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N a p i r e n d i  p o n t o k :

1) Munkabérhitel igénylésével kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

2) Beloiannisz  Község Önkormányzat  tevékenységének szakfeladati  besorolása,  a 
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

3) Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Nevelési-,  Művelődési-  és  Oktatási 
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Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

4) Egyebek
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester
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Határozatok

15/2012. (II.29.) számú
HATÁROZAT

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. február 29.-i rendkívüli nyílt ülésének napirendi pontjairól

16/2012. (II.29.) számú
HATÁROZAT

Munkabérhitel igénybevételéről

17/2012. (II. 29.) számú
HATÁROZAT

Beloiannisz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Alapító Okiratáról

18/2012. (II. 29.) számú
HATÁROZAT

Beloiannisz Község Önkormányzatának alaptevékenységeinek szakfeladatrend szerinti 
besorolásáról

19/2012. (II. 29.) számú
HATÁROZAT

az ÁMK fenntartói jogával kapcsolatos döntés

3 Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve – 2012. február 29.



Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. február 29. napján tartott rendkívüli nyílt ülésének

JEGYZŐKÖNYVE

Készült: Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
rendkívüli nyílt üléséről

Az ülés helye: Beloiannisz Polgármesteri Hivatal Tanácsterme

Az ülés kezdete: 2012. február 29. 18 óra 00 perckor

Jelen lévők:

Távollévők:

Papalexisz Kosztasz
Boka Erika
Dr. Horváth István
Richter Csaba
Prekop László Kosztasz 
Galanisz László Vaszilisz

Kóródi-Juhász Zsolt
Biró Brigitta

Márkusz Tamás
Bene Krisztián

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
alpolgármester

jegyző
jegyzőkönyvvezető

képviselő
képviselő

Papalexisz  Kosztasz  polgármester köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  az  ülés 
összehívása szabályszerű volt, a Képviselő-testület 5 fő képviselő jelenlétével határozatképes. 
Márkusz Tamás képviselő és Bene Krisztián képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni az 
ülésen.  A jegyzőkönyvvezetést  Biró Brigitta  jegyzői  referens végzi,  a  jegyzőkönyv utólag 
kerül elkészítésre. Jegyzőkönyv hitelesítőnek jelölném Dr. Horváth István és Prekop László 
Kosztasz képviselőt, aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon.

A  képviselő-testület  5  igen,  0  nem,  és  0 
tartózkodás  szavazattal  Dr.  Horváth  István 
képviselőt és Prekop László Kosztasz képviselőt 
jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ismerteti a napirendi pontokat, kéri a képviselőket, aki a 
napirend elfogadásával egyetért, az kézfeltartással szavazzon:

A  képviselő-testület  5  igen,   0  nem,  és  0 
tartózkodással  szavazattal  az  alábbi  határozatot 
hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
15/2012. (II.29.) számú

HATÁROZATA
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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. február 29.-i rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjairól

2) Munkabérhitel igénylésével kapcsolatos döntés

3) Beloiannisz  Község  Önkormányzat  tevékenységének  szakfeladati  besorolása,  a 
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása

5) Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Nevelési-,  Művelődési-  és  Oktatási 
intézményeinek fenntartói jogával kapcsolatos döntés

4) Egyebek
___________________________________________________________________________

1) OTP munkabérhitel megújítása

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Ez  igazából  technikai  kérdés,  mindig  is  megvolt  a 
munkabérhitelünk. Technikailag már nem tudtuk a februári béreket kifizetni, átmenetileg meg 
kellett emelni a folyószámlahitel keretünket. Láttátok, hogy egy keretösszegre van javaslat 
téve: 4.300.000 Ft, 2012. március 30-ig kell dönteni. Van-e valakinek kérdése, javaslata ezzel 
kapcsolatban?  Ha nincs,  akkor a  kiküldött  határozati  javaslatot  tenném fel szavazásra,  aki 
ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon.

A  képviselő-testület  5  igen,   0  nem  és  0 
tartózkodással  szavazattal  az  alábbi  határozatot 
hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
16/2012. (II.29.) számú

HATÁROZATA
Munkabérhitel igénybevételéről

1.    Beloiannisz  Község  Képviselő-testülete  önkormányzati  munkabérhitel  igénybevételét 
rendeli el.

A hitel célja: Személyi juttatások előfinanszírozása

A hitel összege: legfeljebb 4.300.000.-Ft,  (azaz  az  1/2011.(II.15.)  számú  rendelet 
szerinti személyi juttatás 1/12-d része)

A hitel lejárata: 2012. 03.30.

Hitelfedezet: Az Önkormányzat Képviselő Testülete kötelezettséget vállal:
1) a hitel visszafizetésére, 
2) arra, hogy a hitelt beépíti a költségvetésébe, valamint arra, hogy
3) az OTP Bank Nyrt. részére az OTP Bank Nyrt.-nél, illetve más pénzügyi intézmény-

nél, vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett – fizetési- és alszámlájára (ahol ezt jog-
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szabály nem zárja ki), továbbá a költségvetési szervei fizetési számláira felhatalmazá-
son alapuló beszedési megbízást biztosít.

2.  A  testület  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  a  Jegyző  ellenjegyzésével  az  1./  pont 
szerinti  feltételekkel  történő  hitelfelvétel  ügyében  eljárjon,  és  a  hitelszerződést  az 
Önkormányzat képviseletében a Bankkal megkösse.

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester, Kóródi-Juhász Zsolt jegyző
Határidő: azonnal

2)  Beloiannisz  Község  Önkormányzat  tevékenységének  szakfeladati  besorolása,  a 
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Az új jogszabályi környezetben külön kell választani a 
polgármesteri  hivatal  illetve  az  önkormányzat  működését  mind  pénzügyi,  mind  jogi 
szempontból. Ennek tükrében készített el a jegyző úr két határozati javaslatot. 

Kóródi-  Juhász Zsolt  jegyző:  Arról  van szó,  hogy eddig minden a polgármesteri  hivatal 
égisze alatt futott. Mivel a két szervet elkülönítették ezért módosítani kellett a szakfeladati 
kódokat. A 2. határozati javaslat – mivel ugye az önkormányzatnak nincs alapító okirata – a 
Magyar  Államkincstárral  és  a  Kormányhivatallal  egyeztetve  arra  jutottunk,  hogy  ott  az 
alaptevékenységét,  illetve  a  szakfeladatait  az  önkormányzat  képviselő-testülete  egy 
határozatban kimondja, és ez alapján a Magyar Államkincstár a  törzskönyvi nyilvántartásába 
fel tudja vinni a szakfeladati kódokat.

Papalexisz Kosztasz polgármester: A későbbiekben is lehet módosítani a szakfeladatokat, 
van valakinek kérdése, javaslata?  Ha nincs, akkor először az 1. számú határozati javaslatot - 
ami a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása – teszem fel szavazásra, aki ezzel 
egyetért, az kézfeltartással szavazzon. 

A  képviselő-testület  5  igen,   0  nem  és  0 
tartózkodással  szavazattal  az  alábbi  határozatot 
hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
17/2012. (II. 29.) számú

HATÁROZATA
Beloiannisz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Alapító Okiratáról

1.  Beloiannisz  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Beloiannisz  község 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratát a 2. pontban foglaltak szerint állapítja 
meg és hagyja jóvá.

2. „ALAPÍTÓ OKIRAT

Beloiannisz Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 
1990. évi LXV. törvény 38.§ (1) bekezdésében, továbbá a 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (1) b) 
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pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény vég-
rehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra, a Polgármesteri Hivatal 
Alapító Okiratáról az alábbi határozatot hozza:

 

1. A költségvetési szerv neve:   Beloiannisz Község Polgármesteri Hivatala 

2. Székhelye:   2455 Beloiannisz, Szarafisz u. 2.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata  : 

A Polgármesteri  Hivatal ellátja az önkormányzat működésével, valamint az állam-
igazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos, vala-
mint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott fel-
adatokat.
A jegyző ellátja a képviselő-testületek, a bizottságok és a települési képviselők mű-
ködésével kapcsolatos igazgatási  feladatokat, a polgármesterek hatáskörébe tartozó 
államigazgatási döntések előkészítését és végrehajtását.

4.  Alaptevékenysége:  

Szakágazat: 841 105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége.

    
5. Szakfeladatok:  

a) Alaptevékenység:

680 002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
812 000 Takarítás
821 000 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
841 112 Önkormányzati jogalkotás
841 114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841 115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841 116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek
841 117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841 118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841 126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841 133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés     
841 173 Statisztikai tevékenység (alaptevékenység)    

b) Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett tevékenység:

680 002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
821 000 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
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c)  Vállalkozási  tevékenységek: A  költségvetési  szerv   nem  folytat  vállalkozási 
tevékenységet.

d) Technikai szakfeladatok:

841 901 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
841 907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

6. Illetékessége, működési területe:  
Beloiannisz község közigazgatási területe

7. Alapítói jogokkal felruházott irányító szervek neve, székhelye  : 
Beloiannisz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,  
2455 Beloiannisz, Szarafisz u. 2.

8. Irányító szervének neve, székhelye  : 
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2455 Beloiannisz, Szarafisz u. 2. 

9. Felügyeleti  szervének neve, székhelye  : 
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
2455 Beloiannisz, Szarafisz u. 2.

10. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása  : 
önállóan működő és gazdálkodó

11. Számlavezető pénzintézet  : 
OTP Bank Nyrt. Dunaújvárosi Fiókja 
Számlaszám: 11736037 - 15727110

12. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  
A költségvetési  szerv vezetőjét  a mindenkor hatályos,  a köztisztviselők jogállásáról 
szóló törvényben, és a  végrehajtására  kiadott  rendeletben foglaltak  szerint  pályázat 
útján nevezi ki és bízza Beloiannisz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
határozatlan időre.

13. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszonyok:      
A  költségvetési szervnél foglalkoztatottak vonatkozásában előforduló jogviszonyok: a 
köztisztviselők  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXIII.  tv.  (Ktv.)  és  a  Munka 
Törvénykönyvéről  szóló  1992.  évi  XXII.  tv.  (Mt.)  és  a  végrehajtásukra  vonatkozó 
alacsonyabb szintű jogszabályok.

14. A feladatellátást szolgáló vagyon, az alább részletezettek szerint:
A Beloiannisz,  Szarafisz  u.  2.  szám alatti  ingatlan:  az  önkormányzat  tulajdonában,  a 
költségvetési szerv térítésmentes használatában.
Ingóságok: a költségvetési szerv számviteli nyilvántartásában szereplő adatok szerint.
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A feladat ellátását szolgáló – az alapító okirat jóváhagyásakor meglévő – ingatlan és ingó 
vagyon az alapító tulajdona.

15. A vagyon feletti rendelkezési jog:
A 11. pontban írt ingatlanon lévő épület és annak berendezései, valamint a költségvetési 
szerv  működése  során  keletkezett  vagyontárgyak  tulajdonjoga  Beloiannisz  Község 
Önkormányzatáé. 
A  költségvetési  szerv  a  rendelkezésére  álló  vagyontárgyakat  a  feladatai  ellátásához 
szabadon használhatja, de nem idegenítheti el és nem terhelheti meg azokat.”

3. A korábbi alapító okirat hatályát veszti.

4. A testület felkéri  a polgármestert  és a jegyzőt, hogy a törzskönyvi nyilvántartást  vezető 
Magyar Államkincstárnál szíveskedjenek intézkedni a változások bejegyzéséről.

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester és Kóródi-Juhász Zsolt jegyző
Határidő: azonnal

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  A  2.  számú  határozati  javaslat  az  Önkormányzat 
alaptevékenységének szakfeladatai, aki egyetért kézfeltartással szavazzon. 

A  képviselő-testület  5  igen,   0  nem  és  0 
tartózkodással  szavazattal  az  alábbi  határozatot 
hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
18/2012. (II. 29.) számú

HATÁROZATA
Beloiannisz Község Önkormányzatának alaptevékenységeinek szakfeladatrend szerinti 

besorolásáról

1.  Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  szakfeladatrendről  és  az 
államháztartási  szakágazati  rendről  szóló  56/2011.  (XII.  31.)  NGM Rendeletben  foglaltak 
alapján  Beloiannisz  Község  Önkormányzata  alaptevékenységei  államháztartási 
szakfeladatrend szerinti besorolását a 2. pontban foglaltak szerint állapítja meg és hagyja jóvá.

2.  Alaptevékenység  szakágazat:  - 841126  Önkormányzatok  és  társulások  általános 
végrehajtó igazgatási tevékenysége

Szakfeladatai:- 020000 Erdőgazdálkodás
 - 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
 - 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
 - 421100 Út, autópálya építése
 - 562912 Óvodai intézményi étkeztetés
 - 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
 - 562919 Egyéb étkeztetés
 - 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
 - 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 - 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
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 - 811000 Építményüzemeltetés
 - 812000 Takarítás
 - 813000 Zöldterület-kezelés
 - 841112 Önkormányzati jogalkotás
 - 841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
 - 841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
 -  841116  Országos,  települési  és  területi  kisebbségi  önkormányzati 

választásokhoz kapcsolódó    tevékenységek
 - 841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
 - 841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
 - 841132 Adóigazgatás
 - 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
 -  841154  Az  önkormányzati  vagyonnal  való  gazdálkodással  kapcsolatos 

feladatok
 - 841173 Statisztikai tevékenység
 - 841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
 - 841221 Egészségügy helyi igazgatása és szabályozása
 - 841222 Oktatás helyi igazgatása és szabályozása
 - 841223 Kultúra helyi igazgatása és szabályozása
 - 841224 Sport, rekreáció helyi igazgatása és szabályozása
 -  841225  Környezetvédelem  és  természetvédelem  helyi  igazgatása  és 

szabályozása
 - 841226 Vízügy helyi igazgatása és szabályozása
 - 841227 Lakáspolitika helyi igazgatása és szabályozása
 - 841228 Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása
 -  841229  Társadalmi  tevékenységekkel,  esélyegyenlőséggel, 

érdekképviselettel,    kisebbségekkel, egyházakkal összefüggő 
feladatok helyi igazgatása és szabályozása

 - 831314 Szállítás, hírközlés igazgatása
 - 841371 Ipar helyi igazgatása és szabályozása
 - 841376 Közlekedés helyi igazgatása és szabályozása
 - 841383 Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok
 - 841401 Közvilágítás
 - 841402 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
 - 841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
 - 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel
 - 842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
 - 851011 Óvodai nevelés, ellátás

  - 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
 - 851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
 - 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 

évfolyam)
 - 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása   (1-4. évfolyam)
-  852013 Nemzetiségi  tanulók  nappali  rendszerű  általános  iskolai  nevelése, 

oktatása (1-4.     évfolyam)
- 862101 Háziorvosi alapellátás
- 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
- 862240 Egyéb, máshova nem sorolt járóbeteg-ellátás
- 862301 Fogorvosi alapellátás
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- 881011 Idősek nappali ellátása
- 882111 Rendszeres szociális segély
- 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
- 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
- 882115 Ápolási díj alanyi jogon
- 882116 Ápolási díj méltányossági alapon
- 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
- 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
- 882119 Óvodáztatási támogatás
- 882201 Adósságkezelési szolgáltatás
- 882202 Közgyógyellátás
- 882203 Köztemetés
- 889108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
- 889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások
- 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
- 889921 Szociális étkeztetés
- 889922 Házi segítségnyújtás
- 889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
- 889969 Egyéb speciális ellátások
- 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
-  890442  Bérpótló  juttatásra  jogosultak  hosszabb  időtartamú 

közfoglalkoztatása
- 890443 Egyéb közfoglalkoztatás
-  890503  Nemzetiségi  intézmények  fenntartásának  és  fejlesztésének 

támogatása
- 890504 Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása
- 890505 Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése
- 890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
- 890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása
- 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
- 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
- 910123 Könyvtári szolgáltatások
- 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
- 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
- 931101 Edzőtáborok működtetése és fejlesztése
- 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
- 931201 Versenysport-tevékenység és támogatása
- 931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
- 931203 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása
- 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
- 931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása
- 931206 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak
- 931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
-  931302  Fogyatékossággal  élők  szabadidősport-  (rekreációs  sport-) 

tevékenysége és   támogatása
- 931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
- 960302 Köztemető-fenntartás, és – működtetés

3. A testület felkéri  a polgármestert  és a jegyzőt, hogy a törzskönyvi nyilvántartást  vezető 
Magyar Államkincstárnál szíveskedjenek intézkedni a szakfeladati kódok átvezetéséről. 
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Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester és Kóródi-Juhász Zsolt jegyző
Határidő: azonnal

3) ÁMK fenntartói jogával kapcsolatos döntés

Papalexisz Kosztasz polgármester:  A héten több helyen voltunk egyeztetni, kiderült hogy 
nem fog menni ahogyan mi akartuk, hogy csak az iskolát adjuk át. Hiszen ha megbontjuk az 
ÁMK-t, akkor az átszervezésnek minősül, és két évig nem lehet átadni a fenntartói jogot. Egy 
megoldási lehetőség van, ha teljes egészében adjuk át az ÁMK fenntartói jogát. Korábban 
ugye arról  beszéltünk,  hogy először  átadjuk az iskolát,  aztán  meglátjuk  hogyan működik, 
aztán utána az óvodát, de minden jel arra mutat, hogy vétek lenne nem együtt átadni. Jelenleg 
az iskolai normatíva magasabb, mint az óvodai, ha viszont átadjuk, akkor nem lesz különbség, 
tehát magasabb lenne az óvodai kvóta. A 2011. éves adatokból kiindulva az iskola fenntartása 
nagyságrendileg 41 millió Ft volt, ehhez kaptunk kb. 15,5 millió Ft normatívát, 26,5 millió Ft 
volt az az összeg amit önkormányzat hozzátett. Az óvoda tekintetében kb. 15 millió Ft volt a 
költsége,  és  ehhez  7,5  millió  Ft  normatívát  kaptunk.  Ha az  óvoda is  az  átkerülne,  akkor 
további 7-8 millió Ft szabadulna fel.  Három variáció közül kell választania a testületnek: nem 
adjuk át az ÁMK-t, ebben az esetben az iskolát nagy valószínűség szerint be kell zárni, és a 
gyerekek  másik  településre  kell,  hogy  menjenek.  A  másik  lehetőség,  hogy  kivesszük  az 
iskolát az ÁMK-ból, ezzel megsértjük a nemzetiségek jogáról szóló törvény rendelkezéseit, 
mivel ez átszervezésnek minősül, és akkor nem adhatjuk át a fenntartói jogot, természetesen 
ebben az esetben az iskola szintén bezárásra kerülne. A harmadik lehetőség, hogy az ÁMK-át 
nem  bontjuk  meg,  így  a  fenntartói  jog  átadható  a  nemzetiségek  jogáról  szóló  törvény 
rendelkezései szerint. Azt fontos kiemelni,  hogy az iskolai normatívák sokkal magasabbak 
jelenleg, mint az óvodaiak. De itt nem válik el. Tehát itt az lesz, hogy körülbelül 80 iskolásra 
számítunk  a  következő  évtől,  33  óvodás  van  most  is,  de  az  is  a  határon  van.  Tehát 
száztizenegy  néhány  gyerekről  beszélünk,  ami  után  a  fennmaradó  óvodai  kvóta,  is  mint 
amennyit  így kapnánk. És azt gondolom, hogy a tapasztalat  azt mutatja, hogy a Battonyai 
Szerbiskolát is így működtetik. Tehát a szerbiskola és óvoda esetében is egyben van kezelve a 
kettő. A finanszírozása is egyben van, és az Országos Önkormányzatnak fedezi a normatíva a 
fenntartását,  nem kerül  plusz pénzbe.  Magyarán,  mi úgy számoltunk a 2011-es adatokból 
kiindulva, hogy az iskola fenntartása nagyságrendileg 41.000.000 Ft környékén volt, annak a 
normatívája, amit kaptunk utána, az 15.500.000 Ft. Ott 26.500.000 Ft lógott a levegőben, amit 
az  önkormányzat  minden  évben  oda  kellett,  hogy  tegyen.  Az  óvoda  tekintetében  ezek  a 
számok nagyságrendileg úgy néztek ki, hogy 15.000.000 Ft volt az óvodának a költsége, és 
annak a normatívája  körülbelül 7.500.000 Ft volt.  Magyarán,  ha az óvoda is  az Országos 
Önkormányzat alatt működhetne tovább, akkor további 7-8.000.000 Ft-nyi összeg szabadulna 
fel. És itt az Országos Önkormányzatnak is megjelentek az érdekei, tehát az óvoda átvétellel 
kapcsolatban.  Akár  az  együttműködési  megállapodásban  azt  is  rögzíthetnénk,  hogy  a 
fenntartáshoz  a  megigényelt  normatíván  felül  a  Beloianniszi  Önkormányzat  egészíti  ki. 
Kockázatunk nincs, ha itt marad, akkor is nekünk kell kiegészíteni, ha ott van, akkor jóval 
nagyobb  normatíva  bevétellel  lehet  számolni.  Tehát  én  azt  gondolom,  hogy  ez  a  kérdés 
mindenképpen  alku  tárgya,  de  ami  döntés  meg  kell  hozni  a  testületnek,  arra  van  három 
variáció. Az egyik az az, hogy nem adja át az ÁMK-t és marad minden, így ahogy van. Akkor 
fel kell készülni szeptember 1.-től, hogy állami iskola. Még egy variáció, hogy megbontjuk 
most, és kivárjuk a két évet, de így semmivel nem vagyunk előrébb. És a harmadik variáció, 
hogy átadjuk az ÁMK fenntartói jogát, vagyonjogilag semmit nem adunk át. Tulajdonjogilag 
minden a mienk marad. Egy szerződésben rögzítjük, ennek minimum 10 évre kell szólnia, 
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hogy ennek a fenntartását  az a szervezet  látja el.  Amennyiben nem tudják ellátni  abban a 
pillanatban,  a feladat  ellátási  kötelezettsége azonnal visszaszáll  ránk. Tehát azt  gondolom, 
hogy nekünk ez a járható út. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Annyival egészíteném ki azt amit  Polgármester  úr mondott, 
hogy  a  tulajdonjog  átadás  valóban  nem  történik,  de  viszont  az  oktatási  intézmények  a 
működéséhez szükséges ingó és ingatlan vagyont, azt használatra át kell adni. És ez minimum 
10 év. De a tulajdonjog valóban nem száll át. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: És itt jön a következő kérdés, amit meg kell válaszolni. 
Nekünk  együttműködési  megállapodást  kell  kötnünk,  az  országos  önkormányzattal.  Ahol 
ezeket a dolgokat rögzíteni kell. Aminek a kidolgozását ez a határozati javaslat is tartalmazza, 
hogy mi hozunk egy olyan döntést, hogy az ÁMK-nak a fenntartási jogát átadjuk, amennyiben 
ezt  a  megállapodást  meg  tudjuk  kötni.  Illetve  a  hozzá  szükséges  követelményeket 
beszerezzük. Amennyiben nem tudjuk megkötni ezt a megállapodást automatikusan érvényét 
veszti. Technikai dolgok vannak. Ahhoz, hogy ezt megtegyük, a lépéseket leírták. Meg kell 
tudni  állapodni  velük.  Ahhoz,  hogy meg  legyen  ez  a  megállapodás,  ők  csinálnak  egy  új 
alapító okiratot, tehát nekünk nem kell az alapító okirattal foglalkozni. Ők az új intézménynek 
csinálnak egy alapító okiratot, meg még egy-két technikai feladatuk van. A technikai dolgok, 
amik az üzemeltetéshez kellenek és a megállapodással együtt újra a kormányhivatalhoz kell 
fordulni, működési engedély kérelemért. És evvel egy idővel, fordulnak a minisztériumhoz, a 
közoktatási megállapodás megkötésének a kérelmével. Itt lehet egyetlen egy buktató. Ha a 
kormányhivatal nem járul hozzá valamiért. Akkor minden döntés a hatályát veszti, és minden 
marad, úgy ahogy volt.  Ha ő hozzájárul és kiadja a működési engedélyt, akkor elvileg, július 
1.-től átkerül oda a fenntartói jog, az Országos Önkormányzathoz. Akkor jönnek nekünk ilyen 
lépések,  hogy nekünk le  kell  mondani  a  normatíváról,  ők  igénylik  a  normatívát.  Ami itt 
technikai lebonyolítás során probléma lehet, hogy ez az átfutási idő lehet 1-2 hónap is, ez alatt 
a  minisztérium  nem  finanszíroz.  Tehát  az  Országos  Önkormányzatnak  meg  kellene 
előlegeznie a működési költségeket, valószínűleg két, legrosszabb esetben három hónapig. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Azzal  kapcsolatban akarok kérdezni,  nem említetted, 
hogy az egyeztetés miért szükséges újra? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt akartam mondani, hogy azt mondta a minisztérium 
képviselője, hogy szerinte, valójában ezek jók, amik meg vannak. De ne akasszuk meg sehol 
még véletlenül se ezt a folyamatot. 

Kóródi-Juhász  Zsolt  jegyző: Annyiban  nem  jók  ezek  a  rendelkezésre  álló  tavalyi 
egyeztetések, hogy azok csak az Oktatási Intézményre vonatkoznak. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: De alapjába véve, az óvodát még annyira sem érinti, 
mint az iskolát. Tehát ha úgy döntünk, hogy akkor elindulunk ezen az úton, akkor itt van az 
intézmény vezetője, akkor őt meg fogjuk kérni, hogy ő ezt koordinálja le. Annyiban fogunk 
kicsit  rövidíteni  a  dolgon,  hogy  tavaly  még  a  szülőkkel  kapcsolatban  az  összes  szülőt 
nyilatkoztattuk. Mi megkérdeztünk mindenkit. Én azt gondolom, hogy most nem fogunk ilyen 
széleskörű felmérést végezni, mert 100%-os támogatottsága volt tavaly, ezért nem gondolom, 
hogy emiatt a változtatás miatt megint ilyen széles körben kellene egyeztetni. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: A törvény ezt nem is írja elő, az iskolaszéknek, ahol ilyen nincs 
ott  a  Szülői  Munkaközösségnek  kell  nyilatkoznia.  Annyit  tennék  még  hozzá,  hogy  talán 
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szerencsésebb is, hogy az ÁMK egyben marad, mert így kisebb változást jelent,  az ÁMK 
életében ez az átadás. Mert ha szétbontottuk volna, akkor sokkal bizonytalanabb lenne ez az 
egész.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nyilván itt lesz új testület, lesznek új választások. De 
ennek a testületnek a vezetője nekem azt kijelentette, hogy ők azt szeretnék, hogy ha mi itt 
helyben  megoldanánk  a  dolgainkat,  a  lehető  legkevesebb  gonddal.  Az  Országos 
Önkormányzat  pedig  fel  tud  majd  mutatni,  egy  olyan  intézményt  magának,  ami  az  ő 
létjogosultságát alátámasztja. Tehát tipikusan az az eset, amikor mind a két fél jól jár. 

Kóródi-Juhász  Zsolt  jegyző: Arról  nem  beszélve,  hogy  ha  jól  megkötjük  ezt  a 
megállapodást,  akkor  aztán  jöhet  akármilyen  testület  utána.  A  megállapodás  az  utána 
következő testületet is köti.

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Az előkészítő munkának a 94%-át mi csináltuk. Tehát 
ez alapállapot ez a felállás. Evvel kapcsolatban akkor most átadom a szót kérdésekre. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Avval kapcsolatban, amikor utoljára ott voltunk ugye 
eléggé  nehezen  ment  a  javaslat.  Én  azt  gondolom,  hogy  ez  egy  újabb  szavazást  fog 
eredményezni, most már nem csak az iskoláról beszélünk. Mennyire láttátok úgy, hogy nőtt a 
támogatottsága? Tehát úgy lehet látni ezáltal, hogy ez nekik is érdekük? Vagy igazából még 
mindig azon a határeseten táncolunk?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem volt  ennek az iskola átvételnek olyan támadása 
egyszer sem, ami konkrétan ez ellen szólna. Itt,  ami volt támadás, az ő belső ellentéteiket 
tükrözte. Alapjába véve a legnagyobb ellenzők is elismerték, hogy ez egy fontos dolog. Az 
szerencsés  ebbe az esetbe,  hogy ezen a tárgyaláson most,  ott  volt  a legnagyobb ellenzéki 
vezető is. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal jobb pozícióban vagyunk, és erre mi föl tudjuk 
majd hívni ott a figyelmet és ez egy nagyon nagy adu a kezünkben. 

Kész Józsefné települési görög nemzetiségi önkormányzat elnöke: Én nekem volna egy 
javaslatom, és megbeszélném az országos önkormányzat elnökével. Hogy te add elő az egész 
iskolát. 

Prekop  László  Kosztasz  képviselő: Most  számoltam  a  számokat,  és  igazából  akkora  a 
differencia, hogy idáig ez közel 60.000.000 Ft. Tehát az összköltségvetésünknek majdnem a 
felét adja ki. És azon gondolkoztam, hogy ha nem lesz iskola, óvoda, ÁMK, amire úgymond 
elment  ez a  rengeteg plusz pénz.  Ez mondjuk,  befolyásolja  olyan értelemben,  hogy nincs 
akkora kötelessége úgymond az önkormányzatnak, hogy fönntartson iskolát? 

Papalexisz Kosztasz polgármester:  És itt számolni kell azzal is, ha kicsit előre megyünk, 
hogy egyfolytában lehet hallani, hogy az adókat is szépen sorban visszaveszi majd az állam. 
Tehát  nekünk  ezeket  a  bevételeket  végleg  el  fogja  venni.  Tehát  igazából  finanszírozás 
szempontjából mindenképpen jól fogunk járni, és még azt hozzá teszem, hogy a Kraszlán úr a 
minisztérium  képviseletében  nem  csak  arról  beszélt,  hogy  dologi  kiadások.   Hanem 
felújítások,  karbantartások,  hogy  arra  is  futja.  Tehát  ebből  a  normatívából  erre  is  futja. 
Nekünk meg felszabadulnak olyan forrásaink és továbbra is azt kell majd szemelőt tartani, 
hogy  mind  az  óvodát,  mind  az  iskolát,  folyamatosan  helyzetbe  tudjuk  hozni.  Ezeknek  a 
forrásokat,  amik  fölszabadulnak,  a  jó  részét  arra  kell  költeni,  hogy az  iskolának  meg  az 
óvodának az infrastruktúráját fejleszteni kell, mert nagyon le van maradva. Én azt gondolom, 
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hogy jól működő rendszer lesz, és biztos vagyok benne, hogy jó lesz. Még annyit ott hozzá 
tett a Kraszlán úr, hogy mivel a kormány egy az egyben hozzá tette a nemzetiségi iskolák 
kérdését,  hozzá rendelte az egyházi iskoláknak a fenntartásához.  Tehát ugyanazok a jogok 
illetik  meg.  És  ott  volt  még  egy  olyan  passzus,  hogy  ha  fejlesztésben  mi  rá  költünk  az 
intézményre 1 Ft-ot, akkor ugyanannyit az állam is hozzátesz. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Kraszlán úr elmondása szerint várható, hogy módosulni fog a 
jogszabály, és a nemzetiségi iskolákra is valahogy ki akarják terjeszteni ez a támogatást. A 
nemzetiségek jogáról szóló törvény egyébként kimondja, hogy a nemzetiségi oktatás állami 
feladat. Részint ezért köt az állam közoktatási megállapodást, hiszen egy állami feladatot lát 
el egy Nemzetiségi Önkormányzat. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Még annyit hozzá teszek, hogy az a törvény, ami ezt az 
átszervezést elősegíti úgy szavazta meg a kormány, hogy ezt szeptember 1.-ig él. Szeptember 
1.-én  ez  hatályát  veszti.  Azért  mondom,  hogy meg  tudjuk  csinálni  az  iskolánkat.  Tavaly 
kicsúsztunk az időből és úgy látszik, azt elértük, hogy ennél a törvényalkotásnál gyakorlatilag 
Beloiannisz kedvéért hagyták szeptember 1.-ig. És akkor érvényes ez, ha nemzetiségi iskola 
lesz és ők a fenntartói. Semmi nem szól amellett,  hogy itt maradjon a mi fenntartásukban. 
Van-e más kérdés? 

Richter Csaba képviselő: Egyet már ugye eldöntöttünk, hogy ezt meg kell lépni. Amíg nem 
látjuk azokat, ez alapján a határozat alapján, hogy a tulajdonosnak mik a jogai és kötelességei 
addig igazából ez csak egy szándék nyilatkozat. A konkrét, az igazi döntés az majd akkor 
lesz, amikor meg lesz a megállapodás, a tervezet. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ezt azért kell így, mert én holnap azt fogom mondani, 
hogy a  testület  arról  döntött,  hogy az  ÁMK-t  szándékában  áll  átadni.  És  kezdjük  meg  a 
tárgyalásokat a megállapodáshoz. Mert, ha azt mondom nekik, hogy úgy döntöttünk, hogy a 
megállapodásokat mi készítsük elő, ugyanazt mondom, csak más lökést kapnak ők. Én azt 
fogom mondani, hogy ez így van, és innentől kezdve kérem az időpontokat, testületi üléseket, 
mikorra menjünk mi. Mi elkezdjük már holnap a mi dolgunkat a szakértővel.  

Boka  Erika  alpolgármester: Én  annyit  szeretnék  hozzá  tenni,  hogy  én  szakmailag  is 
megalapozottnak  tartom  ezt  a  lépést.  Már  csak  a  helyi  sajátosságok  miatt.  Olyan 
összefonódások vagy egymásra utaltságok vannak az intézmények között, hogy egyszerűen 
több szempontból nem rosszabb ez a megoldás. Sőt, hogy ha abba gondolkodunk, hogy az 
Országos Önkormányzatnak is vannak tervei közművelődési téren is, akkor így még jobban 
tudnak ők is abban megnyilvánulni. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát itt arról is volt szó a múltkor, hogy ha ÁMK-ként 
kerül át,  ők abban a pillanatban kineveztetik  ezt görög kulturális  központnak. És abban a 
pillanatban,  nagyságrendileg  évi  20-21.000.000 Ft  plusztámogatást  tudnak hozzá  rendelni. 
Tehát óriási lehetőségek vannak ebben. Az mellett, amit mondasz, hogy maga az intézmények 
úgy össze vannak fonódva, hogy technikailag is jó, hogy ha egy vezető kezében van. Itt a 
megállapodásnál kell arra figyelni, hogy minél több jogosítványt itt tartsunk magunknál. Más 
kérdés evvel kapcsolatban? 
Mirka, ti, mint kisebbségi önkormányzat? 

Kész  Józsefné  települési  görög  nemzetiségi  önkormányzat  elnöke:  Én  úgy  gondolom, 
hogy a mi testületünk biztosan hozzá fog járulni ehhez. Minden e mellett szól.

15 Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve – 2012. február 29.



Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Jó,  tehát  akadályát  nem  látjátok.  Óvónőket  azért 
megkérdezem itt, hogy van-e valami kérdés?  Felmerült-e esetleg valami? Mert hát ugye ti 
most kerültetek képben ilyen szempontból. Erikával már beszélgettem egy pár mondatot, de 
nyugodtan, hogy ha felmerült valamilyen kérdés. Ha most nem, akkor, ha valami eszetekbe 
jut,  akkor  nyugodtan  gyertek.  Alapjába  véve  a  munkát  nem  nagyon  fogja  technikailag 
érinteni. Valószínű, hogy valamivel jobb körülmények között lehet majd a nyelvoktatást is 
elkezdeni. Tehát annak ellenére a gyerekek látják az előnyét úgy is. Jó, más kérdés van-e? Ha 
nincs, akkor ezt a határozati javaslatot, amit megkaptatok az ülés előtt, teszem fel szavazásra. 
Aki evvel egyetért, az kézfenntartással szavazzon.

A  képviselő-testület  5  igen,   0  nem  és  0 
tartózkodással  szavazattal  az  alábbi  határozatot 
hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
19/2012. (II. 29.) számú

HATÁROZATA
az ÁMK fenntartói jogával kapcsolatos döntés

1. Beloiannisz  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  kijelenti,  hogy  a  korábbi 
44/2011. (V.30.) Kt. határozatával összhangban, (figyelemmel a nemzetiségek jogáról szóló 
2011.  évi  CLXXIX.  törvény  164.  §  (2)  bekezdésében  foglaltakra)  elhatározza,  hogy 
amennyiben jogilag lehetséges – az átszervezési tilalom elkerülése érdekében – Beloiannisz 
község Önkormányzat  Általános Művelődési  Központjának fenntartói  jogát  –  a  szükséges 
törvényi kötelezettségek teljesítését követően – adja át a Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzata részére.

2. A testület felkéri a jegyzőt, hogy az intézmény fenntartói jogának átadásával kapcsolatban 
készítsen elő testületi döntésre megállapodás tervezetet.

3. A  testület  felhatalmazza  a  polgármestert  és  a  jegyzőt,  hogy  átadásához  szükséges 
törvényben  meghatározott  kötelezettségeknek  (szakvélemények  beszerzése,  a  helyi 
nemzetiségi önkormányzat egyetértésének kikérése, illetve a jogszabályban meghatározottak 
véleményének kikérése) a törvényes határidőkben tegyenek eleget. Felhatalmazza továbbá a 
polgármestert és a jegyzőt, hogy az ÁMK fenntartói jogának az átadásához szükséges jogi 
lépéseket  előkészítsék,  ennek  keretében  a  szakvélemények  elkészítésére,  esetleges  jogi 
képviseletre, vagy jogi tanácsadásra vonatkozóan kötelezettséget vállaljanak, illetve, hogy a 
megállapodás részleteiről az MGOÖ-ával egyeztessenek.

4. A testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a törvényben meghatározott határidők 
betartása  mellett  az  1.  pontban  említett  fenntartói  jog  átadásához  szükséges  határozati 
javaslatot,  valamint  az  ahhoz  szükséges  feltételként  megszabott  nyilatkozatokat, 
szakvéleményeket  és  a  megállapodás  tervezetét  legkésőbb  a  képviselő-testület  soron 
következő rendes ülésére szíveskedjenek előterjeszteni.

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester és Kóródi-Juhász Zsolt jegyző
Határidő: azonnal, 4. pontban foglaltak a következő rendes ülés
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt elfelejtettem mondani,  hogy a két képviselő,  aki 
nem  tudott  eljönni  az  ülésre,  én  úgy  gondolom,  hogy  ez  egy  nagyon  fontos  téma,  én 
megkértem, hogy ők jöjjenek be hozzám. Bejöttek, a Tomi és a Krisztián kedden. Mind a 
kettőjükkel átbeszéltem, mind a ketten azt mondják,  hogy ők is támogatják.  Tehát ez egy 
fontos téma volt, ezért mondtam, hogy beszéljünk róla. Minden képviselő úgy döntött, hogy 
akkor így menjünk el. Egyhangú döntés volt, ennek nagyon örülök. 
A negyedik napirendi pont, az egyebek. Azon belül először is én átadnám a szót az iskola 
igazgatónak. Tehát van két vagy három téma, amiről beszélnénk, tömören, röviden.

4) Egyebek

I. Könyvtárfejlesztési pályázat - ÁMK

Kósáné Hujber Katalin ÁMK igazgató: Az elmúlt képviselő-testületi értekezleten volt arról 
szó,  hogy a könyvtári  pályázatnak infrastruktúra fejlesztése.  És akkor már jeleztem, hogy 
Perkátán lesz egy tájékoztató ezzel kapcsolatban, és a felmerült kérdésekre választ kapunk. 
Felmerült kérdés az volt, hogy az alpolgármester asszony részéről, hogy vannak-e különböző 
kritériumok  arra,  hogy  részt  vehessünk  a  pályázaton.  Többek  között,  hogy  a  település 
létszáma 3000 fő, illetve az, hogy a könyvtárnak 30 órát nyitva kell tartani. Én ezt konkrétan 
megkérdeztem és írásban is választ kaptam rá, hogy valóban a tervezetben ez a szöveg is bent 
volt. De amikor kiírásra került ez a pályázat, akkor kivették belőle. És azért vették ki belőle, 
hogy minden kis település könyvtára, aki úgy dönt, hogy szeretne ezen a pályázaton részt 
venni  és  szeretné  fejleszteni  a  közkönyvtárt  akkor  ők  is  pályázhassanak.  Mert  az 
elkövetkezendő 5-10 évben nem valószínű,  hogy a könyvtárakra úgy pályázatot fognak ki 
írni. Ezért mindenkit arra is biztattak, hogy amennyiben elképzelés van, hogy a közkönyvtárat 
ilyen módon szeretné fejleszteni, akkor ezt megteheti. Említettem a múlt alkalommal, hogy 
minimális  összeg az  5.000.000.-  Ft,  és  a  maximális  összeg pedig  30.000.000 Ft.  Vannak 
kötelezően megpályázandó tevékenységek és vannak választható tevékenységek. Kötelezően 
választható tevékenységek a fogyatékosok számára is elérhetővé kell tenni a könyvtárat. És itt 
vagy a  vakok vagy a  süketek  vagy a  mozgássérültek  számára  kell  létesíteni.  Választható 
módon, hogy melyik sérült, fogyatékos réteget kívánjuk esélyegyenlőségre biztosítani,  erre 
lehetőség  van.  És  ez  a  kötelező  tétel  benne.  Tehát  a  fogyatékosok  számára  speciális 
szolgáltatást  kell  nyújtani.  Ez Uniós pályázat,  és ha a képviselő-testület  úgy dönt,  hogy a 
pályázatban részt akar venni, akkor én mindenképpen azt javasolom, hogy egy pályázat írót 
kell megkeresni. Annál is inkább mivel ez egy Uniós pályázat és ez nem kis dolog. És akkor 
már  konkrétumokról  lehetne  a  pályázatíróval  egyeztetni.  Még  közpályázatról  kaptam 
információt,  erről  tájékoztattam a  polgármester  urat  is.  És  többek között  a  tanórán  kívüli 
foglalkozásra,  az  az  a  szakkörökre  lehetne  pályázni.  Hasonló  nagyságrendben  az  iskola 
számára.   Ez szintén Uniós  pályázat.  Nem tudtam konkrétan utána  nézni  erre  a pályázati 
lehetőségre. De Erikával is beszélgettem és azt mondja, hogy sajnos 5 éves futam ideje van, 
tehát 5 évre kell kötelezettséget vállalni. A másik meg az, hogy annak a beadási ideje március 
14.-e és holnap március 1.-je, tehát olyan rövid a határidő, hogy én úgy gondolom, hogy ezzel 
most nem kellene foglalkozni. A harmadik oka pedig az, hogy ha átszervezés alatt állunk, 
akkor  tényleg esetleg későbbre kellene halasztani.  Ennél  sokkal fontosabbnak tartanám az 
informatikai pályázatot, amiről beszéltünk az ősz folyamán. Ez tulajdonképpen az interaktív 
tanárok illetve diákok pályázati lehetősége. Amit pillanatnyilag nem írtak ki, de a tájékoztatón 
viszont úgy hangozott el, hogy szinte minden iskola, azok is, akik már ezen a pályázaton részt 
vettek,  de  szeretnék  az  ilyen  jellegű  eszközöket  bővíteni.  Elkészítették  már,  tehát  úgy 
készültek,  hogy  gyakorlatilag  csak  arra  várnak,  hogy  megnyissák  ezt  a  pályázatot.  Mert 

17 Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve – 2012. február 29.



szeptemberig állítólag le is kellene zárni. Hát nem tudom, megmondom őszintén, hogy ebbe a 
témakörbe gondolkodjunk-e. Hogy ezen a pályázaton az iskola, ha arra sor kerül, hogy részt 
vegyünk  vagy  ne.  Megmondom,  őszintén  az  iskolában  a  diákok  olyan  számítógépen 
dolgoznak, ami nem jó, és nincs internet elérhetőségük. És tudom, hogy a költségvetésben 
szerepel egy olyan összeg, hogy számítógépeket vásárolna az önkormányzat is iskolának. De 
én inkább azt felfüggeszteném, és inkább a meglévő gépeknél, 8-9 gép van, de abból legalább 
négyet  rá lehetne kötni az internetre.  Hogy nem tudom, mi az a kütyü, amit  meg kellene 
vásárolni, és inkább azt meg venni és elosztókkal rá csatlakoztatni a négy gépet, az internetre, 
hogy tudják használni. És ez azért lenne nagyon fontos, mert nagyon sok diákunknak nincs 
otthon internete.  És akkor mi a termet ki tudjuk nyitni,  felügyelet  biztosítását a tanári  kar 
megszervezné, és a diákok számára azért lehetőséget teremtenénk arra, hogy legalább házi 
feladatot,  vagy ami  feltétlenül  szükséges,  az  internetet  tudják  használni  az  iskolában.  Én 
ehhez kérném a segítségét a képviselő-testületnek. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Köszönöm,  még  annyival  had  egészítsem  ki,  hogy 
beszéltünk erről az igazgatónővel és én mondtam, hogy mindenképpen hozza be a kérdést a 
testület elé, hogy a testület hallja ezeket a dolgokat. Ami még megnehezíti ezt, hogy ezek 
utófinanszírozású ajánlatok. Tehát ha mondjuk, ilyen számítógépes pályázatról van szó, azért 
megkönnyíti  az a dolgot,  hogy nem kell  még azt  is meg finanszírozni.  Alapjába véve,  ez 
nehezíti még a kérdést. Én ebben a pillanatban, két járható utat látok. Az egyik az az, hogy ha 
megtörténik  az  átadás,  átvétel  és  fölszabadulnak  a  források,  akár  már  szeptemberre,  a 
következő  tanévre  akár  már  meg  tudja  oldani  ezt  a  kérdést  az  önkormányzat  két  féle 
megoldással. Az egyik, ugye már van egy olyan anyag előttük, ami nagyságrendileg 600.000 
Ft-ból 9 gépet plusz a tanárit, olyan állapotba hozza, hogy tökéletesen lehet vele dolgozni. Ezt 
én abszolút járhatónak tartom, és szinte biztos vagyok benne, hogy ezt meg tudjuk csinálni. 
Akár előfordulhat az is, hogy már tavasszal, itt a gépjárműadó kivetésnél, azért voltak olyan 
növekvő  tételek,  amire  nem  számoltunk.  Tehát  ezek  a  pénzek  be  fognak  folyni  március 
végéig, április közepéig. Én sokkal járhatóbbnak tartom azt, hogy szeptemberbe vagy ősztől. 
És a másik dolog, amit járhatónak gondolok.  Ezek a pályázatokról, tényleg aki tájékozódik, 
mindig  találkozik  ezzel.  Tehát  az  interaktív  tábla,  számítógépek,  laptopok,  ezek  mindig 
visszatérő,  teljesen  egyértelmű,  pályázatok,  mert  mindig  kell.  Tehát  akár  már  amikor  az 
önkormányzat  olyan  anyagi  helyzetben  van,  abszolút,  mint  pályázat  is  léphet  ezekben  a 
kérdésekben. Jelen pillanatban így van. Egyrészt van ez az átszervezés, ami miatt még nem 
tudjuk, hogy hogy lesz, mert a kötelezettség vállalást sem jó átvenni úgy, az új fenntartónak. 
Tehát ez biztos, hogy ezt az utat lehet. Ettől csak jobb lehet. Parancsolj. 

Boka Erika alpolgármester: A könyvtárit megnéztem, azt találtam meg. Mi nem vagyunk 
rajta nyilván a minősítésen. Tehát ezekkel a feltételekkel, ami itt az elmúlt 20 évben működik. 
Tehát nem vagyunk rajta. A közkönyvtár, mint olyan nem pályázhat. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az iskolai parkot ugye rendbe tesszük, az iskolásoknak 
a  kérdése  ugye  megoldóik.  De  a  könyvtárban  is  ugye  terv  az,  hogy  számítógépes 
elérhetőséget.  Ugye  azt  is  meg  kell  csinálni,  hogy  nem  csak  a  gyerekekhez  kell,  hogy 
eljusson, hanem a felnőttekhez is el kell, hogy jusson az internet kérdés. Itt konkrétan ezeknél 
a  pályázatoknál,  most  jelen  pillanatban  azt  gondolom,  hogy  ezek  okozhatnak  problémát. 
Ennél a számítógépesnél ugye maga az, hogy meg kell finanszírozni. De ha már pénzt kell 
kérni megint, nem biztos, hogy adnak. Meddig van ez a pályázat? 

Kósáné Hujber Katalin ÁMK igazgató: Az még nincs kiírva. Még nem jelent meg. Hát azt 
mondták, hogy május-június...
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Boka  Erika  alpolgármester: Én  továbbra  is  azt  mondom,  hogy  Beloiannisznak 
nagyságrendben  nem  kell  két  könyvtár.  Lehet,  hogy  érdemes  az  iskolai  részének  neki 
szaladni,  mert  ugyanazt  tudja,  csak  iskolai.  Most  azt,  hogy mi  azt  kinyitjuk,  és  úgy kell 
megoldani, hogy délutánonként be lehessen menni felnőtteknek is, és ugyanahhoz a géphez 
ugyanazokhoz az asztalokhoz szerintem abszolút nincs semmi baj azzal. Tök fölösleges lenne 
a számítástechnika teremben kiépíteni egy gépparkot meg a könyvtárba kiépíteni egyet. Mert 
amennyivel többet használjuk, olyan gyorsan lapulnak is ezek a gépek, meg olyan gyorsan 
kell úgy is még egyszer felújítani rajta. Lényegesen egyszerűbb egy 12-14 gépből álló parkot 
kiépíteni  egy  helyen.  S  azt  délelőtt  a  gyerekek,  kora  délután  az  ifjúság,  délután  meg  a 
felnőttek. Teljesen fölösleges abba gondolkodni. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Konkrétan ez a pályázat nincs kiírva, de a másik ki van 
írva. 

Kósáné Hujber Katalin ÁMK igazgató:  A közkönyvtár, iskolakönyvtár és mozgókönyvtár.

Richter Csaba képviselő: Igazából, az lenne a meglátásom ezzel kapcsolatban, hogy azt a 
részét, hogy egyáltalán oda kerülhessünk, hogy pályázunk, azt kellene legelőször megoldani. 
De  én  ebben  egy  olyan  lehetőséget  látnék  arra,  hogy  a  könyvtár  és  a  távlati  terveink 
elinduljanak a  meghonosulás  felé,  hogy itt  van ez az épület.  Hallottam a feltételekben és 
hirtelen  jól  megjegyeztem,  hogy biztosítani  kell,  hogy kik közelíthetik  meg.  Tehát  ezt  az 
épületet  például  úgy  ki  lehetne  alakítani,  hogy  a  mozgáskorlátozottak  tolószékkel 
bejöhessenek.  Simán  minden  technikai  feltételünk  adott.  Ugye  beszéltük  is  arról,  hogy 
minden  épületünknek,  minden  egyes  dolgunknak  az  infrastruktúrája  és  műszaki  állapota 
gyalázatos. Meg lehetne oldani. Először meg kell teremteni annak a feltételét, hogy ezen a 
pályázaton részt vehessünk, és szintre vágni az áldozatot megint. Tehát azt az összeget, amit 
erre a pályázatra feldobtak, abba beleférne a teljes épület. És akkor az önkormányzat át tudna 
menni oda, a másik épületbe. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem gondolom, hogy ezt így. Tehát 2 hét van. Nem 
csak az a baj a két héttel, hogy az időpont. De a forrása. Kettő, nyilván pontosan ki lesz írva, 
hogy ezt mire lehet. 

Boka  Erika  alpolgármester: 25%-át  lehet  a  terep  kialakítására.  Tehát,  hogy  ha  abba 
gondolkodunk, én az iskolait írtam ki 5 és 8.000.000 Ft között.  Ha 8.000.000 Ft a plafon, 
akkor az azt jelenti, hogy 2.000.000 Ft-ot lehet magára az épületre. A másikon nem tudunk 
indulni. Tök fölösleges. Nem tudsz olyan múltat leírni.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azért nem tudsz egyébként, mert nekünk a könyvtárral 
kapcsolatban, ugye jött múltkor egy levelünk, hogy 2006-ban volt egy vizsgálat  és semmi 
nem működött,  úgy ahogy kell.  És  csomó mindenre  felhívták  a  figyelmet,  hogy mit  kell 
megcsinálni. Persze én nem tudtam erről az átadásról, ugye ezt sem kaptam meg. Most jött  
egy levél. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: 2011. decemberében kerestek meg, hogy a 2006-os ellenőrzés 
előírásából mi valósult meg, ez volt a kérdés.

Papalexisz Kosztasz polgármester: De tudják, hogy semmi nem valósult meg. 
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Boka Erika alpolgármester: Nem tudod  bele  tenni  egy hét  alatt.  Azért,  arról  nem kell 
beszélni, az iskolaiba elképzelhető. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: A  Csaba,  ha  jól  veszem  ki  a  szavaiból,  ő  neki  az 
épületnek a  hasznosítása az elsődleges  szempont.  Ki is  fogjuk egyébként  használni.  Csak 
ebben a pillanatban még nem tudjuk. 

Boka  Erika  alpolgármester: Viszont,  arra  nagyon  jó,  és  abban  érdemes  hosszú  távon 
gondolkodni az iskolai részében. Hogy kialakítani úgy egy iskolai gépparkot a könyvtárral, 
akár egy terem összenyitással, hogy föntről lehozni és egybe kezelni. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A fölső könyvtárnak a helyiségében például az Országos 
Önkormányzat, ők abszolút az állandó jellegű kiállításban gondolkodnak. Egyébként, az az 
épület erre is tökéletes. 

Boka Erika alpolgármester: Tehát itt nagyon jó lehetőségek vannak. És 2.000.000 Ft-ból 
azt, hogy tantermet. 

Richter Csaba képviselő: Ha esetleg az önkormányzat azt a tervét megvalósítja, hogy oda 
átköltözik Akkor pont az az a terem, amit befoglal, hogy ha olyan a kiállítás, hogy nem bírsz 
elférni és nem a falon van olyan rendszerben, hogy létezik, hogy elférjünk, akkor nem jó. 
Viszont itt az is elférne. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Például  ez  pont  az  az  eset  amikor,  majd  kötjük  az 
együttműködési  megállapodást,  abba  azt  is  le  lehetne  írni,  hogy  hosszú  távon  az 
önkormányzat  célja,  az az, hogy oda átköltözik.  Egyébként nekem az álmom az, hogy ott 
legyen egy községháza, ahol ott a hivatal, ott van a kisebbségi önkormányzat, tehát minden ott 
összpontosul. És hosszú távon én biztos vagyok benne, hogy meg is fogjuk tudni valósítani. 
De  például  az  a  kiállítás  lehet  úgy  is,  hogy  több  teremben.  Mert  ez  a  helység  abszolút 
alkalmas arra, hogy itt kialakítani. Több helyiség. Tehát ez nem egy elvetett gondolat.

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Meg két településnek is elfér benne a polgármesteri hivatala...

Papalexisz Kosztasz polgármester: Viszont nekünk magát az infrastruktúrát fejleszteni azt 
nekünk kell.  Például az iskolának is, hogy ha felruházást akarunk vagy számítógép parkot 
kialakítani abszolút mi ezt tehetjük. Tehát a mi tulajdonunkban van. 

Kóródi-Juhász Zsolt  jegyző: Ez persze nem zárja  ki  a  pályázatokat.  Mert a nemzetiségi 
törvény  azon  szakaszai,  amik  itt  életbe  léptek,  azok  azt  mondják,  hogy  az  Országos 
Nemzetiségi  Önkormányzat,  aki  átveszi  az  ugyanúgy  mindenféle  pályázaton  elindulhat, 
ugyanazokkal a lehetőségekkel mint a helyi önkormányzat. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Most, nyilván amit ő nyer, az az ő tulajdonába kerül. Jó, 
akkor egyelőre azt tudjuk mondani, hogy az egyik pályázat nem jelent még meg. Remélem, 
mire megjelenik, jó helyzetbe kerülünk. Tehát május-június környékén jelenik meg, addigra 
már lehet,  hogy olyan helyzetbe kerülünk, hogy abszolút  felmerülhet.  Én attól  nem félek, 
hogy  ilyen  jellegű  pályázat  nem  lesz  többet,  mert  ilyen  mindig  van.  A  könyvtárral 
kapcsolatban az aggasztó, hogy 10 évig láthatólag nem lesz ilyen már.
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Kósáné Hujber Katalin ÁMK igazgató: Május 24. ennek a beadási határideje. Egyébként 
maximálisan  támogatom  épp  úgy,  mint  a  múltkor,  az  Erikának  a  jóslatát.  Hogy  teljesen 
felesleges  kettő.  És  az  informatika  teremből  sem  kell  tulajdonképp  kettő  egy  ekkora 
településre. És pontosan azért, mert ha iskola könyvtárra pályáznánk, akkor gyakorlatilag az 
iskola könyvtárt nem az iskolában fejlesztenénk, hanem át tudnánk telepíteni és ott megoldani 
a fejlesztést. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Tehát össze lehet vonni?

Boka  Erika  alpolgármester: A  fenntartásnál  sem azt  fogják  nézni,  hogy  ugyanabban  a 
teremben van-e.  Hanem azt,  hogy statisztikailag  egyezik,  meg van-e a  heti  óra,  milyen a 
látogatottság? A kutya nem fogja ellenőrizni, hogy abban a teremben vagy ebben a teremben 
van-e.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor én azt gondolom, hogy jelen pillanatban most 
nem tudunk ezzel lépni előre. 

Boka  Erika  alpolgármester: Hát,  ha  gondoljátok,  annyit  tudok  mondani,  hogy  egy 
árajánlatot tudunk kérni arról, hogy mennyibe kerül ennek az iskola-könyvtáros pályázatnak a 
megírása. Az nem jár kötelezettséggel. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Jó,  szerintem  ez  jó  ötlet,  akkor  visszatérünk  rá,  ha 
ismerjük az ajánlatot. Akkor menjünk tovább.

II. DRV megkeresés

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Ez a  DRV-s  megkeresés.  Akkor  ezt  mondd  el  légy 
szíves. Átadom Jegyző úrnak a szót.

Kóródi-Juhász  Zsolt  jegyző: Hát  erről  azt  kell  tudni,  hogy  a  DRV-től  érkezett  két 
megkeresés.  Az  eszközhasználati  díjunkra  vonatkozóan  kerestek  meg  minket,  illetve  arra 
kértek, hogy annak a terhére szerezhessenek be új eszközöket. Az egyik az egy szivattyú, egy 
szennyvíz szivattyú, ami tönkrement. Hát ők 628.650 Ft-os bruttó árat állapítottak meg. Tehát 
egy ilyen árajánlatot tettek a szivattyú cserére. Mi nem tettük meg még a megrendelést, mert 
ez egy elég komoly összeg. Én megkerestem a magyarországi forgalmazóját a szivattyúnak. 
Ők 800.000 Ft-ot, mondtak, tehát a DRV ajánlata még kedvezőbb. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Tehát  itt  most  minket  köt  arra,  hogy  ezeket 
finanszírozzuk. Ő küldött egy megrendelést és várják, hogy válaszoljunk. 

Kóródi-Juhász  Zsolt  jegyző: Még  esetleg  ugye  a  polgármester  úrnak  volt  egy  olyan 
javaslata,  hogy  próbáljunk  velük  megállapodni,  hogy  ne  egy  összegbe  vonják  le  ezt  a 
következő eszközhasználati díjból...

Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát hogy négy részletbe vonják le. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Hát ez volt az egyik. Aztán 2011. június 25.-én 19:00 és június. 
26.-a 09:00 óra között, a vízmű nyomás fokozó gép házába a lakatok levágásával betörtek és 
eltulajdonítottak  két  darab  villanymotort.  A motorok  a  Beloiannisz  település  víz  ellátását 
szolgáló  szivattyúkat  hajtották,  így  a  cselekmény  súlyosan  veszélyeztette  a  település 
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vízszolgáltatást.  A  rongálási  kár  az  10.000  Ft,  két  darab  lakat  meg  a  bejárati  ajtó.  Az 
eltulajdonított  tárgyak  azok  már  nagyobb  értéket  képviselnek,  körülbelül  500.000  Ft-ot 
tesznek  ki.  Hát  most  a  megrendelőn  ott  úgy  tettek  ajánlatot  a  két  villanymotorra,  hogy 
összesen 278.500 Ft. 
Papalexisz Kosztasz polgármester: Igazából ők lecserélték ezt, ők hoztak a saját telepeikről 
motort és beépítették. De ugye az nekik tartalékállományban van, tehát azt vissza kell rakni. 
Ennél ugye fogunk hivatkozni a biztosításra, hiszen nekünk is van biztosításunk. Másrészt azt 
új szerződésünkben már ki is van kötve, hogy neki biztosítást kell kötnie a berendezésekre. És 
én biztos vagyok benne, hogy az előzőbe is ez van, mert ugye ez az előző szerződés időszaka 
alatt történt. Ennél mindenképpen fogunk a biztosításra hivatkozni. Ennél ugye nem nagyon 
tudunk  mit  csinálni.  Ugye  nekünk  kötelezettségünk  van  arra,  hogy  ezt  mi  működtessük. 
Annyi, hogy a nagyobb összegnél megpróbálunk részletfizetési lehetőséget kérni, itt meg a 
biztosításra hivatkozni. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Az biztos, hogy a mi vagyonbiztosításunk az kizárt, hogy erre 
kiterjedjen.  Mert  ott  van  egy telephelyi  részletezés,  és  ott  nincs  benne a  vízmű.  Azt  kell 
megnézni, hogy az a szerződés, amit kötöttünk velük, hogy neki van-e ott kötelezettsége. Ha 
nincs kötelezettsége, akkor elképzelhető, hogy ők kötöttek vagyonbiztosítást. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: A  DRV-vel  kapcsolatban  még  egy  pár  mondatos 
tájékoztatás.  Hát  ugye  felgyorsultak  az  események.  Nagyon  sok  jöttek  be,  akiknek  ez  a 
talajterhelési díj kötelezettségük van. Evvel kapocsaltban már elkészült az az anyag, fizetési 
bevallásra. 

Kóródi-Juhász  Zsolt  jegyző: Hát  végül  is  ez  egy  tájékoztató  levél.  Kiküldjük  az  üres 
bevallást, amin az alapadatok rajta vannak és kérjük, hogy a határidőbe küldjék vissza. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ki megy a DRV-s fogyasztói tájékoztató illetve olyan 
szállító lista, ami mindig mindenkinek a kérdésére válaszol.  Lépésenként le van írva, hogy 
milyen lépéseket  kell  megtennie ahhoz, hogy le  tudja  rendezni  a dolgát.  Most ez minden 
olyan lakóhoz ki fog menni, aki érintett.

Boka Erika alpolgármester: Mivel az igazgatónő szeretne elmenni, egy olyan szervezésem 
van, amibe ő is benne van.  Nyári program tervezet a NKA-tól. Javaslom, hogy pályázzunk 
programra pénzt. Az a kérésem a Katitól, hogy ezen gondolkozzon, hogy ki az, aki ennek a 
pályázatnak az elkészítésében segítene.  Aki ilyen alapadatokat,  meg táblázatokat átküldök, 
akkor ilyeneket leír.  Ez volt, amit akartam.

III. EOS Faktoring megkeresése

Papalexisz Kosztasz polgármester: E-OS, nem tudom, milyen tárgyként követelése felénk. 
Először 2.900.000 Ft-ról volt szó. E-on tartozás átengedményezés. 2010. évi gázszámlák. Hát 
itt  azonnal  padlót  fogtunk,  hogy  már  megegyeztünk,  meg  vannak  a  számok.  ütemeztük, 
mondtuk, hogy nem foglalkozunk velük. Elküldtük az E-on-hoz, egyezkedjen velük. Aztán az 
E-onost mi értesítettük, mondtuk, hogy ez van, azt mondta ne foglalkozzunk vele. Aztán 2-3 
nap múlva jelentkezett,  hogy ez még is élő jogos követelése az E-os-nak. Akkor kiderült, 
hogy a 2.900.000 Ft-ból már ők már 600.000 Ft-ot elismernek, hogy már kifizettünk. De mi 
van,  ha  mi  nem kérdezünk,  hanem fizetünk  az  első  szóra.  Tehát  már  az  egész  így  nem 
stimmel.  Arról nem beszélve,  hogy ÁMK-ról  szól.  Mi pedig 2010-ben letisztáztuk.  Tehát 
2010  Októberében  úgy  tisztáztuk  a  gázt,  hogy  a  köztes  tartozást  ki  kellett  fizetni.  2010 
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októberében nem volt más, amit nem fizettünk ki. Aztán 2011 októberébe újra kifizettük, mert 
ugye 2011-re újra referálták a gázórát. De 2011.re megint úgy kötötték vissza, hogy az addig 
felhalmozottat újra lenulláztuk. Ehhez képest, ezek a számlák, amiket itt fölsorolnak, ezek itt 
ilyen  2010-es  számlák.  Még  az  előző  vezetésnek  az  utolsó  időszaka.  Aztán  persze, 
nyilvánvaló, hogy nálunk nincsenek meg ezek a számlák. Tehát az egész egy nagy kuszaság. 
De az biztos, hogy ennek nem így lesz vége. Tehát mi mindenképpen reagálni fogunk, nem 
ismerjük  el.  Erre  hivatkozva,  hogy mi  2010-ben  és  2011-be  is  mindent  kifizettünk  a  mi 
nyilvántartásunk szerint. Ezt az engedményezést, azt hiszem 2011 júliusában tették. 

Kóródi-Juhász Zsolt  jegyző: Valahogy úgy.  Tehát  már  abban az időszakban,  amikor  mi 
tárgyaltunk a megállapodásról. És ők akkor eladták ennek a követelés kezelő cégnek a mi 
tartozásunkat.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Úgyhogy erről tudjatok. Ez folyamatban lévő ügy. Erről 
fogunk benneteket tájékoztatni. Most többet fölösleges erről beszélni. 
Legalább egy évet kell fizetni. A rendelkezésre álló számlák, amiket fizettünk azokból van, 
ami itt föl van sorolva nincsen kifizetve a mi nyilvántartásunk szerint. Tehát arról mi nem 
tehetünk. Amikor ők eladták, és nekünk el kellett számolnunk 2010-ben, akkor nem volt meg. 
Aztán egy fél év múlva meg előkerült. Hát honnan? Ezt biztos, hogy nem fogjuk annyiban 
hagyni. 

Kóródi-Juhász  Zsolt  jegyző: Ez  gyakorlatilag  úgy  néz  ki,  hogy  2010-ben  majdnem 
6.000.000 Ft-nyi gázt fogyasztott volna el az ÁMK. Holott 2011-ben olyan 2.000.000 Ft volt 
egész évben. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Tehát mi ott fizettünk ki már 2008-as számlákat is 2010-
ben., tehát amikor én az elsőt kifizettem 2010 októberében, abban voltak 2008-as számlák is. 
Ezt akkor intézzük.

IV. Augusztus 20-i ünnepség

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Augusztus 20.-ai ünnepség az azért merült fel, mert az 
Erika ezt a nyári fesztivált kezdje előkészíteni, készítsen egy vázlatot. És az Erika ma ugye 
nekünk  föltette  a  kérdést,  mert  ugye a  tervezetet  már  csinálja,  hogy az  Augusztus  20.-át 
mikorra tegyük. Most én mondtam, hogy keressük meg mindenképpen az Iváncsaiakkat, ne 
legyen egy napon. Meg kerestem ma a Ferit, ők úgy nyilatkoztak, hogy ők Augusztus 18-án, 
szombaton,  tartják  az övéket.  Akkor mondtam neki,  hogy jó.  Akkor mi  Augusztus  19-én 
Vasárnap tartjuk, mert 20.-a hétfő, amúgy is munkaszüneti nap. Alapjába véve az a lényeg, 
hogy el fogjuk őket kerülni. Ha még is átteszik 19.-re, akkor mi áttesszük 18.-ára. De nem 
valószínű, mert a jegyző asszonyhoz oda ment a Feri, megkérdezte és úgy nyilatkozott, hogy 
akkor ők 18.-án tartanák. Ők abszolút így álltak hozzá, hogy ők is jó ötletnek tartották, hogy 
ne ütközzön a kettő. Evvel kapcsolatban ennyit akartam még. 

Boka Erika alpolgármester: Nekem felmerült  valami a görög ünneppel kapcsolatban. Mi 
lenne, ha 30.-án a 60.-ik évforduló napján tartanánk meg a koszorúzást kint. És 31-én úgy az 
ünnepet,  hogy ne kelljen  kihúzkodni-bevinni.  Itt  hangosítok,  ott  hangosítok.  Mi lenne,  ha 
külön vennénk most a kettőt. Ez a kérdés merült fel most. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az a probléma a koszorúzásnál, hogy ez két esemény. 
Tehát  maga  a  koszorúzás,  az  az  ünnepnek  a  tiszteletére.  Ugye  az  1821-es  ünnepnek  a 
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tiszteletére zajlik. Mert a követség az erre jön. Lehet, hogy nem koszorúzni kéne, hanem egy 
megemlékezést tartani. Azt lehetne tartani 30.-án. Van esetleg kérdés az üléssel kapcsolatban? 
Van-e valakinek hozzászólása, észrevétele?

Papalexisz Kosztasz polgármester mivel több kérdés, észrevétel nem érkezett, a nyílt ülést 
20 óra 10 perckor berekesztette.

K.m.f.
 

Papalexisz Kosztasz
Polgármester

Kóródi-Juhász Zsolt
Jegyző

Dr. Horváth István
jkv. hitelesítő

Prekop László Kosztasz
jkv. hitelesítő
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