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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
2011. május 30. napján tartott rendkívüli nyílt ülésének 

JEGYZŐKÖNYVE 

 

Készült: Beloiannisz Község Önkormányzat 

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

Az ülés kezdete: 2011. május 30. 18 óra 30 perckor 

Jelen lévők: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Távollévők: 

Papalexisz Kosztasz 

Koller Ákos 

Boka Erika 

Márkusz Tamás  
Prekop László Kosztasz 

Bene Krisztián 

 

 

Kóródi-Juhász Zsolt 

 
Dr. Horváth István 

polgármester 

alpolgármester 

képviselő 

képviselő 
képviselő 

képviselő 

 

 

jegyző 

 
képviselő 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester köszönti a megjelenteket, külön köszönti a 

megjelent lakókat. Megállapítja, hogy az ülés összehívása szabályszerű volt, a 

képviselőtestület 6 fő képviselő jelenlétével határozatképes. Dr. Horváth István 
képviselő 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 

Koller Ákos képviselőket. Kéri a képviselőket, hogy aki ezzel egyetért, az kézfeltartással 

szavazzon: 
A Képviselő testüle t 6  igen, 0  nem és 0  

tar tózkodás szavazattal  Boka Erika és 
Koller Ákos 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 

43/2011. (V.30.) számú 

HATÁROZATA 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestület 

2011. május 30-i rendkívüli nyílt ülésének napirendi pontjairól 
 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011. május 30-i rendkívüli 

nyílt ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

6) Oktatási intézmény fenntartói jogának átadása 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

7) Kémény Zrt részvényre vonatkozó vételi ajánlata 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

8) Közterület elnevezése 

Előterjesztő: Bene Krisztián képviselő 

9) Trianon emléknap 
Előterjesztő: Bene Krisztián képviselő 

10) Egyebek 
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Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 
 

1) Oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával kapcsolatos döntés 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az előző testületi ülésen elvi határozatot hoztunk. 

Ebben kikötésre került, hogy amennyiben a jogszabályban előírt nyilatkozatok a 
rendelkezésünkre állnak, és az Országos Önkormányzat úgy nyilatkozik, hogy átveszi, 

akkor mi átadjuk a fenntartói jogokat. Na, most mi mondhatjuk, hogy teljes körű 

felmérést végeztünk, mert ti is láttátok a kiküldött anyagot. Mindenki nyilatkozott, aki 

érintett a kérdésben és számomra elég meglepő eredmény született, mert teljesen 

egyhangúan nyilatkoztak az érintettek. Ha tájékozódtok a médiában, hogy egy ilyen 

átszervezésnél, milyen viták szoktak generálódni, akkor láthatjátok, hogy ez meglepő 
eredmény. Mi tájékozódtunk a szülőknél, pedagógusoknál, diákönkormányzatnál és 

kértük a hozzájárulást a kisebbségi önkormányzattól, akinek a négy szervezet közül 

nekik volt egyedül úgymond vétójoguk. Mindenhonnan pozitív válasz érkezett. Én a 

szülőknél éreztem azt, hogy nagyon körültekintően kell eljárnunk, de itt elég lett volna a 

Szülői Munkaközösség véleménye, ennek ellenére az összes szülőtől kértünk 

nyilatkozatot, széleskörűen tájékoztattuk a szülőket, és a Szülői Munkaközösség 
minden szülőtől kért nyilatkozatot és az összes visszaérkező nyilatkozat támogató volt, 

senki nem szavazott nemmel. Most eljutottunk oda, hogy meg kell hozni azt a döntést, 

hogy kinyilatkoztatjuk, hogy átadjuk a fenntartói jogot, és onnantól kezdve már náluk a 

döntés. Tőlük többen jelezték, hogy kíváncsiak részletekre a gazdálkodással 

vonatkozóan, én ebben teljesen együtt fogok működni, ha kell, részletesen lebontjuk, 
hogy lássák, miről van szó. Egyébként pont itt kérdeztem rá az ő elnökükre, hogy 

tisztában van-e vele, hogy ez mivel jár, ennek mekkora a költsége. Ő akkor azt mondta 

és ezt majd a jegyzőkönyvben is láthatjátok, hogy igen, tisztában vannak vele. Akkor 

szerintem én felolvasom a javaslatot és utána, ha van kérdés, akkor beszéljünk róla. 

 

Márkusz Tamás képviselő: Akkor, amit megbeszéltünk, az nem változott? 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem, az teljesen úgy van. 

 

Bene Krisztián képviselő: Nekem lenne egy olyan, hogy itt az átadás-átvétellel, a helyi 

önkormányzatnak milyen beleszólása, véleménye lesz, mert itt a szülőknek, ha valami 
baja van, akkor nem Pestre fognak felmenni, hanem gondolom, hozzánk jönnek majd. 

Ezt akkor valahogy közvetíteni kell a szülők és az iskola között.  

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ez eddig sem így volt, hogyha a szülőnek gondja 

van, akkor nem ide jönnek, hanem az iskolába. Ott van egy vezető, akihez fordulhat, 

hozzám még egy szülő sem jött át, de persze előfordulhat. A kontrollt a törvények 
szabályozzák, az átadás átvételnek lesz egyébként jegyzőkönyve, amit csak akkor írok 

alá, ha azt ti is láttátok. Mi törekedni fogunk egy jó kapcsolatra, de az egyik szemünk 

azért ott lesz az iskolán. Főleg az elején, mert nekünk az a célunk, hogy működjön ez az 

iskola. 

 
Felolvassa a határozati javaslatot. 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 

44/2011. (V. 30.) számú 

HATÁROZATA 
 

Oktatási intézmény fenntartói jogának átadásáról 
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1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az oktatási intézmények 
fenntartói jogát átadja a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának, 

amennyiben az Országos Önkormányzat át kívánja azt venni. 

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

foglaltaknak megfelelően az átadásról szóló megállapodást – a jegyző 

ellenjegyzésével – megkösse.  
 

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester és Kóródi-Juhász Zsolt jegyző 

Határidő: azonnal 

 
 

2) Kémény Zrt. részvényeire vonatkozó vételi ajánlat 

 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ezzel kapcsolatban volt itt nálam a Kémény Zrt. 
képviselője, egyébként elmondta, hogy az előző testületet is megkereste azzal, hogy 

megvegye ezeket a részvényeket, és javíts ki Tomi, ha nem jól mondom, de az előző 

testület is elutasította, illetve nem adta el a részvényeket. Ő elmondta, hogy már 84 

önkormányzat élt ezzel a lehetőséggel, 24 önkormányzatnál van még 8 %-nyi részvény, 

tőlünk 60 ezer forintért, névértéken vennék ezt meg, piaci előnye ennek most nincsen. 

Sosem lehet tudni, hogy valamikor mit hozhat, valamiért ők is meg akarják venni, már 
másodszor. 

 

Bene Krisztián képviselő: Az előző testület miért nem adta el ezt? 

 

Márkusz Tamás képviselő: Hát pontosan azért, mert ez nem olyan érték, ami kihúzna 
minket a pácból, de mégis legalább ott legyen valami vagyonunk, nem kell elherdálni. 

 

Bene Krisztián képviselő: Akkor nincs értelme eladni… 

 

Boka Erika képviselő: Akkor is névértéken akarták? 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen, én úgy tudom. Én mondtam neki, hogy 

ragaszkodik-e a névértékhez, de ő azt mondta, hogy ezt tudják mondani mindenkinek. 

Olyan kis érték szerintem, de lehet, hogy eljön az idő, hogy mi keressük meg őket. Volt 

egy javaslat a Bene Krisztián képviselő részéről, hogy ne adjuk el. Más? 

 
Márkusz Tamás képviselő: Támogatom. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én is. Más? 

 

Több javaslat nem érkezik, így kéri, hogy aki a 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 

45/2011. (V. 30.) számú 

HATÁROZATA 
 

Részvényre vonatkozó vételi ajánlat 

 

 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 6 db 
egyenként 10.000.-Ft névértékű Kémény Zrt. részvényt nem kívánja névértéken 

értékesíteni. 
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2. A képviselő testület utasítja a jegyzőt, hogy a döntéséről tájékoztassa a Kémény 
Zrt. képviselőjét. 

 

Felelős: Kóródi-Juhász Zsolt jegyző 

Határidő: azonnal 
 

3) Közterület elnevezése 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A harmadik napirendi pont egy képviselői 

előterjesztés, az előterjesztő Bene Krisztián képviselő. Át is adnám neki a szót. 

 
Bene Krisztián képviselő: Köszönöm. Mint a kiküldött anyagból látjátok, kettő 

közterületnek az át-, illetve megnevezését szeretném a képviselő testülettel ismertetni. 

Egyrészt az országos folyamatokhoz is igazodva a fővárosban is megint 21 közterületet 

neveztek el. Megindult egy ilyen folyamat az országban. Ami a mi településünket érinti, 

az egyik a tér neve. A tér nevére három fajta létező variációt tudtam kitalálni, az egyik 

az, hogy Lenin tér a neve, de ezt Dina szóban megcáfolta, azt mondta, hogy a 
rendszerváltásnál ezt el kellett törölni. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Bocsánat, csak annyi közbevágás, hogy azóta 

kiderült, hogy hivatalosan Lenin tér még mindig, a Földhivatalban megerősítették. A 

Zalka Máté utca pedig Zalka Máté utca. Ennek azóta, ahogy kérted, utána néztünk. 
 

Bene Krisztián képviselő: Ha Lenin tér, akkor ez egy kuriózum lehet Magyarországon. 

Akkor megvan az erkölcsi kötelességünk, hogy ezt megváltoztassuk, mert nem lehet, 

hogy egy negatív történelmi figura nevét viselje egy közterület. Javasolom a Lenin tér 

elnevezésnek az eltörlését. A javaslatunk a Szent István tér lenne.  

A következő a Zalka Máté utca. A környező közterület nevek a Petőfi utca és a Rákóczi 
utca. Én a Zalka Máté elnevezést kíbicnek találom. Azt gondolom, hogy efelett is eljárt 

az idő, ugyan úgy, ahogy a Lenin tér fölött. Ebben az esetben a Wass Albert utcát 

javasoljuk a határon túli magyarság tiszteletére. Figyelembe vettem mind a két esetben 

mind a két nép, a magyar és a görög nemzet érdekeit is. Szerintem mind a két nemzet 

részéről mind a két név elfogadható. Figyelembe vettem a polgármester úr kampányából 
azt a javaslatot, hogy nyissunk a világ felé. Mind a két javaslatomnál figyelembe vettem 

ezt, szerintem illeszkedik ebbe az ideológiába. A másik, mielőtt azt gondolnátok, hogy a 

Jobbikos képviselő először csak a Zalka Máté elnevezést szeretné eltörölni, aztán majd a 

falu nevét akarja megváltoztatni, én azt gondolom, hogy éles vonalat kell húzni a két 

kommunizmus között. Tehát a között a kommunizmus között, ami Magyarországot 

sújtotta, és a hagyományosan baloldali görög kommunizmus között. Én úgy gondolom, 
hogy a görög kommunizmus, ugyan úgy ahogy a kínai, vagy a kubai, nem ártott a 

magyarságnak, ellenben a szovjet típusú kommunizmussal. Mind a Lenin, mind a 

Zalka Máté, én nem gondolom, hogy a görög hagyományokhoz, vagy a görög 

kommunizmushoz kötődik. Nem szeretnék a faluban ezen kívül bármelyik utcanevet 

megváltoztatni, ehhez én se járulnék hozzá, hiszen ez a falu a maga nemében egy 
kuriózum. Ezt meg kell tartani. Ennyi lenne az előterjesztésemnek a lényege, meg az 

indokaim. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ezzel kapcsolatban annyit hagy tegyek hozzá, 

hogy délelőtt egyeztettünk. Azzal teljesen egyet értek, hogy nem lehet egy Lenin teret 

meghagyni. Eddig az akut napi problémáink során ezzel nem foglalkoztunk, de most 
felmerült ez a kérdés. Én is azt gondolom, hogy ez egy kényes kérdés, és a település 

egyedisége mi alapul. A történelem ezen szakasza határozta meg a település létrejöttét, 

az életét, a fennmaradását, ugyanakkor a 21. században élünk, 2011-ben, és a jelenlegi 

viszonyokhoz is kell alkalmazkodni. A délelőtti egyeztetésünkig én is szkeptikus voltam, 

hiszen más kommunista nevek is vannak itt, és ahhoz például nem járulnék hozzá, 
hogy a Szarafisz utcát átnevezzük. Akkor jött az az érv, Szarafisz a magyaroknak soha 

nem ártott. A magyar történelmet érinti Lenin, és Zalka Máté. Én ezzel kiegészíteném. 

És most átadom a szót.  
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Boka Erika képviselő: Egy alapvető félreértés, görög kommunizmus nem is volt. 
Nálunk építették, próbálkoztak vele, Magyarországon, Görögországban nem. De ez 

tényleg baloldali párt volt. És ebből kifolyólag nem tudott olyan kárt csinálni, mint 

hasznot. Amikor elolvastam ezt az előterjesztést, arra gondoltam, hogy bárcsak ez lenne 

a legnagyobb bajunk, hogy hogy hívjuk a tereinket. Viszont más kapcsán már 

megfogalmazódott bennem, én sokat járok más településeken, és nagyon nagy segítség, 
hogy vannak utcatáblák. És már panaszkodtak nekem, például orvosi ügyelet kapcsán 

más település orvosával, hogy Beloianniszban nehéz eligazodni, mert nincs jól 

kitáblázva a falu. Aki először jön ide, nem tudja, hogy mit hol keressen, a GPS állítólag 

nem működik. Az, hogy utcatáblákat csináltassunk, ami eligazít, a mindennapi 

életünkhöz kellene, de erre sincsen pénzünk. Viszont előbb utóbb lépni kell az ügyben. 

Annak idején egyébként a Rákóczi utca sem Rákóczi utca volt, hanem Rákosi, és 
egyszerűen egy betű átírásával, semmilyen történelmi eseményt nem fűzve hozzá, 

egyszerűen Rákóczi utcát csináltak belőle. Azzal kapcsolatban, hogy ne legyen Lenin 

tér, és Zalka Máté utca, nem tartom égetően fontosnak, de tiszteletben tartom, hogy 

lehet olyan, akit ez bánt. Semmiképpen nem gondolom, hogy ezt nekünk kell eldönteni. 

Én javaslatokat kérnék a lakosoktól is, és úgy döntést hozni.  

 
Papalexisz Kosztasz polgármester: Bocsánat, azt hozzá teszem, hogy ezt én is 

jeleztem, meg egyébként Krisztián is mondta, hogy ezt ne terjesszük most elő, de én 

mondtam neki, hogy majdnem biztos, hogy ez ügyben most nem fog döntés születni. 

Ezek szerint ebben egyetértünk. Itt egy széleskörű konszenzusnak kell létre jönnie. Van 

–e még valakinek kérdése? 
 

Márkusz Tamás képviselő: Azt én sem tudtam, hogy a hivatalos neve Lenin tér. De a 

köztudatba úgy épült be, hogy Fő tér. Én azt javasolnám, hogy legyen Fő tér. Az 

semleges, semmilyen ideológiai nézethez nem tartozik, meg állja a helyét minden 

korban. Az rendben van, hogy a lakosságot a döntésbe vonjuk bele, de kéne adni 

lehetőségeket, hogy miből válasszanak. Tehát én azt javaslom, hogy a Lenin tér legyen 
Fő tér. Zalka Mátéval kapcsolatban pedig azt javaslom, ha már nevet változtatunk, 

akkor olyan nevet válasszunk, aki Beloianniszért már valamit tett le az asztalra. Az 

elmúlt időszakban épült egy templomunk, ami a falu legszebb épülete, és egyetlen egy 

látványossága. Lehetne, teszem föl, a templom építtetőjéről elnevezni egy utcát, illetve 

nagyon sokat adott a településnek Michail metropolita. 
 

 Boka Erika képviselő: Élő személyről nem lehet elnevezni közterületet.  

 

Márkusz Tamás képviselő: Jó, akkor is Erikához csatlakoznék, hogy a lakosságot meg 

kéne kérdezni, de fel kéne állítani egy névsort.  

 
Papalexisz Kosztasz polgármester: Ha ez a döntés születik végül, akkor úgy tudom 

elképzelni, ahogy az alapítványi tagok jelölésénél volt. Tehát javaslatokat fogunk 

bekérni, és így kell a közvéleményt megkérdezni. Van-e valakinek még hozzászólása, 

javaslata? 

 
Bene Krisztián képviselő: Szeretnék a két képviselő hozzászólására reagálni. 

Természetesen én is tudom, hogy nem ez a falu első gondja, ugyanakkor nem látom 

akadályát sem. Természetesen úgy gondolom, hogy nem most hozunk döntést, hanem 

egy elvi döntést hozunk arról, hogy átnevezzük ezeket a közterületeket. Ez semmilyen 

pénzbe nem kerül. Természetesen egyetértek azzal, hogy kérdezzük meg a falu 

lakosságát is. Ami Tomi felvetését illeti, én a Lenin tér helyett bármit el tudok képzelni. 
Ha Fő tér lesz, akkor legyen Fő tér. Ha nem Szent István lesz, az sem baj, bár azt 

megjegyezném, hogy Szent István semmilyen ideológiához nem tartozik, neki 

köszönhetjük, hogy itt vagyunk.  

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én úgy tudom, hogy Őt az ortodox egyház is 
szentté avatta. 

 

Bene Krisztián képviselő: Én elfogadom a Fő teret is. 
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Prekop László Kosztasz képviselő: Ezekkel az átnevezésekkel kapcsolatban nyilván 

vannak csoportok, kor szerinti csoportok, vannak itt idősebbek, a falunak a létezését, 

meg a kialakulását, és a történelmébe lassan már mindenki – remélem – tisztában van. 

A magyarok is, akik ide költöztek. Mindenki tudja, hogy alakult ki ez a falu. De azóta 

eltelt 50 év. Ami viszont a névváltoztatásokat illeti, semmi bajom Szent Istvánnal, sőt 
Wass Alberttel sincs. A Szent István térrel kapcsolatban azt gondolom, hogy nem 

nagyon tudsz elmenni Magyarországon egy faluba, ahol ne lenne egy Szent István tér. 

Nekünk nagyon meg kell gondolnunk, amellett, hogy a lakosságot is bevonjuk ebbe, 

hogy kiről nevezünk el egy utcát. Én azt gondolom, hogy van olyan ember, aki előtt 

nekünk tisztelegni lehetne, és nem is kéne olyan messzire menni. Én elismerem 

ezeknek az embereknek a munkáját, és a magyarságért tett próbálkozásaikat. Mindenki 
tudja, hogy itt a faluban nagyrészt kommunista nevek vannak, legyen az magyar – 

ebből egy van – az összes többi görög. A Lenin tér éppen szovjet. Azt kell eldönteni, hogy 

kötelezően magyar név kell, hogy legyen, vagy lehet esetleg görög származású is, és ha 

ezt sikerült tisztázni, akkor biztos tudunk egy olyan végeredményt találni a falu 

lakosságával, de ez időbe fog kerülni. És körültekintően kell eljárni, legalább annyira, 

mint az iskola üzemben tartásának esetében.  
 

Koller Ákos alpolgármester: Én azt szeretném kérdezni, hogy ez milyen költségekkel 

jár? Mennyibe fog kerülni az önkormányzatnak?  

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Amennyire én tudom, abban a szerencsés 
helyzetben vagyunk, hogy éppen erre a két közterület, ahol nincsen lakos se a Zalka 

Máté utcára nincs címezve senki, se a Fő térre. Mert az intézmények is Rákóczi utcára 

vannak címezve. Tehát ilyen szempontból nem jár semmivel. Talán 6 ezer forintos 

eljárási költség van az átírásnál, azon kívül, nem gondolom, hogy bármi más lenne.  

 

Koller Ákos alpolgármester: Zalka Mátéval kapcsolatban, majdnem az összes 
megyében van ilyen elnevezésű közterület. Ideológiát vonatkoztatni bármihez lehet. 

Kuriózumként ez az egyetlen egy település Magyarországon, ahol ennek semmilyen 

kivetnivalója nem lehet, mert az egész település erre épül. Mert most azt mondod, hogy 

nem, de lehet, hogy egy év múlva már Beloiannisz neve is zavarni fog valakit. Én ezt az 

egészet nem tartom szükségesnek. Ebben a faluban még mindig túlnyomó részt olyan 
emberek élnek, akik ebben az ideológiában hisznek. Arra épült az egész. Ez egy 

történelem. Letagadhatjuk, de ez akkor is létezett és volt. Az, hogy a Zalka Máté 

antifasiszta volt, nem tudom kit zavar… 

 

Bene Krisztián képviselő: Nem tudom, ezt miért hoztad föl, hiszen azzal kezdtem az 

egészet, hogy ha valaki esetleg azt javasolja, hogy változtassuk meg Beloiannisz nevét, 
én leszek az első, aki azt mondja, hogy nem. Én azt mondtam, hogy a szovjet típusú 

kommunizmust és a görög baloldaliságot külön kell választani, azt nem lehet egy lapon 

említeni. Az hogy ez mennyire kuriózum, amikor Dunaújvárost átnevezték, akkor is 

mondhatták volna, hogy maradjon Sztálinváros, mert ez kuriózum, ez egy új város 

Magyarország közepén, hagyjuk meg.  
De én nem akartam ebbe ennyire belemenni, csak a felvetésre válaszolok. Én azt 

akartam, hogy most hozzunk egy elvi döntést, hogy ezzel a későbbiekben foglalkozunk. 

Ha most úgy döntünk, hogy a lakosság elé tárjuk ezt az ügyet, akkor a lakosság elé 

tárjuk. Ajánljunk fel a lakosságnak néhány nevet, amiből lehet választani, és majd a 

lakosság eldönti, hogy melyiket akarja. 

 
Koller Ákos alpolgármester: Plusz a Zalka Mátét, és plusz a Lenint. Mert lehet, hogy a 

lakosság ragaszkodik azokhoz a nevekhez, ami idáig volt.  

 

Bene Krisztián képviselő: Először azt kell eldöntenünk, hogy akarunk –e változtatni. 

Ha változtatni akarunk, akkor nem fogjuk újra felajánlani Lenint és Zalka Mátét.  
 

Prekop László Kosztasz képviselő: Visszatérve arra, hogy ez egy kuriózum. Arról már 

beszéltünk korábban is, – lehet, hogy akkor még nem voltál itt – hogy ebből profitálhat 
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a falu, hogy ez különlegesség, hogy itt egy görög falu Magyarország közepén. És arról 
már beszéltünk nem egyszer, hogy erre lehetne alapozni bevételi forrásokat. Tehát ebből 

a szempontból nagy különbség van Dunaújváros és Beloiannisz között.  

 

Bene Krisztián képviselő: Én nem vagyok turisztikai szakember, de nem gondolom, 

hogy valaki azért fog idejönni Beloianniszba turisztikai célból, mert itt van Lenin tér.  
 

Prekop László Kosztasz képviselő: Én nemrég beszéltem egy turisztikai szakemberrel, 

és azt mondta, hogy egy kb. kétórás programot – főleg, ha megvalósulna a falumúzeum 

is, és ott a falu utolsó 40-50 év történelmét tárnánk fel.  – amibe ez is beleférne, és még 

azok a dolgok, amik addig a faluba létrejönnek, és azok, amik már most is megvannak, 

ezt a turistáknak el lehetne adni. De ha egy ugyan olyan település lennénk, mint a 
többi, akkor ezt nem lehetne megvalósítani.  

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt hagy tegyem hozzá, hogy a közterületek 

elnevezése, átnevezése, a képviselő testület hatásköre. Fel akarja vállalni a testület ezt a 

döntést, felmérés nélkül, vagy sem? Elvileg a mi jogkörünk, de arról már egyeztettünk, 

hogy ez egy olyan döntés, ami vihart kavarhat. Egy olyan időszakban, amikor minden 
egyéb gondunk van, és így is mindenféle támadásnak ki vagyunk téve. De azért 

választottak meg minket, hogy ezeket a döntéseket is meg kell hozni. Ezt kell most 

eldönteni. Ezt kell eldönteni, hogy felvállaljuk-e mi most ezt, vagy mivel ez nem egy 

égető probléma, ez 50 évig ez így volt, ha még néhány hónapig így marad, nem fog 

összedőlni a világ, viszont tudunk egy átfogó felmérést végezni, ahol a lakosság 
véleménye tükröződik. Egyáltalán elfogadható–e ez számodra, Krisztián, te vagy a 

beterjesztő. 

 

Bene Krisztián képviselő: Igen, ez számomra elfogadható. Én akkor azt a határozati 

javaslatot terjesztem elő, hogy döntsük el, hogy megváltoztatjuk a két közterület nevét, 

és ha igen, akkor döntsük el, hogy milyen formában fogjuk a lakosságot megkérdezni 
róla. De először arról döntsünk, hogy megváltoztatjuk–e. Mert ha nem változtatjuk meg, 

akkor jöhet a következő napirendi pont. Tehát először döntsünk arról, hogy 

megváltoztatjuk- e, és utána akár egy későbbi ülésen, hogy hogy fogjuk erről a 

lakosságot megkérdezni.  

 
Papalexisz Kosztasz polgármester: Na jó, de ha a lakosságnak a 87 %-nak az a 

véleménye, hogy ne változtassuk meg?  

 

Bene Krisztián képviselő: De ha itt a képviselőtestület eldönti, hogy megváltoztatja, az 

az alapkérdés.  

 
Papalexisz Kosztasz polgármester: Ez az alapkérdés, csak kérdés az, hogy szembe 

menjen –e a képviselőtestület a lakossággal, mert lehet, hogy a lakosság 85 %-a 

támogatja, hogy megváltoztassuk, de mi most nem tudunk számokat. Én azt gondolom, 

hogy mivel ez nem egy életbevágó kérdés, van arra időnk, hogy egy széles körű 

felmérést csináljunk, akár két részletben, elsőként, hogy akarják –e, hogy 
megváltoztassuk ezért és ezért, vagy sem. És ha kijön egy olyan válasz, hogy 70-80 % 

nem akarja, akkor a képviselőtestület úgy dönt, Ha meg az jön válaszként, hogy 87 % 

akarja, akkor úgy kell a képviselőtestületnek dönteni, hogy az akaratot kell képviselni, 

mert hiába van nálunk a jog, de nem szerencsés szembe menni az akarattal, hiszen mi 

azért vagyunk itt, hogy a lakosságot képviselje.  

 
Boka Erika képviselő: Szerintem a szokásos tájékoztatónkban érdemes lenne ezt a 

kérdést feltenni a lakosságnak. Ők meg tudnak minket találni, el tudják mondani a 

véleményüket. Nem gondolom, hogy én most érdemben fel tudnám tenni a kezem, akár 

itt, akár ott. Szerintem most nem ez a legfontosabb. De azt is tiszteletben tartom, hogy 

neked ez fontos, jogodban állt előterjeszteni, ezzel nincs semmi baj, csak azt ne várd, 
hogy most rögtön erről érdemben döntsek.   
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Márkusz Tamás képviselő: Én most a jegyző úrtól kérdeznék, most 2011. május 30-án 
az, hogy Lenin térnek nevezzük, az meg van tiltva? 

 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Nincs ilyen jogszabály, ami tiltaná. 

 

Márkusz Tamás képviselő: Eltörölték mindenhol a Lenin nevet. 
 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Nem történt ilyen, nem volt átfogó név eltörlés, mai napig 

vannak olyan települések, ahol van Lenin utca, Lenin tér. Martfűn, a Tisza Cipő Gyár a 

Lenin úton van.  

 

Márkusz Tamás képviselő: Tehát legális ez a név? 
 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Nincs olyan jogszabály, ami tiltaná. 

 

Márkusz Tamás képviselő: Akkor gondolom, a Zalka Mátéra sincs ilyen jogszabály. 

 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Nincsen.  
 

Márkusz Tamás képviselő: Tehát akkor törvényes. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jogszabályi kötelezettség nem írja elő, hogy meg 

kell változtatni. Ha előírná, már rég megtettük volna.  
 

Koller Ákos alpolgármester: Én azt mondom, hogy Beloianniszban van egy 

kommunista párt, ami 50 éve működik. Ez az egyetlen olyan szervezet, csoportosulás, 

ami folyamatosan működik. Őket azért meg kéne kérdezni, hogy mit szóltok hozzá. Nem 

kell, csak illik.  

 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Élve a tanácskozási jogommal, nekem is lehet egy 

javaslatom, hogy úgy előterjeszteni ezt a javaslatot, később, hogy mellé tenni az SZMSZ-

ben meghatározott módon a lakosság vélemény kinyilvánítását, és akkor a képviselő-

testület érdemben tud foglalkozni vele.  

 
Márkusz Tamás képviselő: Még annyi lenne a hozzászólásom, hogy idáig sikerült egy 

olyan területnek maradni ennek a falunak, ami távol maradt a párt csatározásoktól. 

Nehogy az legyen az egészből, hogy a napi dolgok eltörpülnek, és az egészből egy 

verseny alakul ki. Én tiszteletben tartom mind a két tábort, ismerem a múltat és a 

jelent is, én azt szeretném, hogy ez a falu maradjon meg olyannak, ahol nem arról szól 

az élet, hogy éppen mi az országos trend, mert ez egy fiatal falu, de ebbe az 50 évbe 
olyan komoly történelem szorult, amit nem lehet elvitatni, és megváltoztatni abszolút 

nem lehet. Ha közvélemény-kutatás lesz, akkor az azért legyen, mert a falu 

lakosságának a véleményére kíváncsiak vagyok. De arra, hogy a Jobbik, vagy a 

kommunista párt melyikkel szimpatizál, arra nem vagyok kíváncsi. Amellett, hogy 

elismerem mind a kettőt. De én a falu lakosságára vagyok kíváncsi. De a falu lakossága 
belőlük tevődik össze. 

 

Koller Ákos alpolgármester: Ha egy ilyen kérdést felteszünk, akkor elképzelhetetlen, 

hogy nem fog csoportosulni az egyik erre elé, a másik arra felé.  

 

Bene Krisztián képviselő: Én azt elfogadom, hogy ez a falu egy kuriózum, de azt is 
vegyük számba, hogy a faluban többségében magyarok laknak. Én azért nem tartom jó 

ötletnek, hogy megkérdezzük az embereket – mert akármi lesz az eredmény, én 

elfogadnám – mert az 1200 lakosból 700-at nem érdekelne, lenne 300 lakos, aki a 

hagyományhoz ragaszkodik, és azt mondaná, hogy ki van zárva, és lenne 200 olyan, aki 

azt mondja, hogy érdeklik a közéleti dolgok, nem mindegy micsoda, változtassunk. De 
ha közvélemény kell, vagy aláírásgyűjtés, akkor természetesen vállaljuk az 

aláírásgyűjtést is.  
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Boka Erika képviselő: Csak most már haladjunk is. Volt két határozati javaslat… 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Három határozati javaslat volt, az egyik az volt – a 

Krisztián részéről -, hogy változtassuk meg, a másik az volt – az Erika részéről – hogy 

napoljuk el a kérdést, a harmadik javaslat – az Ákos részéről – hogy ne változtassunk. 

Én azt mondom, ahogy az Erika, hogy én most biztosan nem fogok dönteni, mert nálam 
nem okozna gondot, ha a Lenin teret meg kéne változtatni, de ez csak az én egyéni 

véleményem. Zalka Mátéval kapcsolatban is vannak fenntartásaim, el is tudnám 

fogadni, indokok mellett, és nálam az indok az, ha a falu lakosságának 90 %-a azt 

mondja, hogy őt ez zavarja, és változtassuk meg. Meggyőzhető vagyok. De ebben a 

pillanatban biztos, hogy nem mondom azt, hogy igen, meg azt sem, hogy nem. Ha te 

továbbra is fenntartod ezt a kérésedet, akkor azt kell megnézni, hogy milyen formában 
kérdezzük meg a lakosságot. Mert abba is van igazság, amit Ákos mond, és abban is, 

amit te mondasz, de én abba a táborba fogok beállni, amit a többség akar.  

 

Bene Krisztián képviselő: Akkor az a határozati javaslatom, hogy napoljuk el, és az 

egyik testületi ülésre aláírásgyűjtéssel alátámasztom. Most akkor visszavonom ezt a 

javaslatot. 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: De ha te most visszavonod ideiglenesen, akkor 

nem kell döntenünk. 

 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: És ha összeszedi hozzá a törvényben, illetve az SZMSZ-
ben meghatározott, akkor népszavazást ki kell írni – tehát ha annyi összegyűlik, akkor 

mindenképpen a testületnek foglalkozni kell a kérdéssel. Vagy egy népi 

kezdeményezést, ezt meg kell nézni az SZMSZ-ben. 

 

Bene Krisztián képviselő: Népszavazást semmiképpen nem szeretnék, az költséggel 

jár. Annyi garanciát azért szóban kérnék, hogy ha hozok 600 aláírást, hogy 
változtassuk meg a tér nevét – nem lesz benne, hogy mire – akkor induljunk el 

valamerre.  

 

Koller Ákos alpolgármester: De akkor arról szavazzunk, hogy akarjuk–e a változtatást. 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester: De a Krisztián visszavonta. Ha mi most azt 

szavazzuk meg, hogy változtassuk meg, és a lakók 90 %-a meg azt akarja, hogy ne 

legyen megváltoztatva. Felvállalhatjuk a döntést, hogyha a többség úgy dönt. 

 

Koller Ákos alpolgármester: De ha most azt szavazzuk meg, hogy nem akarjuk, mert, 

ha nem megy át, akkor le van söpörve.  
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nincs lesöpörve, mert akkor Ő elkezdi gyűjteni az 

aláírást, összegyűjt 300-at és utána népszavazás lehet. Én azt gondolom, hogy ne 

konfliktust keressünk, hanem megoldást. De én azt javaslom, hogy a Krisztián azt 

mondta, hogy visszavonja a javaslatát, és előjön vele a következő ülésre, vagy a 
rákövetkező ülésre, minden törvényi segítséget a Jegyző úr meg fog neked adni, 

átnézzük az SZMSZ-t. Az a kérésem még, hogy ha bármilyen döntés van, akkor legyen 

ideje a képviselőknek átnézni, és egyeztessünk róla akár testületi ülésen kívül. Akkor 

most nem kell döntést hoznunk, ha Krisztián visszavonja a javaslatot. 

 

Bene Krisztián képviselő: Rendben, akkor most visszavonom. 
 

 

4) Trianon emléknap 

 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester: Szintén Bene Krisztián az előterjesztő, átadom a 

szót. 
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Bene Krisztián képviselő: Az előterjesztésben írtam, hogy az Országgyűlés majdnem 
4/5-ös többséggel elfogadta a nemzeti összetartozás napjával kapcsolatos törvényt, 

tehát ez egy törvényes emléknap lett Magyarországon. Én úgy gondolom, hogy erről a 

képviselő testületnek is valamilyen formában meg kell emlékezni. Azért gondolom, mert 

a határon túl élő magyar kisebbség és az itt élő görög kisebbség életében nagyon sok 

párhuzam van. Az itteni görög kisebbség békében él itt 60 éve, befogadták, a 
kommunizmusban is, a rendszerváltás utáni demokráciában is, ami viszont a magyar 

határon túl élő kisebbségről nem mondható el. Gondoljunk a Felvidéki magyar irtásra, 

gondoljunk az Erdélyi magyar irtásokra, vagy előkészületekre, marosvásárhelyi 

programokra például. Ha megfordítjuk ezt az egészet, hogy az itt élő görög kisebbséget a 

magyar állam évtizedek óta – ugye Trianon 1920-ban volt, 30 évvel megelőzte azt, hogy 

a görögök ide települtek – elnyomta volna, gondolok itt olyanra, hogy nem lehetne 
kirakni görög zászlót közhivatalokra, nem lehetne görögül utcanevet kiírni, különböző 

százalékos határokat akarnának kiírni – gondoljunk Felvidékre – hogy mennyi felett 

beszélhetsz görögül a postán, vagy a hivatalban, ha ilyenek érték volna a helyi 

görögséget, akkor mindenképpen igényelték volna az anyaországtól a támogatást. Nem 

csak anyagi támogatást, bár beszélhetnék arról is, ha mondjuk a görög nyelvű oktatást 

elnyomta volna a magyar állam, akkor a helyi görögségnek is jól esett volna, és 
igényelték volna, ha Görögországból odafigyeltek volna, és támogatták volna őket. Ebből 

a gondolatmenetből vezettem le azt,hogy erkölcsileg megalapozott volna, ha a képviselő-

testület egy közleményben, vagy az iskolában meghonosítani, nem kell pénzre gondolni, 

elég mondjuk történelem órán erről beszélni. Még indokként mondhatnám például a 

kettős állampolgárságot. Én egy közös közleményre gondoltam, és az iskolában a 
tanárokkal együttműködve egy programra.  

 

Prekop László Kosztasz képviselő: Egy észrevételem lenne, nem Trianonra, hanem én 

a családommal a Március 15-i ünnepségen rendszeresen részt veszek, szomorúan 

tapasztalom, hogy kb. 50-60 fő van jelen, és annak kb. a 60-70 %-a vagy tiszta görög, 

vagy olyan, mint én, félig görög, félig magyar. Tehát eleve, a legnagyobb magyar 
ünnepünket – mondjuk az államalapítás a legnagyobb – azt kéne először elérnünk, hogy 

az emberek azt megtiszteljék, amit már régóta ünnepelünk, holott ez kötelességük 

lenne, hogy megtiszteljék, ugyan úgy, ahogy a görög ünnepre elmennek a görögök, sőt a 

magyarra is elmegy a görög, és fordítva. Azt kéne először elérnünk, hogy a március 15-e 

legyen teltházas a kultúrházban, márpedig már lakik annyi magyar, tiszta magyar is 
ebben a faluban, hogy megtölthetné a kultúrházat. Lehet, hogy azon a megemlékezésen 

csak a képviselő-testület venne részt, mert még a Március 15-i ünnepség is olyan, ami a 

falu lakosságát nem is érdekli. Igazán van mit tenni ilyen téren.  

 

Boka Erika képviselő: Ugyan ezt mondtam volna el, azzal kiegészítve, hogy például az, 

hogy az iskola miről emlékezik meg, és miről nem, az oktatási törvény két 
megemlékezést tesz kötelezővé, ez a két nemzeti ünnep, a Március 15. és az Október 23. 

Ugyanakkor sok éve kitaláltuk, hogy Október 6-án, a gyásznapon, az Aradiak emlékére, 

kimegyünk egy gyertyával. A mai napig így működik. Nem kellett hozzá képviselő-

testületi döntés, nem kellett hozzá semmi, kellett hozzá egy marék ember, akik azt 

mondtuk, hogy ez egy jó ötlet, tegyük meg, és nagyon sokan csatlakoztak hozzá. És én 
úgy tudom, hogy a mai napig működik. Nem hiszem, hogy ez egy testületi döntés kell 

legyen. Azzal együtt, hogy az Országgyűlés hozott egy ilyet, az teljesen más kaliber. Ezt 

nem föntről kell kezdeményezni. Vagy belülről jön egy megemlékezés, és megyek, és 

hívom azokat, akik egyet értenek vele, vagy minek? Azért, hogy eggyel több olyan 

alkalom legyen, ahol szomorúan megállapítjuk, hogy milyen kevesen vagyunk? 

Egyettértek azzal, amit mond Tamás. 
 

Koller Ákos alpolgármester: Én úgy érzem, hogy ez az ünnep nagyon kötelezővé lenne 

téve. Persze, lehet, hogy én érzem rosszul.  Az jut eszembe, hogy mindig a kötelezőt 

várjuk, aztán van egy nap, a gyereknap, ami tényleg róluk szólna, azt meg elfelejtjük 

már második éve.  
 

Bene Krisztián képviselő: Erre reagálva én azt tudom mondani, hogy tényleg szégyen, 

hogy egy Március 15-i ünnepségre kevesen mennek ki. Ugyanakkor az ilyen 
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kezdeményezéseknek az lenne a lényege, hogy rádöbbentsük az embereket, hogy 
vannak ilyenek is. Ha erről menne egy közvéleménykutatás, a falu többsége azt sem 

tudná, hogy mi az. A Trianon emléknapról tavaly május 31-ig hivatalosan nem volt 

semmi. Tudtuk, hogy a megemlékezés hol van, mikor van, aki akart elment, tartottak is 

nagygyűléseket, ez most lett hivatalos. De 1990-ig megpróbálták ezt az egészet kiölni, és 

ha generációkon keresztül kiölnek valamit, például egy ilyen megemlékezést, azt nem 
lehet visszahozni a köztudatba, hogy elvárják, hogy 1990-ig nem is tudtál erről, de ’91-

ben menjél ki, és gyújtsál gyertyát, koszorúzzál. Ennek fokozatai vannak, és az 

Országgyűlés azért tette kötelezővé, hogy a köztudatba minél jobban beleivódjon. 

Eltérve az előterjesztéstől, Ákosnak igazat adok, sajnos a gyereknappal is két éve 

adósok vagyunk. Ez is hasonló, ezt sem kötelező, meg az sem. De szerintem egy 

képviselőtestületnek mindig olyan irányban kell menni, hogy amit a törvény előír, azt 
megtartjuk, amit nem ír elő, azt nem tartjuk meg. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Bocsánat, gyermeknap volt. Az iskolában volt. 

Most pénteken volt megtartva az iskolában a gyermeknap. Én azt gondolom, hogy a 

gyermeknapot az iskola szervezésével kell megtartani, és én úgy tudom, hogy ez meg is 

volt tartva.  
 

Márkusz Tamás képviselő: Nekem Erikához lenne egy kérdésem, amit a törvény előír, 

azt nem kell az iskolának megtartani?  

 

Boka Erika képviselő: De elvileg igen. 
 

Márkusz Tamás képviselő: Tehát, ha ez törvénybe van foglalva, akkor az iskolának 

kutya kötelessége megemlékezni róla. Nem? 

 

Boka Erika képviselő: Nem az van a törvényben, hogy minden iskolában meg kell 

tartani. Ez nem egy nemzeti ünnep, hanem egy nemzeti emléknap. Én évek óta nem 
tanulmányoztam a változásokat, de az biztos, hogy kettő kötelezettség volt. Azt nem 

lehetett csinálni, hogy Március 15-ről és Október 23-ról iskolai szinten nem 

emlékezünk meg. Ez nem az oktatási törvény.  

 

Bene Krisztián képviselő: Én úgy tudom, hogy középiskolában kötelező.  
 

Prekop László Kosztasz képviselő: Én a gyereknappal kapcsolatban szeretném 

mondani, hogy attól függetlenül, hogy nem kötelessége az önkormányzatnak, de attól 

túl kell lépni, hogy nyilvánvalóan meg vannak az anyagi korlátaink, meg meg van adva, 

hogy mi az a feladat, ami kötelező. Itt mindenkinek vagy van gyereke, vagy lesz gyereke, 

tehát mindenki át tudja érezni. Én kívülről jövő segítséggel tudom elképzelni a 
gyereknapot, úgy, ahogy én átéltem gyerekként. És nem az a 4-5 ember, aki 

rendszeresen felvállal valamit, hanem sokkal nagyobb körben. Mindenki örül, ha látja 

örülni a gyerekét. Én minden évben tartok gyereknapot. De ha nagyobb volumenű 

gyermeknapot akarunk tartani, ahhoz az is kell, hogy a szülők nagyobb közössége 

segítsen. De abban támogatom az Ákost, hogy nem szabad elhanyagolni.  
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én még annyit hozzátennék, hogy itt nagyon 

sokan tévedésben vannak. Itt nagyon sokan elvárásokat fogalmaznak meg, de tenni 

nem látok a másik oldalról. Ha látom, hogy nincs semmi, akkor oda megyek, és 

megcsinálom. Mi az önkormányzatnál azon harcoltunk, hogy ne kapcsolják ki a villanyt 

az iskolában, a Polgármesteri Hivatalban, a gázt leszerelték, az iskola átadásához a 
szülői munkaközösséggel egyeztettünk. Délután 5 órakor mentünk el, pedig 2 óráig tart 

a munkaidő pénteken. Lehet várni 2-3 embertől a csodát, de az nem fog megjönni soha. 

Itt dolgozni kell, és akkor vannak eredmények. Senkinek nincs megtiltva, hogy 

bármilyen kezdeményezéssel éljen, és csináljon, sőt, mindenkit bátorítok erre. 

Visszatérve az eredeti napirendi ponthoz. Én nem látom akadályát, hogy legyen egy 
megemlékezés, gyertyagyújtás, valami. A más kérdés, hogy mennyit fog ebből megérteni 

egy 10-12 éves gyerek. Mert a II. világháború 7-8-os tananyag. Egyetértek az Erikával, 

hogy felülről irányítani ezeket, amihez egy 1200 lakosú község önkormányzata nincs is 
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ehhez hozzászokva. Ebben nincs is rutinunk. Itt nincs olyan ember, aki ellenezné. Más 
kérdés, hogy ezzel nekünk kell –e foglalkozni, vagy ha van egy ilyen kezdeményezés, 

akkor az iskolával oda lehet állni, vagy támogatni lehet. A nyilatkozattételre visszatérve, 

tehet az önkormányzat nyilatkozatot, de a Beloianniszi önkormányzatnak nem ez a 

dolga, hogy a nagypolitikával foglalkozzon. Nem hiszem, hogy nekünk ezzel kéne 

foglalkozni. Ez az én véleményem.  
  

Márkusz Tamás képviselő: Mivel Krisztián vetette fel ezt ötletnek, témának, szerintem 

szervezd meg.  

 

Prekop László Kosztasz képviselő: Most jön a másik probléma, a megszervezésnél, 

hogy nincs hol megemlékezni.  
 

Bene Krisztián képviselő: Fogunk Trianon emlékmű állítására javaslatot tenni, ha 

erre meglesznek a források. Ez kb. 1-2 év még, mert fontosabb dolgok is vannak. Én a 

nyilatkozattételt nem minden évben gondoltam, hanem egy hiánypótló cselekedetnek 

gondoltam volna, nyilván, amennyiben tudunk Trianon emlékművet állítani, és tudunk 

megemlékezést tartani, arra meg lesz hívva az Önkormányzat, meg az egyéb helyi 
szervek. Én arra gondoltam, hogy addig, amíg ez nincsen meg, addig is léphetnénk 

valamit ez ügyben. Lesz majd egyszer Trianon emlékmű, ha tudtunk forrásokat 

szerezni. Ha jól tudom, az önkormányzattól terület foglalási engedélyt kell hozzá kérni, 

ha megadják, akkor lesz emlékmű. De ha egy ilyen közös közleményt megírunk, akkor 

nem hiszem, hogy majd elővesznek minket, hogy miért foglalkoztok ilyennel, amikor 
csődben van a falu.  

 

Boka Erika képviselő: De mit értesz közleményen? Írjuk le egy szép hosszú 

mondatban, hogy egyetértünk vele? A mi plakátunk arról szólt, hogy Október 6-án este 

6 órakor gyere el, és gyertyát gyújtunk. Ha egy ilyen lesz, és én itthon leszek, akkor 

elmegyek, és gyújtok gyertyát. Mert nektek, mint szervezetnek, tudom, hogy ez egy 
fontos dolog. Ha nektek lesz egy ilyen megemlékezés, jogotokban áll erre meghívni 

másokat. De nem áll jogunkban nekünk képviselő-testületként azt mondani, hogy az 

iskola a jövő héten 4-én csináljon bármit is. Mert a törvény megengedi, de ez nem úgy 

megy, hogy mi elhatározzuk. hanem hol, mit csinálunk, miből áll, stb. Így jutunk el 

oda.  
 

Márkusz Tamás képviselő: Szerintem zárjuk le a vitát.  

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: De szavazni kell. 

 

Márkusz Tamás képviselő: Én azt javasoltam, szervezze meg Ő. Ne a képviselő-testület 
szervezze meg, és ne az iskola, hanem Ő.  

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: De a Krisztián nem ezt kezdeményezte. Itt van egy 

olyan határozati javaslat, hogy fogalmazzon meg a képviselő-testület egy közös 

közleményt, egyrészt, másrészt, hogy az iskolában, egy szervezett keretben erről legyen 
egy megemlékezés.  

 

Márkusz Tamás képviselő: De akkor ez kötelezővé tenné, az törvényellenes. 

 

Bene Krisztián képviselő: Miért ne határozhatnánk erről? 

 
Boka Erika képviselő: Mert tiltja a törvény. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Mert mi vinnénk be a nagypolitikát az iskolába.  

Akkor egy határozati javaslat van, egyben van a kettő. Akkor amennyiben egyet ért a 

képviselő-testület avval, hogy közös közleményt adjunk ki, amiben a törvény 
szövegének megfelelően mi is kinyilvánítjuk az egyetértésünket – amivel egyébként egyet 

értünk, ezekkel az elvekkel – illetve mi olyan szervezett iskolai megemlékezést 
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kezdeményezzünk, ami a határozati javaslatban benne volt, aki ezzel egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon.  

 
A Képviselő testüle t 1  igen, 3  nem és 2  
tar tózkodás szavazattal  a határozat i  
javaslatot  elutasította.  

 

 

 

5) Egyebek 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester: Következő napirendi pont az egyebek, az 

egyebeken belül van –e valakinek tájékoztatási kérése, kérdése? 

 

A múltkor beszéltünk az ÖNHIKI-ről. Én utána néztem az interneten, és nem tudom, 

hogy mi az az ok, ami miatt mi nem tudunk pályázni. 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Miért nem tudunk pályázni? 

 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Azért nem tudunk pályázni, mert a korrigált saját 

bevételünk nem éri el a hitelállományunk szintjét. Az ÖNIHIKI rendeletben benne van. 

Több jogszabály utal több felé, végül a költségvetési törvényben van, és sajnos utalgat a 
jogszabály mellékletre, a melléklet egy másikra, kicsist bonyolult, de a lényege az, hogy 

abban az esetben kizáródsz, ha olyan hitelfelvételed van, ami nem felel meg az Ötv. 88. 

§-ban foglaltaknak. Sajnos, mivel a mi korrigált bevételünk 7,35 millió körül van, a 

hitelállományunk meg 20 millió forint, így kizáródtunk. 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester: De egyébként van a jogszabályi indoklás is, de a 

rendszerben meg fizikailag sem lehet. Úgy van megcsinálva, hogy ennél a ponttól nem 

engedett tovább. Így derült ki a hátráltató ok. 

Annyit még az egyebekben, hogy lejárt a kihirdetése az orvosi rendelő melletti  

lakásnak, és nem érkezett ajánlat. Azóta folyamatosan tovább rombolták az épületet, 

még több ablakot kitörtek, bemászkáltak, elkaptunk benne gyerekeket. Ez ügyben 
folyik saját eljárás, aztán majd meglátjuk, hogy lesz –e benne rendőrségi eljárás. 

Megvannak a gyerekek, akik azt rombolták. Romlik az épület állaga. Nem akarok ez 

ügyben szavazást tartani, a következő testületi ülésen elő fogom hozni a témát, addig 

mindenki gondolkodjon, hogy milyen megoldást tudunk erre a problémára.  

A másik, ha jól emlékszem, arról küldtem tájékoztatót, hogy leszerelték a művelődési 

házban és a konyhában a gázórát, és a sportkörnél is. Azóta kikapcsolták az iskolában 
is a múlt héten. Voltak a hivatalban, itt a villanyt kapcsolnák ki, a művelődési házban 

is kikapcsolnák. Itt ami időt jelent,hogy a gáz most nem kell június – július – 

augusztusban ez nem fog problémát okozni. De ha villanyt kapcsolnak ki valahol, az 

azonnal gond. Ezzel kapcsolatban Jegyző Úr bement az adonyi E-on irodába, 

tájékozódni, és ott kaptunk egy elérhetőséget. Fel fogjuk venni az E-on-nal a 
kapcsolatot, mert ha az iskola átadás-átvétele a Görög Önkormányzattal meg fog 

történni, akkor szabadul föl nálunk forrás, és akkor ennek a fizetés ütemezéséről lehet 

tárgyalni, egyeztetni. Tehát az E-on-t is fogjuk értesíteni ezekről az állapotokról, 

folyamatokról.  

 

Márkusz Tamás képviselő: A sportkörben és az iskolában is kikapcsolták a gázt. Ha 
nem lesz meg az iskola fenntartói átadása, akkor valahogy októberben már fűteni kell. 

Van –e arra lehetőség, hogy vissza tudjuk szerezni a gázórát? Lesz pénzünk? Meg az 

ebédlőben is.  

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Így jön a fontossági sorrend, hogy az iskola, 
ebédlő, aztán a művelődési ház, és a sportkör. Azt hozzá teszem, hogy a sportkör már 

elkezdett szervezkedni, gyűjteni, dolgoznak azon, hogy a villany ne legyen kikapcsolva, 

és a villany, az még 200 valahány ezer forintos tartozás, ennyi van a sportkör villanyán. 

Én úgy tudom, hogy 50-60 ezer forint már most van, de durván 100 ezer forintot össze 

fognak ők szedni most, befizetni valamennyi számlát, hogy legalább a villanyt ne 



2011. évi 13. számú jegyzőkönyv 
Képviselőtestület 2011. május 30-i rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve 

 
 

 

17 

kapcsolják ott ki. És itt azt is vizsgáljuk, hogy meg lehet –e azt csinálni, hogy azt a 
mérőt már a sportkör nevére tegyék vissza, ne az önkormányzatéra.  

 

Prekop László Kosztasz képviselő: Az ingatlan az önkormányzat tulajdona, és a 

beruházásokat is az önkormányzaté.  

 
Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen, ezek az önkormányzaté, de az órát átveheti, 

mint felhasználó, vagy bérlő, ez azzal jár, hogy nem függenek az önkormányzat nehéz 

helyzetétől, saját kezükbe tudják venni a sorsukat. Most kezdeményezték a villanyt, 

most azt kell megnéznünk, hogy milyen formában tudják azt ideadni nekünk, mert a 

villanyóra még a mi nevünkön van.  

 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Még kiegészíteném annyival, hogy a gázóra meg az Ő 

nevükön van, úgyhogy valaminek kell már lennie, csak még nem kerületek elő a 

szerződések, és illetékes sincsen, akitől tudnám kérni, hogy szedje elő, mert úgy néz ki, 

hogy a Gyöngyi a jövő héten fog visszajönni.  

 

Bene Krisztián képviselő: Azt kérdezném, hogy akkor most az önkormányzat 
támogatja a sportkört valamennyivel, fizeti a rezsit, nem? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát a rezsit kellene fizetni, de nem fizetjük, mert 

nem tudjuk.  

 
Bene Krisztián képviselő: És ha ők átveszik, akkor az Ő dolguk lesz, hogy hogy fizetik 

utána? Akkor mi nem tudjuk támogatni őket? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem tudjuk, jelen pillanatban. Bár ott tartanánk 

már, hogy tudnánk. Azzal is tisztában vannak, hogy most le van szerelve a gázóra, hogy 

az utolsó lesz a sportkör, amit az önkormányzat visszaköttet. Először az iskolát, a 
konyhát, ha tudja, visszakötteti a művelődési házat, és ha marad pénz, akkor fizet oda. 

Ők mivel ezt tudják, ezért próbálják a kezükbe venni a sorsukat, és legalább a villanyt 

megmenteni, mert minden visszakapcsolás plusz költséget jelent, nem is kevés 

költséget. Ők rugalmasabb, bár mindenhol találkoznánk ilyen rugalmassággal. A 

kényszer szüli ezt a megoldást, de villany nélkül teljesen ellehetetlenülnek. De ott 
júliusra már gáznak kéne lennie. Ők júliusban elkezdenek edzeni, és kellene a gáz. 

 

Koller Ákos alpolgármester: Összeg szerűen csak az iskolának mennyi a gáz? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt nem tudom megmondani. Az összes többiét 

meg tudom mondani, hogy mennyi tartozás van. 
 

Koller Ákos alpolgármester: Nem a tartozás, hanem havonta, vagy éves szinten 

mekkora a felhasználása összegszerűen.  

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Fejből nem tudom megmondani.  
 

Márkusz Tamás képviselő: Mi van akkor, ha itt a hivatalban kikapcsolják a villanyt? 

Mert akkor itt megáll az élet.  

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ha itt kikapcsolják a villanyt, akkor 

adósságrendezési eljárást kezdeményezünk. 
 

Márkusz Tamás képviselő: Ha itt kikapcsolják a villanyt, az nagyon komoly dolog. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Egy darabig én is tartom a hátam, és mondom az 

embereknek, akiknek tartozunk, hogy várjatok türelemmel, de azért elfogy ám ez. Én 
nem vagyok hajlandó felvállalni a végtelenségig ezt. Akkor leülünk a testülettel, és 

megmondom, hogy nekem eddig volt a türelmem, nem tovább, indítsuk el az 

adósságrendezést, ha meg azt mondja a testület, hogy nem, akkor meg el kell kezdeni 
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egy másik polgármesterrel folytatni tovább, vagy ha azt mondja a testület, hogy igen, 
vagy megoldást várok. Egy határig kitartunk, én azért szeretnék tárgyalni az E-on-nal, 

mert bízva abban, hogy a fenntartói jog átadásával itt források szabadulnak fel, tudjuk 

ezt rendezni. Az ember megtesz mindent, amit tudsz, és harcol, de azzal nem tudsz mit 

kezdeni, hogy 2008-2009 óta nincs fizetve számla. És most is, hogy leszerelték a 

gázórákat, hallom a faluban a visszhangot, csak arról nem beszél ez a visszhang, hogy 
ezek már 3 éve nincsenek kifizetve. És ez a testület 8 hónapja dolgozik. És mindent 

megpróbálunk megtenni. És még júliusra el fog dőlni ez a plusz normatíva pályázat is, 

amit május 20-ig leadtunk. És amennyiben az országos önkormányzat úgy dönt, hogy 

nem, akkor még mindig van itt ez a lehetőség. Mert ők is leadták, de mi is leadtuk, 

önállóan. Ők akár 100 %-ig is pályázhattak, mi 80 %-ig. Tehát én azt gondolom, hogy 

valamilyen forráshoz fogunk jutni az év második felébe, addig kell kibírni.  
Tovább megyek, itt egy kolléga el fog menni nyugdíjba az óvodából, júniusban lesz 

utoljára, akkor itt két ember 8 órából átmegy 4 órába, itt megint pénz spórolás lesz. De 

azért azt is kell látni, hogy minden hónapban 140 ezer forintot fizetünk vissza a 

normatíva túligénylésből, amiből kaptuk azt a majdnem 2 millió forintos büntetést, 

abból már két hónapot kifizettünk, elkezdtük kifizetni az egyik volt tanárnak az eddig ki 

nem fizetett pénzét havi 100 ezer forinttal. Az is 700 valahány ezer forint. Tehát 
folyamatosan törlesztünk. Meg lehet nézni a jegyzőkönyvet, hogy mi hangzott el a 

kistérségi ülésen, hogy egy bizonyos összeg befizetésénél senki nem fizette be, aztán 

módosította a pénzügyes, hogy bocsánat, Beloiannisz kivételével. Tehát a kistérséghez 

Beloiannisz az, aki az idén minden pénzt befizetett. Tehát most már nem úgy 

részesülünk az orvosi ellátásból, hogy nem fizetünk érte semmit, 2008 óta nem fizetett 
semmit az előző önkormányzat. Mi fizetjük. Most jött a logopédiai számla, 90 ezer forint, 

azt is ki fogjuk fizetni. A mínuszunkat állítjuk helyre, kifelé is. Mi az ez évi 

költségvetésünket tudjuk tartani. A problémát ezek a felhalmozott kiadások jelentik, és 

idén márciusban, amikor osztottuk azt a majdnem 3 millió forintot, ha mi akkor nem 

magánembereknek fizettük volna ki azt a pénzt, hanem kifizettük volna az E-on 

számlát, biztos, hogy nem 3 milliót, hanem 1,5 milliónál nem lett volna több, amit be 
kellett volna fizetni összesen. Mi 3-at tudtunk volna befizetni úgy, hogy minden mást 

befizetünk. És még nem adtunk el egyetlen ingatlant sem, nem jutottunk ilyen 

bevételhez. Tehát jó úton járunk, haladunk, ezt az időszakot kell átvészelnünk, hogy ha 

a normatíva felszabadul, ha sikerül kilépni az iskola fenntartói szerepkörünkből, akkor 

egyenesbe tudunk kerülni. És akkor még mindig lesz annyi ideje ennek a testületnek, 
hogy nagyon sok mindent helyre tudjon hozni, és véghez tudjon vinni.  

Még annyit az egyebeknél, hogy tárgyaltam egy másik bank képviselőjével is, a CIB 

Bank vezetője, a 20 millió forintos Leader pályázattal kapcsolatban, és ők látnak benne 

rációt. Én két dolgot vázoltam nekik, az iskolával kapcsolatos átszervezésnél jelentkező 

többlet forrást, ami feltételezi azt, hogy ezt akár már az év végén is meg lehet csinálni, 

de még a jövő év elejével sem vagyunk elkésve. Abban maradtunk velük, hogy 
megvárják az ez évi zárásunkat, megnézik a mérlegünket, és a következő évi 

koncepciónkat, és ők reálisnak látják azt, hogy ez tavasszal kivitelezhető legyen. 

Tavaszig még nagyon sok minden ki fog derülni nálunk is. Tehát még ez sincs elveszve. 

Ezt a nyarat kell még keményen átélni. Sajnos nagyon nehéz az örökség, amit cipelünk.  

Még annyit, hogy ma megjelent a KSZK honlapon a pénzügyi előadó álláshely 
meghirdetése, ki is van hirdetve, itt az ajtón is. Várjuk a jelentkezőket. Itt a személyi 

állományban is az átszervezéseket, és a munka átszervezéseket is meg kell oldani. Jó, 

van-e valakinek esetleg kérdése? 

 

Mivel több hozzászólás, kérdés, illetve javaslat nem érkezett Papalexisz Kosztasz 

polgármester az ülést 20 óra 20 perckor berekesztette. 
 

 

 

k.m.f. 
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