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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
2011. május 9. napján tartott rendes nyílt ülésének 

JEGYZŐKÖNYVE 

 

Készült: Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének rendes nyílt üléséről 
Az ülés helye: Beloiannisz Polgármesteri Hivatal Tanácsterme 

Az ülés kezdete: 2011. április 9. 18 óra 00 perckor 

Jelen lévők: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Távollévők: 

Papalexisz Kosztasz 

Dr. Horváth István 

Boka Erika 

Takács Katalin 
Márkusz Tamás  

Prekop László Kosztasz 

Bene Krisztián 

 

 

Kóródi-Juhász Zsolt 
Czeilinger Tiborné 

 

Koller Ákos 

polgármester 

képviselő 

képviselő 

képviselő 
képviselő 

képviselő 

képviselő-jelölt 

 

 

jegyző 
jegyzőkönyvvezető 

 

alpolgármester 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester köszönti a megjelenteket, külön köszönti a Helyi 
Választási Bizottság elnökét, Kazsoki Sándor urat. Megállapítja, hogy az ülés 

összehívása szabályszerű volt, a képviselőtestület 5 fő képviselő jelenlétével 

határozatképes. Koller Ákos alpolgármester jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, 

igazoltan van távol. A jegyzőkönyvvezetés hangfelvétellel történik, a jegyzőkönyv utólag 

kerül elkészítésre. 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester javasolja jegyzőkönyv-hitelesítőnek Boka Erika és 

Dr. Horváth István képviselőket. Kéri a képviselőket, hogy aki ezzel egyetért, az 

kézfeltartással szavazzon: 
A Képviselő testüle t 5  igen, 0  nem és 0  

tar tózkodás szavazattal  Boka Erika és 
Dr. Horváth István képviselőket 
jegyzőkönyv -hitelesítőnek 
megválasztotta.  

 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester ismerteti a napirendi pontokat, kéri a képviselőket, 

hogy aki a napirend elfogadásával egyetért, az kézfeltartással szavazzon: 
A Képviselő testü le t 5  igen, 0  nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  az alábbi 

határozatot hozta:  

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 

34/2011. (V.9.) számú 
HATÁROZATA 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestület 

2011. május 9-i rendkívüli nyílt ülésének napirendi pontjairól 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011. május 9-i rendkívüli 

nyílt ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

1) Megüresedett képviselői mandátum betöltése, Bene Krisztián képviselő jelölt 

eskütétele 

Előterjesztő: Kóródi-Juhász Zsolt jegyző 

2) Egyebek 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 
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1) Megüresedett képviselői mandátum betöltése, Bene Krisztián képviselő 

jelölt eskütétele 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Május 2-án Takács Katalin képviselő bejött a 

hivatalba, és azonnali hatállyal a képviselői mandátumról való lemondását benyújtotta. 
A Jegyző úrral egyeztetve szabályosan történt a lemondás, tisztában volt vele a 

képviselő asszony, hogy a lemondást visszavonni nem lehet. Miután ezt megtette, mi a 

törvényi előírásoknak megfelelően eljárva az október 3-i választáson mandátumot nem 

szerzett, de sorban a legtöbb szavazatot kapott képviselőt kerestük meg, Lakakisz 

Vangeliszt, aki a képviselői mandátumot, nem szeretné betölteni, ő úgy nyilatkozott, 

hogy a megváltozott körülményekre való tekintettel, nem tudja ellátni ezt a feladatot. 
Erről készült egy feljegyzés, mert ő külföldön volt éppen, és telefonon egyeztetett a 

Jegyző úrral és velem. Amikor hazaérkezett akkor írásban is megerősítette a 

nyilatkozatát. Így a törvénynek megfelelően a legtöbb szavazatot kapott jelölt Bene 

Krisztián volt, aki a mandátumot nyilatkozatával elfogadta. A törvénynek megfelelően 

összehívtuk a testületet, ahol megkapja a választási bizottság elnökétől a megbízó 

levelét, illetve leteszi a képviselői esküt, és innentől kezdve teljes jogú tagként dolgozik 
majd. Meghívtuk Takács Katalin volt képviselő asszonyt, és mivel a testülettől is 

felmerült kérdésként, így most akkor itt lehetőséget szeretnék biztosítani, hogy a 

testületet tájékoztassa, hogy miért döntött így, mivel indokolja. Amennyiben Kati 

szeretnéd a képviselő-testületet tájékoztatni, akkor én megadnám neked a szót, hogy a 

döntésed indokait, amennyiben szeretnéd, akkor elmondhatod. 
 

Átadja a szót Takács Katalinnak. 

 

Takács Katalin: Tényleg csak röviden, mert kicsit érzékeny vagyok, és nehéz erről 

érzelmek nélkül beszélnem. Nem akarok úgy járni, mint nálad az irodában. Nincs 

senkivel személy szerint bajom a csapatból, én nagyon jól érzetem magam veletek, tehát 
ne értsétek félre. Nehéz erről beszélni, nehéz ezt megmagyarázni, én úgy érzem, hogy 

nekem ez így nem megy. A legfontosabb dolog az volt, hogy nem érzetem azt, hogy az 

összefogással kapcsolatban valami megindult volna a falu lakosságában, mindenkitől 

negatívumokat hallottam. És inkább az a gond, hogy én ezt nem tudom vállalni, 

hangsúlyozom, hogy senkivel nincs problémám, úgy érzem jó úton haladunk, haladtok, 
de nagyon nehéz út áll előttetek. Nem azért megyek el, mert megriadok valamitől, de 

úgy érzem, hogyha én valamit maximális erőbedobással akarok tenni, azt úgy is kell 

tennem, és ez nem megy. Lehet, hogy elfáradtam, lehet, hogy sok az, amit vállaltam, 

köszönöm, hogy itt lehettem veletek 6 hónapot, és kicsit a falu lelkébe beleláttam. 

Akinek esetleg van kérdése, annak szívesen válaszolok. 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát én azt gondolom, hogy az már majd 

személyesen, én köszönöm, hogy eljöttél, és köszönöm az eddigi munkádat is, én 

sajnálom, hogy így döntöttél, de ez a te döntésed volt, és én azt gondolom, hogy 

ahogyan eddig is ezután is, ha a segítségedre szükségünk van, akkor, ahogy eddig is, 

gondolom ezután is számíthatunk rád, ebből nem lesz gond. Akkor átadom a szót az 
elnök Úrnak és felkérem, hogy a megbízólevelet adja át Bene Krisztián képviselő jelölt 

részére. 

 

A helyi választási bizottság elnöke átadja a megbízólevelet. 

 

Kazsoki Sándor helyi választási bizottság elnök: Gratulálok a megválasztásához, 
képviselői munkájához, kívánok sok sikert, erőt és egészséget. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Felkérek mindenkit, hogy az eskütételhez 

szíveskedjetek felállni. 

 
A polgármester, mint esküt vevő felolvassa az eskü szövegét, Bene Krisztián, mint 

esküt adó elmondja az eskü szövegét. Az eskütételt követően a képviselők és a 
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jegyző gratulálnak az új képviselőnek. 18:10-től a képviselő testület Bene 
Krisztián képviselővel kiegészülve 6 fővel folytatja a testületi ülést. 

 

 

 

2) Egyebek 
 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor immár hat főre kiegészülve megkezdjük a 2. 

napirendi pont tárgyalását az egyebek címszó alatt. Legutóbb megbeszéltük, hogy az 

orvosi rendelő melletti ingatlan értékesítésére vonatkozóan bekérünk értékbecslést az 

ingatlanra vonatkozóan, hát ez elég gyorsan sikerült is. Eléggé megdöbbentő számmal 
érkezett az értékbecslés, 5 millió 300 ezer forintra értékelték az ingatlant. A Széphő Zrt 

készítette a becslést, nem tudom, hogy ezek után milyen megoldás születhet, de mivel 

minket kötelez az OTP-vel fennálló szerződés arra, hogy ezeket az ingatlanokat 

értékesítsük, így azt kellene eldöntenünk, mivel a legjobb vételi ajánlat 3 millió forint 

volt, hogy milyen áron hirdessük meg. Döntsük el, hogy ezen az áron, vagy ebből 

elengedve valamit, hirdessük meg, az OTP-és hitelállományt nekünk csökkentenünk 
kell. Azt tudni kell, hogy maga az ingatlan értéke folyamatosan csökken, a minap valaki 

az ablakokat például betörte. Az értékbecslés és a piaci igények szerintem távol állnak 

egymástól, én arra kérek javaslatokat, hogy milyen áron hirdessük meg, hogy csináljuk. 

Még annyit, hogy ez az ingatlan két helyrajzi számon van, de a becslés az egészre 

vonatkozik. 
 

Dr. Horváth István képviselő: És arra van joga az Önkormányzatnak, hogy ezt 

olcsóbban adja, tehát köt minket ez az értékbecslés? Van jogi következménye? 

 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: A forgalomképes vagyonával szabadon gazdálkodhat az 

Önkormányzat, az SZMSZ-ben foglaltakra tekintettel, nyílván az értékbecslés egy 
viszonyítási alap, ami alapján megállapíthatja az eladási árat, de jelentős eltérésnél, 

lehetnek jogi következmények, akár büntetőjogi felelősséget is felvethet, megalapozhat. 

Azt gondolom, hogy az értékbecslést mindenképpen figyelembe kell venni, egy 

támpontot kell, hogy jelentsen, persze a testület ismerve az ingatlanpiaci helyzetet 

eltérhet ettől az ártól, mert ez egy becsült érték, nem piaci forgalmi ár. Azt érdemes 
figyelembe venni, hogy ennek az ingatlannak, valamikor 6 millió felett volt a becsértéke, 

akkor 5 millió forintra szállította le a testület az árát, jól látható, hogy az 

értékbecslésben már megjelenik az állagromlás, mert ez most alacsonyabb az egy éves 

becsléshez képest. Azt kell látni, hogy a testület szabadon gazdálkodhat, de 

mindenképpen csak testületi döntéssel, és a becslésnek támpontot kell jelenteni. 

 
Prekop László Kosztasz képviselő: Én azt gondolom, hogy nekünk mindenképpen 

mérlegelnünk kell, mert a két összeg elég távol van egymástól. Azt kell figyelembe venni, 

hogy az OTP Bankkal is azt a tőketartozást lejjebb kell vinnünk, mert ez így sokáig nem 

tartható. Tehát azt mérlegelni kell, hogy a kisebbik rosszat lépjük, mert itt jó döntés 

nem lesz. De ezt sokáig nem lehet húzni, az 5 millió 200 ezerről az a véleményem, hogy 
pont a kisokost néztem tegnap és adonyi 61 nm-es ingatlant lehet ennyiért kapni. És az 

adonyi. Szóval sajnos nagyon lent vannak az árak. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ahogy a Jegyző úr is mondta, hogy a becsérték 

tényleg nem feltétlenül tükrözi a piaci árakat, mi most egy 22-es csapdában vagyunk, 

mert egyrészt kevés vagyona van az Önkormányzatnak, amire úgy kell vigyázni, mint a 
szemünk fényére, másrészt, amit a Laci is mondott, hogy az OTP-és hitelt is 

csökkenteni kell. Ami fontos, hogy az ingatlannak az amortizációja nagyon nagy, de 

azért ez az ár kicsit mellbevágó, nem lehet csak úgy beleugrani semmibe. Én azt 

javaslom, hogy beszéltünk anno egy 4 millió forintos összegről, hirdessük meg ezen az 

áron, tegyük elérhetővé, és meglátjuk, hogy lesz-e jelentkező. Tehát, mert az 5 millióból, 
ha 4-re levisszük, akkor úgy követjük a piaci viszonyokat. 
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Márkusz Tamás képviselő: Szerintem, volt itt régen egy olyan szokás, hogy amikor a 
Széphő Zrt felértékelte az ingatlanokat, akkor mi abból adtunk kedvezményt, ez olyan 

20 % körüli összeg volt, én azt javaslom, most is engedjünk ennyit. De ebből már ne 

engedjünk, beszéljük meg, mert akkor, ha az emberek meghallják, hogy mi még ebből 

engedünk, akkor, akinek vételi szándéka van az ki fog várni, hogy lejjebb menjen az 

összeg. 
 

Prekop László Kosztasz képviselő: Azt is mérlegelnünk kell, hogy ezeknek az 

épületeknek folyamatosan romlik az állaga, ott a bölcsőde, ne járjunk úgy, mint azzal, 

hogy gyakorlatilag már nincs is értéke, még néhány év és lehet bontani, mert teljesen 

elértéktelenedik. Pedig valamikor szép ingatlan volt, de az valamikor volt. Nehéz így 

döntést hozni, hogy pénz nincs a zsebünkben, de dönteni kell, mert sürget az idő. Amit 
a Tomi mondott, azt mindenképpen támogatom. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor szerintem maradjunk egy ilyen 

középértékben, amennyit ajánlottak, illetve a becsérték között, ez nagyjából az, amit a 

Márkusz Tamás mondott, mert a 20 % az kb. 1 millió forint. Én akkor azt javaslom, 

hogy 4 millió forintban adjuk meg a licitárat a hirdetményben. Ha érkezik vételi ajánlat, 
akkor jó, ha nem akkor, újra tárgyalunk. Akkor én így teszem fel a határozati 

javaslattal kapcsolatosan a kérdést. 

 

Felolvassa a határozati javaslatokat és kéri a képviselő testületet, hogy aki egyetért a 

javaslattal, az kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselő testü le t 6  igen, 0  nem és 0  

tar tózkodás szavazattal  az alábbi 
határozatot hozta:  

 
 

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

35/2011. (V.09.) számú 

HATÁROZATA 

A 225/A/1. és a 225/B/1. helyrajzi számú ingatlanok értékesítéséről 
 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 

Beloiannisz Rákóczi u. 22. 225/A/1. és a 225/B/1. hrsz-ú „társasházi lakás és 

gazdasági épület” 638 m2 alapterületű telek, valamint 67 m2 összes alapterületű 

lakás és gazdasági épület (garázs) önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére 

vonatkozóan a Széphő Zrt. által készített értékbecslésben megállapított piaci érték 

5.300.000.-Ft.  

2. A képviselő-testület a megállapított piaci értékkel szemben – tekintettel a jelenlegi 

piaci viszonyokra, illetve az ingatlan folyamatos állagromlására – az induló 

licitértéket 4.000.000,- Ft-ban állapítja meg.  

3. A Képviselőtestület az 1. pontban megnevezett ingatlant licittárgyalás útján 

értékesíti. 

4. A licittárgyaláson való részvételt a hirdetmény kifüggesztésétől számított 15 napon 

belül lehet a Polgármesteri Hivatalnál írásban bejelenteni. 

5. A licittárgyaláson való részvétel feltétele a Polgármesteri Hivatalnál a kikiáltási ár 

10 %-ának egyösszegű befizetése. A befizetett összeg a liciten nyertes pályázó 

esetén a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázó esetében a befizetett összeg 

visszafizetésre kerül.  

6. A nyertes pályázó az ingatlanért legtöbbet ajánló. A nyertes pályázó a teljes 

vételárat a szerződés megkötésével egyidejűleg köteles megfizetni. 

7. A Képviselőtestület a licittárgyalás előkészítésével és lebonyolításával a 

székesfehérvári Széphő Zrt.-t bízza meg. 
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8. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a fentieknek megfelelő adásvételi 

szerződés aláírására. 

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 
Határidő: 2011. május 24. 

 
 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A következő az egyebeken belül a bérlakások. 

Arról tudtok, hogy a 3 bérlakásba fel lettek szólítva a lakók, a megadott határidőre 

senki nem hagyta el az ingatlant, tehát itt lépéseket kell tennünk, mert nem hajlandóak 
kiköltözni. Ettől függetlenül az egyik lakásra, a Murgana utcaira érkezett egy vételi 

ajánlat. Ez egyébként benne van azok között, tehát az OTP fedezetben. Egy 2 milliós 

vételi ajánlat érkezett a szomszédból, ez egy fiatalember, aki ott lakik mellette, ő jött 

hozzám és tett egy vételi ajánlatot. Én megmondtam, hogy elviszem a testület elé, de ez 

egyelőre csak egy olyan ajánlat volt, hogy amennyiben ilyen áron szándékozzuk 

értékesíteni azt az ingatlant, akkor őt érdekelné. Ez gondolom, majd, ha sikerül 
kiüríteni, akkor fel kell értékeltetni. Hát annak az állapota nem tudom, milyen, ti 

voltatok ott bent. Pillanatnyilag azt tudjuk mondani, hogy felújításra szorul. Ennyit a 

lakásokról. A tartozások behajtásával kapcsolatban ez ide kapcsolódik, egyeztettünk a 

jegyző úrral, de én ebben a témában az előző jegyzővel is egyeztettem már és teljesen 

függetlenül mondták ők, hogy sok a kintlévőségünk és evvel kapcsolatban lehetne egy 
megoldás, amiben átadnám a szót a Jegyző úrnak. 

 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Kellene megoldás, ezekre a kintlévőségekre, tehát a saját 

adók, bírságok és a más hatóságoktól érkezett megkeresésre történő végrehajtások 

tekintetében, mert erre nekünk nincs meg a megfelelő apparátusunk, illetve szakmailag 

megfelelően képzett személyzet, hogy tudjuk foganatosítani. Megoldás lenne, hogy erre 
megbízzunk egy Bírsági Végrehajtót, aki eljárna ezekben az ügyekben a 

megállapodásunk alapján. Ez az Önkormányzatnak, abban az esetben, ha sikeres a 

végrehajtás nem kerül pénzbe. Itt azt kell mérlegelni, hogy a végrehajtó a költségeit 

továbbhárítja az adósra. Tehát ez megemeli az adósságát az adósnak. Abban az esetben 

keletkezhet az Önkormányzatnak fizetési kötelezettsége, ha nem sikerül semmit 
behajtania, de ez nem jelentős összeg. Egyeztettem más jegyzőkkel, akiknek van ilyen 

megbízásuk, ez 5-6 ezer forint, tervezhető költség. Azt kell csak látni a képviselő 

testületnek, hogy ez a lakosság szemszögéből nem biztos, hogy jó megítélése lenne. A 

hatékonyságról annyit szeretnék mondani, hogy Úrhida jegyzőjének tájékoztatása 

szerint 60-70 %-os sikerrel dolgozik náluk a végrehajtó. 

 
Bene Krisztián képviselő: És itt az Önkormányzat dönti el, hogy milyen ügyekben 

indít eljárást, mert szerintem itt különbséget kell tenni azok között, akik eladósodtak és 

nem tudják fizetni a lakáshiteleiket, meg mondjuk, akik szabálysértést követtek el. 

 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Ezekben az esetekben csak azokról az elmaradásokról 
van szó, amik az Önkormányzat érdekkörébe tartoznak, a bankok tőlünk függetlenül 

indítják meg a végrehajtási eljárásokat. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ha ez a kérdésed, akkor mi itt szociálisan nem 

mérlegelhetünk, az összes olyan kintlévőség ebbe belekerül, ami nálunk keletkezik, a 

gépjárműadó, az iparűzési adó, illetve a talajterhelési díj, az iparűzési adó az 
visszamenőleg van, jövőben nem keletkezik újabb. 

 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Azért félreértés ne essék, nekünk ezeket a tételeket meg 

kell próbálnunk behajtani, tehát, ha mi végezzük, akkor sem lehet ezt szociális alapon 

mérlegelni, csak a gond az, hogy ezt az Önkormányzat nem tudja elvégezni a már 
említett okok miatt, illetve nem kellő hatékonysággal, ezért lenne megoldás egy 

megállapodás egy végrehajtóval. 
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Prekop László Kosztasz képviselő: Én szeretnék két dolgot kérdezni. Egyrészt azt, 
hogy ezek az emberek, akik szembesülnek ezzel a végrehatóval, és hátralékuk van, 

mind kapott felszólítást, vagy figyelmeztetést, hogy hátraléka van? Vagy ezek az 

emberek még nem kaptak figyelmeztetést, hanem nekik tudniuk kéne, hogy ők 

valamikor nem fizettek be valamit, például súlyadót egy éve, két éve vagy lehet, hogy az 

idén. Tehát lesznek figyelmeztetve ezek az emberek? Ha meghozzuk a döntést, akkor az 
első alkalommal figyelmeztetve lesznek az emberek, hogy ez a következménye, vagy 

nem. A második, meg az, hogy a 6500 Ft/főre értendő, gondolom. Ugye? Vagy per ügy? 

 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Per ügy. A kérdésedre válaszolva, például Úrhidán négy 

felszólítás után adják át a bírósági végrehajtónak. De ez az Önkormányzat mérlegelési 

jogköre. Az biztos, hogy a törvényben meghatározott felszólításokat, tehát a végrehajtási 
eljárást, azt nekünk kell bevezetni. Tehát, ha van egy lejárt, végrehajtható követelés, azt 

lehet átadni a bírósági végrehajtónak, és természetesen, ha úgy dönt a testület, hogy 

folytassuk ezt így a továbbiakban, akkor mindenképpen a felszólító levelekbe az bele fog 

kerülni, hogy nem fizetés esetén egyéb jogi útra tereli az Önkormányzat, vagy bírósági 

végrehajtónak átadja. 

 
Márkusz Tamás képviselő: Én meg azt mondom, hogy a 2010. december 31-ig 

bezárólag fennálló tartozásokat át kell adni a bírósági végrehajtónak. Itt évek óta nem 

tudják behajtani, akárki lesz itt az adóügyis, meg akárki lesz itt a személyzet, ezt nem 

tudták eddig sem, és nem fogják tudni ezután sem behajtani. Itt valami más módszerek 

kellenek, mert ha valaki kap a bírósági végrehajtótól egy levelet meghökken. Akkor már 
odafigyel. Vannak már itt 3-4 éves tartozások is.  

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én azt javaslom, ha úgy döntünk – én 

mindenképpen támogatom ezt, mert lehet, hogy népszerűtlen, de kényszerhelyzetben 

vagyunk, tehát ezeket meg kell lépni – de én úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen úgy 

kell kezelni, hogy nulláról. Tehát indítsuk el a felszólítót neki, megkapják az elsőt, nem 
kell, lehet, hogy ezeknél a régi ügyeknél nem kell négyet, hanem elég, ha kettőt – nem 

tudom, hogy ezt hogy szabályozza a törvény, azt is meg kell nézni, hogy hogy van – az 

biztos, hogy idáig ez nem úgy ment, ahogy kellett volna. Ha most mi elkezdjük, akkor 

már csináljuk jól. Lehet, hogy egy kicsit időigényesebb, de akkor kezdjük el ennek 

megfelelően. 
 

Boka Erika képviselő: És egységesen. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Itt nincs A meg B meg C, itt mindenki egyforma.  

 

Dr. Horváth István képviselő: Itt elévülési idő nincsen? Tehát mondjuk 5 év? 
 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Eddig nem az, hogy nem ment jól, eddig sehogy nem 

ment. Kaptak felszólító leveleket, annyi volt eddig a végrehajtási eljárás, illetve behajtási 

eljárás, hogy kiküldött az Önkormányzat minden évben egy felszólító levelet. Vagy 

mondjuk kettőt. De sok esetben még ennyi sem. Tehát semmi nem történt, holott az 
Önkormányzat, mint adóhatóság, az adótartozásokkal kapcsolatban tudott volna 

kényszerintézkedéseket foganatosítani. Csak gondoljunk arról, hogy a gépjármű adó 

tartozás tekintetében, kivonja a forgalomból az autót. Vagy egyéb más adótartozás 

tekintetében, akkor letiltja a jövedelemből. Ha meg nem magánszemélyről van szó, 

hanem cégről, akkor meg fizetési meghagyás, vagy az adózás rendjéről szóló törvényben 

meg vannak konkrétan nevesítve azok a jogintézmények, amiket ilyenkor tud 
alkalmazni a hatóság. Tehát nem kell feltétlenül végrehajtót bevonni, de ezek nem 

történtek meg. Na, most nyilvánvaló, hogy egy bírósági végrehajtó, aki profi, ezzel 

foglalkozik, miután a felszólítások megtörténtek, átveszi az ügyet, és akkor Ő ingatlan-

nyilvántartásból, innen-onnan kikéri az adatokat, tud rögtön ráterhelni, fizetésből 

letiltani. Ezt meg tudja egyébként az Önkormányzat is csinálni, csak ehhez kéne egy 
külön olyan személy, aki ehhez ért, aki ezt meg tudja csinálni. Én foglalkoztam ilyennel, 

csak ezt nem tudom a jegyzői feladatok mellett csinálni. Mindent nem tudok egyedül 

csinálni. Az adótartozások természetesen idővel elévülnek, ezért is fontos lépni. 
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Dr. Horváth István képviselő: Pályázatodban olvastuk, hogy behajtási területen 

tapasztalattal rendelkezel. 

 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Én dolgoztam ilyen területen, én ezzel tisztában vagyok, 

csak akkor meg már ott tartanánk, hogy már nem jutna a jegyzői teendőkre idő. Viszont 
a területet éppen ezért koordinálni tudom, de a behajtásokat már nem tudom egyedül 

csinálni. 

 

Márkusz Tamás képviselő: Ugye azt mondtad, hogy nem is kéne, de én annyiban azért 

változtatnék ezen, hogy legalább egy felszólító levelet kéne küldeni, nem többet, és abba 

a felszólító levélbe meg bele írni, hogy ezután már bírósági végrehajtásra kerül a 
tartozás.  

 

Boka Erika képviselő: a régieket tekintve. 

 

Márkusz Tamás képviselő: Igen, 2010-től.  

 
Papalexisz Kosztasz polgármester: Jelen pillanatban én azt javaslom, és egyeztettük 

is a Jegyző Úrral, hogy bízzuk meg a jegyzőt azzal, hogy vegye fel a kapcsolatot ilyen 

végrehajtókkal, és a feltételrendszert kidolgozva hozza a testület elé, tehát úgy tudjunk 

erről szavazni, hogy pontosan látjuk. Ez így megy, ennyibe kerül, ha nem hajtja be, 

nekünk ennyibe kerül, tehát valamilyen szinten egy kicsit előkészítsük ezt a következő 
ülésre. Én azt gondolom, hogy ha megbízzuk a Jegyző Urat, hogy ezt a lépést készítse 

elő, és a következő testületi ülésen erről döntünk.  

Dönthetünk úgy is, hogy most azzal bízzuk meg, hogy most keressen meg bírósági 

végrehajtókat, én tájékoztatlak benneteket, tehát lehet gyorsítani is. 

 

Márkusz Tamás képviselő: Ne húzzuk! Ne bonyolítsuk túl! 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor az legyen, hogy megkeresi a bírósági 

végrehajtókat a Jegyző Úr, én tájékoztatlak benneteket, hogy milyen feltételekkel, és 

indítsuk el.  

 
Dr. Horváth István képviselő: Egyébként mi a gyakorlat, hány százalékát kéri ezért a 

végrehajtó, gondolom a behajtott összegnek bizonyos részét. 

 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Ő a saját költségeit. Tőlünk nem kér semmit, tehát ha mi 

kérjük tőle, hogy hajtson be 120 ezer forintot, akkor nekünk 120 ezer forintot oda fog 

adni és lehet, hogy mellette még 80 ezer forintot beszed az adóstól, tehát nem tőlünk, a 
végrehajtás költségét az adósra terheli. 

Ez lehet, hogy népszerűtlen intézkedés azzal szemben, aki tartozik, de az viszont, aki 

meg rendesen fizeti az adót, azzal szemben meg nem. Mert Ő azt mondja, hogy miért 

fizessem, amikor más nem fizeti, és nem történik semmi, legfeljebb kap egy felszólítást. 

Azt mondja, hogy akkor én sem, fogom fizetni.  
 

Márkusz Tamás képviselő: Ha én fizetek, fizessen más is. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor teszem fel szavazásra a kérdést. Aki azzal 

egyet ért, hogy az adóhátralékainkat, illetve minden olyan jellegű hátralékot, követelést, 

amit behajtással kell foganatosítani, egy önálló bírósági végrehajtóval kötött szerződés 
alapján intézzük, az kézfeltartással jelezze. 

 
A Képviselő testü le t 6  igen, 0  nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  az alábbi 
határozatot hozta:  

 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
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36/2011. (V.09.) számú 
HATÁROZATA 

Az önkormányzat kintlévőségeinek kezelésével kapcsolatban 

 

1) Beloiannisz Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy az 

önkormányzat behajtással foganatosítható kintlévőségeinek kezelésére készítsen 
elő megállapodást önálló bírósági végrehajtóval való együttműködésre. 

2) A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglaltak szerint előkészített együttműködési megállapodást megkössék. 

 
Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester és Kóródi-Juhász Zsolt jegyző 
Határidő: következő rendes testületi ülés 

 

18:25-kor megérkeznek a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának 

képviselői. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Pont most jutottunk el a napirendben oda, ahol az 

iskolával kapcsolatos kérdésekről beszélünk. Én nagyon örülök, hogy el tudtatok jönni. 
Tájékoztatlak arról, hogy az előző testületi ülésünkön – azért nem készült még el a 

határozat, mert még nem készült el a jegyzőkönyv, majd el fogjuk küldeni – abban arról 

döntött a képviselő testület, hogy engem felhatalmaz ugyan arra, amire téged is 

felhatalmazott a testületed, hogy az iskola fenntartói jogának az átadás-átvételével 

kapcsolatban az előkészítés a döntésre, eljárjak. És kérte a képviselő testület, hogy 
ezzel kapcsolatban szeretnélek meghallgatni benneteket, olyan információkat esetleg 

átadni részükre, amit én sem tudtam mindent pontosan, hogy áll az ügy, milyen 

stádiumban van, milyen elképzelések vannak, milyen támogatottsága van az ügynek 

nálatok? Tehát egyáltalán a részetekről ez hogy áll. Ezzel kapcsolatban egy rövid 

tájékoztatást szeretnénk kérni.  

 
Koranisz Laokratisz kisebbségi elnök: Igen. Többszöri nekifutásra sikerült a 

testületnek megbirkózni azzal a dologgal, amivel már korábban mi megállapodtunk, 

éspedig az, hogy mi még a választások idején beszéltünk arról, hogy ezeket a 

problémákat, amivel most szembe néz most Beloiannisz községe, hogy tudnánk 

valahogy csökkenteni, a mi közreműködésünkkel, és akkor mi azt beszéltük meg, hogy 
azok a költségek amik az iskolával kapcsolatosan jelentkeznek, hogyha sikerülne ez a 

dolog, hogy valóban Beloiannisz község Polgármesteri Hivatala az iskolát kisebbségi 

iskolává nyilvánítja, és azt megkérelmezzük az Oktatási Minisztériumtól, ami most már 

Nemzeti Erőforrás Minisztériuma, mi ezt megtettük. És az igénylés a határozattal el 

lesz, vagy el lett itt fogadva már, 2011. május 20-ig nekünk be kell nyújtani. Átadom 

neked ezt az anyagot – nagyon szépen kérlek, mivel ez egy bizalmas anyag, nem 
foroghat közkézen, ezt csak a két testület tudhatja, hogy miben fogunk majd 

megállapodni – arra kérlek titeket, olvassátok el figyelmesen, s azt követően mi 

benyújtjuk 20-án az igényünket. Azokkal az előnyökkel, hátrányokkal, amikkel ez jár. 

Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy én már korábban is mondtam a testületnek, 

most is elmondom, hogy a görög nagykövetséggel kapcsolatban állunk, és ha egy tanár, 
akkor egy tanár, ha kettő, akkor kettő, ha három, akkor három, de először Beloiannisz 

községet fogjuk támogatni a tanárokkal. Tehát látjuk azt, hogy csak akkor fogjátok 

bírni, illetve mi is, ha már átkerül hozzánk az iskola, mint fenntartó, a költségeket, 

hogy ha minél több gyerek ide fog járni, úgyhogy ezért ezt a nemzetiségi oktatást 

szeretnénk itt erősíteni, görögországi tanárokkal úgy, hogy ne legyenek költségeink. Mi 

is most úgy gondolkodunk, hogy ezekkel a költségekkel meg kell birkózni valahogy. 
Előzetes számításaink szerint ezt bírni fogjuk, ezért vagyok most is itt, Kollátosz Jorgosz 

Úrral együtt, készség mutatkozik a saját önkormányzatunkban, ha ez az igény, amit be 

fogunk nyújtani május 20-án igenlésre talál, és visszaérkezik hozzánk, akkor majd a 

következő testületi ülést úgy szeretném tartani, hogy veletek együtt. Tehát a mi nagy 

testületünk, ami kimondottan az iskola finanszírozását, illetve annak a programját, 
tehát – az iskola Igazgató Nője tudja már nagyon jól – ha átkerül hozzánk, akkor a 

tantervet is nekünk kell központilag elkészíteni, mint ahogy ezt tesszük a 12 évfolyamos 

kiegészítő iskolával nemcsak Budapesten, hanem Pécsett, Miskolcon. Tehát egy ilyen 

terv lesz, egy munkaterv lesz.  
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És én nagyon remélem, hogy ez össze fog nekünk jönni. Ez az egyik téma, a másik meg, 
majd később beszélünk a múzeumról. Most ezzel birkózzunk meg először. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ezzel kapcsolatban akkor nekem rögtön van egy 

kérdésem, az igénylés benyújtási határideje 2011. május 20. Ez azt jelenti, hogy 

nekünk május 20-ig minden tárgyalást le kell folytatnunk, minden részletét ki kell 
dolgozni, úgy kell beadni, vagy pedig nektek május 20-ig be kell adni egy igénylést, hogy 

Ti ezt szeretnétek átvenni, és akkor valamennyi záros határidőn belül meg kell egyezni.  

 

Koranisz Laokratisz kisebbségi elnök: Én adtam két lapot neked, az egyik ez a dolog, 

amit el kell olvasni, a másik meg amit el kell itt fogadnotok. 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester: Azért kérdezem, mert itt be kell szerezni a 

diákönkormányzat, szülői munkaközösség hozzájárulását, tehát itt vannak ilyen egyéb 

dolgok is, amiket el kell intézni.  

 

Koranisz Laokratisz kisebbségi elnök: A jogi képviselőm előkészítette, hogy mit kell 

elfogadnotok. 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Tehát a Beloiannisz képviselő testület úgy 

határozhat, hogy az iskolát nem tudja fenntartani, és felajánlja a görög 

önkormányzatnak működtetésre, a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 

úgy dönt, hogy át kívánja venni az iskola működtetését. 
 

Koranisz Laokratisz kisebbségi elnök: az a mi reszortunk. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: és a Magyarországi Görögök Országos 

Önkormányzata bejelenti a Minisztériumnak az iskola átvételi szándékát. És ehhez kell 

május 20-ig benyújtania a pályázatot. Akkor ezek szerint nekünk május 20-ig minden 
részletet ki kell dolgozni, és összeülni, meghozni a határozatot. Ahhoz, hogy mi felelősen 

tudjunk nyilatkozni arról, hogy mi átadjuk, ahhoz ki kell kérnünk ezeket a 

véleményeket. 

 

Koranisz Laokratisz kisebbségi elnök: Nehogy félre értse a képviselő testület, május 
6-án jött ki a törvény, május 6-án szavazták meg, és mi tegnap előtt kaptuk meg. Ma 9-

e van. Képzeljétek el, hogy 8-án kaptuk, tehát így dolgozik a Minisztérium. 

 

Márkusz Tamás képviselő: És akkor szeptemberben indulhat? 

 

Koranisz Laokratisz kisebbségi elnök: Szeptemberben, a következő tanévben, ha ezt 
megsürgetjük.  

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Mert én itt felteszem, hogy nekünk a legrosszabb 

dolog igazából az, hogy ennek a fenntartási költségét Ti, hogy tudjátok előteremteni. Ez 

inkább a Ti gondotok. 
 

Kollátosz Jorgosz kisebbségi elnökhelyettes: Hát ezt a testület dönti el. És a 

dátumot írd fel légy szíves, július 22-én lesz az utolsó testületi ülés, utána már csak 

szeptemberben lesz.   

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: De ha május 20-ig nem tudjuk benyújtani, akkor 
eleve elcsúszik az egész. 

 

Márkusz Tamás képviselő: Akkor már csak jövőre.  

 

Dr. Horváth István képviselő: Akkor május 20-ig meg kell hozni. Ma van május 9. 
 

Márkusz Tamás képviselő: Mikor lesz a következő testületi ülés? Holnap? 
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Koranisz Laokratisz kisebbségi elnök: Nekünk holnap lesz egy testületi ülésünk, ha 
ma itt születik egy ilyen döntés, hogy mi  

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Itt nálunk eddig olyan döntés született, hogy a 

döntés előkészítésével engem megbíztak. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy az átadás-

átvételről a döntést meghozzuk, ahhoz kellene egy olyan anyag, hogy…  
 

Márkusz Tamás képviselő: például a tantervet hogy fogják változtatni,  

 

Koranisz Laokratisz kisebbségi elnök: Én csak azt tudom, hogy egy másik tanterv 

szerint, tehát a mi igazgató nőnknek kell benyújtani, természetesen egy kihelyezett 

igazgató van, ez egy tag iskola, leányiskola. A mi igazgató nőnkkel fog konzultálni a 
Nórával, és együtt állítják össze a tantervet. De más nem lehet a tanterv, mint ami a 

központi. Központilag meg lesz adva, hogy ennyi matematika, ennyi fizika, stb. ebben az 

országban, abban az országban, illetve, ami hozzá fog tartozni, hogy a görög nyelv 

oktatása csak akkor lehet kisebbségi, hogyha minden osztályban hetente két órát, vagy 

négy órát görögül oktatnak. Ezt be kell építeni a tantervbe. Ennyiben változik, semmi 

többen. De viszont ehhez kapjuk ezt a kompenzációs támogatást, amit az egyházi 
iskolák is kapnak. S ezzel mi úgy számoltunk, hogy képesek leszünk fenntartani az 

iskolát.  

 

Boka Erika képviselő: Ehhez még hozzá tartozik, bár lehet, hogy csak Te nem tudod, 

de a többieknek is még egyszer megemlítem, hogy ez felmenő rendszerben, tehát évről 
évre bővül, illetve azt beszéltük, hogy az első, második évfolyam kezdhetne most 

szeptembertől, tehát hogy nem az egész iskola változik meg most egyik pillanatról a 

másikra, hanem felmenő rendszerben kerülhet erre sor.   

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Első, második évfolyam, és aztán úgy mennek, 

ahogy elkezdték, mert itt úgy van, hogy bizonyos fokú óraszámban görög nyelven kell az 
oktatásnak folynia, és arról beszéltünk, hogy a készség tantárgyak, a rajz, technika, 

testnevelés görög nyelven menne, és akkor nyilván a matek, történelem, fizika ezek 

maradnának magyarul. Megvan egy bizonyos óraszám.  

 

Boka Erika képviselő: Nekem van egy olyan kérdésem, hogy arra gondoltatok, hogy a 
beiratkozás már megtörtént, és nem így hirdettük meg. Ezt lehet–e egy hónappal a 

beiratkozás után. Mindenki tudja, hogy szóban egyeztetünk. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Pont ezért kell hozzá a szülői munkaközösség 

jóváhagyása, a diákönkormányzatnak is kell abban a tervezetben, amit az országos 

önkormányzat jogásza átküldött, abban olvastam ezeket. Ezeknek szintén rendelkezésre 
kell állni, és gondolom május 20-ig. 

 

Márkusz Tamás képviselő: Akkor döntsük el, akarjuk ezt. Kilátástalan a helyzetünk, 

ezért ezt már el is döntöttük. A többi az a megvalósítás. Rá kell hatni a 

diákönkormányzatra, a szülői munkaközösségre, tájékoztatni kell őket a helyzetről.  
 

Prekop László Kosztasz képviselő: Az új beiratkozókat lehetne esetleg értesíteni. Mert 

nincs olyan nagyon sok. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ha úgy teszed fel a kérdést, hogy megyünk ezen az 

úton, vagy bezárjuk az iskolát, és elküldjük a gyerekeket Iváncsára.  
Erről beszélünk, mert önállóan nem tudjuk. Viszont, ha ma kell döntést hozni, akkor 

tisztázzuk, hogy miről hozunk döntést. Nekünk most azt kell eldönteni, hogy az 

iskolának a fenntartói jogát az Országos Görög Önkormányzat részére átadjuk már a 

következő tanévtől. Ha erről hozunk mi egy határozatot, és ezt a testület hozza, ezt még 

mindig ki kell egészíteni ezekkel a döntésekkel. És akkor most ugrunk egy fejest a mély 
vízbe, pontosan, mivel ez most jelent meg 6-án vagy 8-án, tényleg egy ugrás lesz 

mindenki számára a mély vízbe, mert ilyen rövid idő alatt nem tudom, hogy hogy 

gondolták, hogy ezt elő lehet készíteni. 
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Koranisz Laokratisz országos önkormányzat elnöke: Nincs mit tenni, meg kell 

próbálni, hogy ha nem sikerül, akkor is Ti húzzátok az igát magatok, de abba is, ahogy 

tudunk, segítünk. De legalább próbáljuk meg. Én, ahogy néztem a költségvetéseteket. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én most elmondom még egyszer, hogy 
jegyzőkönyvbe kerüljön. Amikor én elküldtem nektek a számokat, tisztában vagytok 

vele, hogy itt durván 35-36 millió forintról van szó, amit elő kell teremteni, és itt most 

óvoda, iskola együtt, arról beszélünk. Tehát amit a normatíván, a jelenlegi normatíván 

felül kell előteremteni. És akkor hozzá jönnek olyan problémák még, amit még nekünk 

kell majd orvosolni, vannak kifizetetlen számlák, meg ez-az, viszont, ha nekünk 

felszabadul ez az összeg, amit idáig fordítottunk rá, akkor ezeket mi fogjuk tudni 
rendezni. Nyilván, ha nekünk olyan mértékben maradnak összegek, akkor ezt mi is 

tudjuk fordítani az iskolára, infrastrukturális fejlesztésekre, alapjában véve az 

intézményeket az előző testület azért rendbe rakta, tehát az előző testületek az iskolát 

meg az óvodát, - a fűtéskorszerűsítés még várat magára – de egyébként lehet azt 

mondani, hogy jó állapotba hozták. Ezt el kell ismerni.  

 
Márkusz Tamás képviselő: Ezekre vannak pályázatok, mi is a saját iskolánkat ilyen 

pénzből újítottuk fel. Tehát lehet pályázni infrastruktúrára, lehet pályázni audiovizuális 

eszközökre. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: hát, ha rendelkeztek önrésszel.  
 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Elnézést, törvényességi észrevételem lenne, jelenleg a 

testület a hiányzó okiratok, illetve a hiányzó nyilatkozatok alapján maximum elvi 

döntést hozhat. Tehát a határozati javaslatot csak úgy teheted meg, hogy csak elvi 

döntés születhet, mert a közoktatásról szóló törvény kimondja, hogy fenntartói jogot 

átadni – ami átszervezésnek minősül – csak a kisebbségi önkormányzat 
hozzájárulásával, illetve a szülői munkaközösség, a tantestület és a diákönkormányzat 

véleményének kikérésével lehet megtenni. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: azzal a kiegészítéssel, hogy ezeket a 

hozzájárulásokat csatolni kell ahhoz, hogy a döntés …, igaz? 
 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: így van. 

 

Márkusz Tamás képviselő: De azt hozzáfűzném Jegyző Úr, hogy ugye ma hétfő van, itt 

holnap lehetne lépni, mindenkit beavatni. Diákönkormányzat, szülői munkaközösség, 

minél előbb. Ezen a héten lebonyolíthatjuk a dolgokat. 
 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: igen, de pillanatnyilag nem lehet végső döntést hozni. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: ez így akkor elvileg megfelel nektek is, hogy most 

egy olyan elvi döntést hozunk, hogy ezekkel az egyetértésekkel kiegészítve, amit 
legkésőbb szerdáig… 

 

Koranisz Laokratisz kisebbségi elnök: és akkor mi holnap egy olyan elvi döntést 

hozunk, hogy a végleges döntést bevárva mi elfogadjuk ezt a javaslatot.  

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Tehát amennyiben csatoljuk mi hozzá ezeket a 
kiegészítéseket, akkor én ezt meg szerintem… 

 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: A jogszabályban előírt szükséges nyilatkozatok 

beszerzéséig… 

 
Koranisz Laokratisz kisebbségi elnök: És akkor újra össze kell ülni, vagy 

automatikusan, ha azok is megvannak akkor… 
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Papalexisz Kosztasz polgármester: amúgy is összeülünk egyébként, lesz egy testületi 
ülés Iváncsán, onnan mikor végzünk, visszajövünk ide, és itt tudjuk folytatni. Lesz 

testületi ülésünk. Csütörtökön lesz még egy testületi ülésünk egyébként is. Addigra 

még akár azt is meg tudjuk csinálni, hogy nem ma hozzuk meg az elvi döntést, hanem 

csütörtökig beszerezzük a nyilatkozatokat, és akkor végleges döntést hozunk. 

 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: de holnap lesz az ülésük, kell nekik az elvi beleegyező 

nyilatkozat. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: jó, akkor most hozzunk egy elvi döntést ezekkel a 

kiegészítésekkel, és akkor mi már önmagunk csütörtökig még ezeket beszerezzük.  

 
Felolvassa a határozati javaslatot, és kéri a képviselőket, hogy akik ezzel egyetértenek, 

kézfeltartással szavazzanak. 

 
A Képviselő testüle t 5  igen,  0  nem és 1  
tar tózkodás szavazattal  az alábbi 
határozatot hozta :  

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 

37/2011. (V. 9.) számú 
HATÁROZATA 

 

Oktatási Intézmény fenntartói jogának átadásával kapcsolatban 

 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete elvi határozatot hoz, hogy 

a Nikosz Beloiannisz Általános Iskola és a Községi Óvoda fenntartói jogát a 
2011/2012-es tanévtől 10 évre át kívánja adni a Magyarországi Görögök 

Országos Önkormányzatának. 

2. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltaknak 

megfelelően – a testület végleges döntéséhez – a szükséges nyilatkozatokat az 

érintettektől beszerezze. 
 

 
Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester és Kóródi-Juhász Zsolt jegyző 
Határidő: munkaterv szerinti következő testületi ülés 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor én mindenkinek köszönöm a megjelenést, 

részemről ennyi lett volna. Valakinek van esetleg felvetése, javaslata, kérdése? 

 

Mivel több javaslat, kérdés illetve hozzászólás nem érkezett, az ülést 19 óra 15 perckor 

berekeszti. 

 
k.m.f. 
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