment itt minden. 

Boka Erika alpolgármester: Semmivel nem tudunk előbbre lépni, mert semmiben nem tudunk annak érvényt 
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szerezni, hogy mindent megpróbáltunk. Hát másfél éve egyfolytában dolgozunk a dolgon. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Az önkormányzat se járt el helyesen. Tehát rögtön felvetődik az együttműködési 
kötelezettség  megszegése,  mert  nem  bocsájtotta  az  önkormányzat  a  rendelkezésére  az  adatokat,  ez  a 
szerződéskötés előtti culpa de contrahendo. Felmerül a rosszhiszeműség, mert valótlan adatokat közölt az OTP-
vel. Tehát ők is vissza tudnának ütni ezzel.

Boka Erika alpolgármester: Világos. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor egy kicsit összegzem. Ha úgy döntünk, hogy aláírjuk ezt, ami itt 
van, akkor gondolom, hogy a leghamarabb a számla, és szépen kiszolgáltatjuk magunkat annak, hogy év végén 
bármilyen atrocitás minket érhet. Ha nem írjuk alá, azért gyorsan megy oda vissza az információ, akkor holnapra 
már  valószínűleg  fogjuk  tudni,  hogy  akkor  most  épp  mit  lépnek.  Akkor  két  dolgot  tehetünk.  Vagy  olyan 
visszajelzés jön, hogy akkor elfogadják,  és akkor írjuk  alá úgy. Vagy valószínűleg azt fogják mondani, hogy 
nem, akkor nekünk még újra össze kell ülni, és akkor arra a helyzete kell reagálni. Tehát valószínű, hogy úgy 
döntünk, hogy nem így írjuk alá, akkor fel kell készülni arra, hogy testületi ülésre kell jönni, még a héten. És  
még így is van átfutási idő. Akkor arra kell számítani, hogy pénteken megint össze kell ülni. Egyébként meg, ha 
olyan döntés születik, hogy akkor fizettessétek ki, akkor arról is kell dönteni és adósság rendezési eljárást kell  
indítani. Tehát erről is kell dönteni. És most akkor ide kapcsolom az uszodakérdését. Mert az uszoda kérdése 
újra meg fog jelenni. Tehát jövő héten itt lesz az Iváncsai igény a pénzre. És most a Tomi egy olyan mondatot  
elvetett, hogy ő nem hajlandó arra pénzt fordítani. Ezzel nincs probléma. Viszont, hogy ha ezt az elvet követjük, 
és azt mondjuk, hogy nem költünk erre pénzt, akkor vagy lemondják. Akkor tovább kell vinni és tudja mondani, 
hogy ha nem fizetjük ki, akkor el kell indítani az adósság rendezési eljárást. Itt nincsen más, vagy kifizeted, vagy  
el indítod az adósság rendezési eljárást.  Arról még nem beszéltem, hogy miből fizetjük ki. Mert lehet, hogy 
nekem sincs semmi pénz a számlámon, és nem várom el tőled 2 vagy 1 hónapra. Úgyhogy fogom és a mostani  
normatívádat elviszem. Mert azt akarja azt a 3.100.000 Ft-ot, és akkor ő azt mondja, hogy oldd meg, ahogy  
akarod. Tehát erre is kell megoldás.  Én a testületnek azt mondom, hogy meg kell gondolni azt, hogy ha nem 
fogjuk ezeket kifizetni, akkor nem most, de összefogunk, hívni egy rendkívüli testületi ülést és akkor dönteni  
kell  erről.  Az adósság rendezési  eljárás  sem olyan,  hogy ettől  a  pokolba kerülünk.  Vannak előnyei,  vannak 
hátrányai. A törvényt Zsolt, azt most is el tudod küldeni, ugye? Az adósság rendezési törvényt azt küld el minden 
képviselőnek, és azt nézzétek át, olvassátok át, hogy mivel jár. Én amennyit láttam, mert én most úgy vagyok  
vele, hogy mindenre fel kell készülni, az az, hogy ha elindul egy ilyen eljárás, akkor két dolog biztos tisztázódik 
ez alatt. Egyrészt, hogy ha elindul, beadjuk a bíróságra, testületi döntés kell hozzá, polgármester nem adhatja be. 
Tehát testületi döntés kell ehhez. A bíróság kirendel majd egy gondnokot,  akinek meg van a feladata,  hogy 
hogyan  kell  eljárnia.  Tehát  bizonyos  időn belül,  hogy a  hitelezőnek jelezni  kell  az  igényüket.  Aki  a  lejárt 
határideig nem jelzi az eltűnt, tehát nincs több pont. 
Utána  lefolytatja  az  eljárást,  megnézi,  hogy milyen  vagyon  van,  hogy van?  Nem fordulhat  elő,  hogy nincs 
pénzfizetés, nem fordulhat elő, hogy a kötelező feladatok, nincsenek ellátva. A meglévő vagyonnal a lefolytatják 
az eljárást, megpróbálja kielégíteni a hitelezőket, akit, kit tud - ki tud, akit nem nem. Utána, ha ez lezárul, ez a 
folyamat, onnantól kezdve, az önkormányzat két évig, ilyen veszélyhelyzetbe nem lesz. Tehát ezt az adósságára 
majd fel lehet tüntetni. Amikor elkezdtünk dolgozni, ez itt volt a nyakunkon 2010 októberébe, de erről nem 
lehetett beszélni, mert mindenki nagyon jól tudta, hogy ha ez 2010 októberében indul, amihez egyébként akkor 
sokkal közelebb álltunk, mint most. Tehát pénzügyileg sokkal közelebb álltunk, de azt kellett tudni, hogy akkor  
elveszítettük volna az iskolát meg az óvodát. Mert akkor az lett volna, hogy ide jön, megnézi a költségvetést 
mennyi, viszi és bezárja. Most már ez a félelem ugye nincsen, mert az iskolai, óvodai döntések megszülettek, 
folyamatban van az átadás, ezt nem tudjuk elveszíteni. Viszont tiszta helyzetet teremthetne az adósság állományt 
tekintve.  Úgyhogy  én  azt  mondom,  hogy  most  ebben  a  pillanatban  erről  beszéltünk,  mint  egy  lehetséges 
forgatókönyv.  Ebben a pillanatban ez teljesen máshogy néz ki, mint 2010 októberében. Arról nem beszélve, 
hogy presztízsveszteség mert biztos, hogy az. Megmagyarázni az embereknek nehéz lesz, de nem biztos, hogy 
más megoldásunk van. Tovább megyek, ha inkasszó viszi a bért, akkor nincs is miről beszélünk. Össze kell  
ülnünk, el kell indítani és kész. De ez most egy lehetséges forgatókönyv és sokkal jobb pozícióban vagyunk 
ehhez most, mint voltunk októberben. Politikailag nem tud jókor jönni, mert ez bármikor jön, ez felmerül. Ezt le 
kell kommunikálni, ha ide, kerül a sor, én még mindig bízom benne, hogy eltudjuk, kerülni, most azt mondom,  
hogy a téli időszakig kell valahogy eljutnunk. Még akár az OTP-nek is az lenne az érdeke, hogy eljussunk a téli  
időszakig.  Mert,  hogy ha ÖNHIKI pályázatokon sikerülne nyerni,  akkor ő is  sokkal nagyobb arányba tudna 
vissza kapni pénzt. Vagy akár úgy is, hogy ezt a pénzt, amit most le kell vonni, ezt újra kötelezné, és az OTP-nek 
oda tennénk fedezetként ezeket a FEJÉRVÍZ részvényeket, lehet, hogy ezt még meg lehetne beszélni vele. Tehát  
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lehetne egyezkedni vele, tehát akár el is lehet kerülni ezt a helyzetet. De, hogy ha nem, akkor kerülhetünk olyan  
helyzetbe, hogy belekényszerülünk ebbe is. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Azt egyébként telefonon kérdezték az OTP-től, hogy a FEJÉRVÍZ részvényekből 
mennyit  akarunk az OTP felé fizetni. Amikor értesültek róla,  hogy van egy ilyen eladásunk. Akkor az első  
kérdés,  hogy abból  mennyit  szeretnénk fizetni.  Azt  javasolnám,  hogy ma arról  döntsön a  képviselő-testület  
határozatban, hogy holnap mi keressük meg az OTP-t, és a kifogásolt pontoknak a kivételével indítványozzuk a 
szerződésnek a megkötését, az ajánlat módosítását. Amennyiben ez nem megfelelő, vagy az OTP részére nem 
elfogadható, akkor javaslom, hogy egy új testületi ülés kereteiben döntsünk. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Addig viszont, mindenki nézze át ezt a törvényt itt, mert azt mondja, hogy 
nem akkor megint  csak két  döntés születik,  hogy aláírjuk, így vagy nem írjuk alá.  Ha nem írjuk alá,  akkor 
egyértelmű, hogy adósság rendezési eljárást indítunk. Ha aláírjuk így, akkor meg jön az Iváncsai probléma. Én 
átfogok, menni az Iváncsai polgármesterhez és megpróbálok vele is egyeztetni evvel kapcsolatban, mert minden 
információt össze kell szednünk.

Márkusz Tamás képviselő: Szerintem meg inkább az Iváncsai uszodát adjuk be a Kúriához, mert akkor tudjuk 
húzni az időt. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Csak, ha beadjuk a Kúriához, lehet, hogy az jövő hét szerda, de hétfőn már 
viszik a pénzt. Most vasárnap után, Iváncsa jogosult már. Tehát lejár már a türelmi idő.

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Jogerős az ítélet. A jogosult ez alapján, az ítélet alapján kérheti a végrehajtást. 
Hiába fordulunk a döntés alapján a Kúriához, nem biztos,  hogy lesz halasztó hatály,  nem biztos,  hogy egy 
esetleges végrehajtási eljárást felfüggeszt a Kúria.

Márkusz Tamás képviselő: Jó, most ez az én álláspontom. Az uszodát én mondtam, hogy utoljára hagyom. 
Azért  én már pár  éve képviselő vagyok,  de például sose arra  vettünk fel  kölcsönöket,  hogy egy méter utat 
építsünk. Mindig a fizetések körül forgott a világ. Tehát minden az körül forgott, mindig is. Nem fejlesztésekre  
vettük fel azokat a kölcsönöket. Szóval most az OTP az lefoglalhatja nekünk azt a pénzt. Sokszor megfordult a  
fejemben évekkel  ezelőtt  is,  hogy egyszer  előbb-utóbb nulláról  kéne  elindulnunk.  A nulláról  való elindulás 
Beloiannisz tartozásában az nem igaz, hogy ki fogjuk tudni fizetni a tartozásainkat. Sose fogjuk tudni kifizetni. 
Csak mindig görgetjük magunk előtt, és mindig lesz egy rendkívüli ülés, amikor kell beszélnünk, hogy hogyan 
tudunk majd milliókat befizetni. Mindig erről lesz szó. Azt mondom, hogy előbb-utóbb nulláról kell kezdeni.  
Sose arra ment a pénz, hogy fejlesszünk valamit, csak mindig a kifizetésekre. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Két dologra szeretnék reagálni. Az egyik ezt a hitelt, ezt nem ez a testület  
halmozta fel. Ez a testület ebből az adósság állományból jó nagyrészt lefaragott. Két olyan ügyről beszélünk, ami 
az előző időszaknak a hibájáról szól. Itt egy ámokfutás zajlott és most ennek a testületnek felmerül az a kérdés,  
hogy egyszer nulláról kell indulni. Kőkeményen dolgozunk azért, átreformáltunk, az a 28 ember már csak 21 
ember. Tovább megyek, egy másik ügy miatt elkezdtünk felgöngyölíteni számlákat és 2010 áprilisában, itt volt  
olyan hét, hogy négy vagy öt tankolási számla, a Tescónak a nagy-bevásárlói vagyunk. Miközben egy E-on 
számlát sem fizettek ki, 2008 óta. Ezt a témát most vettük észre, egy másik ügy kapcsán, amit vissza kellett 
néznünk, hogy 2010 áprilisában milyen mozgás volt a számlán. És elővettük a számlákat és akkor láttuk meg 
ezeket.  Ezt  nem fogom annyiba  hagyni,  ez  ki  lesz  vizsgálva,  hogy ki,  mire  költötte  el  azt,  pénzt.  Ezek  az  
emberek, akik ezt csinálták most nincsenek itt, és mi meg majd szépen megjelenünk, hogy csődbe vittük a falut.  
Szóval ez felháborító. A másik dolognál meg abban nem értek veled egyet, hogy nem tudnánk ledolgozni, mert  
szerintem le tudnánk dolgozni, de nem ennyi idő alatt. Mert az emberektől mindennap csak azt hallod, hogy nem 
csinálunk semmit, hogy nem épül itt semmi, nem valósul meg semmi. És lehet, hogy ezért a következő ciklusba 
ebből a hét emberből, kettő sem fog itt ülni, mert azt mondják, hogy ti nem csináltok semmit. Az emberek nem 
látják azt, hogy mivel küzdünk mindennap, milyen örökséget kaptunk, mert az embereket ez nem érdekli. El  
fogunk oda jutni, hogy megcsinálunk mindent. Mi minden kellemetlen döntést és lépést megteszünk, megint  
kikaparjuk a gesztenyét, és akkor lehet megint ide jönni erre a helyre. Tehát ez engem nagyon irritál. Az mellet,  
hogy én is azt mondom, hogy én is hajlok rá, hogy húzzunk meg egy vonalat és próbáljunk meg elindulni. Csak 
ennél a döntésnél ezt is mérlegre kell venni. Mert ez a testület idáig még nem mértlegelt. Mi minden kellemetlen  
döntést meghoztunk, amit idáig senki nem hozott meg. A 28 emberből azért lett csak 20 ember, a szekrényem 
nincs tele konyakkal. Nem kap mindenki segélyt, mert nem jár, és nagyon sok kellemetlen lépést meghoztunk és 
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akkor ez a vége, hogy nem fejlesztünk, meg nem építünk. Most van, az a helyzet, hogy el lehet ezen gondolkozni 
taktikailag. 

dr. Horváth István képviselő: Azért én néztem egy-két falut, akinél  ilyen csődeljárás indult, tehát itt  azért 
polgármesteri  hivatalokat  eladtak  meg focipályákat.  Tehát  gyakorlatilag  az  rendben  van,  hogy az  ÁMK az 
kiesett, de belefér a polgármesteri hivatal, vagy, hogy kiparcellázzák a focipályát. Tehát minden egyéb vagyont  
eladhatnak. A másik meg, hogy most jönnek majd a tárgyalások, a 2000 fő alatti falvakról. Na, most ott milyen 
tárgyalási pozícióba lesz egy csőd melletti önkormányzat? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Egyébként az a polgármester, akinél adósság rendezési eljárás indul, az tíz 
évig nem indulhat polgármesterként, ez volt a tervezet. Az elv meg az, hogy ebben a pillanatban, logika szerint,  
most olyan helyzetben vagyunk, ahol el lehetne erről gondolkozni meg el is kell.

Bene Krisztián képviselő: Én még azt szeretném mondani, hogy tegnap éjjel olvastam ezt az adósság rendezési  
eljárásról szóló törvényt. Most akkor én úgy veszem, hogy ebbe igazad van, tehát most ha azt mondják, hogy 
fölparcellázzák, lehetséges. Én úgy látom, hogy ha az iskola meg az óvoda nem lenne benne, igazából én nem 
látok  olyat  ebben,  ami  az  emberek  hétköznapjait  az  eddigiekhez  képest  úgy  megváltoztatná,  hogy  itt 
felháborodások lennének. Tehát azt mondom, hogy eddig minden fél évben az önkormányzat megcsinált volna 
egy-egy utat és mire a tíz utca végig ment volna, kezdhették volna az elsőt újra felújítani. Ehhez képest van egy  
olyan visszaesés, hogy csődbe ment a falu. De én ebbe nem látok olyat. A másik meg az, hogy mondtad, hogy  
hogy lehetne lekommunikálni, itt van a pénzügyi gondnok feladataiban, hogy neki jelentést kell készítenie az 
önkormányzat  eladósodottságáról.  Hát,  ha  itt  kijön  egy  pénzügyi  gondnok  és  azt  mondja,  hogy  2010-től 
kezdődött az eladósodottság, akkor én itt feladom a voksomat. Én azt mondom neked, hogy engem is dühítenek 
ezek a dolgok én is nézegettem a számlákat, amiknek költségvetési hatása kvázi nincsen. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A tankolás rendszeres.  Tehát nem az, hogy néha. Nem az rendszeresen 
minden héten három-négy-öt számla is volt. Nincsen elszámolás, tehát nem tudunk elszámolni. 
Az OTP szerződés megújítására térjünk vissza. Egy javaslat van idáig. A Krisztián azt javasolta, hogy a 9-10-es  
pontot vegyük ki. Az Istvántól van olyan javaslat, hogy így írjuk alá? Mert ugye még egy javaslat van, hogy így 
írjuk alá. 

dr. Horváth István képviselő: Nem, a 9-10-es pontot vegyük ki mindenféleképpen. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Rendben, akkor van-e más javaslat? Van olyan javaslat, hogy elfogadjuk,  
amit küldtek egy az egyben? Nincsen. Akkor azt tudomásul kell vennetek, hogy ha ezt szavazzuk meg, akkor 
benne van a pakliban, hogy egy-két napon belül újra össze kell ülni ebben a kérdésben. 

Márkusz Tamás képviselő: Miben változott ez, az előzőhöz képest? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: 25.-én változatlanul fogadtuk el. 

Boka Erika alpolgármester: Én azt javasolnám, hogy mindenféleképpen olyan fajta idő nyersére szükségünk 
van. Hogy ami már megtörtént,  mindenféle aláírás és biztos, hogy megtörténik július 1.-től az átadás,  addig 
semmiképpen ne mondjuk neki.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Megszülettek a döntések, a Minisztériumhoz be van adva, a közoktatási 
megállapodás  kérelem.  Hétfőn  voltunk Székesfehérváron  reggel  az  Országos  Önkormányzat  képviselőivel  a 
Kormányhivatalban.  Megadták  a  nyomtatványokat  a  működési  engedély  kérelem  kiadásához  meg  a 
nyilvántartásba vételhez. Folyamatban van az ügy, ott már nincs vissza út. Két variáció lehet. Azt mondják, hogy 
ők nem huzakodnak tovább és azt mondják, hogy akkor fizessük vissza és akkor arról kell dönteni. Vagy azt  
mondják, hogy elfogadják, vagy azt mondják, hogy fontoljuk meg még egyszer, de ezt nem valószínű, hogy ezt  
mondják. Mert itt leírja, hogy kötelező érvényű ajánlatott jutatott el. 

dr. Horváth István képviselő: Meg a többi önkormányzatnál is ugyanezt jelzi. 

Bene Krisztián képviselő: Nekem lenne egy kérdésem. Hogy jövő héten, elején ki kell fizetni a segélyeket. Na, 
most erre van-e valamilyen átmeneti forrásunk? Az OTP csak pénteken válaszol. 
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem az a baj. Tehát a pénzünk meg lesz rá, a segélyek kifizetésére, mert 
egy  másik  számlára  jön.  Csak  nekünk  bankkártyánk,  amivel  a  pénzt  ki  tudjuk  venni,  arra  a  költségvetési  
számlára van, amire rá kéne, vezeti a másik számláról a pénzt. Kártyáról ki akarod venni, de nem tudod kivenni, 
mert azt mondod, hogy nincs rendelkezésünkre egyenleg, mert ha ráteszed azt a pénzt, zárolt számlára teszed rá.  
Még azt megtudnánk csinálni, hogy utalnánk, csak az embereknek, akiknek kifizeted, a 80-90%-nak nincsen 
bankszámlája. Nem tudod ráutalni, mert próbáltuk ezt, hogy a segélyeket utaljuk, 1-2 embernek tudnánk utalni, a 
többinek kézpénzbe csak. 

Bene Krisztián képviselő: Semmilyen más megoldás nincsen? 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Még  azt  beszéltük  a  Zsolttal,  hogy  ha  bemennénk  az  OTP-be  és 
személyesen arról a számláról akarnánk levenni. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: De nem biztos, hogy lehet. Mert át kell vezetni. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: De nem lehet. Mert most milyen jogcímen utalod el? Ezt hagyjuk meg arra,  
hogy ha azt mondják, hogy nem. Akkor egy javaslat van. Akkor így teszem fel a kérdést. De várjunk, mert két 
szerződés  van.  Akkor  az  egyiknél  benne  hagyjuk  a  folyószámla  hitelkeretet  úgy,  ahogy  volt?  És  pont  a 
folyószámla az, amit meg is nyithatna, ha azt elfogadjuk. Csak az a probléma, hogy a folyószámla hitelkeretbe  
benne van az az egy rendelkezés, hogy „valamennyi költségvetési bevételek engedményezése”. Az azt jelenti, 
hogy onnan ugyanúgy elveheti. Tehát nem erről a hitelről veszi el a pénzt, hanem elveszi a másik hitelről. 

Bene Krisztián képviselő: Ami az összes pénzünkhöz akar hozzányúlni, az mindegyik bankszámlán van. 

Kóródi-Juhász  Zsolt  jegyző: Azt  lehet,  hogy  valamennyi  költségvetési  bevételünket  engedményezzük,  de 
mondjuk, ezt  értelmezhetjük úgy,  hogy erre  a célra ezt  biztosítékként  felajánljuk. De nem engedményezzük 
azonnali beszedési megbízással. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ez az előzőbe nem volt benne. Ez határozati javaslatban volt benne. Ha 
már az egyik számlánál azt mondtuk, hogy ne legyen benne, a másiknál ne hagyjuk benne, mert ez is 9.000.000 
Ft, az is 9.000.000 Ft, akkor leveszi innen. Akkor erre hivatkozik. Akkor próbáljuk az egyiknél, akkor fűzzük 
oda a másikhoz is. Tehát itt a 3. pont kivételével, ami úgy szól, hogy „a hitelfedezetként elfogadott biztosítékok”  
a  hármas  pont  úgy  szól,  hogy  „valamennyi  költségvetési  bevételek  engedményezése”.  Itt  mondjuk,  nem 
fogalmaz,  hogy  automatikus.  Vagy  ez  átfogalmazhatjuk  úgy,  ezt  a  pontot,  hogy  valamennyi  költségvetési  
bevételek  engedményezése  az  önkormányzattal  való  egyeztetés  feltételeként.  Tehát  ezt  így  meg  lehet 
fogalmazni, hogy ha mi beleegyezünk, akkor. Nem önálló, hanem az önkormányzat jóváhagyásával.

Kóródi-Juhász  Zsolt  jegyző: Ha  olyat  raknak  elénk,  akkor  nem  írjuk  alá,  ha  nem  erre  vonatkozik  a 
felhatalmazás.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Csak nekünk le kell  írni, hogy mi az,  amit mi szeretnénk. Tehát ezt  a 
hármas  pontot  vagy  kivesszük,  vagy  megfogalmazzuk  úgy,  hogy  a  hozzájárulásunk  nélkül  nem 
engedményezzék. És az engedményezés eleve a hozzájárulásodról szól. Vegyük ki itt a hármast, a másiknál meg 
a kilences-tízest.
Akkor először szavazzunk a 9.000.000 Ft-os folyószámla hitelkeretről, amit az OTP elküldött felénk, azzal a 
kiegészítéssel,  hogy  a  hármas  pont  kivételével  fogadjuk  el  ezt  az  ajánlatot.  Aki  egyetért  evvel  az,  
kézfenntartással szavazzon.

A  Ké pv i se lő - t e s tü l e t  6  i g e n ,  0  ne m  é s  0  t a r tó zk odás  
s zav aza t ta l  az  a lább i  ha tá roza to t  hoz ta :

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
47/2012. (V.16.) számú

HATÁROZATA
Folyószámlahitel ajánlatról döntés
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1.  Beloiannisz  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  OTP  Bank  Nyrt.  szerződési  ajánlatát  a 
folyószámlahitel  megkötésére  vonatkozóan  megtárgyalta,  azt  a  2.  pontban  nevesített  módosítással 
elfogadja.

2. A testület indítványozza, hogy a szerződésben ne szerepeljen, a hitelfedezetként elfogadott  biztosítékok 
pontjában szereplő „valamennyi költségvetési bevétel engedményezése” szöveg, mivel az törvénysértő.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Papalexisz Kosztasz polgármester: A rövid lejáratú ingatlanfedezeti hitel, aminek jelen pillanatban 9.400.000 
Ft,  az  értéke,  annál  pedig  a  kilences  és  a  tízes  pont  kivételével  fogadjuk  el.  Aki  evvel  egyetért,  az  
kézfenntartással szavazzon.

A  Ké pv i se lő - t e s tü l e t  6  i g e n ,  0  ne m  é s  0  t a r tó zk odás  
s zav aza t ta l  az  a lább i  ha tá roza to t  hoz ta :

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
48/2012. (V.16.) számú

HATÁROZATA
Rövidlejáratú-hitel ajánlatról döntés

1.  Beloiannisz  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  OTP Bank Nyrt.  szerződési  ajánlatát  a  
Rövidlejáratú-hitel megkötésére vonatkozóan megtárgyalta, azt a 2. és 3. pontokban nevesített módosítással 
elfogadja.

2. A testület indítványozza,  hogy a szerződésben ne szerepeljen,  az egyéb szerződési feltételek között 9. 
pontban szereplő szövegrész – miszerint:  „Adós hozzájárul, hogy valamennyi – OTP Bank Nyrt.-nél, más  
banknál, vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett – fizetési és alszámlája vonatkozásában – amely esetben  
ezt jogszabály nem zárja ki-; továbbá Adós intézményei fizetési  számlái tekintetében az OTP Bank Nyrt.  
felhatalmazáson  alapuló  beszedési  megbízás  alkalmazását  jogosult  kezdeményezni.”  –  mivel  az  részben 
törvénysértő, részben sérti – túlzottan korlátozza – az önkormányzáshoz való jogot.

3. A testület indítványozza, hogy a szerződésben ne szerepeljen, az egyéb szerződési feltételek között 10.  
pontban  szereplő  szövegrész  –  miszerint:  „Adós  hozzájárul,  hogy  az  OTP  Bank  Nyrt.  a  központi  
költségvetésből származó bevételek pénzforgalmának bonyolítására szolgáló elkülönített alszámlára érkező  
nettó  finanszírozás  összegét,  valamint  a  helyi  adók,  gépjárműadó,  pótlékok,  bírságok,  talajterhelési  díj,  
termőföld  bérbeadás  jövedelemadója,  továbbá  hatósági  eljárási  illetékek  és  adók  módjára  behajtandó  
köztartozások befizetésére  szolgáló alszámlákra érkező  bevételeket  a  megérkezést  követően  Adós további  
külön rendelkezése  nélkül  – mindenkor hatályos jogszabályi  előírások figyelembevételével  – átvezesse  az  
Adós  fizetési  számlájára.”  –  mivel  az  részben  törvénysértő,  részben  sérti  –  túlzottan  korlátozza  –  az 
önkormányzáshoz való jogot.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Papalexisz Kosztasz polgármester: A munkabér hitelről itt most nem volt szó? De a munkabér az, úgy ahogy 
van? 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Arra hoztunk határozatot, azt már nem kifogásoljuk.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Itt két variáció lehet, mindegy hogy mi mit fogalmazunk. Vagy elfogadnak 
bármilyen változtatást, vagy nem. Nem hiszem, hogy ők bele mennek a részletekbe. Jó, akkor ezt így fogadtuk 
el. 

3) Egyebek
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I. Szolgálati lakás értékbecslése

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Folytatjuk a testületi ülést, az egyebek napirendi ponttal. Az első pont, a 
szolgálati  lakással  kapcsolatban van. Tudjátok egyeztettünk róla, az orvosi rendelő melletti  lakásról.  A vevő 
jelölt elfogadta azokat a feltételeket, amiket szabtunk. Most felértékeljük a lakást, és most arról kell döntenünk,  
hogy értékbecslést kérjünk-e? Annak az értékbecslésnek a figyelembe vételével kell, meghatározunk az összeget. 
De amennyiben  úgy állapítjuk meg,  ahogy döntöttünk,  hogy meg volt  az  összeg plusz  a  gáznak  a díja,  az 
elfogadható volt számára. Tehát, hogy ha nem érkezik jobb ajánlat, akkor ő megvásárolja. Tehát lépésben azt 
szeretném,  ha  arról  döntenénk,  hogy  megrendeljem-e  hozzá  az  értékbecslést  és  amennyiben  meg  van  az 
értékbecslés a következő testületi ülésen meg eldönti a testület, hogy milyen áron hirdessük meg a lakást? Most 
egyelőre arról kell dönteni, hogy akkor hatalmazzatok fel arra, hogy megkérjem az értékbecslést. Van-e kérdés 
evvel kapcsolatban? 

Prekop László Kosztasz képviselő: Mennyibe kerül az értékbecslő? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát, olyan 30-40.000 Ft körül van. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Mert én arra gondoltam, hogy azt fizesse ki az, aki meg akarja venni a 
lakást. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem lehet, mert ez licitre kerül. És a másik dolog, hogy ő neki semmilyen  
elő joga nincsen. Mert, hogyha mi döntünk egy összegről az nekünk licittárgyalásra kerül. És az államnak ugye  
elővásárlási joga van. Tehát, ha azon az összegen az állam megveheti. De nincsen még garancia arra, hogyha 
kijön a licittárgyalás, hogy nem érkezik rá jobb ajánlat. Mert egyébként még mások is szoktak érdeklődni arról a 
lakásról.  Tehát  az  benne  van  a  pakliban,  hogy  mást  tesz  jobb  ajánlatot.  Egyelőre  nekünk  most  arról  kell 
döntenünk,  hogy kérjünk egy  értékbecslést,  aztán  majd  arról,  hogy az  értékbecslést,  és  a  mi  nyilvántartási 
értékünk figyelembevételével mi meghatározzuk a kikiáltási árat. De ezt majd a következő testületi ülésen fogjuk 
eldönteni,  addig  beszerezzük  az  értékbecslést.  Most  egyelőre  arról  kell,  döntetünk,  hogy  megkérjem  az 
értékbecslést.  Akkor szavazásra felteszem. Aki egyetért  vele, hogy kérjünk értékbecslést,  az kézfenntartással  
szavazzon.

A  Ké pv i se lő - t e s tü l e t  6  i g e n ,  0  ne m  é s  0  t a r tó zk odás  
s zav aza t ta l  az  a lább i  ha tá roza to t  hoz ta :

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
49/2012. (V.16.) számú

HATÁROZATA
értékbecslés megrendeléséről

Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  önkormányzat 
vagyongazdálkodási  rendeltének megfelelően a Beloiannisz belterület  225/A/1. és a 225/B/1. hrsz.-ú ingatlan 
értékbecslését végeztesse el arra jogosult értékbecslővel.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

II. UMVP pályázat visszamondása

Papalexisz Kosztasz polgármester: Követező téma, az elnyert pályázat. A hitel pályázat, amiről megküldött a 
csoportvezetőség, hogy mi van ezzel a pályázattal. Hát most már egyértelmű, hogy nem tudjuk megvalósítani.  
Tehát arról kell, döntetünk, hogy ezt vissza kell adnunk ezt a pályázatot. Nincs önrész, nincsen fedezet, nincs 
saját erő, semmi nincsen hozzá. 

Márkusz Tamás képviselő: De hát  nincsen olyan  forrás,  ahova mehetünk kölcsön kérni?  Vagy segítséget, 
tanácsot kérni? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: De egyébként, ha most lenne pénz, már akkor is késő lenne. Mert mire  
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lefolytatjuk az eljárásokat,  tehát március végéig, ha lett volna időnk, akkor szűken április elejével  elkezdtük 
volna, akkor be lehetett volna fejezni. Most, itt azért azt tudni kell, hogy azért valamennyi költség keletkezett,  
mert ennek a munkának terve készült. Most még a Lajossal fogunk egyeztetni, tárgyalunk vele meg látjuk. Tehát 
valamilyen költség van, aztán, hogy mit tudunk ezzel kezdeni, van-e valami más. A tervezésnek a költségei meg 
voltak. Ahhoz nem tudok mit hozzászólni, ilyen helyzetben vagyunk. Én azt javaslom, hogy adjuk vissza, mert 
nem  tudjuk  meg  valósítani.  Ha  nincs  más  javaslat,  akkor  szavazásra  teszem  fel.  Aki  egyetért  evvel,  az  
kézfenntartással szavazzon.

A  Ké pv i se lő - t e s tü l e t  5  i g e n ,  0  ne m  é s  1  t a r tó zk odás  
s zav aza t ta l  az  a lább i  ha tá roza to t  hoz ta :

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
50/2012. (V.16.) számú

HATÁROZATA
Arculati elemek fejlesztése pályázat forráshiány miatti visszamondásáról

1. Beloiannisz  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  végérvényesen  és  visszavonhatatlanul 
elhatározza,  hogy  az  Új  Magyarország  Vidékfejlesztési  Program  keretében  a  III.  tengely 
vonatkozásában meghirdetett „Arculati elemek fejlesztése” elnevezésű projektre elnyert 19 711 344 Ft 
pályázati támogatást forráshiány miatt visszamondja.

2. A testület felkéri a jegyzőt, hogy a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesületet és a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatalt tájékoztassa a döntésről.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal 

III. 2012-es ebösszeírás

Papalexisz Kosztasz polgármester: A következő ez az eb összeírás. Evvel kapcsolatban akkor Zsolt, átadom a 
szót. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Az oltás kapcsán merült föl az ebeknek az összeírása. Az állatvédelemről illetve,  
az  állatoknak  a  kíméletéről  szóló  törvény  42/B.  §-ába  került  bele  január  1.-től  az  önkormányzat 
kötelezettségeként, hogy háromévente legalább egyszer össze kell írni az ebeket az illetékességi területén. Ezt a 
hatálybalépést követően három éven belül kéne megtennünk, de mivel most volt az eb oltás és elég kevesen  
hozták el  a kutyájukat,  így fölmerült  annak a lehetősége,  hogy akkor ezt  az  összeírást, ezt  most meg kéne 
valósítani. Már csak azért is, hogy lássuk, hogy összességében hány eb van. És, hogy vajon ebből, így a felmérés 
keretével  megtudjuk,  hogy  mennyi  lehet  beoltatva.  Igazából  ez  egy  tájékoztatás  lenne  csak,  mert  ugye  
kötelezettségünk az ebeket összeírni. Én mindenképpen azért akartam, hogy a testületi ülésen essen róla szó, 
mert a képviselőket nyilván meg fogják kérdezni a lakók, hogy miért volt erre szükség? Meg lehet, hogy többen  
azt fogják hinni, hogy ebadót akar bevezetni az önkormányzat és ezért van erre szükség. Nem erről van szó, 
hanem, hogy emiatt a védekezés miatt, az esetleges kutyaharapás és annak a veszettség következményei miatt  
teszi kötelezővé a jogszabály.  Tehát emiatt tartjuk ezt az összeírást. Ha valaki emiatt megkeres titeket, akkor  
tudjátok informálni róla, hogy erről van szó. 

Márkusz Tamás képviselő: És ezt mikor írjátok össze? 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Szeretnénk a legrövidebb időn belül. 

Márkusz Tamás képviselő: Mikor tudjuk kiszórni a tájékoztatót? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Szerda van, szerintem jövő hét péntekre, nyugodtan. Csak azokat tudjuk 
ellenőrizni, akik itt, vannak.

Kóródi-Juhász  Zsolt  jegyző: Most  arról  van  szó,  hogy  be  kell  kopogni,  és  mindenki  kap  egy 
formanyomtatványt.  A lényeg  az,  hogy ezt  eljuttatjuk  minden háztartásba,  és  erről  egyébként  a  jogszabály 
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alapján kötelező nyilatkozni. 

Márkusz Tamás képviselő: Önkéntesen? 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Bevallás  alapján történne,  de aki  valótlan adatot  ad, vagy nem tesz eleget  az 
adatszolgáltatásnak az szankcionálható.

Bene Krisztián képviselő: Azért lenne célszerűbb tájékoztatni, írni, mert kiküldünk egy közmunkást. Írjuk le 
egy tájékoztatásba, hogy azért kell a kutyákat megszámolni, mert jogszabályi kötelezettség van rá.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Egyébként is jobb az a megoldás. Abban igaza van a Krisztiánnak, hogyha  
a tájékoztatót megkapja, elolvassa, akkor legalább ott le van írva, hogy miért kell ezt megcsinálni. Azt viszont, 
hogy  kiszórjuk  a  tájékoztatókat,  azt  jövő  hét  péntekig  biztos,  hogy  meg  tudjuk  csinálni.  Aztán,  hogy  ő  a 
nyilatkozatát, hogy juttatja vissza, meg mikor. 

Márkusz Tamás képviselő: Külön a lakosságot  arról  nem kell figyelmeztetni,  hogy a kutyát  el  kell hozni,  
oltani. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt fogjuk csinálni, hogy jövő hét péntekig egy ilyen nyilatkozatot egy 
tájékoztatóval  minden  lakásba  eljuttattunk,  avval,  hogy  akinek  kutyája  van,  az  jelezze  a  nyilatkozat  
visszaküldésével. Én szerintem azt kell csinálni, hogy akinek van, kutyája azt töltse ki és hozza vissza. Akinek 
nincs, az meg nem hozza vissza. 

Márkusz Tamás képviselő: A visszajelzés komolytalan lesz. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Tehát egy valamit tisztázzunk. Nálunk itt nem állnak sorba, mint a katonák 
a  köztisztviselők.  Mi  a  saját  lehetőségeink  szerint  tudunk eljárni.  Azt  gondolom,  hogy azok a  lakók,  akik 
becsületesen a kutyájukat tartják, azok ki is hozták beoltani, 110 kutya volt itt. Állítólag, körülbelül 300 kutya 
van a faluba. Tehát akkor lehet  látni, hogy az egyharmada rendezte, a kétharmada nem. Még nekünk olyan  
emberünk nincs, hogy kimenjen és ellenőrizze. De azt meg tudjuk tenni, hogy ezt elküldjük. Akinek van, az 
kitöltve visszahozza, mi mást nem nagyon tudunk csinálni. Még esetleg azt meg tudjuk csinálni, ha visszaérkezik 
hozzánk, most mondok egy példát 120-150 papír, utána azt meg tudjuk csinálni, hogy az alapján csinálunk egy  
névsort, és aztán valaki végig megy a kertek alján és megnézi. Amit szemmel meg tudunk állapítani. Mert most 
lakásokba bemenni nem biztos, hogy meg tudjuk csinálni. Én ettől félek egyedül, hogy ha ezt megkapják, rögtön 
kikerül 50-100 kutya. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Vagy agyonütik meg elküldik. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ezt akkor péntekig meg tudjuk tenni. Meg lesz határozva egy határidő, 
hogy meddig kell visszaküldeni. És akkor utána összesítjük, és elmegyünk, megnézzük, hogy mi lett. Kérem, aki 
az ebösszeírás megszervezésével egyetért kézfenntartással szavazzon.

A  Ké pv i se lő - t e s tü l e t  6  i g e n ,  0  ne m  é s  0  t a r tó zk odás  
s zav aza t ta l  az  a lább i  ha tá roza to t  hoz ta :

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
51/2012. (V.16.) számú

HATÁROZATA
ebösszeírás elrendeléséről

1. Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2012.  éveben  az  állatok  védelméről  és 
kíméletéről szóló törvény 42/B. §-ának rendelkezése alapján elrendeli az ebösszeírás megszervezését.

2. A testület felkéri a jegyzőt, hogy az ebösszeírást szervezze meg és 2012. június 15-ig bonyolítsa le.
Felelős: jegyző
Határidő: 2012. június 15.

IV. Tájékoztatás belső vizsgálattal kapcsolatban
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Az utolsó pont az pedig a Krisztiánnak az előterjesztése igazából. Tehát ő 
annak idején  beszéltünk róla,  ő  átnézegette  az  anyagokat  és  három beruházással  kapcsolatban  vizsgálódott. 
Aztán készült egy jegyzőkönyv,  csak hát itt  annyi munka volt, hogy nem nagyon tudtunk ezzel foglalkozni,  
viszont  most  ide  bekerül  elénk.  Ebben  észrevételek  vannak,  mind  a  három  munkával  kapcsolatban.  Itt  a 
testületnek arról kell dönteni, hogy mi, hogyan vigyük tovább ezt az ügyet. Azt kell tudni, hogy az egyik cég felé 
nekünk van tartozásunk a Dészlog Kft. felé 2.000.000 Ft fizetetlen számlánk. Ami egyébként 2010.október 3.-án 
az átadás átvétel során nem szerepelt a nyilvántartott adósságok között. Viszont szerepelt egy olyan nyilatkozat 
meg egy kijelentés, hogy minden forinttal elszámoltunk a görög állam felé. Nem tudom, hogy ez ellent mondás.  
Nem életszerű az mai világba, hogy egy cégnek tartozol. És miután ez kiderül, behozták a számlát is, amiről itt 
nem volt semmi, behozták a szerződést  is, és mind a kettő érvényes.  Tehát  a számla érvényes,  a szerződés  
érvényes és nem életszerű, hogy most 2012 májusa van és azóta egyetlen egyszer sem jött ide ez a cég hozzánk, 
hogy tartozunk nekik. Viszont most a nyilvántartásunkban ott van. Tehát az adósság állományunkban ott van. 
Kérdés, hogy miért nem? Tehát a jegyzőkönyvbe, ha elolvastátok vannak dolgok. Most csak mondok egy példát, 
hogy az iskola felújításnál pontosan forintra annyiba került a kivitelezés, mint amennyi az euró átváltás során 
lett.  Tehát  13.247.511.-Ft.  Annyit  váltottak  az  euróval,  és  éppen  annyi  lett  a  kivitelezés  számlája.  Nincsen 
mellette  árajánlat,  egy se,  nem hogy három legalább.  Nem voltak meg pályáztatva,  nem volt  közbeszerzés, 
mondjuk, ha nem is kell, de minimum három árajánlatot megkérek, amiről a testület dönt. Itt volt egy utólagos  
tájékoztatás, hogy megcsinálták. Tehát se arról döntés nincs, hogy ki csinálta, miért annyiért, tehát egyértelműen 
a  visszaélésre  ez  alapot  ad.  Tehát,  hogy ha  olyan  árajánlatot  kell  adnom, hogy tudom,  hogy senkivel  nem 
vitatkozom, és azt is tudom, hogy mennyi pénz van, hát akkor megadom. És akkor a vizsgálat során jöttek elő  
műszaki  tartalmú kérdések.  Tehát  részletezve  van,  most  csak  mondok egy számot,  250.000 Ft  egy  munka, 
aminek valójában a piaci értéke nincs 50.000 Ft, se. És ilyen dolgok vannak. Tehát magyarán abszolút támadható 
az egész.  Most az a  kérdés,  hogy mit  lépjünk? Azt még hozzáteszem, hogy szinte az összes dokumentáció  
hiányzik itt. Se megvalósulási dokumentáció, itt műszaki ellenőr nem volt, árajánlat nincs, szerződés nincs, tehát 
semmi nincs. Most elébe mehetünk egy ilyen dolognak, avval, hogy jelentkezünk feléjük. De ha ők rájönnek, 
hogy nekünk nincs semmi, akkor én nem tudom, hogy hogyan fognak reagálni. Lehet, hogy megpiszkálunk egy 
dolgot, és akkor ők is kérik a 2.000.000 Ft-ot. Lehet, hogy el lehetne érni azt, hogy annyi visszásság volt itt,  
hogy annyira nincsenek rendezve a dolgok, hogy fogjuk, felejtsük el, mi nem panaszkodunk a hiány miatt, ők 
írják le, sztornózzák a számlát. Tehát rendezzük le ezt a kérdést, vagy, hogy ha nem adnak semmit, tegyünk  
rendőrségi  feljelentést.  Tehát  több  lehetőség  van.  Én  azt  gondolom,  azért  mondtam  a  Krisztiánnak,  hogy 
testületnek kell erről dönteni, mert én egyedük nem vállalok semmilyen döntést, se feljelentést, se egyeztetést a 
céggel. Beszéljük meg, hogy mi legyen a vége. Evvel kapcsolatba, nem tudom Krisztián ki akarod-e egészíteni  
valamivel? 

Bene Krisztián  képviselő: Hát  annyival  egészíteném ki,  hogy ugye  az ismert  dolgok fényében az adósság 
rendezési  eljárással  kapcsolatban,  hogy  kicsit  változik  a  helyzet  ezzel  kapcsolatban  is.  Hogy  ha  adósság 
rendezési eljárást elé nézünk, akkor teljesen mindegy, hogy alkudunk-e a céggel, vagy ő követeli-e a 2.000.000 
Ft-át, esetleg, vagy nem?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az adósság rendezési eljárás során, nekünk meg kell állapodnunk. Akkor 
egy az egybe elővehetjük ezeket a jegyzőkönyveket, és a megállapodást, ami ott van, azért annak szépen neki  
lehet menni. Mondjuk, ilyen szempontból ez egy taktikai lépésnek jó, ha az a döntés, de nem biztos, hogy lesz 
adósság rendezési eljárás. 

Bene Krisztián képviselő: Én, amit azért elgondolkoztatónak számítok, hogy ugye itt ez a három beruházás 
35.000.000 Ft körül van. Na, most ugye 2.000.000 Ft-on megy a vita. Tehát 2.000.000 Ft-tal tartozunk még az  
óvoda felújításból ennek a cégnek. Most, az összes beruházási érték 35.000.000 Ft. Na, most az elmúlt években, 
a villanykárok felújításával együtt 90.000.000 Ft-os beruházások vannak összesen ezekben az építkezésekben. 
Na, most az iskolánál ez 13.000.000 Ft, ha itt találunk 10%-ot, csak mondtam egy számot, hogy annyival nem  
stimmel a dolog,  akkor esetleg egy igazságügyi  építési  szakértő megállapítja,  hogy semmiképp nem lehetett  
volna ennyi.  Ha vesszük a  90.000.000 Ft-nak a 10%-át  az  már  jelentősebb összeg.  Ha azt  az  építkezést  is 
megpiszkálom. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Ezt bíróságra kéne vinni. 

Bene Krisztián képviselő: Itt az a kérdés, azért is hoztuk a testület elé, hogy mit lépjünk? Mert tehetjük azt,  
hogy feljelentést teszünk, először a három dolog iránt, amiről van jegyzőkönyv. És ha azt mondják, hogy ez a  
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három alkalmas akkor saját maguktól be fogják vonni a többit is, minden további nélkül. Akkor azt mondják, 
hogy vizsgáljuk meg az elmúlt időszak összes beruházását. 

Márkusz Tamás képviselő: Szerintem tisztázni kéne először, hogy tartozunk-e vagy nem tartozunk?

Papalexisz Kosztasz polgármester: De ezt csak így tudjuk. Ők állítják, hogy tartozunk. 

Márkusz Tamás képviselő: De, azt mondtad, hogy nem kértek számlát. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Nem.  Amikor  én  beszéltem  velük,  ők  azt  mondták,  hogy  mi  nekik 
tartozunk. De nem kérik a pénzt, nem jelentkeznek, nem kérik. Hanem amikor szóba kerül. Ezt kétszer került 
szóba, egyszer, amikor kiderült, valamikor októberben. Egyszer meg itt amikor volt a Vertikál a szemét szállítás 
miatt, és itt volt a Dészlog-nak a vezetője. Akkor újra felmerült, hogy igen beszéltünk róla, hogy igen ez van, de 
nem jelentkeznek. Mind a kétszer elmondtam, ez még hozzátartozik, hogy az a munkavezető, aki nálunk ezt 
intézte,  az  azóta  öngyilkos  lett,  és  elég  sok  zavaros  ügyet  hagyott  maga  után  ennél  a  cégnél,  azért  ez 
hozzátartozik.  És én legelőször vele beszéltem annak idején, csak.  Most csak mondok egy példát,  ez a cég 
végezte a választások előtt, az aszfaltozást a faluban, kettő vagy egy nappal a választások előtt. És én, amikor 
rákérdeztem, hogy megcsinálták-e ezt. És én úgy tudtam, hogy a Murgána utcát befejezik meg még az Athén 
utcát is ki kátyúzzák, erről volt szó. Szóba mondta is nekem a képviselő, aki azóta, öngyilkos lett. És utána,  
amikor  az  új  vezetőknek  mondtam, hogy ezt  is  megcsináltátok,  miért  nincs  jól  a  számla,  ki  rendelte  meg,  
kifizette  ki?  Ők  nem is  tudnak  róla.  Nekik,  az  ő  cégüknek,  nincs  is  aszfaltozásra  alkalmas  berendezésük. 
Mondom, akkor ki aszfaltozott? Elmentek, körbe járták, megnézték. Most, egy aszfaltozás nem két forint. Ide jön 
egy cég és aszfaltozik választások előtt egy nappal? És ezt ki fizeti? És azt mondta, nekem az a képviselő, aki  
öngyilkos lett, hogy az belefért azokba a munkákba. Miközben az új vezetőknél semmi nyoma nem volt, nem is  
tudtak róla. Tehát nem jön ide valaki aszfaltozni. Ez így zavaros.

Márkusz Tamás képviselő: Keressük meg őket, és akkor lehet, hogy azt mondják, hogy töröljük az egészet.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem biztos, hogy ha nyolc ember van ott, hogy törlik. 

Márkusz Tamás képviselő: Azért mondom, hogy te személyesen. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Csak nekünk az kell megbeszélni, hogy ki képviselje. Amit a Krisztián 
feltárt, abban milliók lehetnek. 

Boka Erika alpolgármester: Senki nem kért soha semmit. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Egy javaslat van. Akkor, ha jól értem, a Tominak az a javaslata, hogy 
próbáljunk velük meg egyezni arról, hogy ezt a 2.000.000 Ft-ot felejtsük el, és zárjuk le ezt a t émát, és utána 
tegyük szépen talonba. Ez az egy javaslat. Van-e más javaslat. Még egy valamibe tudnánk kapaszkodni, hogy az  
az ember, aki eljárt, az már halott. Laci neked mi a véleményed? 

Prekop László Kosztasz képviselő: Én nekem az a véleményen,  hogy mindig a pénzről  beszélünk. De én 
biztos, hogy erre nem fogok szavazni, hogy 2.000.000 Ft-ért csukja be mindenki be a szemét. Én nem csukom be 
a szemem azért, hogy 2.000.000 Ft-ot lesztornózzunk, holott, nagyon sok visszaélés történt, érted? Lehet, hogy 
nem lehet vissza csinálni, lehet, hogy egy fillér nem lesz belőle, de én biztos, hogy azért a 2.000.000 Ft-ért, amin 
más megkeresett 10.000.000 Ft-ot, meg amit nem költöttek rá az iskolára. Én szerintem nem ér annyit. Nekem ez 
a véleményem. 

Márkusz Tamás képviselő: Én meg becsukom a szemem 2.000.000 Ft-ért. Én nekem ez volt a javaslatom. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Jó, hát az én elveimmel ez ellenkezik. Mindent nem teszek meg azért, hogy 
más adósságát lenullázzam. 

Galanisz László Vaszilisz  alpolgármester: De a  Krisztián  mondott  egy  jobb ötletet.  Mert  ugye  ha a  pert  
elindítod, és nem nyersz, akkor ki kell fizetni a 2.000.000 Ft-ot. 
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Csak, hogy azért mindent tegyünk a mérlegre. Azért azt is látni kell, hogy a 
rendőrség hogyan dolgozik. Volt olyan ügyünk, ahol le volt papírra írva minden, és a vége az lett, hogy mind a  
két fél tiszta maradt, az önkormányzat meg fizetett. 

Prekop László Kosztasz képviselő: De hát most ígéretet kaptunk, nem? 

Papalexisz Kosztasz  polgármester: Ha most indítunk egy ilyen  eljárást,  az  biztos,  hogy most  a  rendőrség 
kiemelten fogja figyelni. 

Bene  Krisztián  képviselő: Vannak  még  az  értékhatárok.  Tehát,  hogy  ha  az  összes  beruházásra,  iskolából 
kivesszük a 13.000.000 Ft-ot, akkor marad a 90.000.000 Ft-ból csak 77.000.000 Ft. De nem mindegy,  hogy 
77.000.000 Ft után kell vizsgálódni, vagy 1.500.000 Ft után.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Megint egy személyi döntések, a testület nem szavazza meg. Egyébként 
volt olyan, például amikor a főtér épült, akkor volt olyan testületi ülés, hogy üljünk le, beszéljük meg, amire az  
volt a válasz, hogy ezt a pénzt én hoztam, majd én döntöm el, hogy mire költjük. Tehát akkor én képviselő  
voltam és én kérdeztem rá. És ennél is volt ilyen testületi döntés nélkül. Sok minden van ebbe, egyrészt az 
önkormányzatot is lehet itt forgatni, másrészt azt is, aki partner ebbe cég, és ebbe belement. És műszaki tartalmat  
vizsgálva azért ez egy komoly nyomozás,  és nem tudom, hogy mennyire fogják tudni végrehajtani ezt így a  
rendőrök, ez a Fejér megyei rendőrkapitányság, a Dunaújvárosi. Másik oldalról meg, idáig se fizettük ki ezt a  
2.000.000 Ft-ot, tehát ez most egy olyan dolog, hogy nem arról van szó, hogy ott van 2.000.000 Ft, és vissza 
akarjuk szerezni, hanem itt van nálunk és nem akarjuk oda adni. Tehát igazából nagy kockázatot evvel nem 
vállalunk el. És egyébként arra sincs semmi garancia, hogy ha én oda mennék, hogy engedjék el ezt a 2.000.000  
Ft-ot, lehet, hogy akkor meg elindítanák ők. Akkor viszont egyértelműen rendőrségi feljelentés, mert akkor nincs 
miről beszélnünk. 

Bene Krisztián képviselő: Hát első körbe mindenképp meg kell őket keresnünk. Most azt mondod, hogy mit  
képviseljen? Semmit se képviseljen. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Lenne egy javaslatom, ami szerintem a Lacinak is elfogadható. Hogy azt 
képviseled felé, hogy egy dolgot, megvizsgáltunk, az iskolát. Ebben találtunk ennyi visszásságot. Van itt még 
sok kivitelezés, amit még nem vizsgáltunk meg. De ez az egy vizsgálat alapján, úgy néz ki, hogy itt visszaélések 
történtek, ezért rendőrségi feljelentést fogunk tenni. Vagy leülünk és megvizsgáljuk, hogy mik azok a jogos vagy 
jogtalan igénybevételek. És, hogy ha sikerül megegyezni egy olyan összegben, akkor megint felmerül, hogy aki 
ebbe belement az megússza? 

Bene  Krisztián  képviselő: De  a  kettő  abból  a  szempontból  nem  függ  össze,  hogy  ha  nekünk  valami 
követelésünk van a cég felé,  pénzügyi  követelés  az polgári  peres  eljárás.  Most,  attól  te  büntető feljelentést  
tehetsz.  Tehát két úton kell mindenféleképpen menni. Azt is lehet, ha azt mondod, hogy személyi felelős, hogy 
megegyezünk a 2.000.000 Ft-ba, akkor azt nem írjuk le, de egy bűntető feljelentést teszünk, mert úgy látjuk,  
hogy nem látjuk a pénz a mozgást.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, akkor mi legyen? 

Bene Krisztián képviselő: És nekem az a véleményem, hogy egyelőre, ne képviseljük magunkat. Hívd meg 
őket, hogy nézzük át, mert átnéztük megint az adósság állományunkat, hogy mi van ezzel a 2.000.000 Ft-tal?  
Nyilatkozzanak róla. Mondd meg, hogy mi átvilágítjuk az önkormányzatnak az adósságát megint, mert, hogy 
szeretnénk részletesebben tudni, mert ez már rég elmúlt ez 2008-as. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, akkor ezt első lépésben megcsináljuk, és akkor ennek megfelelően mi 
léphetünk  bárhogy.  Jó,  akkor  első  lépésben  tájékozódunk.  Ezeket  a  dolgokat,  amik  nyilvánvalóak  azért 
elmondom, hogy miért pont ennyi? Nem volt versenytárgyalás, nem volt semmi. Hogy mit szólnak ők ehhez?  
Valószínűleg visszaélések történtek és ők többet számláztak. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Eddig is ez a cég csinálta? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Szerintem, igen. Meg kell nézni. Egy biztos, hogy a VVVK már rég óta 
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dolgozik itt.  Tehát azt  tudom, hogy az állomásra vezető utat  és ők csinálták. Több munkát csinált itt.  De a 
tulajdonosok ugyan azok. Tehát a VVVK-nak a tulajdonosa ugyanaz, aki a Dészlog-é meg a Verikál-é. 

Bene Krisztián képviselő: Még annyit hozzátennék, hogy például a Zalka Máté felújítással kapcsolatban, ott 
még az előző polgármester írt egy levelet, hogy jöjjenek, fejezzék be, csinálják meg a felújítást. Van egy levél 
erről. De arról  sincsen semmi, hogy ezt befejezték, nem fejezték be. De hogy még is reagáltak rá, vagy azt  
mondták, hogy megcsinálják, vagy azt, hogy plusz pénzért csinálják meg. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Megpróbáljuk úgy megcsinálni, hogy te is itt legyél. Te kezdted el, te voltál 
ott,  te látod. Úgy próbálok időpontot  egyeztetni,  hogy te is  itt  legyél,  és akkor őket meghívjuk. És erről  az 
egyeztetésről a rákövetkező testületi ülésen beszélünk, és majd arról döntést hozunk. Nekem ennyi téma volt  
felírva. Nektek van-e valami? 

Kóródi-Juhász  Zsolt  jegyző: Javaslom,  hogy  a  képviselő  testület  bízza  meg  a  polgármestert,  és  a  Bene 
Krisztián képviselőt, ennek a megvizsgálására. Tehát egy határozat szülessen erről, és akkor úgy lehet.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor, aki evvel egyetért, az kézfenntartással szavazzon. 

A  Ké pv i se lő - t e s tü l e t  6  i g e n ,  0  ne m  é s  0  t a r tó zk odás  
s zav aza t ta l  az  a lább i  ha tá roza to t  hoz ta :

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
52/2012. (V.16.) számú

HATÁROZATA
belső vizsgálat lefolytatásáról

Beloiannisz Község Önkormányzat  Képviselő-testülete megbízza Papalexisz Kosztasz polgármestert  és Bene 
Krisztián képviselőt, hogy az önkormányzat megrendelése alapján az intézményeknél végzett felújítási munkákat 
vizsgálja  felül  és  a  vizsgálat  eredményéről  legkésőbb  a  2012.  év  utolsó  soron  következő  testületi  ülésén 
tájékoztassák a testületet.

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester, Bene Krisztián képviselő
Határidő: értelem szerint

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. Van-e valakinek egyebeken belül? Parancsolj Erika. 

Boka Erika alpolgármester: Én június 2-ról szeretném kérdezni, hogy foglalkozhatok-e vele? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ez mivel jár? 

Boka Erika alpolgármester: Hát, másodika szombat. Te Szedd akció a neve. Ez egy szemétszedési akció, és 
különböző csomópontok lesznek. Interneten szerveződnek már ezek. A jelentkezéseket előre kell lejelenteni és 
meg kell hirdetni. És akkor a környezetünket,  akár a bekötőig, akár az állomásig, akár így a környező faluk 
környékén, attól függ, hogy mennyien lesznek, hogyha eléggé meghirdetjük, én remélem, hogy sokan. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Viszont, erre kéne egy képviselő, aki felvállalja ennek a megszervezését.  
Van-e valaki aki elvállalja? Ha nincs, akkor majd elvállalom én. 

Bene Krisztián képviselő: Akkor már ide kapcsolódik, hogy mikor adunk ki újságot? Abba már lehet hirdetni. 

Boka Erika alpolgármester: Az újság nem elég. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Tavaly is civil szervezetekkel együtt csináltuk.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, úgy fogjuk ezt csinálni, hogy az Erika fog engem piszkálni. És én meg 
fogok  másokat  piszkálni.  De,  amit  a  Laci  mondott,  meg kell  próbálni  civil  szervezeteket,  vagy  különböző  
csoportokat megszólítani. Úgy működött, hogy az első alkalommal nagyon sokan voltunk, és nagyon sok munkát  
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végeztünk.  Amikor  csak  meghívok  mentek,  meg  papír,  akkor  meg  alig  jöttek  ki.  Jó,  akkor  ezt  addig  
megpróbáljuk. Nem sok idő van, 2 hét? 

Márkusz Tamás képviselő: Meg az iskolát is bevonhatjuk nem? Mert akkor biztos, hogy lesz sok gyerek, meg 
tanár.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Van  sok  szülő,  aki  azt  mondja,  hogy  az  ő  gyerekével  ne  szedessünk 
szemetet. 

Bene Krisztián képviselő: Mert ha hosszabb távon gondolkodunk, és jövőre is szeretnénk ebben részt venni, 
akkor meg kell gondolni a tárgyalásoknál a családokkal való kapcsolat felvétel, meg társulás, mert van egy-két 
család a faluban, aki szerintem összeszedné a szemetet. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor így lesz. Annyi csak Erika, hogy majd még beszéljünk róla, jó?  
Addigra ezeket megpróbáljuk megoldani. Van-e más valakinek? 

Bene Krisztián képviselő: Hát az újság, hogy kijön-e májusba vagy sem? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az, májusba biztos, hogy menni fog, ugye Erika? 

Bene Krisztián képviselő: Van, annyi ügy. 

Boka Erika alpolgármester: Figyeljetek, kezdjétek el az anyagot átküldeni, én elkezdem összerakni. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Várjuk meg, az újsággal az OTP-vel való tárgyalást. Én vagy holnap, vagy 
holnapután megyek a Szabó Ferenchez, próbálok egyeztetni  vele.  Tehát várjuk meg ezt a hetet,  lehet,  hogy 
májusba nem lesz. Akkor erre visszatérünk, hogy ha ezek az információk meg vannak. Attól függetlenül, ha 
bármilyen olyan téma van, azt folyamatosan lehet küldeni az Erikának, hogy azt kéne berakni, meg arról kéne 
tájékoztatni a lakókat. Azt küldjük akkor el neki, jó? Akkor a testületi ülést lezárom, és a jelenlévőknek átadom a  
szót. Van-e olyan kérdés, ami a testületi üléshez kapcsolódott?

Papalexisz Kosztasz Polgármester mivel több kérdés, észrevétel nem érkezett a testületi ülést 21 óra 08 
perckor berekeszti.

K. m. f.
 

Papalexisz Kosztasz
polgármester

Kóródi-Juhász Zsolt
Jegyző

Dr. Horváth István
jkv. hitelesítő

Bene Krisztián
jkv. hitelesítő

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület 2012. május 16.-i soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve 
29. oldal a 29 oldalból


