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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
2011. május 12. 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. május 12. 17 óra 47 perckor 

Jelen lévők: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Távollévők: 

Papalexisz Kosztasz 

Dr. Horváth István 

Boka Erika 

Márkusz Tamás  
Prekop László Kosztasz 

Bene Krisztián 

 

 

Kóródi-Juhász Zsolt 

 
Koller Ákos 

polgármester 

képviselő 

képviselő 

képviselő 
képviselő 

képviselő 

 

 

jegyző 

 
alpolgármester 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester köszönti a megjelenteket, külön köszönti a Kész 

Józsefnét a Beloiannisz Görög Kisebbségi Önkormányzat elnökét. Megállapítja, hogy az 

ülés összehívása szabályszerű volt, a képviselőtestület 6 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 Márkusz Tamás 

és Prekop László Kosztasz képviselőket. Kéri a képviselőket, hogy aki ezzel egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

A Képviselő testüle t 6  igen, 0  nem és 0  

tar tózkodás szavazattal  Márkusz Tamás 
és Prekop László Kosztasz 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 6  igen, 0  nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  az alábbi 
határozatot hozta:  

 
Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 

38/2011. (V.12.) számú 

HATÁROZATA 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestület 
2011. május 12-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: 

 

4) Társulási megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

5) Oktatási intézmény fenntartói jogával kapcsolatos megbeszélés 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

6) Egyebek 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 
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1) Társulási megállapodás módosítása 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az Adonyi Kistérségi Társulás Belső ellenőrének 

alkalmazásával kapcsolatos az egyik módosítás, itt azt kell tudni, hogy aki végzi ezt a 

feladatot kolleganő, most tartósan távol van, szülni fog, és valószínű veszélyeztetett 

terhes, így már betegállományban van. Az ő helyére kell helyettesről gondoskodni, két 
lehetőség merült fel az egyik, hogy felvesznek valakit határozott időre, vagy egy olyan 

céget bíznak meg, aki ezzel foglalkozik. Van is egy ilyen cég itt fejér megyében, amelyik 

több kistérségben végez ilyen feladatot, ennek a cégnek a költsége az erre kapott 

normatíva összegével egyezik meg, amit erre kifizet az állam. Azt kell tudni, hogy ezt a 

normatívát erre a feladatra kell költeni, nem lehet spórolni belőle, és amit 

megtakarítasz, azt máshová teszed. A Társulási Tanács arra az álláspontra 
helyezkedett, hogy egy a céget bízzunk akkor meg. Ezért kell módosítani a 

megállapodást, mert ebben nem szerepel ez, hogy ezt vállalkozás is végezheti, és úgy 

szeretnék módosítani, hogy elláthatja egy alkalmazott kollega, vagy egy cég is. Ezt 

kérték, hogy erről szavazzunk, hogy tudjanak tárgyalni. 

 

Bene Krisztián képviselő: Akkor most ez határozott időre szólna, amíg ez a hölgy 
elmegy szülni? Tehát elégedettek vele? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen, ez arra szólna, elégedettek vele. Őt 

visszavárják. 

 
Márkusz Tamás képviselő: Ez kistérségi normatíva? Érinti a költségvetésünket? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen, teljes mértékben, ők is számolnak el vele, a 

mi költségvetésünket nem érinti. Én felolvasnám a javaslatot, ha utána van kérdés, azt 

még nyugodtan feltehetitek. 

 
Felolvassa a határozati javaslatot. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő: Ez a kistérségre terjed, vagy minket is érint? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ez az a belső ellenőrzés, aminek a legutóbbi 
rendes ülésünkön tárgyaltuk az összefoglaló jelentését. Tavaly a helyi iparűzési adót és 

a gépjármű adót ellenőrizték. Mi is határoztunk már erről a belső ellenőrzési tervről, így 

biztos fogsz emlékezni rá. Azt hozzá kell tenni, ami a cég mellett szól, hogy ők több 

emberrel dolgoznak, és be fogják tudni fejezni a munkát, mert már csak fél év van rá. 

Minket az iparűzési és a gépjármű adó tekintetében kértük most is az ellenőrzést. 

 
Prekop László Kosztasz képviselő: Ok, rendben megvan. Akkor tudom miről van szó. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Van még kérdés? 

 

Több kérdés nem érkezik a javaslathoz, így kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyet 
ért kézfeltartással szavazzon: 

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

 
Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 

39/2011. (V. 12.) számú 

HATÁROZATA 

 
A belső ellenőrzésről szóló megállapodás módosításával kapcsolatban 

 

1.) Beloiannisz Község Képviselő-testülete a Beloiannisz Önkormányzata és az 

Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás közötti, belső ellenőrzésről szóló 
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megállapodás módosításával egyetért, azt a határozat melléklete szerinti 

formában elfogadja. 

2.) Utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 

Munkaszervezetét a határozat megküldésével értesítse. 

  
Felelős: Kóródi-Juhász Zsolt jegyző 
Határidő: 2011. május 31. 

 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor van még egy javaslat és szavaznunk kell 

arról, hogy a Társulási megállapodásban is kell módosítást eszközölni. 

 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Ezek elsősorban technikai jellegű módosítások, amiket 

kérnek, ilyen például, hogy megváltozott a munkaszervezet székhelye, de az adonyi 

hivatal címe is. Ezeket a címeket módosították, Rácalmás város lett, illetve a jogszabályi 

módosításokat kellet belevenni, de ezek benne vannak a határozati javaslatban, annyi 

keveredés van, hogy először szavaztunk a római kettesszámúról, most pedig a római 

egyes számú határozati javaslatról kellene. 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ez a XI. módosítás. Kérdés van ezzel 

kapcsolatban? 

 

Kérdés nem érkezik a javaslathoz, így kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyet ért 
kézfeltartással szavazzon: 

A Képviselő testüle t 6  igen,  0  nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  az a lábbi 
határozatot hozta:  

 
Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 

40/2011. (V. 12.) számú 

HATÁROZATA 

 
Megállapodás módosításáról 

 

1.) Beloiannisz Község Képviselő-testülete az Adonyi Többcélú Kistérségi 

Társulás Társulási Megállapodásának XI. sz. módosításával egyetért, azt a 

határozat melléklete szerinti formában elfogadja. 

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről az Adonyi Többcélú 

Kistérségi Társulás Munkaszervezetét a határozat megküldésével értesítse. 

  
Felelős: Kóródi-Juhász Zsolt jegyző 

Határidő: 2011. május 31. 

 

 
2) Oktatási intézmény fenntartó jogával kapcsolatos tájékoztató 

 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Röviden vázolnám, hogy erről miért gondoltam, 

hogy még egyszer beszélnünk kell. Nagyon jól tudjátok, hogy a mi előkészítésünk erről 

régóta zajlik, én sok anyagot elkészítettem, elküldtem nekik, amit kértek, én ezt mindig 
időben teljesítettem is. Az április 29-i ülésre meghívtuk az Országos Önkormányzat 

elnökét is, ezt lemondta, akkor egy óvatos döntést hoztunk, ezért újra meghívtuk, hogy 

vázolja az elképzeléseiket, hogy mi is megbizonyosodjunk, hogy jó kezekbe kerül, és 

fenntartható. Nekünk azt is kell nézni, hogy ne csak a teher kerüljön le rólunk, de jó 
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kezekbe is kerüljön az intézmény, aztán május 9-én eljött az elnök úr és ahelyett, hogy 
ezt vázolta volna, egy olyan döntés helyzetbe kerültünk, emiatt a május 20-i határidő 

miatt, hogy gyorsan kellett hoznunk egy elvi döntést. Mi elkezdtünk egyeztetni az 

érintettekkel, többek között a Görög Kisebbségi Önkormányzat elnökével, akit meg is 

hívtunk ma, és az ÁMK vezetőjével is egyeztettem. Elmondtam neki is, hogy milyen 

döntések vannak itt. Sajnálom, hogy nincs itt az alpolgármester Úr, mert vele is 
egyeztettem egy pár dolgot, ami kételyeket ébresztett bennem. 

 

Márkusz Tamás képviselő: Én az alpolgármester úr véleményére itt vagyok kíváncsi, 

nem pedig arra, hogy az utcán mit mond. Ott olyan, mint egy magán ember. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ezt nekem mondta, nem az utcán, és mondott 
olyan indokot, ami bennem is kételyeket keltett. A legfontosabb az, hogy nekünk egy 

olyan szülői egyeztetést kell ebbe a témába összehozni, ahol a szülőknek megvan a 

lehetősége, hogy elmondják a véleményüket, azért azt nem szabad elfelejteni, hogy az 

iskola tanulónak nagy százaléka magyar gyerek és lehet, hogy többen is azt mondják, 

hogy nem hajlandók kiemelt óraszámmal a gyerekeiket görögre tanítani, nem lehetetlen, 

de nem is kikerülhetetlen probléma. Ezért fontos, hogy ezt alaposan körbe járjuk és 
döntésre előkészítsük, ha a médiát figyelitek, akkor látjátok, milyen gondok vannak 

most az iskola átadásokkal kapcsolatban. Ha elolvastátok azt a linket, amit elküldtünk, 

ott 2007-től össze vannak gyűjtve azok a felmerült gondok, amiket meg kell oldani, az 

intézmények átadásával. Olyanoknak is meg kell oldani, akik nem akarnak részt venni 

ilyen oktatásban, tehát fontos a szülőkkel egyeztetni. Azt gondolom, erre nekünk oda 
kell figyelni és ez egy sarkalatos pont, evvel mindent el lehet rontani, ha 15-20 szülő azt 

mondja, hogy elviszi a gyerekeket, akkor nincs miről beszélni, itt mindenkinek erre rá 

kell bólintani. Kell a kisebbségi önkormányzat belelegyezése, ami nem hiszem, hogy 

gond lenne, mert nem gondolom, hogy ez az ő érdekükkel ellentétes lenne, de 

mindenképpen kell a szülők, a diákönkormányzat és a tantestület véleménye is. Az 

hogy kerek legyen, amit mondok, még hozzá tartozik, hogy kellenek ezek a 
beleegyezések, és még ugye emlékeztek, hogy innen úgy ment el az elnök úr, hogy nekik 

másnap ülésük lesz és döntést hoznak, most ehhez képest én egyeztettem az elnök 

asszonnyal, aki tagja az Országos Önkormányzat testületének és ő elmondta, hogy ez a 

kérdés nem került szóba. Sokáig elhúzódott az ülés, és a zárszámadás némi feszültséget 

is okozott, ami miatt aztán napirendre sem lett véve a dolog. Azt el tudom képzelni, 
hogy az elnök úr az egyebekbe be akarta ezt a témát tenni, de el sem jutottak odáig. 

Szóval ezt szem előtt kell tartani, mi ezt azért jövő hétre meg tudjuk szervezni, ezt a mi 

részünkről meg tudjuk csinálni, azt meglátjuk, hogy az Országos Önkormányzat mit 

lép, a kisebbségi Önkormányzattól pedig az elnök asszonyt kérdezem, hogy ők egyet 

értenek-e a döntéssel, illetve meg tudják-e addig szervezni a döntést. Ezek a felmerülő 

problémák, amik mellette vannak, ezek óvatosságra intenek, más sem kapkodja el a 
dolgot. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő: Az első, amit mondasz, hogy tartsunk meg egy 

szülői értekezletet, ha jól tudom, ahogyan mondtad ez két osztályt érint, pont az István 

mondta, hogy nem tart sokáig, mert nem sok gyerekről van szó. Ami gond szerintem a 
mendemonda, ami kint megy a faluban, itt nem a kisebbségi iskolára gondolnak az 

emberek, hanem arra, hogy az egyháznak akarjuk átadni és ettől volt, aki megijedt. 

Azért mondom, hogy ez is megy a faluban. Azzal kapcsolatban, hogy mennyire 

kapkodunk, mi régóta mondjuk, hogy ez kihúzhatna minket a csávából és ez nagyot 

segíthetne az önkormányzat helyzetén és erről régóta beszélünk. Nem tudom, hogy 

vagyunk-e olyan helyzetben, hogy leállhatunk időt húzni, szerintem az volna a jó, és 
erről akkor is szó volt, amikor Ákos is volt, hogy az lenne az ideális, ha idén 

szeptembertől nemcsak az igazgató személye változna, és nemcsak az iskola 

finanszírozását oldaná meg az önkormányzat, hanem a komplett iskoláét és óvodáét. És 

ugye nem véletlenül szerettük volna, mi is döntéshelyzetbe hozni a Laokratiszékat, lehet 

azt mondani, hogy kapkodunk, de ha ég egy ház, akkor te megvárod, míg elered az eső, 
vagy elszaladsz és hozol egy vödör vizet? Én nem hiszem, hogy elhamarkodott döntést 

hoztunk volna, lehet minket azzal vádolni, hogy sürgetjük a dolgokat, de vannak 

határidők, amiket be kell tartani. 
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt azért hozzá kell tenni, hogy mi nem 

kezelhetjük ezt a dolgot úgy, mint egy feladatot, amit át tudunk adni, amitől meg 

tudunk szabadulni, és megmarad ez a pénz. Mi azért felelősek vagyunk, hogy ez az 

iskola milyen szinten működik tovább és én ebben látom a legnagyobb veszélyt. 

 
Bene Krisztián képviselő: Abban igazad van, hogy nem lehet csak gazdasági 

szempontból nézni ezt a dolgot, de ha jó emlékszem, ami kiment anyag, abban benne 

volt, hogy a tanulók 90 %-ának részt kell vennie a nemzetiségi oktatásban. És mi van, 

ha nem lesz ez meg? Én megnéztem az Oktatási Minisztérium honlapját és ott láttam, 

hogy azért büntetnek, ha nincs meg ez a szám. Szóval erre oda kell figyelni. 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester: Itt is volt ilyen, ami a normatívákat érintette, de 

ha jó működik a rendszer, akkor ez már nem érintene minket, mert ez akkor már az új 

fenntartó gondja. Utoljára egyébként az iskolában kettő gyerek nem tanult görög 

nyelvet. 

 

Bene Krisztián képviselő: Én arra gondolok, hogy ez az új rendszert érinti. Tehát ott is 
meg kell lennie a 90 %-nak. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy jó, örülök, hogy emelt 

óraszámban tanulja a görög nyelvet, de van, aki azt mondja, hogy nem akarom, hogy 

mondjuk még két óra görög nyelven menjen. És ha így nincs meg a 90 %? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ezek pont azok a dolgok, amiket menetközben ki 
kell dolgozni, amiket az előkészítésnél figyelembe kell venni. Ez megint csak az mellett 

szól, hogy ezt óvatosan kell kezelni. Mi tudjuk 20.-áig teljesíteni. Ha viszont ott több 

szülő azt mondja, hogy nem akarja, akkor nincs is miről beszélni. Nekem az a gondom, 

hogy azt látom, hogy nekik sokkal nagyobb problémáik vannak, mármint az 

országosnak és nem olyan súllyal kezelik ezt a dolgot, mint mi, és én ettől félek, hogy 

emiatt nem kezelik megfelelően ezt majd. Itt átadnám a szót az elnök asszonynak. 
 

Kész Józsefné, Beloiannisz Görög Kisebbségi Önkormányzat elnöke: Ez igaz, sajnos 

Beloiannisz iskolájának az ügye abszolút szóba sem kerül. Nekem is megingott a 

bizalmam, ezt a kapkodást gondoljuk át, az Országos Önkormányzatban, most éppen 

óriási pozíció harcok mennek. Kirakták a hivatalvezetőt, 11:10 a képviselők aránya. Egy 
nagy zűrzavar van ott, amit mérlegelni kell. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ezért mondom én is, hogy mérlegelni kell, ettől 

függetlenül szerintem, mi meghozhatjuk ezt a döntést, a jelenlegi körülményeket 

figyelembe véve, például a kormány elképzelései, az új Ötv. koncepció, akkor azok az 

elképzelések, hogy a tanárok bérét átvállalják. Csak a fenntartást kell csinálni és ezt 
2012-től tervezik, vannak olyan elképzelések, amik azt jelzik, hogy nem biztos, hogy baj 

lenne, ha még egy évet kivárnánk. Egyrészt itt az önkormányzatnál addig leharcolják a 

dolgokat, és tiszta víz kerül a pohárba és kérhetjük a támogatásukat, ami nem jár olyan 

szempontból kötelezettségvállalással olyan szempontból, hanem pénzügyi támogatást 

adnának. Szerintem 20-ig mi ezt meg tudjuk csinálni, és akkor ott lesz náluk a labda, 
de szerintem ők addig nem fognak döntést hozni. 

 

Boka Erika képviselő: A múltkor én már gondolkoztam ezen, csak nem értettem, hogy 

mit nem értek benne, és most rájöttem, körvonalazódott bennem, ugye azt beszéltük, 

hogy felmenő rendszervben átveszi a Görög Önkormányzat, de ez most azt jelenti, hogy 

a többi hat osztály a mienk marad szeptembertől, tehát egy teljes üdvözülést nem 
tervezhetünk. Pont én voltam az aki, mondta, hogy a jelentkezést másképpen írtuk ki, 

és én most jöttem rá, hogy nem fogja az Önkormányzat a 8 osztályt szeptembertől 

fenntartani és átvenni. Tehát egy folyamatot tudunk csak elkezdeni. Lesz egy átmeneti 

időszak, ami több év is lehet, szóval igazából, az hogy szeptembertől övék az iskola, 

arról nem beszélhetünk. 
 

Prekop László Kosztasz képviselő: Akkor egyelőre két osztályról beszélünk, ha jól 

értem, akkor ez arányosan érintené? 
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Boka Erika képviselő: Nem tudom, ennek a jogi hátterét kell keresni. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő: Ha most tartanánk egy szülői értekezletet, nem 

fogunk tudni mit mondani, azt sem, hogy mit fog tanulni a gyerek, hogy 8. osztály 

végére, milyen nyelvismerettel fog rendelkezni, ezt most nem tudnád megmondani 
nekik. 

 

Bene Krisztián képviselő: Én ebben teljesen igazat adok neked Laci, de ezt én egy 

fordított folyamatnak képzelem, el, úgy, hogy aláírunk, vagy megbeszélünk egy 

szándéknyilatkozatot és akkor ők eljönnének egy tantervvel, vagy valami tájékoztatóval, 

hogy ezt hogyan is képzelik el. És ezzel kéne menni egy értekezletre és azt mondani, 
hogy itt van a maga gyereke, ha ide íratja, akkor ennyi görög nyelvórán fog részt venni, 

vagy heti tíz órában tanul rajzot, technikát egyéb tárgyat görög nyelven. Nem tudjuk, 

hogy ők ezt hogyan gondolják. 

 

Boka Erika képviselő: Nem tudok egy fontos dolgot erről az iskoláról, hogy ami Pesten 

működik, hogy itt délelőtt tanulnak, és délután elmennek, és kiegészítő jelleggel vannak 
a nyelvórák? 

 

Márkusz Tamás képviselő: Most én azt nem értem és most hozzászólok én is, hogy az 

Elnök úr azt mondta, hogy az egész iskolát veszik át 1-től 8 osztályig. Ez a törvényben 

benne van, és majd ők megoldják, vagy tudniuk kell, hogy ez hogyan van. Mi arra adtuk 
az áldásunkat, hogy az egész iskolát átadjuk. Most mi változott? 

 

Boka Erika képviselő: Ennyire nem jártuk körbe. 

 

Márkusz Tamás képviselő: Mi erre adtuk az áldásunkat, hogy ők meg tudják kezdeni 

az egyeztetést a minisztérium felé, ettől ne visszakozzunk, és a szülői tájékoztatót meg 
kellene tartani valamilyen formában. Ő végül is elmondta, hogy mit akar. Ne 

visszakozzunk ezen. 

 

Kész Józsefné, Beloiannisz Görög Kisebbségi Önkormányzat elnöke: Jobb, ha 

türelemmel vagyunk, én azt mondom, ne menjünk fejjel a falnak. 
 

Dr. Horváth István képviselő: Valószínűleg lesz időnk, felmérni ezt a témát, mert 

május 20-áig szerintem ez nem fog eldőlni, van ez a két iskola, szerintem el kéne 

menni, beszélni a vezetőkkel, hogy ők hogyan alakultak át, és jobban körüljárni. Van 

két ilyen nemzetiség iskola, őket kellene megkeresni, elbeszélgetni, ha van olyan 

tapasztalat, hogy két iskola jól működik, akkor van esély arra, hogy ez nálunk is 
működhet. Egyébként, ami miatt fontos lenne, ha esetleg elindul itt egy 

adósságrendezés, akkor ez kiút lehetne, az iskolát is meg lehet menteni, mert egyébként 

becsukják. 

 

Boka Erika képviselő: Szerintem, ha ő két osztályban kezdi el, akkor csak arra a két 
osztályra kapja a fejkvótát, szerintem evvel nem számoltak. Ez az, ami nekem is utána 

esett le, nekik jobban meg fogja érni, de csak, amikor már mind a 8 osztály oda 

tartozik. 

 

Dr. Horváth István képviselő: Gondolom, ezt ők tudják? 

 
Márkusz Tamás képviselő: De ők az egész költségvetést átnézték és úgy mondták, 

nem? 

 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Annyiban pontosítanék, hogy a jogszabály szerint – az 

1993. évi LXXIX. Tv, a közoktatásról szóló törvény rendelkezik erről – tehát a fenntartói 
jog átadása átszervezésnek minősül. Jelen esetben arról van szó, hogy az országos 

önkormányzat a teljes fenntartói jogot átveszi. Erről a törvény a 102. § (3) bekezdésében 

rendelkezik, itt írja le, hogy miket kell beszerezni, milyen véleményeket, illetve 
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hozzájárulást. Ez az átszervezés jogilag azt jelenti, hogy a teljes fenntartói jog kerül át 
az országos önkormányzathoz. Ez nem csak a két osztályt érinti. Az összes gyermek 

után megkapják az állami normatívát, amit mi átengedünk nekik, a 17/2011. NEFMI 

rendelet alapján pedig, amennyiben legalább az első két osztályban felmenő 

rendszerben bevezetésre került a nemzetiségi oktatás, akkor külön kiegészítő 

támogatást igényelhetnek, ennek a határideje május 20, ezért kellet az elvi döntés. 
 

Márkusz Tamás képviselő: A gyerekeknek a 98 %-a tanulja a görög nyelvet, tehát ők 

nemzetiségi oktatásban vannak. 

 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Ez azért nem ilyen egyszerű, mert a jogszabályban meg 

van határozva, hogy milyen óraszámban kell oktatni a nyelvet, illetve az oktatott 
tárgyak hány százalékának kell nemzetiségi nyelven folynia. Mi ez alapján úgynevezett 

nemzetiségi nyelvoktató iskola vagyunk, nem nemzetiségi iskola, ott már egyéb 

tanórákat is görög nyelven kell folytatni. 

 

Márkusz Tamás képviselő: Én akkor itt visszakanyarodok, hogy akkor ezt nekik is 

tudni kell. 
 

Boka Erika képviselő: Hát én nem vagyok meggyőződve róla, hogy ezt ők is tudják. Ha 

itt lenne előttünk egy számítás, ami elhangzott itt múlt alkalommal… 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ők a költségvetésüket elfogadták, és az iskoláról 
szó nincs benne. 

 

Márkusz Tamás képviselő: Na, de ők azt még nem tudhatják, hát még nem voltak a 

minisztériumban. És amikor itt voltak, amikor 15 percet késtek, akkor, szóval 

komolytalan lenne, ha nem jönnének el, de eljöttek. Én csak azt nem értem, hogy miért 

mindig más szemszögből tárgyalunk erről. De hát, amikor itt volt az elnök, akkor én 
megértettem belőle mindent, azt nem, hogy mi van a dolog mögött esetleg, de ez nem is 

tartozik ránk. A hatalmi harcok azok az ő belső ügyük, ez nem ránk tartozik. Ezt a 

lehetőséget ne adjuk fel, lehet, hogy jövő szeptembertől indul be. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én nem mondom, hogy adjuk fel, de azt gondolom, 
hogy úgy tegyünk meg mindent, ahogyan kell, sőt, ha jól akarjuk csinálni, ez nem fog 

20-áig lefutni, de mi csináljuk jól, minden egyes engedélyt, véleményt, ami kell, 

szerezzünk be, de például abban egyetértek a Krisztiánnal, és a Laci is ezt mondta, 

hogy a szülői értekezletet úgy tartsuk meg, mert oda kell állni az értekezleten a szülők 

elé, hogy ismerjük a részleteket, mert meg fogják kérdezni, hogy hogy lesz az oktatás. 

Nem tudunk mi sem sokkal többet. Én azt mondom, hogy folytassuk ezt úgy, ahogyan 
29-én lezárta ezt a testület, amikor arra adott elvi hozzájárulást, hogy a döntést 

előkészítsük. A döntés előkészítésbe meg az van benne, hogy ezt az eljárást 

lefolytassuk, és ha minden megvan, mindenki belelegyezik, akkor majd döntünk, mert 

most még csak elvi hozzájárulás van. Én ezt mondom most, hogy ezt az utat kell várni, 

akkor így lesz, lehet, hogy nem most, majd jövőre, de akkor jövőre. Én csak azt 
mondom, hogyha most kellene szavazni, ebben a pillanatban nem mernék tiszta szívvel 

arra szavazni, hogy ez így legyen, mert nem látom ennek a működési feltételeit. Akkor 

ne vesszünk el ebben a 20-i dátumban, menjen minden úgy, ahogyan kell. Hívjuk meg 

őket a szülői értekezletre, vagy kérjünk előtte tájékoztatást, hogy aztán tudjunk itt a 

szülőknek mit mondani, vagy jöjjenek el és válaszoljanak ők a kérdésekre.  

 
Dr. Horváth István képviselő: És ha elfogadják az új önkormányzati törvényt és 

átveszi az állam, akkor mi lesz? Működik ez így egyáltalán? Át lehet alakulni akkor is? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Szerintem igen, mert lehet, hogy akkor a béreket 

állja az állam, a dologi kiadásokat az országos önkormányzat és akkor nekünk tényleg 
nem kerül egy fillérbe sem. 
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Bene Krisztián képviselő: Na, most akkor ebből a szempontból tényleg jobb lenne 
megvárni a következő évet, hogy akkor lássuk, hogy hogyan áll ez a dolog, és akkor úgy 

tudunk az önkormányzat elé menni, hogy ez a helyzet, és lehet, hogy ők is könnyebben 

mondják, hogy erre adunk ennyi pénzt nem 30 milliót kell, csak 10-et… 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Egy dolog azért, amit a Tamás mond, és nem 
véletlenül kardoskodik, lehet, hogy mi ki akarjuk várni a jövő évet, de itt ma az EON 

emberei úgy jöttek órákat kikapcsolni, mint a legyek a dögre, két kocsival, szóval nem 

biztos, hogy mi szeptemberben ki tudunk nyitni. Az iskolába, lehet, hogy ki lesz 

kapcsolva a gáz a villany, meg minden. Szóval az csak a baj, hogyha beindul az 

adósságrendezési eljárás, akkor kikerülhet a kezünkből minden. Meg sem tudjuk hozni 

a döntést. Én értem emiatt a Tomi álláspontját is, csak sok a bizonytalansági tényező. 
 

Márkusz Tamás képviselő: Igen és ezért nem szabadna az önkormányzatnak azt 

mondania, hogy nem, mert amit te is mondtál, hogy segíteni fog, de akkor nem fog, ha 

most azt mondjuk, hogy nem megyünk bele, mert akkor azt mondja, hogyha nem 

mentél bele, amikor tálcán kínáltam a lehetőséget, akkor most nem adok pénzt. 

 
Bene Krisztián képviselő: Egyenlőre semmit nem kínáltak tálcán… 

 

Márkusz Tamás képviselő: Dehogynem, a lehetőséget! Ő azt mondta, hogy átveszi. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő: Egyet tisztázzunk, hát ilyen nincs, az 
Önkormányzat idejön, de nem véletlenül ad pénzt, tehát azzal legyünk tisztába, hogy 

mindent kifizet, de neki az az érdeke, hogy ezt a nyelvet továbbvigye. Az Erika tanár 

szemmel gondolkozik és igaza van, hogy kíváncsi rá, hogy mi lesz öt év vagy tíz év 

múlva. Nekem is vannak aggályaim, de most van egy lehetőség, ami a költségvetés nagy 

százalékát érinti, és ha elhúzzuk jövőre már nem biztos, hogy lesz miről beszélni, azt el 

kell dönteni, hogy óvatos duhajok vagyunk, mindenki fél, hogy mi lesz a közvélemény 
fogadtatása, és lesznek olyanok, akik még azt sem fogják tudni, hogy mi van valójában, 

de már kígyót békát kiabálnak, de azt nem lehet, hogy már folyamatosan várakozok, 

lehet, csak vegyük azokat a dolgokat, hogy mit veszítesz az egyik oldalon és mit nyersz 

a másikon, Ha felállítjuk azt a fontossági sorrendet, ahogyan átmentünk Iváncsára is, 

meg tudtunk beszélni, akkor ebben a kérdésben is tudunk beszélni bizonyos dolgokról, 
akkor vázoljuk fel, hogy nekünk ez az elképzelésünk és akkor tényleg tartsuk ahhoz 

magunkat, de akkor benne van a pakliban, hogy 3 hónap múlva felhívod a Laokratiszt, 

hogy már nincs miről beszélni, mert már a falut kell megmenteni, nem csak az iskolát. 

Tehát mérlegeljük ezeket és így hozzunk döntést. 

 

Boka Erika képviselő: És Iskolaigazgatót kell vagy választani, vagy megbízni, vagy 
kinevezni, ami hosszadalmas és nem lehet két hét alatt lezavarni, amit megint minden 

fórumon át kell passzírozni, amit az előbb a Zsolt elmondott. Az sem biztos, hogy 

júliusban menni fog, azt májusban el kell kezdeni, hogy tanévkezdésre legyen ebből 

valami, ha lesz olyan, akit ki lehet nevezni, ha nem lesz olyan, akkor az 

kényszerhelyzet, az megint más, de akkor sem baj, ha nem augusztus elején van az 
egész procedúra… 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor én azt javaslom, hogy egyrészt mi 

nyilatkoztunk, a labda ott pattog az országosnál, egyszer, másrészt, mi látjuk már, hogy 

milyen egyeztetéseket kell megtenni, milyen törvényi előírásoknak kell megfelelni. Ezt 

holnap reggel, ezen már én elkezdek dolgozni a Jegyző Úrral. Azt gondolom, első 
körben, mivel a helyi kisebbségnek a részéről a támogatás gondolom, megvan, de a 

legfontosabb, hogy ott ne legyen vétó, aztán a szülőkkel kell első körben beszélni, mert, 

ha ott megdől a dolog, akkor nincsen miről beszélni. Másnak akkor már nem is kell a 

véleményét kérni, mert nincs értelme. Viszont, ha a szülői oldalról – és ezt kell elsőre 

megszervezni – a szülői értekezletet kell összehozni és addigra, nekünk is tisztán látni, 
ha ott pozitív a visszajelzés, akkor mi is tehetjük a dolgunkat és, aztán, ha rajtunk 

kívülálló ok miatt meghiúsul, akkor már nem rajtunk múlik. 
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Dr. Horváth István képviselő: Azt gondolom, hogy akkor ide mindenképpen meg kell 
hívni az országos önkormányzatot… 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A szülőire mindenképpen. 

 

Dr. Horváth István képviselő: Akár ebből a másik két iskolából, ahol ez működik 
meghívni valakit, vagy az ő szakértőiket megkérdezni, mert mi ezekre a dolgokra nem 

fogunk tudni válaszolni a szülőknek. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Mindenképpen. Sőt közös testületi ülést is lehet 

tartani, itt, Beloianniszban. Ezt fel is ajánlott az Elnök Úr. Ha meg akarjuk ezt a szülőit, 

lehet kihelyezett ülés is, és utána itt egy döntést is lehet hozni. 
 

Prekop László Kosztasz képviselő: Egyetértek a szülőivel, de ott azt is tisztázni kell, 

hogy nincs sok lehetőség, amiből választani lehet, amellett, hogy a lakosok nagy része 

tisztában van a falu helyzetével, de azért lássák, hogy ezt a két dolgot nem lehet külön 

választani, és ennek tudatában kellene, hogy meghozzák a saját döntésüket. 

Szimpatikus, nem szimpatikus, saját gyermekeik sora, függ ettől. 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Most nem kell nekünk határozatot hozni, de akkor 

mi elkezdjük a korábbi határozat szerint, hogy akkor mi 20-áig törekszünk arra, hogy 

akkor ezeket megcsináljuk. 

 
Bene Krisztián képviselő: És akkor legalább, ha nem is sikerül eléjük tudunk állni, 

hogy mi mindent megtettünk és, ha nekik nem is sikerül ebben dönteni, akkor legalább 

abban döntsenek, hogy segítenek minket, ezt az évet túlélni és akkor tudunk dönteni, 

mert mi megtettünk mindent, nem rajtunk múlt. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Szerintem ebben a kérdésben konszenzus van, de 
jó volt, hogy beszéltünk erről, és nem baj, ha néha megállunk és gondolkodunk kicsit, 

akkor folytatjuk az utat és tisztázzuk a kérdéseket, amik felmerültek. Akkor én 

megkérem az Elnök Asszonyt, hogy akkor 20-áig legkésőbb, ha meg tudjátok oldani, 

akkor döntsetek ebben a kérdésben, a Jegyző Úr készített határozati javaslatot, akkor 

megküldi nektek. 
 

Kész Józsefné, Beloiannisz Görög Kisebbségi Önkormányzat elnöke: Én szombatra 

összehívom a testületet. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor ezt a pontot lezárom. 

 
 

3) Egyebek 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Felmerült már az előző ülés után, hogy a szociális 

bizottságban megüresedett egy hely a képviselői lemondással. A szociális bizottságba 
Bene Krisztián képviselő Urat javaslom, aki a múltkor nyilatkozott, hogy vállalja. 

Krisztián hozzájárulsz a nyílt szavazáshoz? 

 

Bene Krisztián képviselő: Persze. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor felteszem a kérdést, aki egyetért azzal, hogy 
a megüresedett helyet a bizottságban Bene Krisztián képviselő töltse be, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 
A Képviselő testüle t 6  igen, 0  nem és 0  

tar tózkodás szavazattal  Bene Krisztán 

képviselőt a testület Szociális  

Bizottságába tagnak megválasztotta .  
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor lenne itt két dologgal kapcsolatos 
tájékoztatás, az egyik a Leader pályázat, amit megnéztünk hozzáértő emberrel és ő 

kivitelezhetőnek találta, de rossz hírem van, mert a Takarékszövetkezet vezetője a 

finanszírozással kapcsolatban azt mondta, hogy nem tudja bevállalni a finanszírozást, 

mert nem látja biztosítottnak a megtérülést, sokáig mérlegelték, de nagynak találták a 

kockázatot. Ez a bank a legrugalmasabb, szóval, ha ez náluk megakad… Az önrészről 
nem is beszéltem még, mert, ha lenne olyan, aki a finanszírozást bevállalja, akkor 

lehetne itt arról beszélni, hogy azt hogyan teremtjük elő… Azért én ebben futok még 

néhány kört az OTP-nél, fel fogom hívni azt a vezetőt, hátha, de ennek kicsi az esélye. 

Az önrésznél szóba jöhetett volna a görög önkormányzat, az egyház, illetve külföldre is 

kiment a látványterv. Ezzel kapcsolatban az van, hogy nem biztos, hogy jó, ha ellőjük az 

utolsó golyónkat, mert ha ez megvalósul, akkor is itt állunk a csőd közeli helyzetben… 
És, akkor nem biztos, hogy tudunk már kérni, tehát, de így sem biztos. Erre a kérdésre 

még vissza kell térni, de jelen állás szerint le kell mondanunk erről a 20 milliós 

pályázatról. Sajnos a pályázatot nem lehet megbontani sem, részfinanszírozás 

szempontjából igen, de meg kell valósítani az egészet. 

 

Dr. Horváth István képviselő: Azért még van más bank is a képben, tehát azért 
próbáljunk ebbe tovább menni. Mondtad, hogy van itt még egy utolsó töltény, amit el 

lehetne lőni, ha összejön. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Van egy utolsó töltény, csak az lehet, hogy 

vaktöltény… Kérdés akkor ezzel? 
 

Márkusz Tamás képviselő: Most lehet, hogy én nem figyeltem, de miért kell a bank 

ehhez? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Mert ez egy utólagos finanszírozású pályázat, tehát 

itt a költségeket nekünk meg kell finanszírozni. Az, hogy milyen forrásból, az mindegy. 
 

Prekop László Kosztasz képviselő: Kérdés, hogy tudunk-e még hitelt felvenni, mert a 

múltkor az volt, hogy így is több a hitelállományunk. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ezt vizsgálni kell, de én csak akkor vágnék bele, 
ha itt az önrész, mert egyébként nem, én nem szeretném, ha valaki emiatt csődbe 

menne, vagy nekünk nőne a hitelállományunk, szóval ez nem megy így. És ez egy nagy 

összeg, ha gond van, akkor vége a falunak, ha nem tudjuk elszámolni valami hiba 

miatt. Ebbe a törékeny helyzetben, sajnos emiatt lehet, hogy elbukunk egy ilyen 

lehetőséget. De jövő májusig van még idő. Meglátjuk majd. 

 
Dr. Horváth István képviselő: És az Áfájával nem lehet? Nem lehet visszaigényelni? 

 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Sajnos nem lehet, mert itt az állami támogatás miatt 

arányosítani kell, így a teljes Áfát nem lehet elszámolni. Most derült ki, hogy van is 800 

ezer forint Áfa fizetési kötelezettségünk. Ezt lehet, hogy a mostani normatívából jön le. 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: És a munkaügyi perből származó követelés, 

aminek durván 900 ezer forint a költsége, ha ez egyben jön le a normatívából, akkor 

nem tudjuk majd kifizetni a bért, és ez az a pont, amikor el kell indítani az 

adósságrendezést. Közüzemi tartozások is vannak, amik miatt ki akarják az órákat 

kapcsolni. És nem tudunk miből törleszteni sem. Annyi van a számlán, hogy a 
segélyeket kifizessük. Nincs mozgásterünk, sajnos és az eladásra kerülő lakásból is az 

OTP hitelnek a törlesztése menne. Szóval ezek a helyzetek vannak. Meglátjuk, hogy 

milyen lehetőségek lesznek menetközben. Az Áfával kapcsolatban nem kellene áfa 

körösnek lennünk, de akkor azt a kis Áfát, amit visszaigénylünk, attól is elesünk. Ha 

menet közben rögtön továbbutalnánk az Áfát, akkor most nem 800 ezret kéne befizetni, 
hanem most 300 ezret kapnánk vissza. Ehhez kellene egy jó pénzügyes, ahogyan az 

Erika mondja, akinek lehet hinni. Jelenleg nincs pénzügyes, mert betegállományban 

van, egyébként. 
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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 18 óra 55 perckor 

berekeszti. 
 

k.m.f. 
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