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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2011. augusztus 26. napján tartott rendes nyílt ülésének 

JEGYZŐKÖNYVE 

 

Készült: Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-

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

Az ülés kezdete: 2011. augusztus 26. 18 óra 00 perckor 

Jelen lévők: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Távollévők: 

Papalexisz Kosztasz 

Boka Erika 

Bene Krisztián 

Dr. Horváth István 
Prekop László Kosztasz 

Richter Csaba 

 

Kész Józsefné 

 

 
Kóródi-Juhász Zsolt 

 

Márkusz Tamás 

Galanisz László Vaszilisz 

polgármester 

alpolgármester 

képviselő 

képviselő 
képviselő 

képviselő 

 

Görög Kisebbségi 

Önkormányzat 

elnöke 
jegyző 

 

képviselő 

alpolgármester 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester köszönti a megjelenteket, külön köszönti a 

Beloiannisz Görög Kisebbségi Önkormányzatának elnökét, valamint a megjelent 

lakókat. Megállapítja, hogy az ülés összehívása szabályszerű volt, a Képviselő-testület 6 

fő képviselő jelenlétével határozatképes. Márkusz Tamás képviselő és Galanisz László 

Vaszilisz alpolgármester jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. A 

jegyzőkönyvvezetés hangfelvétellel történik, a jegyzőkönyv utólag kerül elkészítésre. 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester javasolja jegyzőkönyv-hitelesítőnek Prekop László 

Kosztasz és Richter Csaba képviselőket. Kéri a képviselőket, hogy aki ezzel egyetért, az 

kézfeltartással szavazzon: 
A Képviselő - tes tüle t 6  igen, 0  nem és 0  

tar tózkodás szavazattal  Prekop László 

Kosztasz és Richter Csaba 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 - tes tüle t 6  igen,  0  nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  az alábbi 
határozatot hozta:  

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
70/2011. (VIII.26.) számú 

HATÁROZATA 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület 

2011. augusztus 26-i rendes nyílt ülésének napirendi pontjairól 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. augusztus 26-i 
rendes nyílt ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

1) A 2011. évi költségvetés I. félévi beszámolója 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 
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2) Az OTP hitel megújítása 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

 

3) Egyebek 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 
a. Bérleti szerződés megújítása (Violin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) 
b. ÁMK átszervezésével kapcsolatos tájékoztatás 
c. DRV szerződés megújítása 
d. Energetikai felülvizsgáló cég ajánlata 

 

1) A 2011. évi költségvetés I. félévi beszámolója 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Mindenki megkapta az anyagot, annyit kell 

hozzátennem, hogy ez a költségvetési beszámoló úgy készült, hogy az előző 
pénzügyesünk állította össze hozzá az anyagokat. A Jegyző úr és az új pénzügyes már 

átnézték, sok helyen kellett pontosítani, de még így is látszik, hogy szakmai hibák 

vannak, amit most nem lehet rendbe tenni, ez egy hosszú folyamat, sajnos ebben az 

évben teljes mértékben kiigazítani nem tudjuk. Már a harmadik negyedévesben benne 

lesz az új pénzügyes munkája is, de azt hiszem, hogy a következő költségvetésnél 
fogunk tudni, illetve a zárszámadásnál már megfelelő szakmai színvonalú munkát 

letenni az asztalra. A MÁK a főösszegeket elfogadta, én is azt gondolom, hogy ez 

elfogadható, de ezt a területet még rendbe kell tenni. Sajnos az éves költségvetést nem 

tudjuk tartani, az biztosan látszik, hogy majd változtatni kell. Én átadom a szót a 

pénzügyesünknek, hogy néhány szóval egészítse ki, akkor ezt a beszámolót. 

 
Császár Józsefné pénzügyi főelőadó: Én csatlakozom az előttem szólóhoz, nem 

akarok a Gyöngyiről se jót, se rosszat mondani, az biztos, hogy nem volt a szakma 

csúcspontján, ez látszik a munkából, amit végzett. Nem oda és nem úgy könyvelt sok 

mindent ahová, és ahogyan kellett volna, természetesen megpróbálom ezeket rendbe 

tenni, de ez egy hosszú folyamat lesz, az biztos, hogy legkorábban év végére, de lehet, 
hogy át fog húzódni a jövő évre, amire minden rendben lesz. Esetleg van-e valakinek, 

valamilyen kérdése? 

 

Dr. Horváth István képviselő: Én azt szeretném kérdezni, hogy ez az előirányzat az 

éves, vagy féléves, vagy ez, hogy van? 

 
Császár Józsefné pénzügyi főelőadó: Az eredeti előirányzat az éves, és ott látszik 

mellette, hogy ebből mennyi teljesült. 

 

Dr. Horváth István képviselő: Gáz energiára, akkor még eddig nem ment semmi? 

Látjuk, hogy mivel tartozunk egyáltalán? 

 
Császár Józsefné pénzügyi főelőadó: Ami eddig be lett fizetve, az minden a második 

félévben volt. Az első félévben más hitelezők kerültek kifizetésre. Sajnos a lejárt szállítói 

tartozásokat is rendbe kellene tenni, mivel ez sem volt pontosan vezetve, és ez sok 

munka. 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester: Ami nagyon megnehezíti itt, hogy menetközben 

kellene végezni itt a napi feladatokat is, az Erzsi augusztus 1-el kezdett, 15-ig volt még 

a Gyöngyi is, ebben az időszakban folyt az átadás átvétel. Most a Gyula sokat segít az 

Erzsinek, ezekben az adminisztratív feladatokban, de még nincs meg minden. 

Szerintem ezt most fogadjuk el ezt a beszámolót, számszakilag ez nagyjából rendben 

van, persze lesz itt még sok minden, amit rendbe kell rakni. 
 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: A legnagyobb gondot az jelenti, hogy az alap adatok, 

amire építkeznünk kell, helyenként nem kerültek megfelelően megállapításra, vagy nem 

voltak jól vezetve. Ez torzíthatja a képet, ha sikerül az új pénzügyessel utolérni 

magunkat, akkor ezeket tudjuk pontosítani, esetleg amennyiben erre szükség lehet, 
akkor költségvetést is kell majd módosítani. 
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Amennyiben nincsen több kérdés, akkor én ezt 
teszem fel szavazásra. 

Felolvassa a határozati javaslatot és kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással 

szavazzon. 
A Képviselő - tes tü le t 6  igen, 0  nem 
és 0  tar tózkodás szavazattal  az 
alábbi határozatot hozta:  

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

71/2011. (VIII.26.) számú 
HATÁROZATA 

a 2011. évi I. féléves költségvetési beszámoló elfogadásáról 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi 

féléves költségvetéséről szóló beszámolót elfogadja. 
 

Felelős: Papalexisz Kosztasz 

Határidő: azonnal 

 

 
2) Az OTP hitel megújítása 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Szeptember 30-án lejár az OTP-vel a 

hitelszerződésünk, amit legutóbb ½ évre kötöttünk meg. Mindenki jól tudja, hogy az 

előző testületek olyan hitelbe vertek minket, amiből egyelőre nem tudunk mozdulni, ez 

jelentősen beszűkíti a lehetőségeinket is, nem nagyon tudunk pályázni, nincsen 
önrészünk, nem tudunk beruházni, mert ez a nyakunkon van, gyakorlatilag beégett a 

költségvetésbe. Egyelőre nem tudjuk visszafizetni, de voltunk az OTP-nél, tárgyaltunk 

velük, megpróbáljuk törleszteni apránként ezt a hitelt, illetve teszünk egy vállalást, 

hogy a fedezetül nyújtott ingatlanokból való értékesítéssel törlesztünk nagyobb 

összegben. A folyószámlahitelünk maradhat, de ezt a jelzáloghitelt el kell kezdeni 
törleszteni, akár apróbb lépésekben. A Jegyző úr elkészítette az anyagot, ezt 

megkaptátok. Egy olyan ingatlan lett a határozati javaslatba berakva, aminek az 

értékesítésére van testületi döntés. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés? Amennyiben 

nincs, akkor én a határozati javaslatot, amit az előterjesztésben megkaptatok felteszem 

szavazásra. 

 
Bene Krisztián képviselő: Nekem az lenne a kérdésem, hogy azért vállaljuk 

szeptemberig ezt a törlesztő részletet, mert akkor jár le az egy év? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen, így van és akkor megint le kell majd ülnünk 

velük és megbeszéljük, hogy mi legyen a továbbiakban, lehet, hogy kell majd változtatni 

ezen a törlesztési rendszeren, de lehet, hogy marad továbbra is így. Nekünk most a 
futamidőig kell kötelezettséget vállalnunk.  

 

Prekop László Kosztasz képviselő: Ez kötelező érvényű, hogy az önkormányzatok 

ilyen rövid lejáratú hitelt vegyenek fel? Nem volt valami más? 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester: Ez eredetileg egy folyószámlahitel volt 20 millió 

forint értékben, amit aztán megbontottak és 9 millió maradt a folyószámlán 11 millió 

pedig jelzálog hitel lett, de ez sem a mi időnkben történt. 

Mivel több kérdés és észrevétel nem érkezik, felolvassa a határozati javaslatot és kéri, 

hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselő - tes tü le t 6  igen, 0  nem 
és 0  tar tózkodás szavazattal  az 
alábbi határozatot hozta:  

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 
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Képviselő-testületének 
72/2011. (VIII.26.) számú 

HATÁROZATA 

Az OTP Bankkal kötött hitelszerződés megújításáról 

 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. 
évben az OTP kereskedelmi Bank Nyrt-nél 11,0 millió forint éven belüli lejáratú 

hitelét megújítja. 

2. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2012. évi költségvetése 

összeállításakor a felvett éven belüli hitelt, továbbá azok járulékait az 

önkormányzat minden más fejlesztési kiadását megelőzően betervezi és 

jóváhagyja, legkésőbb a lejáratkor a hitelállomány tőkéjét a fedezetül felajánlott 
ingatlanok közül értékesítéssel legalább 4,0 millió forinttal csökkenti. 

3. A hitel tőkeállományának csökkentése érdekében a Képviselő-testület 

elhatározza, hogy 2012. április hónaptól 6 hónapon keresztül (2012. 

szeptemberig) 150 e Ft-ot utal át az OTP Nyrt részére. 

4. A Képviselő-testület a 11,0 millió forint éven belüli hitel fedezetéül továbbra is a 

következő helyrajzi számú forgalomképes önkormányzati tulajdonú ingatlanokat 
ajánlja fel: 225/A/2; 225/B/1; 474/2; 477/15; 252; 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert – a jegyző ellenjegyzésével – a 

fentiek szerinti kötelezettségvállalásra. 
Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 

Határidő: azonnal 

 
 

3) Egyebek 

 

I.) Bérleti szerződés megújítása (Violin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) 

 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A Violin szerződéssel kapcsolatban megkaptátok 

ezt az anyagot is, nekem kettő javaslatom van, egy kiegészítés, és egy módosítás. 

Szerintem a második pontba be kellene venni, azt is, hogy a kisebbségi önkormányzat 

által szervezett rendezvényeken is fellépjenek, nem csak akkor, amikor a települési 

önkormányzat szervezi a rendezvényt. Ezt fontosnak tartom, hogy ez benne legyen. A 3-
as pontot én kivenném, mert jelenleg a terem fűtése nem megoldott. Szerintem ezt nem 

is muszáj belevennünk. 

 

Bene Krisztián képviselő: Szerintem ezt a pontot ki kellene venni, hát most nekünk 

ott amúgy is fűtenünk kell, szerintem felesleges, hogy ez benne legyen. 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester: Én is ezt javaslom. Ez jó javaslat. Nekünk nyílván 

az a célunk, hogy legyen ott fűtés, de nem biztos, hogy ezt tudjuk biztosítani. Ezt 

egyébként majd az ÁMK vezetőjének kell megkötnie, de az ÁMK nem önállóan 

gazdálkodik, így nekünk kell döntést hozni, szerintem az kerüljön be, hogy az 

önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat által rendezett ünnepségeken a települést 
képviselve térítésmentesen vállalják a fellépést, illetve a 3. pontot vegyük ki. Akkor 

egyenként kérem, hogy szavazzuk ezekről a kérdésekről. 

Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a szerződés 2. pontjában nevesített fellépéseket 

térítésmentesen vállalja a Violin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az 

kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselő - tes tü le t 6  igen, 0  nem 
és 0  tar tózkodás szavazattal  a 
javaslato t elfogadta .  

 

Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a szerződés tervezetből a 3. pont törlésre kerüljön, az 
kézfeltartással szavazzon. 



2011. évi 19. számú jegyzőkönyv 
Képviselő-testület 2011. augusztus 26-i rendes nyílt ülésének jegyzőkönyve 

 
 

 

8 

A Képviselő - tes tü le t  6  igen, 0  nem 
és 0  tar tózkodás szavazattal  a 
javaslato t elfogadta .  

 

Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a 2. pont egészüljön ki, miszerint a települési és a 

helyi kisebbségi önkormányzat által szervezett rendezvények esetén vállalja a Violin 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a fellépést, az kézfeltartással szavazzon. 

 
A Képviselő - tes tü le t 6  igen, 0  nem 
és 0  tar tózkodás szavazattal  a 
javaslato t elfogadta .  
 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az elfogadott 

javaslatokkal hozzon határozatot arról, hogy az ÁMK vezetője kössön bérleti szerződést 

a Violin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény képviselőjével. 

 
A Képviselő - tes tü le t 6  igen, 0  nem 

és 0  tar tózkodás szavazattal  az 
alábbi határozatot hozta:  

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

73/2011. (VIII.26.) számú 

HATÁROZATA 

A Violin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bérleti szerződéséről 

 
1. Beloiannisz Község képviselő-testülete elhatározza, hogy a jelen határozat 3. 

pontjában szereplő bérleti szerződést megköti a Violin Alapfokú Művészetoktatási 

Intézménnyel. 

2. A képviselő-testület felkéri az ÁMK vezetőjét, hogy az önkormányzat tulajdonában 

álló Művelődési központ bérletével kapcsolatos szerződést az 1. pontban nevesített 

intézmény képviselőjével az alábbiak szerint megkösse. 
3. Bérleti szerződés szövege: 

„BÉRLETI SZERZŐDÉS 
  

 A felek a 2002. május 9-én megkötött, többször módosított szerződést  
2011. szeptember 1-től az alábbiak szerint kötik újra. 

 
 
Bérbe adó: 
Általános Művelődési Központ Nikosz Beloiannisz Általános Iskolája 

2455. Beloiannisz, Rákóczi u. 26. képviselő a 73/2011. (VIII.26.) Kt. számú rendelet alapján 
……………………………………………….. megbízott ÁMK igazgató 
 

és a bérbe vevő: 
Violin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM 100866 (2400 Dunaújváros, Váci M. u. 12.) képviselő 
Puskásné Radnó Ágnes igazgató, (továbbiakban együtt: felek) 
Egymás között megállapodnak az alábbi feltételekkel: 

 
1. Bérbe adó bérbe (kizárólagos használatba) adja a tulajdonát képező termeket: 

Tornaterem (+öltözők, mosdók) 110 m2, heti 12 tanóra időtartamra. 2011. szeptember 1-től bérlő 
részére alapfokú művészetoktatás céljára, amelyeket az intézmény térítésmentesen biztosít a 

feladatellátónak. 
 

2. A szerződés 1 évig (2012. szeptember 1-ig) biztosítja a helyiségek használati jogát. Felek 
megállapodnak, hogy a művészeti iskola helyi növendékei – a tanév közben – az iskolai, községi (a 

települési önkormányzat, illetve a helyi kisebbségi önkormányzat által szervezett) hagyományos 
rendezvényeken, valamint azokon a kistérségi, megyei programokon, ahol a településüket képviselik, 
előre egyeztetett időpontban – térítésmentesen – fellépjenek. 

 

3. Bérbeadó kijelenti, hogy a termek a szükséges szakhatósági engedélyekkel rendelkeznek, a 
táncművészeti oktatási-nevelési használatra alkalmasak. 
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4. Bérlő vállalja, hogy a bérelt helyiség berendezéseiért, és a terem állagának megóvásáért felelősséget 
vállal. Az órarendet és csoportbeosztást minden év október hónap végéig a bérbeadó rendelkezésére 
bocsátja. 

 

5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK rendelkezései a mérvadók. 
 
Alulírott szerződő felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 

 
Beloiannisz, 2011 év...................... hó ...................nap 
 
 

 
 
 
               ..........................................                               ............................................  

                                                       Puskásné Radnó Ágnes 
                 bérbeadó képviselője                                       bérlő” 

 

 

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester és az ÁMK igazgató 
Határidő: azonnal 

  

II.) Az ÁMK átszervezésével kapcsolatos tájékoztatás 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester: Nagyon sokat ragoztuk ezt a kérdést itt az elmúlt 

időszakban, sokat beszéltünk róla, a jelenlegi állás. Az ÁMK három részből áll, az 

óvodával kapcsolatban a mai napon eldőlt, hogy ki lesz ott megbízva a pályázók közül. 

Ahogyan utolsó körben döntöttünk az óvoda 2 fő óvoda pedagógussal, 2 fő szakképzett 

dajkával és 1 fő pedagógiai asszisztenssel áll fel szeptember 1-el. Az iskolával 

kapcsolatban még most sem tudok konkrét döntést mondani, mivel jövő héten, kedden 
megyünk a Latorcai Csaba államtitkár úrhoz, így nem tudjuk, hogy ott milyen döntésre 

számíthatunk, de egyelőre úgy tűnik, hogy átadni nem tudjuk, a finanszírozás pedig 

kiderül jövő héten. Mi kerestük meg őket, aztán ők visszahívtak, hogy időpontot 

egyeztessünk. Kérdezték, hogy most mi a helyzet az iskolával, mi mondtuk, hogy 

elindítjuk szeptembertől az évet, de nem tudjuk, hogyan sikerül továbbvinnünk. Az is 
lehet, hogy esetleg valamilyen megoldást mondanak az átadásra, de annak nagyobb a 

valószínűsége, hogy valamilyen forrást kapunk majd. Nekünk az a célunk, hogy most 

szeptembertől elkezdjük az iskolát. A további az ÁMK átszervezésével kapcsolatban még 

annyit, hogy ott felmentésre kerül egy fő 4 órás dolgozó, ezért itt át kellett kicsit 

szerveznünk a technikai dolgozókat. Ehhez munkakör módosításokat kell 

alkalmaznunk és így senkit nem kell elküldenünk. Az óvodai technikai dolgozó nem 
kérte, hogy az eredeti munkakör helyett felajánljunk neki másik szabad státuszt, így 

vele akkor megszűnik a fennálló jogviszony. Átszervezéssel kapcsolatban ennyit 

szerettem volna, a körlevélben mindenkit tájékoztatni fogunk, hogy miként alakult a 

minisztériumban a megbeszélés. 

 
Bene Krisztián képviselő: Nekem két kérdésem lenne, az egyik ebből szorosan 

kapcsolódik az ÁMK-hoz. Ahogyan abban az e-mailben írta az Erika nem szabad a 

pletykákkal foglalkozni, de most megjelent egy tervezet, amiben az van, hogy a 

nemzetiségi iskolák fenntartását az állam veszi át, ráadásul a tervezet szerint a kétezer 

fő lakosságszám alatti települések iskoláit is, ez így minket duplán érint. Erről mit lehet 

tudni, illetve, ha ez így van, akkor ez hogyan érint minket, mert lehet, hogy át sem 
tudja venni az országos önkormányzat, hiszen esetleg jövő májusban jön valaki az állam 

képviseletében és közli, hogy akkor adjuk át az iskolát. 

 

Dr. Horváth István képviselő: Ez még csak tervezet, nem? 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester: De igen, de általában meg is valósulnak a tervek, 

engem az zavar a legjobban, hogy az állam, ha átveszi, akkor nem biztos, hogy 

figyelemmel lesz a helyi igényekre, vagy arra, hogy ez az egyetlen görög nemzetiségi 

általános iskola, egyszerűen csak racionalizál és bezárja, mert kevés a tanuló, drága a 
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fenntartás. Nekünk most mindenesetre úgy kell eljárnunk, hogy erre egyelőre nem 
számolhatunk, egyébként úgy tudom és javíts ki, ha nem így van, de szeptemberben ezt 

tárgyalja is a parlament, tehát akkor többet fogunk tudni. Emellett nekünk a lehető 

legjobb megoldást kell választanunk, ez is nyílván szóba kerül kedden. Mi felvetjük és 

meglátjuk, hogy mi lesz, mi az elképzelés. Mi a másik kérdés? 

 
Bene Krisztián képviselő: Én olvastam a levelet, amit a Latorcainak küldtünk, ez 

persze nagyon jó, csak itt azt láttam, hogy hivatkozunk arra, hogy amennyiben hagyjuk 

azt, hogy Beloiannisz nemzetiségi arculata elvesszen, az komoly hatással lehet a 

környékbeli országok, nemzetiségi politikájára az ott élő kisebbségekkel szemben. Ez 

most, hogy van nálunk, mert én, amikor előterjesztettem egy döntést a Trianon 

emléknappal kapcsolatban, akkor azt mondta a testület, hogy ezzel nem kellene 
nekünk foglalkozni, illetve a határon túli Magyarokkal, de amikor lobbizni kell, és az 

érdekünkben áll, akkor támaszkodunk a határon túli Magyarokra. Ez nálam némi 

ellentmondást jelent. 

 

Boka Erika alpolgármester: Visszatérve arra, nem az elvi állásfoglalás miatt, emlékezz 

vissza nekem akkor az volt az észrevételem, hogy bár az lenne a legnagyobb bajunk, 
hogy mi az utcáink neve, meg hogy megemlékezünk-e vagy sem. Akkor nekünk kellett 

volna egy olyan döntést hozni, elvi vagy nem elvi döntést teljesen mindegy, hogy egy 

ilyen megemlékezést hol tartunk meg és folyamatosan arra jutottunk, hogy erre nincsen 

alkalmas hely. Én most sem vagyok az ellen, hogy legyen ilyen. Emlékezz vissza én 

voltam az, aki október 6-án kezdeményezte és ebben támogatott a tantestület és a 
gyerekek is, hogy tartsunk megemlékezést. Fogtuk magunkat kimentünk a 48-as 

emlékműhöz és raktunk le zászlókat, virágokat. Továbbra is azt mondom, hogy nem 

attól lesz valami ünnep vagy sem, hogy mi erről hozunk egy elvi határozatot, vagy sem, 

hanem attól, hogy mi belülről azt mondjuk, hogy ezt akarjuk, és akit megérint, az 

csatlakozik. 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester: Egy jó példa erre a kenyérszentelés, idén először 

volt, kigondoltuk, hogy legyen és nagyon jól sikerült, innentől kezdve szerintem minden 

augusztus 20-án lesz ilyen. Azt gondolom, hogy mi ezek mellett az asztalok mellett azért 

kezdtünk el dolgozni, hogy Beloianniszt előrébb vigyük. Országos politikai pártból 

egyedül te vagy, nyílván első sorban te is Beloianniszért dolgozol, de nálad mindig ott 
lesz a politikai oldal is. Nekünk, ha így kell fordítanunk valamit, hogy az 

Beloiannisznak jó legyen így fordítjuk, ha másképpen, akkor úgy. Nem vagyunk olyan 

helyzetben, hogy válogassunk az eszközökből. Azt gondolom, ha ezt kellett leírni, ahhoz, 

hogy az államtitkár ide küldjön valakit, akkor ezt kellett leírni. Egyébként sikerült, mert 

az államtitkár ide küldött valakit, aki egyébként jó érzésekkel ment el innen és meg is 

szervezett egy egyeztetést. A lobbi tevékenység elérte a célját. 
 

Bene Krisztián képviselő: Én ezzel egyetértek, csak a párhuzam miatt hoztam fel. 

 

Boka Erika alpolgármester: Én akkor is azt mondtam, hogy jövőre, amikor ott 

tartunk, akkor visszatérhetünk erre. És azt is mondtam, hogy abban az esetben, ha 
lesz ilyen kezdeményezés, akkor én mellé állok, és részt veszek az ünnepségen. 

 

Bene Krisztián képviselő: Köszönöm, elfogadom. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor menjünk tovább. 

 
 

III.)  DRV szerződés megújításával kapcsolatban 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Szeptember 1-ején lesz az egyeztetés Iváncsán, úgy 

volt, hogy most lesz 23-án vagy 24-én, de ez el lett halasztva. Most odáig jutottunk, 
hogy a három önkormányzat egymással zöldágra vergődött, és végre arról tárgyalunk, 

hogy úgymond a DRV-vel szemben mit képviseljünk. A szerződés, amit elküldött a DRV, 

az nagyjából elfogadható, amit mi felvetettünk az az volt, hogy a szerződés hatálya túl 
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hosszú lenne, a másik, hogy ahogyan az első szerződést is megelőzően kérjük a DRV-ét, 
hogy valamilyen egyösszegű koncessziós díjat fizessen. Ezt aztán mondjuk, az önrészbe 

lehetne forgatni a szennyvíztelep felújításához. A díjak változásáról akkor is beszéltünk, 

ők a vízdíjnál tulajdonképpen a nem emelnek, de a díjon belül az eszközhasználati díjon 

emelnek, tehát a saját nyereségükből adnak oda. A szennyvíznél kismértékű csökkenés 

menne végbe, de a koncessziós díj emelkedne itt is. Ezt most azért mondom el, mert 
Csaba, te akkor még nem voltál testületi tag, Krisztián meg talán éppen akkor csöppent 

ebbe bele. Szóval most azt kellene megbeszélnünk, hogy mi az, amit még esetleg kérünk 

a DRV-től? 

 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Azt szeretném megjegyezni, hogy több lakótól érkezett 

megkeresés és az egyikük most is éppen jelen van az ülésen, Csontos Albertné is több 
ízben jelezte, hogy az utcájukban gyakran koszos, büdös, ihatatlan víz folyik a csapból 

esetleg ezt is szóvá lehet tenni a DRV-nek a tárgyalások során. Ezt a vízminőséggel 

kapcsolatos problémát mindenképpen szóvá kellene tenni. 

 

Bene Krisztián képviselő: És most ők 15 évben gondolkodnak? 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen, de mi ezt nem akarjuk, nem szeretnénk 

bebetonozni magunkat. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő: Szerintem azzal mindenki tisztában van, hogy nem 

a legjobb az ivóvízhálózatunk, ehhez képest kellene egy olyan lehetőséget kicsikarni, 
hogy minél jobb feltételek mellett, egészséges ivóvizet kaphassunk. Emellett jó lenne ezt 

a beruházást úgy megvalósítani, hogy a községnek ez ne kerüljön pénzébe. Tényleg jó 

lenne ezen a pályázaton úgy elindulni, hogy az önrészt megkapjuk a DRV-től, vagy 

valaki más, de egy olyan cég, aki el tudja látni a feladatot, és fontos, hogy 

üzembiztosan. 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen, az üzembiztonság fontos, és ezért nem jó egy 

kis Kft-vel szerződni, mert éppen volt egy olyan, hogy elloptak két szivattyút a 

szántóföld mellett, ahonnan a vizet felnyomják a glóbuszba, és a DRV rögtön tudott 

reagálni, egy kis cég erre nem biztos, hogy képes. Persze vannak nagyok még a piacon, 

20-25 nagy cég van a piacon, velük is lehet szerződni. Van még valakinek kérdése? 
 

Richter Csaba képviselő: Kérdésem nincs, csak hozzátennék valamit, azért azt el ne 

felejtsük, hogy bármikor is nagyobbítani, vagy modernizálni kellene a rendszert, az nem 

Beloiannisz miatt van, mert nekünk olyan bővülési lehetőségünk nincs, terjeszkedni 

nem tudunk már. Ne mi fizessük a környék településeinek kontóját. Az megint egy 

dolog, hogy a szakaszolókat be kellene építeni, mert a rendszer elavult, egyébként 
annyira azért nincs rossz állapotban. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azért azt a DRV védelmében el kell mondanom, 

hogy ők már hat, vagy hét szakaszolót beépítettek és kellene talán még nyolc vagy 

kilenc. Ez egyébként nekik nem is lenne feladatuk. Az lenne a legjobb, ha teljesen ki 
lehetne szakaszolni, a zavaros-rossz víz van, ahol állandó, de ezt ki lehetne küszöbölni, 

mert van ahol a csőtörések miatt lesz a víz rossz minőségű. 

 

IV.)  Energetikai audit cég ajánlata 

  

Papalexisz Kosztasz polgármester: Zsolt mindenkinek elküldte az anyagot, 
olvashattátok, nálam járt bent ez az úriember, aki a céget képviseli, és aki az ajánlatot 

küldte. Ő azt vázolta, hogy ez nekünk semmibe nem kerül, mi átadjuk neki a 

szerződéseinket, a számlákat és ők átnézik, ha tudnak valamit spórolni nekünk, vagy 

találnak valamilyen eltérést, akkor annak a felét elkérik. Egyébként, amit átvizsgálnak, 

ott 10-ből 7-szer találnak valamit. 
 

Horváth István képviselő: Én azt láttam, hogy ők a már kifizetett számlákat 

ellenőrzik, most ebben nem sokat fognak találni, mert még eddig nem nagyon fizettünk. 
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem egészen, mert egyrészt fizettünk már idén is, 
illetve törlesztettünk is. Egyébként emellett teljesen átvilágítják a hivatalt, a gáz és az 

áram tekintetében is és adnak arra javaslatot, hogy milyen módon lehetne csökkenteni 

a fogyasztásunkat. Az biztos, hogy most talán 3-szor 100 Amper van lekötve itt a 

hivatalba, ami után jelentős villanyszámlát fizetünk. Azt is megbeszéljük, jó, hogy erre 

az István rávilágított, hogy mielőtt aláírjuk a szerződést, hogy amit az EON felé még 
nem fizettünk ki, azt akkor szintén vizsgálják át. Meg fogjuk akkor így szövegezni, és én 

ezt megbeszélem a képviselőjükkel. Van-e még ehhez hozzászólás, kérdés, észrevétel? 

Amennyiben nincs, akkor úgy kérdezem meg, hogy ezzel a javaslattal támogatjátok-e a 

szerződés megkötését. 

Felolvassa a határozati javaslatot és kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással 

szavazzon. 
A Képviselő - tes tü le t 6  igen, 0  nem 

és 0  tar tózkodás szavazattal  az 
alábbi határozatot hozta:  

 
Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

74/2011. (VIII.26.) számú 

HATÁROZATA 

A Get Enetgy Kft energia audittal kapcsolatos megbízása 

 
1. Beloiannisz Község Önkormányzatának képviselő-testülete elhatározza, hogy 

megállapodást köt a Get Energy Kft-vel. 

2. A megállapodás alapján az 1. pontban szereplő gazdálkodó elvégzi az 

önkormányzat fenntartásában lévő intézmények teljes körű energia auditját. 

3. Az önkormányzat a gazdálkodónak csak abban az esetben fizet megbízási díjat 
(sikerdíjat), ha az megállapítja, hogy az önkormányzat energia szolgáltatója 

részéről túlszámlázás történt. 

4. A sikerdíj kifizetésének feltétele, hogy az energiaszolgáltató a túlszámlázás tényét 

ne vitassa, illetve történjen meg annak jóváírása az önkormányzat felé. 

5. A testület utasítja a jegyzőt, hogy a fenti pontok alapján állítson össze megbízási 

szerződést. 
6. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jegyző által megszövegezett és 

ellenjegyzett szerződést az önkormányzat képviseletében aláírja. 

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 

Határidő: 30 nap 

 

V.) 1956-os emlékmű 
 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A múltkor beszéltünk az 1956-os emlékműállítás 

lehetőségéről. A következő normatíva valamivel magasabb lesz, mint az eddigiek, illetve 

várható, hogy az adóbevételekből is befolyik most nagyobb bevétel. Magyarán egy ilyen 
kisebb összeget biztosan tudunk arra fordítani, hogy kialakítsunk egy helyet a 

megemlékezésre. Valakinek szerintem koordinálni kellene ezt a dolgot, mindenesetre 

javaslatokat várok. 

 

Bene Krisztián képviselő: Én ennek a dolognak már utána is néztem. Voltam 

Pusztaszabolcson a sírkövesnél, én elsősorban egy kőtáblára gondoltam. Ami nem is 
lenne olyan nagy összeg, és meg lehetne vele emlékezni, egy fekete sírkő táblát néztem 

60x120 cm-es méretben. Egy m2 sírkő ára 50 ezer forint, és 300 Ft-ért vés rá egy betűt 

a sírköves. Nagyjából kiszámolva, én hoztam egyébként idézeteket, szerintem szövegtől 

függően 50-70 ezer forintra jönne ki a tábla, ebben 10 ezer forint, hogy bronz 

csavarokkal kellene felfogatni. A helyi JOBBIK szervezet 20-30 ezer forinttal beszáll. 
Amennyiben a testület gondolja, én ennek szívesen utána járok, vagy koordinálom, 

ahogy gondoljátok. 
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Az biztos, hogy ez még így nem elég, mert kell a 
helyben is gondolkodni, illetve lehetőséget kell biztosítani a koszorúzásra is. 

 

Bene Krisztián képviselő: Én helyben arra gondoltam, hogy itt a hivatal előtt az ajtó 

mellett van egy nagy fal, ez központi helyen van, és ideiglenesen fel lehetne tenni, amíg 

a tér el nem készül. 
  

Papalexisz Kosztasz polgármester: Meg kellene állapítani egy keretet, szerintem 100 

ezer forint erre elég lenne. Október végéig lesz testületi ülésünk, kör e-mailekben 

megbeszéljük, a szöveget, és amikor megvan, a konkrét ajánlat akkor döntünk 

véglegesen. Október végén pedig tudunk koszorúzni. Én akkor azt javaslom, hogy erről 

döntsünk akkor, hogy mennyi pénzt fordítunk erre és szerintem bízzuk meg a 
Krisztiánt. 

 

Boka Erika alpolgármester: Ez most a falnak az a része, ahová a hirdetőtáblát 

gondoltuk? 

 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Igen, de szerintem a méret alapján még annak is 
maradna hely, illetve ha jól értettem ez egy ideiglenes megoldás lenne, ez szerintem nem 

zárja ki. 

 

Bene Krisztián képviselő: Gyakorlatilag 60-szor 100-as lenne. 

 
Boka Erika alpolgármester: Persze, de azért nem lehet közvetlenül egy hirdetőtábla 

mellé rakni. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nagy hely van ott azért. 

 

Bene Krisztián képviselő: A hirdetőtábla is lehetne itt kívül itt a rózsák között, abban 
a kis szigetben. Azt szerintem ott szépen meg lehet csinálni. 

 

Horváth István képviselő: Mi lenne, ha a művelődési ház oldalán lenne? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Először nekem is ez jutott eszembe, de ott is hol? 
 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Hát, arról nem is beszélve, hogy ebben az esetben az 

1956-os emlékmű a Lenin téren lenne, ami esetleg valakiből rossz érzést válthat ki. 

Ennyi erővel a szovjet emlékmű mellett is van még hely. 

 

Bene Krisztián képviselő: Az emlékmű mérete nem véletlenül lenne annyi, amennyi. 
Ez pont – véletlenül – megegyezik a szovjet emlékmű méretével… 

 

Richter Csaba képviselő: Úgy is tervben volt, hogy azt a hátsó részt rendbe kell tenni, 

nem is kerülne sokba, és ott el lehetne helyezni. 

 
Bene Krisztián képviselő: Ezt mondjuk, október végéig nem tudjuk megcsinálni, meg 

erre nincs elég pénz sem. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Szerintem akkor első körben szavazzunk az 

összegről, én azt gondolom, hogy amit először javasoltam 100 ezer forintból ezt ki lehet 

hozni. És a másik, hogy a Krisztiánt akkor bízzuk meg ennek a feladatnak a 
koordinálásával. 

Megfogalmazza a határozati javaslatot és kéri a képviselőket, hogy aki azzal egyetért, 

kézfeltartással szavazzon. 

 
A Képviselő - tes tü le t 6  igen, 0  nem 
és 0  tar tózkodás szavazattal  az 
alábbi határozatot hozta:  
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Beloiannisz Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

75/2011. (VIII.26.) számú 

HATÁROZATA 

1956-os emléktábla elkészítéséről 

 
1. Beloiannisz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy az 

1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére emléktáblát állít. 

2. Az emléktábla paraméterei: fekete kőtábla (gránit, márvány), mérete: 60 cm x 100 cm 

3. A képviselő-testület rögzíti, hogy a költségvetés dologi kiadásainak terhére 100 e Ft-

ot elkülönít az emléktábla költségeire. 

4. Az emléktáblával kapcsolatos árajánlat bekéréssel – melynek határideje 2011. 
október 15. – a testület Bene Krisztián képviselőt bízza meg. 

5. A képviselő-testület elhatározza, hogy az emléktáblára kerülő szövegről a konkrét 

árajánlat ismeretében dönt. 

Felelős: Bene Krisztián képviselő 

Határidő: 30 nap 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester: Erika jelezte, hogy az egyebek napirenden belül 

szeretne felvetni valamit. Átadom akkor neki a szót. 

 

Boka Erika alpolgármester: Sikerült kikeresnem a LEADER pályázatokkal 

kapcsolatban azt a felhívást, melyben szeptember 10-ig lehet javaslatokat tenni. 
Szerintem ezt nem lenne érdemes kihagyni, ezért javaslom, hogy nézzük meg és 

tegyünk javaslatokat a LEADER csoport felé. Vannak témák fent a weblapon, ezt 

szerintem e-mailben küldjük körbe. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ezt akkor mindenki nézze meg, és várjuk a 

javaslatokat. Én még egy tájékoztatást szeretnék adni. A héten itt mindenki járt nálunk, 
talán egyedül az FBI nem volt itt. Volt belső ellenőrünk, munkaügyi ellenőrzés, 

munkavédelmi ellenőrzés és az ÁNTSZ is itt járt. Hát megkérdezték, hogy nincs-e 

esetleg valamilyen ellenségem. Én nem tudok róla, hogy lenne, de hát el kell 

gondolkodnom. Mindegyik ellenőr bejelentésre érkezett, szóval valamelyik beloianniszi 

lakosnak az volt a legfontosabb, hogy különféle hatóságoknak telefonálgasson. Egy 
problémát találtak, illetve egy kisebb gondot, amit azonban könnyen lehet orvosolni, ott 

arra kötelezetek minket, hogy pótoljunk egy hiányosságot. A másik esetben egyik 

kollega munkáját minősítette az ellenőrzés, aki most rendkívül nehéz helyzetbe kerül. 

Neki ugyanis felelnie kell, mert olyan gondot találtak, ami az ő felelősségi körébe 

tartozik és ez egy elég komoly hiányosság. Ezen kívül minden rendben volt. Az 

adminisztrációval voltak kisebb gondok, amit már említettem, és amit pótolnunk kell. 
Meglátjuk, hogy ez a vizsgálat, hogyan zárul majd, valószínűleg pénzbírságot kapunk 

majd, ebben az esetben kénytelenek leszünk fegyelmi és kártérítési eljárást indítani, 

ennek során pedig vizsgálni, hogy pontosan kinek, milyen mértékben terjed ki az 

esetben a felelősségi köre. Az ÁNTSZ vizsgálat a temetővel kapcsolatban történt, ami 

problémás az az, hogy a holttestek hűtését meg kellene oldani, illetve a hideg-meleg 
vizet. Ezt elvileg a ravatalozó felújításával meg lehetne oldani, de az a baj, hogy nem 

tudjuk, mert kellene hitelt felvennünk, de nem lehet. Fontos még, hogy itt volt a belső 

ellenőr, aki feltárta, hogy jóval nagyobb kintlévőségek vannak, mint gondoltuk, sok a 

hiányosság, az új dolgozó ezt elkezdte rendbe tenni, de ez nem megy egyik napról a 

másikra. A belső ellenőr nagyon segítőkész volt egyébként, sokat segített. Eljutottunk 

addig is, hogy a számítógépeket is sikerült rendbe tenni, így most legalább már ezzel 
nincsen gond, úgymond sikerült a megfelelő munkakörülményeket megteremteni. 

 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Egyébként meggyőződésem, hogy az utóbbi években azért 

nem volt megfelelő a szakmai munka színvonala, mert a munkakörülmények, a 

szakmai ismeretek nem voltak megfelelőek. Ez oda is vezetett, hogy az adózási morál is 
romlott, hiszen sokan inkább nem fizették be az adót, mert attól féltek, hogy nem lesz 

rendesen lekönyvelve, illetve sokan észrevették, hogy nincsenek következmények. 
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Prekop László Kosztasz képviselő: Azért az elkeserítő, hogyha ilyen nagy az 
adótartozás, akkor ez azt jelenti, hogy ilyen rossz a morál az emberek között. Hiába 

szeretnénk, nyílván senki nem szereti szórni a pénzt, de egy törvénnyel nem lehet 

szembe menni, ráadásul feketén fehéren le van írva, hogy a falu, a közösség legnagyobb 

bevétele az adó. Tudom, hogy ez nem népszerű, de ez nem erről szól… 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester: Én kimondom, eddig nem csinálták meg, mert 

eddig a népszerűségről szólt, mert, ha beszedem, akkor az, aki eddig szeretett az nem 

fog szeretni, és eddig ez így ment. Mi ezt nem engedjük, és igenis beszedjük az adókat. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő: Ez nem szeretet kérdése, ha új csatornát akarunk, 

vagy új utat, azt nem fogják ledobni az égből. 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Mi ezt megléptük és minket nem érdekel, ha ez 

nem népszerű. A törvényi kötelezettségeket teljesíteni kell. 

Az augusztus 20-i ünnepséggel kapcsolatban szeretnék néhány gondolatot, itt 

szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét, aki ebben részt vett. Külön 

köszönöm az alpolgármester asszony és az alpolgármester úr munkáját, akik nagy 
terhet vettek le a vállamról, ráadásul a távollétem alatt helyettesítettek. Szeretném, ha a 

Kisebbségi Önkormányzat Elnök asszonya is tolmácsolná a testületének a 

köszönetemet, ott is mértani pontossággal ment minden, amit ők elvállaltak a szervezés 

tekintetében, az kiválóan működött. A Csaba is napokig dolgozott, nagyon sok munkát 

tett ebbe, le a kalappal mindenki előtt, mert nagyon kevés pénzből, sok munkával, 
nagyon jó ünnepséget sikerült összehozni. Szeretném kiemelni a kenyérszentelést, itt 

volt mindhárom ortodox pap, akik Magyarországon működnek, nagyon szép volt a 

szertartás, megadták a módját. Ez az Erika ötlete volt egyébként, és nagyon jó volt a 

vízhangja, ennek a dolognak, szerintem ezzel sikerült hagyományt teremteni. 

Összességében nem volt sok negatív visszajelzés, egy-kettő talán, ezeket majd ki kell 

javítani. Majd a szervezést esetleg át kell gondolnunk, Iváncsán például erre bizottságok 
vannak, és leosztják a munkát. Egy olyan kritika is érkezett, ami nem egészen helytálló, 

ezt mindenképpen javítanom kell, ugyanis azt hallottam vissza, hogy a polgármester, 

nem engedte fellépni a Pyrgos gyerekcsoportját. Ebben ferdítés van, mert mi minden 

zenekart/tánckart megkérdeztünk, hogy mennyi idő kell nekik a fellépésre, szóval nem 

mi adtuk meg az időkeretet, a Pyrgossnál vissza is kérdeztem, hogy elég lesz-e ennyi. 
Ezt a vádat éppen ezért én visszautasítottam, most is ezt teszem, de telefonon már 

megtettem. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő: Nekem két észrevételem van, az egyik, hogy a 

hangosításunk nem megfelelő, ezt nem én mondom, hanem olyanok, akik felléptek és 

értenek ehhez, a másik, hogy ezt az Attila egyedül nem tudja megoldani. 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nekem ez most azért esik kifejezetten rosszul, 

mert valamikor tavasszal kérdezte tőlem az Országos Görög kisebbség elnöke, hogy mire 

van szükségünk hangtechnika terén, mert azt megveszik nekünk és akkor nekem az 

Attila azt mondta, hogy nem kell semmi, mert nekünk mindenünk van… 
 

Boka Erika alpolgármester: Arról nem beszélve, hogy eddig sosem jelentett az gondot, 

hogy az Attila egyedül van, mert mindig szervezett valakit maga mellé a hangosításhoz, 

vagy a technikai dolgok kivitelezéséhez. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ezért is fontos, hogy valamilyen bizottság erre 
felálljon. Adott esetben kell beszélni az ifistákkal. Csaba, akkor arra kérlek, hogy ezt 

járjuk körbe, a Zsolt segít és akkor egy következő testületi ülésen ezt megbeszéljük. 

Annyit még engedjetek meg, hogy az Erikának még külön megköszönjem, hogy az 

irodámat a távollétem alatt olyan rendbe sikerült tenni, hogy nem kell szégyenkeznem, 

ha ott fogadok valakit, le lett kaparva, az a szétázott tapéta, fel lett szedve az a régi 
padlószönyeg és kapott az iroda egy tisztasági festést, köszönöm szépen.  

 

Papalexisz Kosztasz polgármester a nyílt ülést 19 óra 58 perckor berekesztette. 
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