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Papalexisz Kosztasz polgármester: Szeretettel köszöntök minden megjelentet, elkezdjük a testületi ülést. Arra 
szeretnék kérni mindenkit, hogy legyen tekintettel arra, hogy a jegyzőkönyvet hangfelvétellel készítjük, tehát az 
ülés bekiabálásokkal ne zavarják meg. Mivel ilyen sokan eljöttek, meg fogjuk adni a lehetőséget arra,  hogy 
hozzászóljanak a témához. Mindenkit meg kérek arra, hogy ha valaki felszólal, hallgassuk meg, adjuk meg neki 
a tiszteletet, aki meg akar szólalni meg fog tudni. Azt kérem még, hogyha valaki hozzá szeretne szólni az a nevét 
és a lakcímét azt diktálja be, mert a jegyzőkönyve be kell, hogy kerüljön.
Megállapítom, hogy a testület szabályosan lett össze hívva. Hat fővel határozatképes, hiányzik Richter Csaba 
képviselő, dolgozik, jelezte, hogy nem tud itt lenni, igazoltan van távol. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Dr.  
Horváth István és Prekop László képviselő urakat. Aki egyetért evvel kérem, kézfeltartással 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 t v án  képviselőt  és  Prekop  László  
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  meghívó  szerint  tenném  föl  szavazásra  a  két,  napi  rendi 
pontunkat.  Az  1956-os  emléktábla  végleges  elhelyezésével  kapcsolatos,  illetve,  a  másik  napirendi  pont  az 
egyebek.  Van-e  valakinek  más  javaslata,  más  napirendi  pontra?  Ha  nincs  akkor  a  kiküldött  meghívónak 
megfelelő napirendi pontot szeretném feltenni javaslatra. Aki egyetért evvel, az kézfenntartással jelezze. 

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
87/2012. (X. 11.) számú

HATÁROZATA
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület
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1) 1956-os emléktábla végleges elhelyezése 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester
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Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester
1) 1956-os emléktábla végleges elhelyezése

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Köszönöm.  Az  első  napirendi  pont  az  1956-os  emléktábla  végleges 
elhelyezésével kapcsolatos döntésünknek a felülvizsgálata. Mindannyian tudjátok, és nem véletlen, hogy ilyen 
sokan itt  vannak,  hogy az  előző  testületi  ülésünkön  hozott  határozat,  milyen  vihart  keltett,  mennyi  embert 
foglalkoztat ez a kérdés. És azért gondoltam, hogy újra elő kell venni ezt a témát, mert nem véletlen ez a reakció. 
Azt kell nekünk itt újra átgondolni, hogy jó döntést hoztunk-e? Megfelelően, körültekintően bíráltuk ezt a témát? 
Én azt gondolom, hogy a nagy rohanásban, amiben benne voltunk, akár azon a napon is, hiszen most sokkal,  
fontosabb témákkal is foglalkozunk úgy, mint a közös polgármesteri hivatalok kialakításával és az egyéb ügyek 
során. Én a saját hibámnak tekintem ezt, és azt gondolom, hogy első sorban én vagyok a felellős azért, hogy ez a 
döntés így megszületett. Én azt gondolom, hogy ez a döntés ebben a formájában, és úgy, ahogy megszületett  
hibás döntésnek tartom. És azt gondolom, hogy ezen változtatni kell. Nem volt megfelelően felmérve, nem volt  
megfelelően  körültekintve,  eljárva.  Tehát  a  testület  nem  járt  el  szerintem  megfelelően  körültekintően. 
Mindannyian tudjuk, hogy ez egy olyan téma, mondjuk a történelemben hatvan év az olyan, mintha tegnap 
történt volna. Élnek emberek, akik ezt megélték innen is onnan is és egy olyan sebet szakítottunk fel, evvel a  
döntéssel, ami nagy vihart kavart és azt értük el vele, hogy a település felzúdult, emberek estek egymásnak. Pro-  
és kontra, vannak érvek, azt gondolom, hogy nem ez a célunk, nem ez a küldetésünk, nem ezért dolgozunk mi  
első sorban. Teljesen homályba, feledésbe merül, hogy mekkora munkát végeztünk, mennyi döntést hoztunk 
meg, mit tettünk ezért a faluért. Egy ilyen eset ezt az egészet el tudja homályosítani. És azért gondolom, hogy ezt  
a döntést felül kell vizsgálni, és az én javaslatom az, hogy ezt a döntést, amit hoztunk határozatot, azt vonjuk 
vissza.  Aztán,  hogyha  a  beterjesztő  úgy gondolja,  hogy ezt  a  kérdést,  még továbbra  is  akarja  vinni,  vagy 
megvalósítani, akkor azokat a köröket, amiket egyértelmű volt, hogy le kell futni, azokat vigye végig, és hogyha 
alátámasztva van, akkor meg kell lépni. Azt hozzáteszem még, hogy tájékoztatásul közlök minden megjelenttel,  
hogy a Parlament előtt van most már a napirendi vitában, a volt kommunista utca nevek, helységnevek, cég 
nevek,  mindennek  a  felülbírálata,  illetve,  a  törvényjavaslat  arra,  hogy  ezeket  meg  kell  szüntetni.  Evvel  a 
kérdéssel nekünk körülbelül egy hónap múlva, valószínű, hogy újra foglalkozni kell, és akkor át kell gondolni 
mindent, mindent mérlegre kell tenni mi az, amit meg lehet tartani, mi az, amiért harcolni kell, mi az, amiért  
érdemes, mi az, amiért nem lehet meg tartani, mert olyanok is lesznek. Fölmerült ez itt már nálunk, az utca 
nevek kapcsán is.  Én azt gondolom, hogy ezt a témát, majd a törvény ránk fogja erőltetni és akkor muszáj lesz 
dönteni. Ettől függetlenül ez az emléktábla kérdés ez egy mellék dolga ennek, mert a törvényjavaslatba mondjuk  
táblákról, emlékművekről nincsen szó. Tudomásunk szerint van olyan törvénymódosító javaslat, ami ezt is bele 
venné, de ez még nem lett elfogadva. Hát alapjában én ezt így ennyiben foglalnám össze, és átadnám a szót a 
képviselőknek először.  Van-e valakinek hozzászólása,  hozzáfűzni valója ehhez, kiegészíteni  valója vagy más 
véleménye?  Parancsolj, Tomi. 

Márkusz Tamás képviselő: Én a múltkori ülésen nem voltam itt, 27.-én, most olvastam el. Tehát én komolyan 
szoktam venni  a  határozatokat,  én  azt  javasolnám,  hogy a  határozatot  ne  vonjuk  vissza.  Függesszük fel  a 
végrehajtását, és kérdezzük meg a lakosságot. Tehát a lakosság döntsön.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Van-e  másik  javaslat?  Valakinek  más  javaslata,  hozzászólása  van-e? 
Parancsolj, Krisztián. 

Bene Krisztián képviselő: Ott kezdeném, hogy a tévinformációt, meg felvetést, ami itt az elmúlt időszakban 
kiment erről a dologról, szeretném az én szemszögemből helyretenni. Először is szeretném kifejezni, hogy nem 
az volt a célom az előterjesztéssel, hogy bárkit is egymásnak ugrasszak, illetve, hogy a falut bármilyen szinten is  
megosszam. Amit a táblával kapcsolatban, szeretnék mondani, az az, hogy én úgy látom, hogy a tábla kérdése  
nem most 2012-ben indult, mert ezt a táblát már egyszer megrongálták. Én úgy tudom, hogy volt olyan képviselő 
is már, aki felvetette, hogy nincs jó helyen. Tehát én úgy gondolom, hogy nem tőlem indult. Bár igaz, hogy a  
testület  elé,  talán  most  került  így először.  Másik  az,  hogy itt  a  tábla  áthelyezésével  nagyon  sokféle  jelzőt  
használtak. Tehát itt volt lerombolástól kezdve minden volt. Mi a határozatban a tábla áthelyezéséről döntöttünk,  
ezért is nem értek egyet 100%-osan azokkal a hangokkal, akik azt mondják, hogy ezzel meggyaláznánk. Én úgy 
gondolom, hogy az áthelyezéséről döntöttünk a táblának, nem pedig a lerombolásáról. A harmadik, amit ezzel 
kapcsolatban szeretnék mondani, az pedig az, kicsit elkanyarodva a tábla dolgától, hogy újra előjöttek azok a 
hangok,  hogy  itt  a  falu  nevének  a  megváltoztatását  is  javasolni  fogom,  meg,  hogy  a  görög  utca  nevek 
megváltoztatását is javasolni fogom. Ezek természetesen hazugságok. Én soha nem terjesztettem elő ilyet, nem is 
volt eszemben, nem is fogok ilyet előterjeszteni. Sőt, hogyha, amit a polgármester úr említett törvényjavaslatot,  
bár egyelőre úgy látom, hogy a település nevét nem fogja érinteni, mert nem arról szól a törvényjavaslat, és a 
görög utca neveket sem fogja érintetni. De ha mégis arra menne, valamilyen módosító indítvány kapcsán, hogy 
ezeket érinti, akkor pontosan azzal az érveléssel fogunk tudni érvelni a településünk neve mellett, amiket ezekkel 
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kapcsolatosan kifejtettem.  Konkrétan azt, hogy itt sem Beloiannisz neve, a településünknek a névadójának a 
neve, sem egyik görög vonatkozású név, ami van a faluban, soha nem ártott a magyar népnek, soha nem volt  
semmilyen  negatív  kontextus.   Tehát  pont  ezzel  fogunk  tudni  érvelni,  ha  erre  sor  kerül.  De  még egyszer  
ismétlem,  hogy  természetesen  ezek  a  vélemények,  amik  arra  utaltak,  hogy  ezek  az  én  számból  esetleg  
elhangzottak ezek nem igazak. Én, ezt most ekkora nyilvánosság előtt kijelentem. Úgyhogy aki ezentúl, ezzel 
kapcsolatban  a  nevemet  kapcsolatban  hozza,  a  saját  maga  hazugságait  fogja  terjeszteni.  Ami  a  táblával  
kapcsolatos véleményeket illeti igen sok helyről kaptam én véleményt. Ezeknek a véleményeknek a nagy része  
elismerem, hogy negatív volt, ugyanakkor a véleményekből elég nehéz volt kihámozni azokat a véleményeket, 
amelyek  érdemi,  és  érdemben  alátámasztott  hozzászólások  voltak.  Ezeknek  az  érveknek  a  legtöbb  része, 
személyeskedő ellenvetések voltak, erről is majd mindjárt néhány szót szólók. De azzal nem akarom pazarolni az 
időt, mert az nem a testületre tartozik. Ami vélemények voltak és félre akarták vinni ezt az egész dolgot, az azok 
a vélemények, amik ebből a kérdésből nemzetiségi kérdést akartak csinálni. Én úgy gondolom, hogy azért nem 
lehet ebből nemzetiségi kérdést csinálni, mert a táblának a felirata nem ehhez kötődik. Tehát a táblának a felirata,  
az egy eszmét, egy ideológiát fejez ki. És olyan nemzetiség, hogy kommunista nemzetiség nincsen, mint ahogy 
fasiszta nemzetiség sincsen, meg nemzeti szocialista nemzetiség sincsen, és ide felsorolhatnám a világunkba 
tartozó jó pár ideológiát. Tehát ez az egyik. A másik dolog, aki személyesen ismer, az tudja, hogy én abszolút  
nem ilyen beállítottságú vagyok, valamint, ha nem ismer és úgy akart volna véleményt  mondani,  és vette a 
fáradtságot  és  megnézte,  hogy  a  testületben  a  döntéseimmel,  hozzászólásaimmal  merre  mentem,  amikor 
valamilyen nemzetiségi vonal itt bekerült a testület elé, akkor az azt láthatta, hogy mindig is pozitívan álltam  
ehhez  a dologhoz. Tehát  ezért  nem tartom szerencsésnek,  hogy ebből nemzetiségi  kérdést  csinálnak.  Ami a 
személyemhez  fűződő  véleményekre  volt,  ha  jól  emlékeztek,  amikor  a  polgármester  úr  visszajött  a  nyári  
szabadságáról, akkor írtak neki egy levelet, egy levél várta innen a faluból, mondhatni a másik oldalról volt. És  
abban leírták, hogy valakit itt a faluban zavartak a görög zene hangos hallgatása, nem tudom pontosan mi volt  
ennek a levélnek a tartalma most már. És ettől erre a válaszig, a polgármester nagyon helyesen elhatárolódott az  
ilyen  gondolkodástól.  Nekem  is  ezt  kell  tennem  azokkal  a  véleményekkel  kapcsolatban,  amelyek  alapján 
próbálták megítélni ezt az egész kérdést, hogy hány éves az ember, honnan jött, milyen a származása, milyen a  
nemzetisége, milyen bőrszíne van, vallásos-e?  Tehát én úgy gondolom, hogy ezeknek a nézeteknek úgy, ahogy 
egyik oldalról,  úgy a másik oldalról  sincsen helye.  Ami a táblával  kapcsolatos,  és azon véleményeket illeti, 
amelyek tényleg megfontolandók voltak, engem is arra vittek el,  hogy tényleg felül  kell  valamilyen szinten 
bírálni  az  előző  döntésünket.  Azok  a  vélemények  volta,  amelyek  a  falu  eredésével,  illetve,  a  település  
névadójával, meg az emlékeivel kapcsolatos vélemények voltak. Ezekkel a véleményekkel teljesen egyetértek. 
Én is azonosulni  fogok ezekkel  a véleményekkel,  mert  ezek a vélemények,  amelyek,  arról  szólnak,  hogy a  
települést  ki,  hogyan  és  mikor  alapították  ezek  nagyon  fajsúlyos  vélemények,  és  ezeket  kötelességünk  is  
figyelembe vennünk. Csak akkor én azt a kérdést tenném föl, hogy hol van ilyen emlékmű a településen? Ami  
azt fejezi ki, valóban azokat a kis embereket említi  meg, akár név szerint, ha ennek utána lehet járni, hogy 
valóban azt jelenti, hogy kik azok az emberek, akik két kezükkel ezeket a házakat felépítették? Mik azok a 
magyar állam részéről, mert azért mondjuk azt, hogy az akkori népköztársaságnak volt köze hozzá, hogy ez a 
település megépült. Mondom ezt akkor is, hogyha az akkori vezetés történetesen egy kommunista ideológiai 
állam  vezetés  volt.  De  úgy  gondolom,  hogy  teljesen  mindegy  milyen  államvezetés  volt,  hogyha  azok  az  
emberek, akik ide jöttek, nem önszántukból jöttek ide, segítettek, teljesen mindegy, hogy milyen államvezetés 
volt.  Én  azt  mondom,  hogyha  belemegyünk  abba  a  kérdésbe,  hogy tényleg  a  település  alapítóira  akarunk 
emlékezni, hogy s miként kell emlékezni, akkor én hiányolom az ehhez kapcsolódó emlékművet például. Amit 
még itt meg szeretnék jegyezni ezzel kapcsolatban, ami nagyon furcsa volt nekem itt a véleményezések során, az  
az, hogy rengeteg olyan helyről jött vélemény ezzel kapcsolatba, akit én amióta ide kijárok mind a görög, mind a 
magyar nemzeti ünnepekre, mert mikor tehetem, ott vagyok mind a kettőn, soha az életben nem láttam. Tehát  
olyan emberek alkotnak véleményt, ez is ugyanolyan vélemény, mint amit bármelyik falubeli mondd, csak ez 
megdöbbentő volt, hogy hirtelen ezzel a táblával kapcsolatban nagyon sok ember tűnt fel itt a településen, aki  
eddig nem volt aktív. Ez számomra tényleg egy meglepetés volt, hogy úgy mondjam. És ha már bele megyünk  
abba a dologba, hogy melyik tábla miről, kiről és mikről emlékezik, azt a kérdés is feltenném, biztos, hogy tud rá 
valaki  itt  válaszolni,  hogy  hogyan  lehet  az  például,  hogy  nincs  az  1821-es  görög  szabadságharcnak  sem 
emléktáblája? Ez eddig nem volt fölvetve, vagy nincs rá igény? Fölvetem ezt a kérdést is. Valamint azt a kérdést 
is, hogy én úgy tudom, vagy amit én itt ebben látok, hogy például az október 28.-ai nemzeti ünnepnek sincsen 
táblája, semmilyen emléktáblája nincsen. Most úgy tudom, hogy a beloianniszi emlékművet koszorúzzuk meg 
talán október 28.-án.  Most  én nem akarom, hogy az  legyen,  hogy én meg akarom mondani,  hogy a görög 
nemzetiség  milyen  táblával  kire  és  mire  emlékezzen  meg.  Csak  arra  akarok  rávilágítani,  hogy ugye  sokan 
kiállnak  emellett  a  szovjet  tábla  mellett,  viszont  ez  a  sok  ember,  aki  itt  véleményt  alkotott,  elmaradt  egy 
véleménnyel, hogy ilyen tábla például miért nincsen? Miért nincs a településen olyan tábla, ami tényleg a görög 
nemzeti  ünnepeket  jelképezné?  Ezt  nem tudom.  Majd  várok  választ  esetleg  valakitől  erre.  Ami  a  konkrét  
javaslatomat illeti, amivel készültem a mai napra, én úgy gondolom, hogy egyetértek a polgármester úrral abban, 
hogy ezt az elmúlt ülésen hozott határozatot így nem biztos, hogy szerencsés végrehajtani. Viszont én egy olyan 
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kompromisszumos megoldást  hoztam,  hogy az  eredeti  előterjesztésből  hagyjuk  meg azt,  hogy ezt  a  szovjet 
emlékművet áthelyezzük a Múzeumba. A Tomi javaslatával egyetértek, hogy ezt el kell halasztani, vagy ennek a 
határidejét valamennyire kitolni. Viszont én fölvetném most azt a témát,  hogy gondolkozzunk el azon, hogy 
milyen emlékmű lenne az, amire minden településbeli, mindenféle ideológiai és politikai nézet nélkül tekintene? 
És gondolkozzunk el azon, hogy nem kéne-e egy ilyen emlékművet állítani inkább, ami valóban a faluról és a  
település alapítóiról szól? Ennek a mikéntjét vagy a hogyanját egyelőre én nem tudom. Nyilvánvaló, hogy itt sok 
szervezetnek illetve, embernek kellene ezzel kapcsolatban tanácskoznia, összeülnie. De én azt mondom, hogy 
akkor gondolkozzunk el egy ilyenen. Hogy az az emlékfal, ami ott van, akkor valóban a két nemzetiséget, ha 
már sokan nemzetiségi  kérdést  akartak csinálni,  valóban  a  két  nemzetiségnek a nemzeti  ünnepeiről  szóljon 
esetleg.  És ide fel lehetne tenni természetesen. De ha nincs rá igény, akkor nem. De, ide föl lehetne tenni egy  
1821-es szabadságharcról megemlékező emléktáblát vagy akármilyen emlékművet, az október 28.-ai nemzeti  
ünnepről  is.  Tehát  én  egy ilyen  fajta  javaslattal  készületem.  Illetve  azzal  is  készültem,  hogyha  semmilyen 
kompromisszumos megoldást nem tudunk találni, és azt mondjuk, hogy mindenképpen így marad minden, ahogy 
most van, akkor vizsgáljuk felül a tavalyi döntésünket is az 1956-os tábla állításával kapcsolatban. Mert én úgy  
veszem észre,  hogy azoknak az  embereknek a többsége,  aki  emellett  az emlékmű mellett  kiáll,  azoknak az 
embereknek  a  többségével  visszatetszést  kelt  az  1956-os  tábla  is,  én  azt  gondolom.  Tehát  a  személyes  
véleményekből nekem ez jött le. Ennyi lenne egyelőre a véleményem.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor van egy olyan javaslat, hogy? 

Bene  Krisztián  képviselő: A javaslatom  az,  hogy  egyetértek  a  Tomival,  azzal,  hogy  függesszük  fel  az 
emlékműnek az  eltávolításának  a  végrehajtását.  És  akkor  gondolkozzunk el  azon,  egyeztetve  nyilvánvalóan 
minden érintettel, hogy mi a célunk azzal a fallal, tehát azzal az emlékfallal igazából? 

Galanisz László Vaszilisz alpolgármester: Én először is a Tominak a hozzászólásához szeretnék reagálni.  Én 
nem értek azzal egyet, hogy a falu lakossága szavazzon. Meg mondom miért. Lehet, hogy demokrácia van, de  
nem értek azzal egyet, hogy te itt laksz 10 éve, és neked ugyanolyan szavazati jogod legyen, mint egy hetven 
éves idős embernek, aki ezt a falut felépítette. Lehet, hogy nincs igazam, elismerem, de én akkor se fogadom ezt  
el. Én sokkal többre tartom, mondjuk a Galanisz Niko bácsinak a szavazatát, mint a tiedet, vagy mint mondjuk 
egy  olyan  magyar  emberét,  aki  három  hete  költözött  be  a  faluba.  Ha  nincs  igazam,  elismerem.  A másik, 
szerintem most nem azért  jöttünk ide szavazni,  hogy megszavazzuk, hogy hány emlékmű táblát  kellene ide 
felállítani. Ha elolvastad, itt írja, hogy emléktábla. Tudod, hogy mit jelent az, hogy emléktábla? 

Bene Krisztián képviselő: Valamilyen eseményre való megemlékezést.

Galanisz  László  Vaszilisz  alpolgármester: Igen.  Magyarországon  kommunizmus  volt,  ha  tetszik,  ha  nem. 
Akárhogy hívjuk, de az volt. Valakiben pozitív emléket kelt, valakiben negatívot. Ez az egész rendszer ez egy  
emlék volt. Nekem emlék volt, én nem fogom elfogadni, hogy azt a táblát levegyék, nem is akarom elfogadni.  
Mint ahogy azt sem fogom elfogadni, hogy megszüntessék Nikosz Beloiannisznak a nevét, mert azon olyan 
lenne, mintha elvennék a gyermekkoromat,  érted?  A Jobbikosokat meg arra szeretném megkérni,  hogy nem 
szeretném még egyszer meg hallani, hogy valaki kommunistázik. Ez olyan, mintha valaki az én szüleimet szidná 
személyesen.  Mert  hallottam már  tőletek  a kocsmában,  most  nem akarok  neveket  mondani,  hogy szidják a  
kommunistákat,  büdös kommunistázzák  őket.  Ez  olyan mintha,  az  én  nagyszüleimre azt  mondanátok,  hogy 
büdös. Érthetem így is? 

Bene Krisztián képviselő: Ezt sokféleképpen értheted.

Galanisz László Vaszilisz képviselő: Sokféleképpen érthetem. De én nem mondtam, soha sem, hogy büdös 
jobbikosok. De, ha mondtam, vagy hallottátok ezt a számból, akkor szóljatok. Vagy büdös fasiszták. Én senkinek  
sem mondtam, így van? Én nem személyeskedem.

(jelenlévő hallgatóságból bekiabálások)

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ne szóljunk bele! Kértem az elején, hogy...

Galanisz László Vaszilisz alpolgármester: De az elején megmondták, hogy ha valaki fel akar szólalni, akkor 
tegye fel a kezét, mondja el a nevét, meg hogy hol lakik. 
Nos,  én  nem  személyeskedni  akartam  ezzel,  csak  ezen,  nektek  is  el  kell  gondolkozni.  Biztos,  hogy  a  
kommunistáknak is el kell gondolkozni, hogy mit mondanak. Én csak ennyit szerettem volna mondani, hogyha 
még egyszer meghallom, hogy egy Jobbikos...
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Egy pillanat. Én meg azt szeretném kérni, hogy ez az egész vita ne menjen 
el ilyen irányba. Itt konkrétan meg van, hogy most miről beszélünk, ez a téma. Ideológiákat, személyeskedést  
nem kell  ide keverni,  mert  akkor reggelig itt  leszünk. Pro-  és kontra,  lesznek hozzászólások. Tárgyilagosan  
maradjunk a témánál, erről beszéljünk, ezt kell itt most megbeszélnünk. Parancsolj, István.

dr. Horváth István képviselő: Én azt gondolom, hogy meg kellene néznünk, hogy ez a tábla, a jelen törvények 
szerint, jogszerű-e, törvénybe ütközik-e vagy sem. Tehát, hogy vannak-e esetleg rajta olyan tiltott jelképek, amik  
törvénybe ütköznek. Ha nincsenek ilyen önkényuralmi jelképek rajta, ami tiltott, tehát nem működik törvényesen 
ennek a táblának az elhelyezése. És 50 éve ott van, azóta senki nem vetette fel. És hát látjuk, hogy nagyon sok  
embert sért ennek a táblának a levétele, vitákat, indulatokat szít. Tehát van a lakosságnak egy része, akinek  
nagyon fontos ez a tábla. És nyilván nem a kommunista diktatúrát élteti, és annak a rémtetteit, hanem a fasizmus 
feletti győzelmet írja le. És tényleg akik a falut alapították, azok az emberek átélték a II. világháborút, óriási 
veszteséggel. Mindenkinek a családjában előfordul olyan, aki meghalt, vagy rokkant lett. És ők a fasizmus feletti  
győzelmet ünneplik, vagy megemlékeznek, hogy ezért tudnak együtt érezni a szovjetekkel. (taps a hallgatóság 
részéről) Mert nekik nagy részük volt, vagy jelentős szerepük volt a németek legyőzésében. Tehát ez az egyik. A 
másik,  hogy  az  1956-os  tábla  áthelyezése  arra  a  helyre.  Azért  is  teljesen  abszurdumnak  tartom,  mert 
gyakorlatilag  az  ünneplő  tömeg,  a  koszorúzó  tömeg az  a  Lenin  téren  áll.  Tehát  szerintem ez  is  egy nagy 
ellentmondásos dolog. Tehát ez a tábla, a jelenlegi felfordulásban a lehető legjobb helyen van. Az 1956-os tábla  
jelenleg most ideiglenesen itt van a Polgármesteri Hivatalnál. Hogyha lenne lehetőségünk és tudjuk rendezni ezt  
a dísz teret, akkor ott tudunk neki méltó helyet találni. És mindenki, ahogy érzi, ahogy a lelkiismerete diktálja,  
annak megfelelően ott emlékezik meg. Én azt gondolom, hogy ezt nem szabad korlátozni egészen addig, amíg  
ezt a törvény nem tiltja. Most úgy, ahogy a Koszti mondta, az Országgyűlés valóban napirendre vette ennek a  
megtárgyalását.  Ha  esetleg  úgy  döntenek,  hogy  a  20.  századi  fasiszta  illetve,  kommunista  diktatúrákkal  
összehozható emlékműveket el kéne távolítani,  akkor nincs mit  tenni.  Akkor nem rajtunk fog múlni,  hanem 
gyakorlatilag egy törvényen és akkor megoldódik ez a kényes kérdés.  Úgyhogy én az mellett vagyok, hogy 
maradjon a tábla. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Laci te jelentkeztél, megadom a szót.

Prekop László Kosztasz képviselő: Én jelentkeztem, de a Laci  és az István már elmondta,  úgyhogy nincs 
értelme hozzászólni.
 
Galanisz László Vaszilisz alpolgármester: Hogyha az Országgyűlés azt mondja, hogy a falut el kell törölni, 
Beloianniszt én nem fogom engedni.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt mi sem fogjuk engedni. Tehát egyrészt, amit a Krisztián mondott, abból 
azt kell leszűrni, hogy itt nagyon sok emberben tudatosult, hogy itt le lesznek cserélve akkor az utca nevek,  
esetleg a falu neve. Erről szó sem volt, szó sincsen. És ha majd ez a törvény megszületik, akkor nekünk majd 
meg kell néznünk, hogy minden eszközünk van, azért fogunk harcolni, hogy ezek ne változzanak meg. És mi 
mindent meg fogunk tenni. De ezzel majd akkor kell foglalkozni, hogyha napirenden lesz. Várhatóan még idén 
ezzel foglalkozni kell, vagy a jövő év elején, addig lesznek fontosabb kérdéseink is. Egyelőre erről a tábláról van  
szó. Van-e valakinek, a képviselőknek hozzászólni valója? Parancsolj, Erika.

Boka Erika alpolgármester: Megdöbbentő, hogy mit eredményezett ez a határozat. Egyszerűen eszembe sem 
jutott, hogy egy 1945-re visszavezethető emléktábla ekkora felháborodást kelt, hiszen ennek a falunak akkor 
még híre-hamva sem volt, 1945-ben. Egyetértek azzal, hogy elhamarkodott volt a döntés, maga az, hogy azt a 
bizonyos szovjet hadsereget dicsőítő táblát így vegyük fel és a helyére rakjuk ezt a tavaly felavatott 1956-os  
táblát. Annak idején arról volt szó, hogyha meg tudjuk valósítani a pályázatot és lesz, egy olyan emlékhely ahova 
méltó módon elhelyezhetjük ezt  a márványtáblát,  akkor oda kerül  végső helyre.  Megdöbbentem azon, hogy 
mennyi személyeskedést hozott elő ez a probléma. Megdöbbentem azon, hogy két év munkáját, ami mögöttünk 
van ilyen hangok, ilyen felszólítások, ilyen hozzászólások illeték meg. Egy kicsit rosszkedvű voltam attól, hogy 
képesek  voltak  egy-két  kifejezésen  lovagolni  emberek,  és  belelovalni  másokat  is  abba,  hogy lázadjanak  és 
ilyeneket mondjanak. Óhatatlanul eszembe jutott az, amikor a temetőben szerettek volna felállítani, talán 8-10 
évvel ezelőtt egy emlékművet. Egy olyan emlékművet szeretett volna felállítani a Nemzetiségi Önkormányzat, 
akkor még Kisebbségi Önkormányzatnak hívták, meg volt rá a pénz, meg volt rá a lehetőség, a Magyarországon  
elhunyt  görögökre  vonatkozóan.  Én  úgy emlékszem,  hogy mindenkinek  elment  a  füle  mellett,  egyszerűen 
leszavazták, leszavazta a testület is annak idején. Egyszerűen azért támogatom azt, hogy vonjuk vissza ezt a  
döntést, mert ebben a faluban olyan sokáig volt személyeskedés, olyan sokáig voltak felesleges ellentétek, olyan  
sokáig  volt  félrehúzás.  Pontosan  azért  dolgozunk,  hogy nyugodtan  élhessünk  a  faluban  és,  hogy mindenki  
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szabadon tehesse azt, ami a dolga. És én azt gondolom, hogy biztosan lesz olyan időszak, amikor majd lehet 
másképp gondolni erre. Bízom benne, hogy a lehető leghamarabb pályázattal vagy anélkül, hogy megoldjuk, 
hogy méltóképpen elhelyezhessük például az 1956-os emléktáblát. Tehát én a magam részéről azt támogatom, 
hogy egyelőre vonjuk vissza a döntésünket.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, akkor most van-e valakinek még kérdése a képviselők közül? Vagy 
hozzászólni valója? Úgy szoktuk, most azért mondom a jelenlévőknek, mert a 98% most van először testületi  
ülésen, mióta mi itt dolgozunk. Nem tudja, hogy mi hogyan szoktuk csinálni. Ugye azt szoktuk csinálni, hogyha 
lemennek a napirendek, lemennek a döntések, vége van a testületi ülésnek, akkor szoktuk meg engedni, hogy 
hozzászóljanak a lakók, akik ide jöttek. Most azt gondolom, hogy ez egy teljesen rendhagyó eset, teljesen egyedi  
eset. Én azt szeretném kérni, hogyha van valaki, aki nem kapott még választ a kérdéseire, tehát itt azért eléggé 
sokrétűen átbeszéltük ezt a kérdést. Ha olyan kérdése merül föl, amire úgy gondolja,  hogy még nem kapott  
választ, azt tegye föl. Azt szeretném kérni, amit az elején is kértem, hogy aki hozzá akar szólni, az mutatkozzon  
be, mondja el a nevét, a lakcímét, mert jegyzőkönyvbe kerül. Illetve, a többiektől azt kérem, hogy hallgassuk 
meg. És még azt kérem, hogy ismétlésekbe ne bocsátkozzunk. Tehát, ha valamire már megkaptuk a választ, vagy 
megkapták a választ, akkor azt még egyszer ne hozzuk be, és a személyeskedést, az indulatokat most tegyük 
félre.  Racionálisan azokat  az érveket  mondják el,  a  testület  szavazni fog,  de előtte akkor meghallgatnánk a  
jelenlévőket. Ha van valaki, aki hozzá szeretne szólni, esetleg kérdezni, akkor ezeknek a figyelembevételével. 
Van-e olyan kérdés, amire nem kaptak választ? 

Szirosz Szultána, 2455 Beloiannisz, Szarafisz utca 35. szám alatti lakos: Én válaszolni akarok, nem kérdést 
feltenni, a Krisztiánnak. Ez egy párt semleges tábla. Nem a kommunistákról, nem a jobb oldaliakról szól, ez egy 
párt  semleges  tábla.  Tehát  ha  elolvasod,  a  hős  szovjet  katonákról  szól.  És  ez,  biztos,  hogy  nektek  van 
ellenérzésetek, mert csináltak biztos nagyon rossz dolgokat, volt, aki megerőszakolt embereket, de ma is tele van 
a börtön ilyenekkel. Nem parancsara csinálták. Nagyon jól  fogalmazták meg az akkoriak, pedig nem tudtak 
olyan jól magyarul, hogy a:  „Hős szovjet katonák”. A hősben nem veszik bele azt, aki valami rosszat csinált. És  
1945-ben nem voltak itt a hőseink az biztos. De nem azért kellett táblát fölrakni, mert itt voltak. Amikor ide  
érkeztek, hálásak voltak, hogy felszabadították Magyarországot is.  És lehet,  hogy te nem ismered el  ezt,  de  
nekem személyes problémám senkivel sincsen. Tehát ez a kérdés volt jogos nálunk. A másik meg, lehet, hogy  
tényleg hiányoznak táblák, mert a temetőben nem sikerült elintézni, de attól nem kell sorba állítani a döntéseket, 
mert nincs egy másik tábla. Nem beszélve arról, hogy te mondod, hogy miért nincsenek a nemzeti ünnepeikről a 
görögöknek itt táblája, mert nem itt történetek az események. Tehát te ott fogsz állítani táblát, mi megtartjuk, de  
Beloiannisznál koszorúzunk, mert nem tehetünk ide egy táblát, hogy itt  történtek meg az események. A hős 
szovjetek itt is felszabadítottak. És lehet szeretni a fasizmust, de nem ti győztetek, akkor ezt mondom. És a  
legtöbb embernek, még Ausztriában is van táblája, a hős szovjet katonákról. És én ezt most párt semlegesen  
mondom. Semmi köze nincsen 1956-hoz, semmi köze nincsen a kommunistákhoz, a hős szovjet katonákról van 
szó, a II. világháború végéről van szó. És te csak azt mondtad, hogy ez egy eszmény. Tényleg egy eszmény.  
Tudod  milyen  eszmény?  Az  emberiség  és  az  emberség  eszménye.  És  igaza  van  az  Istvánnak,  hogy 
megszenvedték az egészet, és nem az önös érdekükre gondoltak, hanem azokra a katonákra, akik elestek, holott  
ők is ilyen nyomorultan éltek akkor. És Magyarországnak nagyon sok mindent köszöntünk. Lehet, hogy tábla 
nincsen. És ha neked ez a hős tett, hogy ezt leveszitek, hát akkor legyen, de nem fogjátok elérni. Elindult a  
kommunistázás, de ennek semmi köze nincsen a kommunizmushoz. Én baloldali vagyok, az én apukám nagy 
kommunista volt és én becsülöm, mert tiszta volt. Az egész baloldallal nem értek egyet, de nem lehet őket sem 
becsmérelni. Ezt nektek mondom. Az 1956-os táblánál, lehet, hogy én nem fogok koszorúzni, de demokrácia 
van, és hagyom nektek, hogy koszorúzzatok. Akkor nektek ugyanúgy hagyni kell nekünk, hogy ez a tábla meg 
legyen. És a másik, hogy ha törvény lesz. Akkor előre megyünk a dolgoknak, a szekeret fogjuk a lovak elé?  
Tehát én ezt nem tartom jogosnak, hogy egyszer lesz egy törvény. Még nem tudjuk a törvényt. És én ezzel nem 
becsmérelem az előző munkátokat, elismerem az előző munkátokat, de az nem teszi jóvá ezt a döntést, mert jól  
csináltátok. Az is hibás, aki ennél a döntésnél segített.  Mert én becsülöm a munkátokat, amit elértetek, de a  
kritikát is el kell fogadni. Mert nekem nincsen semmi bajom veled, csak gondold át azt, amit kérsz. És azért mert  
nincs olyan tábla, akkor vegyük le ezt? Hát a magyar eseményekről sincsen itt körbe tábla, akkor vegyük le az 
1956-osat.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönjük a hozzászólásodat. Azért vagyunk itt, mert úgy gondoljuk, hogy 
valamit hibáztunk. Azt gondolom, hogy ez nagy dolog, eddig nem volt jellemző, hogy a testület belátta volna, ha 
hibázott.  Azért  van  itt  még egyszer  ez  a  testület,  azért  van  ez  az  ülés,  mert  többen  úgy gondoljuk,  hogy 
hibáztunk. Még mindig jobb a hibát kijavítani, mint a fejünket a homokba dugva elbújni.

Szirosz Szultána, 2455 Beloiannisz, Szarafisz utca 35. szám alatti lakos: Ezzel nincsen semmi gond. Csak 
feltettem egy kérdést közben, mert én is megdöbbentem ezen a szavazaton. Én bíztam bennetek. És nem azt 
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várom, hogy szeressétek a kommunista pártot de, hogy lojálisan döntsetek, azt elvárom. És a nemzetiségi kérdés, 
az abból áll, hogy az ő nagyságukat jelképezi, két szimbóluma van. Az ő nagyságuk, hogy túl tudtak lépni azon,  
hogy milyen nyomoruk volt és milyen nyomoruk van és bele gondoltak a másikba. És ez nekünk már nem megy. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Van-e valakinek még kérdése?

Dongó Péter, Paparigász utca 65. szám alatti lakos: Én csak példát szeretnék mondani, hogy létezik szovjet 
emlékmű, még pedig Pesten, a Szabadság téren. A Jobbikon kívül az sem bánt senkit.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Arra nemzetközi egyezmények vannak, az azért van ott.

Dongó Péter, Paparigász utca 65. szám alatti lakos: Még egy mondatot szeretnék. A javaslat szerint, egy nem 
létező múzeumba tegyük. Ugyebár ez a múzeum nem létezik, tehát ez felháborító. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem múzeumról volt szó. 

Dulasz Takisz, Szarafisz u. 49. szám alatti lakos: Én egy kicsit másfelől közelíteném meg. Tulajdonképpen 
szóba került, le kell venni, nem kell levenni, de azért próbáltunk úgy gondolkozni, hogy ez a történelem része.  
Most miért mondom ezt?  A törökök 150 évig voltak itt Magyarországon, kaptak egy emlékművet, de menjetek  
kifele.  A Habsburgokkal  három évszázadig,  250 év  után  kiegyeztek  a magyarok.  Tehát  az  azt  jelenti,  hogy 
valamire még is csak akarnak jutni. Itt voltak az oroszok 45 évig. Jó, ezek közeli élmények. Valakit bánt, valakit  
nem bánt, de ez is a történelem része. Miért kell levenni a táblát? Nem kell levenni, ez is a történelem része.  
Ahogy az előttem szólók is mondták, vannak olyan típusú emberek, akiknek jó emlékük van, főleg ebben a 
faluban. Ez, hogyha lekerülne innen, milyen viszályok lennének? Tehát, szerintem nem kell levenni ezt a táblát. 
Az oroszoktól kapunk olajat, kapunk gázt. Ezek ilyen kis, apró dolgok, de vannak olyan emberek, akiknek ez az 
életük. Most képzeljétek el, azt, hogy azt mondják az oroszok, hogy levettétek a táblánkat, nem kaptok olajat. 
Figyelj, ha leveszik ezt, leveszik máshol is. Szóval egymás mellett élünk. Az 1956-osnak is raktunk egy táblát. 
Kint bánt ez? Itt a falunak a többségét szerintem nem bántja ez a tábla.

Gadácsi László, Ilektra u. 30. szám alatti lakos: Azzal kezdeném először is, hogy engem nem zavar, hogy ott 
van az a tábla, ez tény. Szeretném tisztázni azokat a dolgokat is, hogy most mindenki rá ment arra, hogy magyar-
görög. Ennek a táblának semmi köze nincsen Görögországhoz és a görögökhöz. A pontos szövege a táblának: 
,,Dicsőség és hála,  a felszabadító Vörös Hadseregnek.” A nagyapám is partizán volt,  és kommunista,  ezt  is 
szeretném tisztázni. És felmerültek itt  olyan hangok, hogy lenézik azokat az embereket sokan, akik,  esetleg 
magyarok, vagy éppen nem itt élnek ötven éve. Én születésem óta itt élek, édesanyám is, nagyapám meg ugyebár  
Görögországból  jött  ide.  Tehát  nekem  ugyanolyan  jogom  van  véleményt  nyilvánítani,  mint  bárki  másnak, 
ugyanannyit ér a szavazatom, mint bárki másé. Tehát én ezt az egész dolgot azért nem értem, hogy miért ment el  
pártpolitikai irányba? Miért az van, hogy ti? Mert egyfolytában a Krisztiánnak van mondva, hogy Jobbik. Hogy 
miért ment el egyből ebbe az irányba, hogy náci, fasiszta vagy akármi? Én nem kommunistáztam szerintem, 
senkit.  Ebben  a  helyzetben  nekem  egyedül  a  személyeskedéssel  van  bajom.  Mindenkinek  meg  lehet  a  
véleménye,  de  szerintem ezt  elő  lehet  adni  kulturáltan  is  és  megbeszélni  normálisan.  Nem úgy,  mint  egy 
kocsmában, hogy szidunk mindenkit, mindenki rossz. Ennek úgy sincs vége, soha nem értjük meg egymást,  
hogy ki mit akar, mert mindenki mondani fogja a magáét.

Kocsis  Istvánné,  Rákóczi  utca  6.  szám alatti  lakos: El  szeretném mondani,  hogy ez  az  egész  botrány a 
facebook-ról indult meg. Mi nem is tudtuk, hogy a képviselők hogyan döntöttek, ez a facebook-ról indult ki.  Na, 
most, ott aztán volt kommunista ember, volt minden. És azt szeretném mondani, hogy itt ülnek azok az emberek,  
akiknek a  szülei,  a  nagyszülei  ezért  a  faluért  harcoltak.  Itt  dolgoztak.  Meg lehet  nézni,  hogy kik  azok az  
emberek, akik már sajnos nincsenek itt,  de éjjel-nappal dolgoztak azért,  hogy ez a kis falu létrejöjjön. Volt 
nagyon jó gazdaságunk, azt is a politika vitte el. De az biztos, hogy nekünk még együtt élni kell. Vannak olyan  
dolgok itt,  amiket meg kellene oldani. Ott van az étkeztetés, ott a temető, a járda, ezeken kellene dolgozni.  
Azelőtt is volt társadalmi munka. Össze kéne fogni végre és nem szétszóródni annyira, ahányan vagyunk. Meg 
lehet nézni, hogy hány fele osztódik még a falunk. Besnyő, Iváncsa miért lett jobb, mikor Beloiannisz volt a 
legjobb?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Egy mondatba azért had reagáljak, hogy miért lett jobb Besnyő és Iváncsa? 
Arról pont nem ez a testület tehet. Meg vannak a felelősök, akik tönkretették ezt a falut. Én azt gondolom, hogy 
ez a testület a mocsárból indította el ezt a falut, és visszahozta. Igen is, sokkal jobb hírünk van már kívülről, mint  
sokan azt belülről látják. Majd lesz társadalmi munka is. Volt is társadalmi munka, de 12 ember jött el rá. Ahhoz,  
hogy ez jobb legyen, közösen kell akarnia mindenkinek, hogy jobb legyen. De az, hogy ide jutott a falu, meg  
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hogy, hol vagyunk, az pont nem a mi kompetenciánk. Azért mondom, hogy mi nagyon jó irányba vittük el. Az,  
hogy ez a helyzet kialakult, ez mindenkinek rossz. Tehát ez rossz nekünk, rossza a lakóknak, ez mindenkinek 
rossz. Azért vagyunk itt, hogy ezt rakjuk rendbe és tudjunk tovább foglalkozni a dolgokkal, amikkel kell, amikre 
minket megválasztottak.

Bene Krisztián képviselő: Néhány szóval szeretnék reagálni, itt egy pár felvetésre.  Az egyik az az, hogyha  
figyelte,  hogy  az  előterjesztésem  az  pont  arról  szólt,  hogy  azoknak  az  embereknek  kellene  bármilyen 
emlékművet állítani és azoknak az embereknek kéne megköszönni, hogy ma is itt lehetünk, akik a települést  
valóban megalapították, azoknak a kisembereknek, akiket maga mondott. Ez az egyik. A másik az, visszatérve az 
emlékmű feliratára, az emlékmű felirata nem azt tartalmazza, hogy a II. világháborúban elesett szovjet és magyar 
katonák  emlékére.  Ha  ezt  tartalmazná,  akkor  az  ízléstelenség  lett  volna,  hogy ha  bárki  meg  akarta  volna  
bolygatni. Az emlékmű nem ezt tartalmazza. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Van-e valami olyan, ami esetleg nem hangzott el?

Kovács József, Szeptember u. 14. szám alatti lakos: Hát uraim, hölgyeim, én megmondom őszintén először 
ilyen napra virradt a testület,  hogy a falu ég. Nem szabad ilyenekkel foglalkozni. A múltat tisztelni kell. És 
nagyon örülök, azoknak a tagoknak, akik eddig hozzászóltak hárman. Ez a falu ez nyilván a háború után épült. 
Most ne emlegessük itt az 1948-at vagy akármit. Tisztelni kell a múltat, legyen az 1848 vagy 1956, és nagyon 
kérlek benneteket, ez a háború után épült ez a falu, 48-nak nincs ilyen szempontból köze. Hát ne felejtsük el a 
múltat. A múlt az nagyon fontos dolog.

Kiatipisz Jannisz, Murgána utca. 33. szám alatti lakos: Én csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon fel 
vagyok háborodva, ezen az előterjesztésen. Meg mondom, hogy miért.  Én jártam Németországban,  Nyugat-
Németországban még akkor. És München-ben egy ekkora táblával dicsőítik a szovjet katonának. Itt meg, akik 
fölszabadítottak, kenyeret adtak nekünk el akarják tenni ezt a táblát. Szóval én szégyellem magam. Köszönöm 
szépen.

Csák József, Murgána u. 3. szám alatti lakos: A legelső gyűlésen, ahol te Krisztián nem voltál megválasztva, 
ötödikként kerültél ide, mert lemondtak. Mi volt az első hozzászólásod? Zalka Máté közt megszüntetni, meg a  
Lenin teret. Az egyik az legyen Wass Albert, a másik meg talán Horthy. (nevetés) Ez volt az első hozzászólásod, 
az Erikával azért nem értek egyet, mert nálam 78 aláírás van, de az akkori testület nem engedélyezte.

Kész József, Paparigász utca 13. szám alatti lakos: Csak a szovjet emlékművel kapcsolatban, egy mondatot 
szeretnék. A magyar katonáknak a Don-kanyarban vannak emlékműveik. Mit szólnának ahhoz, hogy ha ott is 
fognánk és levennénk ezeket az emlékműveket, gondoljunk csak bele? És elvileg mi támadtuk meg Szovjetuniót, 
nem ők minket, ők csak visszaütöttek.

Márku Tomasz, Gavrilidisz u. 18. szám alatti lakos: Ez a tábla azoknak a hősöknek az emlékére van, akik a II. 
világháborúban meghaltak. Nem azoknak, akik 1956-ban bevonultak, ez a tábla ez a történelem, és ezt nem 
szabad bántani. Az illetékesek szégyelljék magukat, hogy volt a vértanúk emlékművénél a megemlékezés és  
egyetlen egy ember gyújtott ott mécsest.

Prekop László Kosztasz képviselő: Na-na, ez így nem igaz, ott voltam én is és nagyjából az az öt ember, aki  
minden egyes megemlékezésen kint szokott lenni.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Jó,  azt  gondolom,  hogy  mindenki  nagyjából  elmondta  a  véleményét, 
minden oldalról meghallgattuk a kritikát. Ami jogos azt elfogadjuk, ami jogtalan azt is meghallgattuk. Én azt 
gondolom,  hogy most  eljött  az  idő arra,  hogy döntsünk.  Egy valamit  kérek,  bármilyen  döntés  születik,  azt 
fogadjuk el. Annak megfelelően megyünk tovább. Ez a döntés a testületnek a hatásköre, neki kell meghozni.  
Három javaslat volt. A Krisztián javaslata az volt, hogy egyelőre függesszük föl a határozatunkat, ami arról szól,  
hogy szedjük le onnan azt a táblát, és tegyük át az 1956-osat oda. Illetve, vizsgáljuk meg, hogy milyen táblákat  
lehetne esetleg fölrakni, hogy megfelelő legyen mindenkinek. Ez az egyik javaslat. A másik javaslat a Márkusz 
Tamásé  volt,  aki  azt  javasolta,  hogy függesszük fel  a  határozatnak  a  végrehajtását  és  járjuk körbe,  ha  kell 
közvélemény kutatással  kérdezzük meg az embereket is,  a többség dönt, ennek alapján járjunk el. És az én  
javaslatom az volt, hogy most helyezzük hatályon kívül a határozatunkat. Itt van az ünnep, október 23.-a, két hét  
múlva. Hagyjuk, hogy a kedélyek lecsillapodjanak, ünnepeljük meg méltó módon az ünnepet, és van rá idő, hogy 
megvizsgáljuk, hogy mit kell tennünk ez ügyben. Aki továbbra is azt akarja, hogy az a tábla lekerüljön, tegye  
meg a megfelelő lépéseket. Ha kell, szerezze be hozzá a hatástanulmányokat. Tehát, magyarán vizsgáljuk meg  
ezt  a  kérdést,  és térjünk rá vissza akkor,  hogy ha megfelelően,  körültekintően körbe jártuk és  mindenkinek 
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véleményét, aki ez a téma érint meg érdekel, kérjük ki. És ez a három javaslat van. És fordítva tenném fel. Tehát  
az utolsó javaslat a Krisztiáné volt. Fenntartod-e a javaslatod? 

Bene Krisztián képviselő: Igen.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Akkor  kérem,  hogy  aki  Bene  Krisztián  javaslatával  egyetért,  az 
kézfeltartással szavazzon.

A  Ké pv i se lő - t e s tü l e t  1  i g e n ,  3  ne m  é s  2  t a r tó zk odás  
s zav aza t ta l  a  jav as la to t  e lu ta s í t o t t a .

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Márkusz  Tamás  képviselő  javaslata,  hogy  függesszük  fel  a  határozat 
végrehajtását  és  kérdezzük  ki  a  közvéleményt  és  annak  megfelelően  cselekedjünk.  Aki  ezzel  egyetért,  az  
kézfeltartással szavazzon.

A  Ké pv i se lő - t e s tü l e t  2  i g e n ,  4  ne m  é s  0  t a r tó zk odás  
s zav aza t ta l  a  jav as la to t  e lu ta s í t o t t a .

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  És  az  én  javaslatom,  hogy helyezzük  hatályon  kívül  a  határozatot  és 
megfelelő módon körüljárva, intézzük ezt a kérdést. Tehát jelen pillanatban ezt a kérdést napoljuk el. Én ezt  
javaslom. Aki evvel egyetért, az kézfenntartással szavazzon. 

A  Ké pv i se lő - t e s tü l e t  4  i g e n ,  1  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
88/2012. (X. 11.) számú

HATÁROZATA
a 84/2012. (IX.26.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 84/2012. (IX.26.) számú testületi határozatát 
hatályon kívül helyezi.

2. A  testület  az  1956-os  emléktábla  és  a  Szovjet  Hadsereg  részére  állított  emléktábla  végleges  
elhelyezésével kapcsolatban nem hoz döntést.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ez a határozat akkor, hogy most ott marad a helyén. Akkor tartsunk egy pár 
perces szünetet.

Papalexisz Kosztasz polgármester 19 óra 05 perckor szünetet rendel el,  a képviselő-testület  19 óra 15 
perckorkor folytatja a tanácskozást változatlan összetételben és létszámmal.

2) Egyebek

I) Október 23-i nemzeti ünnep

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor folytatjuk a testületi ülés az egyebek napirendi ponttal. Azon belül  
az első téma, az október 23.-i ünnepnek a megtartása. Október 23.-a keddi napra esik, és ott van egy négy napos  
hétvége, azt megelőzően. Tehát 19.-e péntek. És az igazgatónővel azt beszéltük, hogy ott van egy négy napos 
hétvége, elutazik sok gyerek. Tehát ő azt javasolta, hogy 19.-én pénteken tartsuk meg, az ünnepséget. Tavaly is  
egyébként így volt, akkor is pénteki nap tartottuk meg, csak ott nem volt ennyi szünet, mert ott nem így esett ki. 
Most, a kérdés az, hogy véleményetek szerint jó-e az úgy? Én azt gondolom, hogy a péntek jöhet szóba, vagy a  
szombat. De akár még a napja is szóba jöhet, csak akkor még itt van mindenki, pénteki nap, délután 5 órakor, 
mint tavaly, én azt gondoltam, hogy akkor legyen. Van-e más javaslat? Ha nincs, akkor egyetért mindenki evvel,  
hogy így legyen? Akkor pénteken, 19.-én fogjuk megtartani. Most arra oda fogunk figyelni, hogy amikor az  
augusztus 20.-ai ünnepség volt, akkor 18.-án tartottuk, akkor kint is volt minden zászló, de maga a napján 20.-án 
nem voltak kint a zászlók. Most azt fogjuk csinálni, hogy pénteken föl fogjuk húzni a zászlókat, és ez kint is lesz 
egészen a négy napos ünnep alatt. Tehát ne sértsen meg senkit. Meg legyen is kint. Reméljük, hétvégén nem  
fogják leszaggatni. Úgyhogy 23.-áig kint lesz, és 24.-én szerdán le fogjuk venni a zászlókat. Akkor ez a javaslat  
van, hogy október 19.-én délután lesz. A pontos időpontot majd egyeztetem az igazgatónővel, hogy olyan időbe  
rakjuk, hogy a dolgozó emberek hazaérjenek, 5 vagy 6 óra magasságában lesz ez.
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Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: A hivatalos önkormányzati megemlékezés. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Így van, és az iskolai is. Akkor október 19.-én pénteken, délután tartjuk. 
Aki egyetért ezzel, 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
89/2012. (X. 11.) számú

HATÁROZATA
az 1956-os Forradalom és Szabadságharc nemzeti ünnepi önkormányzati megemlékezéséről

Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  az  1956-os  Forradalom  és 
Szabadságharc ünnepi megemlékezését 2012. október 19-én, pénteken délután rendezi meg.

Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Boka Erika alpolgármester: Én javaslom, hogy pénteken az ünnepély alatt legyenek kint. És 23.-án biztosan 
meg tudjuk oldani, hogy reggel kitegye valaki és esete beszedje. Nem csak amiatt, hogy meg lesz-e. Hanem, 
akkor, ha már 23-án van az ünnep, akkor legyen kint 23.-án a zászló, hogy az egyértelműen arról szóljon, hogy 
23.-án van. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jól van. Szerintem azt meg tudjuk oldani, hogy kirakjuk akkor. Mert ez 
ügyben is kritika ért minket, augusztus 20.-val kapcsolatban, hogy nem raktuk ki a zászlókat. Jó, erre nem kell 
határozat. Az időpontra viszont hoztunk.

II. Székek beszerzése, bérlése 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Másik  problémánk  van,  ami  jelentkezett  és  szintén  kapcsolódik  az 
ünnepséghez, hogy összesen 41 szék van a művelődési házban. Tehát elkoptak, eltörtek, eltűntek a székek. Tehát 
nagyon kevés székünk van. És ha itt abból indulunk ki, hogy tavaly is milyen sokan voltak a 23.-ai ünnepségen, 
és rákövetkező héten november 3.-án a görög nemzeti ünnep lesz, ahol megint csak nagyon sokan szoktunk 
lenni, és ezzel a 40 székkel nem nagyon fogunk tudni mit kezdeni. Tehát hosszú távon ezt a problémát meg kell 
oldani. Most két lehetőség van. Az egyik, hogy lehet bérelni is székeket adott eseményre. A másik meg, hogy 
lehet  vásárolni  is  székeket.  A probléma a vásárlással  az,  hogy most  van 40 székünk,  vagy pont  ugyanilyet  
veszünk, ha találunk valahol, vagy teljesen eltérő lesz, az viszont már nem valami szép. Arról nem beszélve,  
hogy ezek  a  székek  bizonyították,  hogy hosszú  távon ezek  alkalmatlanok.  Tehát  akkor  vegyünk még ilyen 
rosszat? Tehát igazából meg kell oldani ezt a kérdést. Azt fogjuk csinálni, hogy a héten a Zsolttal meg fogjuk 
nézni, árajánlatokat kérünk. Meg, megnézzük, hogy rendezvényekre mennyibe kerül a bérlés. Mert lehet, hogy 
kapunk egy olyan ajánlatot, hogy kevesebb pénzből tudunk bérelni székeket, mint vásárolni. Tehát meg fogjuk 
nézni, hogy melyik a gazdaságosabb meg milyen lehetőségek vannak egyáltalán. Csak azért szóltam nektek, 
hogy tudjatok róla egyáltalán. Én azt gondolom, hogy ebben most nem kell döntést hozunk, hanem mi ezt meg  
fogjuk nézni, és kör e-mailben fogunk benneteket tájékoztatni és abban majd a véleményeket vissza lehet jelezni. 

dr. Horváth István képviselő: De ilyen székek, mindenhol lehet kapni. Tehát 4.000 Ft, körül van szinte minden 
nagyáruházban. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: És ugyanilyen a színük is? 

dr. Horváth István képviselő: Van ugyanilyen is, van bordóban.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jól van, megfogjuk nézni. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Tehát azt is figyelemben kell vennünk, hogy ezeket a székeket összeszedik, 
meg használva van. Tehát ha vásárolva is lesz, akkor azt is figyelembe kell venni, hogy ezeket össze kell rakni,  
és kis helyen elférjen, ugye a színpadon. 
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen, meg fogjuk nézni, hogy mennyibe kerül ennek a pótlása, lesz egy 
összeg. És kérünk ajánlatot a bérlésre is. Mert a bérlésnél az a jó, hogy ez a mennyiség, ami meg van nekünk, ez 
a 40-50 szék, kisebb rendezvényeknél elég. De a nagyobb ünnepségekre lehet, hogy gazdaságosabb, ha bérlünk. 
Megnézzük. Lehet, hogy olyan lesz a bérlés, hogy nem is lehet ebbe gondolkozni. Ezt körbe fogjuk járni. De a 
lényeg az,  hogy most  foglalkozni  kell  vele.  Én beszéltem az igazgatónővel,  ezt  a  két  ünnepet valószínűleg  
megoldjuk, hogy át fogunk hozni egy másik iskolából a székeket, amennyi van, és akkor ezzel megpróbáljuk 
áthidalni. De hosszútávon erre kell találni megoldást, mert ez egy olyan probléma, amivel foglalkozni kell. A 
következő  téma,  amiről  szeretnék  beszélni  az  egy  pályázat.  Biztos  emlékeztek  rá,  beszéltünk  már  róla,  a  
játszótéri pályázatról. Ez a falu megújító pályázat. Van három rész, amire lehet pályázni. És ezzel kapcsolatban 
megkeresett  engem a  Pyrgos  egyesület.  Van  egy  olyan  pályázati  lehetőség,  amire  ők,  mint  civil  szervezet 
indulhatnak,  és  ha  ők  indulnak,  akkor  bruttó  100%-os  támogatottságú  a  pályázat.  Egyébként  ugyanaz  a 
konstrukció, mint nekünk a játszótéri. Ez egy másik ágára, és a művelődési háznak a felújítására pályáznánk.  
Elsősorban az elektromos rendszert tennénk rendbe, a beépített hangosítást. Mert ez a probléma is állandóan 
jelentkezik, akár az állandó táncpróbáknál, mindig pakolni kell, rakosgatni, összerakni. Ha lenne egy beépített 
rendszerünk, csak oda mennek a tánc próbára, beteszik a Cd lemezt és megy a próba. Illetve ilyen eseményeknél  
is a hangosítás meg lenne oldva. Most, körülbelül 5.200.000 Ft, ennek a plafonja is. Elsősorban azzal indultunk 
el,  hogy  kértünk  egy  elektromos  árajánlatot  rá,  meglátjuk,  hogy  milyen  összeget  takar,  és  akkor  annak 
megfelelően meglátjuk, hogy milyen összeg lesz. Mert ebben a hangosításban nincsen határ. Tehát meg fogjuk 
nézni, hogy mik azok a minimális dolgok, amiket meg kell csinálni. Itt azt kell tudni majd, ha ez a pályázat nyer,  
hogy bár bruttó 100%-os támogatottságot kap, tehát áfát sem kell hozzá tenni, viszont ez is utófinanszírozású. 
Tehát ha oda eljutunk, akkor valószínű, hogy nekünk kéne megfinanszírozni. De valójában mienk lesz ez az  
egész.  Én  azt  gondolom, hogy ez  támogatandó ötlet.  És  visszatérve  erre,  amikor  mi  a  játszótéri  pályázatra  
gondolunk,  akkor  ugyanúgy  meg  kell  vagy  a  Pyrgos  egyesülettel,  vagy  a  sportkörrel,  vagy  bármelyik 
egyesülettel kell. Vagy volt itt egy javaslat a Kész Józseftől is, hogy van ez a görög-magyar baráti egyesület, ezt  
is megpróbálják feléleszteni. Tehát vannak lehetőségek, illetve, még az egyház is szóba jöhet, hogy bruttó 100%-
os támogatottságú pályázaton tudjuk elindulni. Mert, hogy ha csak mi indulnánk el, akkor csak nettó 100% lehet.  
Beszéltünk a Sólyom Balázzsal, aki a Pyrgosnak a pályázatait csinálta, és aki mostanában nyert is neki egy párat. 
Igazából  teljesen  jó  eséllyel  indulnánk,  mert  Beloiannisz  nem  nagyon  nyert  ezeken  a  pályázatokon.  Tehát 
igazából  most  kettőt  nyújtanánk  be,  így a  játszótérit  is  meg  a  művelődési  ház  felújítását.  Reméljük,  hogy 
valamelyik nyer. Ha szerencsénk van akár mind a kettő is. Bár, ma én a polgármesterekkel egyeztetésen voltam 
egy órakor és mindenki készül gőzerővel mindenféle pályázatot beadni, tehát nem lesz olyan egyszerű, de meg 
kell próbálni. Tehát ezzel kapcsolatban is, inkább az van, hogy magát a pályázatot a Pyrgos egyesület fogja 
beadni,  de  velünk  karöltve.  Amikor  olyan  stádiumba  kerül,  most  egyelőre  ott  tartunk,  hogy  várjuk  az  
árajánlatokat, összerakjuk, hogy egyáltalán miről szólhat ez a pályázat. Amikor olyan stádiumba kerül, hogy itt  
valamilyen  döntést  kell  hozni,  akkor  fogunk  dönteni.  Ma  a  polgármesteri  megbeszélésen,  most  ezt  csak 
információként mondom, szóba került, hogy valamikor október végéig el fogják dönteni, hogy ezek a járási  
hivatalok, hogy fognak föl  állni.  Hát a  mi Dunaújvárosi  járásunkra ugyan azt  az információt  kaptam, hogy 
nagyjából azok az egyeztetések, amiket lefolytattunk, és ahogy próbáltuk az embereket rakni Dunaújvárosba, 
azokon nagyjából nem sokat kell módosítani. Tehát a mi ügyünk viszonylag jól áll. Október végén meg fognak  
születni azok a döntések, amik ezt véglegesítik, és január 3.-val már fel fog állni a Dunaújvárosi járási hivatal,  
meg az összes, ami minket érint. Tehát ez folyamatban lévő ügy. Ami még tájékoztatás nektek, hogy ezen, héten 
szerettem volna az adonyi polgármesterrel is leülni, de itt annyira sűrűsödtek a faluban, hogy nem tudtam ezzel  
foglalkozni,  ezért  ma  megbeszéltem  vele,  hogy  jövő  hét  elején  megyek  hozzá.  A Besnyői  polgármester 
asszonynál viszont voltam, itt a közös polgármesteri hivatalokkal kapcsolatban. Abszolút bennünk gondolkodnak 
ők  is  közösen.  Mi  is  azt  mondtuk,  hogy  első  sorban  mi  is  bennük  gondolkodunk.  Ahogy  ott  zajlottak  a 
beszélgetések,  ők kijelentették,  hogy ők lesznek a székhely önkormányzat.  Én meg azt  mondtam,  hogy mi  
leszünk a székhely önkormányzat. Úgyhogy innen indul a tárgyalás. Nyilván ők a nagyobbak, ők a nagyobbak 
mind területileg, mind létszámilag is. Tehát minden azt sugallná, hogy ők legyenek azok, de hogy ha ők akarnak  
azok lenni,  akkor azt  valahogy meg kell  magyaráznunk nekik, hogy miért  ők legyenek. Én ezt  meg fogom 
beszélni  a  polgármester  asszonnyal.  Tehát  itt  zajlanak  az  egyeztetések.  Közben  mi  elmentünk  a 
Kormányhivatalba is, a két jegyző, illetve, a két polgármester. Tájékozódtunk ezeknek a közös polgármesteri  
hivataloknak a kialakításával kapcsolatos információkról, amik már meg vannak. Olyan szempontból szerencsés 
helyzetben vagyunk, hogy jelen pillanatban nagyon alacsony létszámmal működtünk mi is, és a Besnyőiek is.  
Tehát, hogy ha mi közös hivatalt alakítunk ki, akkor úgy nézne ki, hogy lenne egy székhely önkormányzat és  
lenne egy kirendeltség. Nyilvánvalóan akkor a mienk egy kirendeltség lenne, de mivel mi is olyan alacsony 
létszámmal  gazdálkodunk meg ők is,  ezért  nagy valószínű,  hogy a kormánymegbízott  úr  által,  elmondottak 
alapján, valószínűleg ebbe bele is fogunk férni. Tehát olyan, nagy változásra, ami Besnyőt éri, talán nem kell  
számítani. Ezt meg fogják mondani, hogy lakosságszámra vetítve, hány fő dolgozhat egy hivatalba. Most azt kell  
áttenni, hogy ketten együtt vagyunk körülbelül 3000 fő, és most ilyen 3-4000 fős településeken mindenhol 10 

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



fölötti a köztisztviselők száma. Nekünk meg van a jegyzővel együtt négy. Besnyőnek meg a jegyzővel együtt öt. 
Tehát az kilenc. És abból egyet nekünk is át kell adni a járási hivatalnak, meg egyet nekik is. Tehát magyarán  
heten maradunk. Majdnem biztos, hogy ebből a hét főből már nem kell elmennie senkinek. Ezeket nyilvánvalóan 
akkor  fogjuk  meglátni,  amikor  meg lesznek  a számok,  de olyan szempontból  jó  helyzetben vagyunk,  hogy 
nyilván már sok éven keresztül ilyen alacsony létszámmal dolgoztunk és beleszoktunk, ezért olyan nagy változás  
nem lesz.  Tehát  fönn tudjuk  tartani.  Elképzelhető,  hogy az  lesz  a  nevünk,  hogy Besnyő-Beloiannisz  közös 
polgármesteri  hivatal  kirendeltsége.  Azt  hiszem a  név,  az  a  székhely település  neve  lesz.  Tehát  ezen  kívül  
egyébként marad minden a régiben. Ebből talán a legjobban így tudunk kijönni. Ettől függetlenül, mivel itt még  
zajlanak az egyeztetések, én mindenképpen az Adonyi polgármesterrel is fogok beszélni. A Pusztaszabolcsaikkal 
azért kell elgondolkozni, mert ott most már úgy néz ki, hogy nem valószínű, hogy lesz Kormányablak. Ha már 
választani kell, egy másik települést, mivel ott van már Kormányablak, egy Járási kirendeltség is lesz Adonyba,  
tehát mindent el lehet Adonyba intézni. Ha már valakihez csatlakozni kell, és Besnyővel nem tudunk egyezségre  
jutni, akkor sokkal jobb Adonyban, mert akkor ott egy helyen mindent el lehet intézni. Ha Adonyba is lenne a  
székhely önkormányzat, akkor is azért itt helyben lehetne ügyet intézni. Tehát az mindenhol cél, hogy helyben, 
tehát igazából elutaznia csak akkor kelljen az embernek, ha sürgős ügyet akar, amit nem tud esetleg egy-két 
napon belül így elintézni. Ettől függetlenül azt látni kell, hogy év végéig, nekünk december 31.-ig nagyon sokat 
kell majd dolgoznunk. Nagyon sok testületi ülésünk lesz, sok döntést kell meghozni. Mert kaptunk egy ilyen  
útmutató a Kormányhivatalba,  rengeteg ilyen adminisztratív feladat  van, amit  meg kell  oldani,  ahhoz, hogy 
tudjunk csatlakozni. Úgyhogy arra fel kell készülni, hogy itt októbertől december 31.-ig sok ülés lesz, sok munka 
lesz. És célszerű már idén megállapodni, és január 1.-vel már úgy indítani. Mert egyébként a jogszabály engedi  
azt,  hogy január  1.-től  60  nap  még mindig  rendelkezésünkre  áll,  hogy megállapodjunk.  De  azt  szeretné  a  
Kormányhivatal  is,  meg az a célszerű,  hogy ha úgy tudnánk indítania z  újévet.  Úgyhogy első sorban ezt  a  
tájékoztatást tudom nyújtani. Illetve, annyit, hogy az ÖNHIKI pályázatunknak az elbírálása is folyamatban van. 
Ma a kormánymegbízott úrral egyeztettem, ő nem nagyon látta a mi kérelmünket, ő Iváncsáét sem látta. Ő csak  
Perkátáét  látta  meg  Dunaújvárosét.  Ezért  kérte,  hogy küldjük  el  neki  a  mienket  is,  hogy lássa  egyáltalán. 
Egyébként be van nyújtva a mienk is rendesen, tehát ahogy kell. Valamiért nem látta, elküldtük neki megint,  
hogy tartsa rajta a szemét, és segítsen ebben. Ettől függetlenül tavaly is azt csináltuk, hogy mivel ott nagyon  
összesűrűsödött ennek a döntésnek a kihirdetése, és az újnak a beadásáig év végén, november elején be lehet 
adni még egyszer, ezt mi most körül fogjuk járni. De lehet, hogy itt még október végén ez ügyben is kell majd 
egy ülést tartanunk, hogy akkor beadjuk a következőre. Tehát arra kell készülni, hogy sokat fogunk dolgozni 
még ebbe az évben. Van-e valami még Zsolt, amit esetleg még említeni kellene? 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Elmondtál mindent. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Még egy valami. Az uszoda témával kapcsolatban. Természetesen még egy 
pici kis probléma előjött. Az egyeztetések során, amikor mi itt arról beszéltünk, hogy mennyi az, amit nekünk 
kell kifizetni, meg mindenkinek. Itt elindultunk és volt 15 variáció, de nekünk is volt kettő vagy három, amire  
azt mondták, hogy hivatalos, és nagy nehezen kibogoztuk, hogy melyik a hivatalos. A lényeg az, hogy amit  
megkötöttünk megállapodás, 2011-2012 évre szól. Az elején úgy volt, hogy 2009,2010,2011,2012-re szól. Aztán 
a  végén  lett  belőle  2011-2012.  Nekünk  még  a  2010-es  évre  van  tartozásunk  Iváncsával  szembe.  Nekünk,  
Pusztaszabolcsnak meg Perkátának. Ez azt jelenti, hogy volt még 370.000 Ft-nyi, amit még nem fizettünk ki a  
perből, illetve, a peren kívül, amire még nincs határozat körülbelül 500.000 Ft. A kettő együtt 974.000 Ft. Ebből 
370.000 Ft, körül az, amire van bírósági végzés, a másikra nincsen, de ha most elmennek, akkor meg nyerik, és  
ugyanúgy fizethetünk.  Tehát  ott  van  még,  egy 974.000 Ft-os  rész,  amit  ki  kell,  fizetünk,  és  akkor  zárul  le 
minden. Na, most ez nem sürgős, hogy kifizessük, tehát itt meg fogjuk várni, hogy az ÖNHIKI-n, hogy mit 
nyerünk meg, hogy nyerünk és akkor ezzel még ezt le kell zárni. Akkor az uszodával kapcsolatban teljesen 
nullára kerülünk. Egyébként  más mondani  valóm nekem nincsen.  Van-e nektek valami az egyebeken belül? 
Hozzászólni való vagy kérdés? Parancsolj, Erika.

Boka  Erika  alpolgármester: Újság?  Abban  maradtunk,  hogy  a  hétvégén  meg  kéne  csinálni,  és  jó  lenne 
októberben a harmadik számot összerakni. És mivel nem tolongtatok e-mailbe, így gondoltam, itt rákérdezek.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen, mert nem jutott rá energia, az újságra.

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Én azt a kutyachip-eset jeleztem. 

Boka Erika alpolgármester: Igen, azt megkaptam. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, én az újságba, az iskola átadásról, illetve, a polgármesteri hivatalnak az 
összevonásával  kapcsolatban  gondoltam,  hogy  írok  egy  tájékoztatót.  Ezeket  foglalom  össze.  Még  van  a  
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képviselői sarok, ha valaki szeretne, valamit az jelezze, írjuk bele. Erről a témáról, mindenképpen kell írnunk, a  
táblával kapcsolatban. István nem tudom, hogy az egészségüggyel kapcsolatban valamit belerakunk? 

dr. Horváth István képviselő: Írok majd valamit. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Arra kérek mindenkit, hogy ha valakinek van valami mondani valója vagy 
bármi, azt jelezze. Most majd ugyanúgy a civil szervezeteket kell megkérdezni, mert voltak olyan rendezvények, 
amiket ide be tudunk rakni. Volt az augusztus 20.-ai rendezvény, volt a görög-magyar barátság napja, a Bozsik-
program volt sikeres. Tehát voltak olyan rendezvények, amiket itt bele kell raknunk, és már mindjárt meg is telt  
az újság. Jött valami visszajelzés, ugye elindítottuk a terjesztését az újságnak és jött valami a hiánypótlásra. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Az első megjelenést kérdezik, hogy mikor lesz? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az első megjelenés az mikor lesz? 

Boka Erika alpolgármester: Nem biztos, hogy október 23.-a előtt kitudjuk adni. Addig még van két hét. Akkor 
október 26.-át pénteket írhatunk, mert addigra biztos, hogy a nyomda is elkészül. 

dr. Horváth István képviselő: És az októberi görög ünnep az mikor lesz? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az, november 3.-án, szombaton. Avval kapcsolatban lesz egy nemzeti ülés 
öt órakor. És ez lesz a témája. Illetve, szombaton lesz öt óra körül az SZMK szervezésével az a jótékonysági bál  
iskola és óvoda megsegítésére szolgál, arra kérek mindenkit, hogy aki itthon lesz és el tud jönni, az jöjjön el. A 
magyar ünnep október 19.e a görög ünnep október 27.-e szombat. Ki az, aki el tudna velem jönni esetleg a  
koszorúzásra? Délelőtt 11-kor van a koszorúzás, délben egy ilyen liturgia van, ott a Váci utcában van egy kis 
kápolna. Mindegy addig esetleg gondolkodjatok el rajta. Az állandó koszorús társam a Laci szokott lenni. Tavaly 
ott  voltam,  nagyon  színvonalas  volt  a  megemlékezés.  A  kápolnában  viszont  a  Metropolita  tart  egy 
megemlékezést és akkor utána este lesz a központi ünnep, de addig visszajövünk. Akkor ketten már vagyunk, aki 
akar még jönni, az jelentkezzen nálam. Jó, akkor, hogy ha nincs, más berekesztem a testületi ülést. Mindenkinek 
köszönöm a munkáját. És akkor a továbbiakkal kapcsolatban fogunk benneteket keresni.

Papalexisz Kosztasz Polgármester mivel több kérdés, észrevétel nem érkezett a testületi ülést 19 óra 38 
perckor berekeszti.

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


