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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. április 27. napján tartott soron következő nyílt ülésének

JEGYZŐKÖNYVE

Készült: Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő 
nyílt üléséről
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket. Külön köszöntöm a 
Dunaújvárosi Rendőrkapitány urat, Budavári urat, Mák Attila őrsparancsnok urat és Soós Andrást a helyi körzeti  
megbízottat.  Megállapítom,  hogy  a  képviselő-testület  szabályosan  lett  összehívva,  hat  fővel  határozatképes. 
Galanisz  László  Vaszilisz  jelezte,  hogy nem tud  az  ülésen  megjelenni.  Jegyzőkönyv  hitelesítőnek  Márkusz 
Tamást és Richter Csaba képviselőket javaslom, aki egyetért, az kézfenntartással szavazzon.

A Képvise lő- tes tü le t  6  igen,  0  nem  és  0  tar tózkodás 
szavazat ta l  Márkusz  Tamás  képviselőt  és  Richter  
Csaba  képviselőt j egyzőkönyv-hi te les í tőnek 
megválasz to t ta .

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Köszönöm.  Napirendként  a  kiküldött  meghívókban  szereplő  napirendi 
pontokat tenném fel szavazásra, amennyiben nincs javaslat kiegészítésre, illetve nincs napirend előtti felszólalás. 
Ha nincs,  akkor a  kiküldött  meghívóban szereplő pontokat tenném fel  szavazásra napirendi pontoknak. Aki 
egyetért, az kézfenntartással szavazzon.

A  Képvise lő- tes tü le t  6  igen ,  0  nem  és  0  tar tózkodás  
szavazat ta l  az  a lábbi  határozato t  hoz ta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

28/2012. (IV. 27.) számú
HATÁROZATA

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület
2012. április 27.-i soron következő nyílt ülésének napirendi pontjairól

Napirendi pontok:

1) Beszámoló a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adonyi Rendőrőrs Besnyő-Beloiannisz Körzeti  
Megbízott 2011. évben végzett munkájáról

Előterjesztő: Rendőrkapitány, Őrsparancsnok

2) Az önkormányzat 2011. évi zárszámadása
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester
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3) A Gyermekjóléti Szolgálat éves beszámolója
Előterjesztő: Vass Erika családgondozó

4) 2011. évi Belső Ellenőrzés összefoglaló jelentése
Előterjesztő: Kóródi-Juhász Zsolt jegyző

5) OTP likvidhitelek megújítása
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

6) DRV Zrt üzemeltetési szerződés megújítására vonatkozó ajánlata
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

7) Fejérvíz Zrt. részvényére vonatkozó vételi ajánlat
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

8) ÁMK fenntartói jogával kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

9) Egyebek
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

1)  Beszámoló  a  Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság  Adonyi  Rendőrőrs  Besnyő-Beloiannisz  Körzeti 
Megbízott 2011. évben végzett munkájáról

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Köszönöm.  Az  első  napirendi  pontunk  a  beszámoló  a  Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság Adonyi Rendőrőrs Besnyő-Beloiannisz körzeti megbízott 2011. évben végzett munkájáról. 
Evvel kapcsolatban mindenki megkapta a beszámoló anyagát, illetve többen a tegnapi nap folyamán találkoztunk 
a kapitányúrral  is, és érdemben már beszélgettünk egy-két dologról.  Ettől  függetlenül  én át  adnám a szót a  
rendőrség képviselőjének. Amennyiben az anyagot szeretnék szóban kiegészíteni, én azt követően a képviselő 
uraknak átadom a szót, hogyha kérdés merül fel. Tessék, parancsolni Kapitány úr.

Budavári Árpád r. alezredes rendőrkapitány: Köszönöm Polgármester úr. Tisztelt Polgármester úr, Tisztelt 
Testület, Tisztelt Jelenlévők! Önmagában a statisztikai adatok azt tükrözik, hogy nincs közbiztonsági probléma. 
Nehéz  dolog,  mert  akit  valamilyen  inzultus,  atrocitás  ér,  esetleg  áldozata  vagy  elszenvedője  lesz  egy 
bűncselekménynek, akkor rögtön azt érzi, hogy nincsen közbiztonság.
Mi  azt  látjuk,  hogy  minden  rendben  van.  Elmondom  a  havi  találkozón  is,  és  elmondom  azt  is,  hogy 
Dunaújvárosból mindenképp így néz ki a dolog. Más kérdés, hogy hogy néz ki, ha nem Dunaújvárosból nézzük, 
hanem itt helyben élik meg ezt. 2010-ben volt 338 bűncselekmény, ezt nagyon soknak tűnik. Beszéltünk tavaly 
arról is, hogy egy erőszak sorozat volt az iskolában ez befolyásolta a számokat. A 2011-es évben azt gondolom,  
hogy látszik, hogy egy erőteljes visszaesés volt ezekben a számokban 52 volt az ismertté vált bűncselekmények 
száma.  Ezekben  a  számokban  benne  vannak  a  betöréseknek  és  a  lopásoknak  a  száma  is.  Ez  nem  tűnik  
különösebben soknak.  10 erőszakos  garázda  jellegű  bűncselekmény történt,  11 lopás,  6  betöréses  lopás.  Ez 
alapján  a  közbiztonság  általános  változásáról  elmondhatjuk,  hogy  nagy  változás  nincsen.  Mielőtt  eljöttem 
Önökhöz tegnap már előtte is találkoztam párszor Polgármester úrral és egyik alkalommal jelezte, hogy azért  
vannak itt olyan dolgok, amiről beszélnünk kell, mert nem olyan jó a helyzet, ahogy az Dunaújvárosból tűnik. 
Tegnap sok mindent megbeszéltünk és átbeszéltünk, meg is egyeztünk abban, hogy miket kellene tenni annak 
érdekében, hogy bizonyos dolgokon változtatni lehessen, de akkor nem volt ott minden képviselő és a lakók sem 
voltak jelen, így azt gondolom, hogy ezekről kell pár szót szólnom. Van egy olyan ügy, ami az önkormányzatot  
anyagilag is és morálisan is érinti és nyomasztja, a jövő héten találkozom Jegyző úrral és Polgármester úrral a  
kapitányságon és áttekintjük, hogy ebben az ügyben milyen lépéseket lehetne még tenni. A 18 település közül  
Beloiannisz  az  egyetlen,  aminek  nincsen  önálló  körzeti  megbízottja.  Ez  egy  nagyon  fontos  dolog,  ezen 
változtatni kell, és változtatni fogunk, meg fogom vizsgálni ennek a lehetőségét. Én még a nyáron teszek ide 
embert,  nem  biztos,  hogy  Soós  Andrásnak  fogják  hívni,  de  mindenképpen  teszek  ide  egy  járőrt.  Ezt  
megígérhetem, az átlag embernek ez jelent igazán megnyugvást, ha látja, hogy a rendőr járőrözik. Ami fontos, 
hogy  olyan  kirívóan  nagy  ügy  nem  igazán  történik,  így  viszonylag  kevés  hallatszik  el  Beloianniszból 
Dunaújvárosba.  Vannak  itt  olyan  települések,  a  körzetben,  amikkel  szinte  nap  mint  nap  találkozunk 
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Dunaújvárosban,  Ercsiben  naponta  történnek  komolyabb  bűncselekmények  a  Kulcsi  ügyről  most  nem  is 
beszélek. Tehát Beloiannisz nincs annyira reflektorban. Az egy fontos dolog, hogy beszéljünk, az, hogy ez egy  
olyan  alkalommal  történik,  mint  most,  vagy  mint  tegnap  az  mindegy,  de  fontos  a  problémákról  beszélni. 
Beszéltünk arról, hogy van itt egy szolgálati lakás, oda megpróbálunk egy rendőrt beköltöztetni, hogy legyen  
állandó rendőri jelenlét Beloianniszban. Az lenne a legjobb, ha egy olyan rendőr lakna itt, aki itt dolgozik, de hát 
ezt nem tudom ígérni. Van még egy dolog, az önkormányzatnál is van egy feladat, illetve egy közös feladat. Az  
önkormányzat  részéről  egy fontos szerepvállalás,  az,  hogy polgárőrséget  kell  csinálni.  Amellett,  hogy nincs 
állandó rendőr az egyik legnagyobb baj, hogy nincsen polgárőrség. Higgyék el, hogy nem megy ez sehol máshol 
sem egyedül, a polgárőrség nagy segítség, ezt együtt lehet a legjobban megcsinálni, legutóbb is a rendőrök a 
polgárőrök segítségével fogtak betörőket. Kulcson is sokat segítettek a polgárőrök. Visszatérve a dologra egy 
faluvédelmi program keretében lehetne polgárőrséget szervezni. Higgyék el nekem, ha itt lesz polgárőrség és 
lesz saját rendőr akkor javulni fog a helyzet. Nagyjából ennyit szeretnék hozzátenni a beszámolóhoz. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én egy dologgal még kiegészíteném kapitányúr, amiről tegnap beszéltünk. 
Arra is ígéretet tett, hogy amikor mi bemegyünk, egy ilyen anyagot előkészít nekünk a kamera rendszerrel. Mert 
amikor ez fölmerült 2011. év elején, akkor más jogszabályi háttere volt a kamera felszerelésének. Ez annyiban 
változott, tegnap ez is kiderült a beszélgetés során, hogy arra is van lehetőség, hogy bizonyos részeket le tudjunk 
kamerázni. Ennek a technikai részletét meg, hogy hogy lehet erre pályázni, meg hogy egyáltalán technikailag 
ennek,  hogy kell  összeállnia.  Erre  adott  ígéretet  a  kapitányúr,  hogy  erről  anyagot  fog  nekünk  adni.  Tehát 
alapjába véve, abban is megegyeztünk, hogy a kamera rendszer az nem fogja megoldani azokat a problémákat,  
amikor a falunak ezen meg azon részén hátulról bemegy. De a garázdaság, a rongálás, ami itt a belső részen  
zajlik, elvileg ezzel kiszűrhető. A többire, meg amiket el is mondott a kapitány úr, avval egyetértettünk. Tehát  
meg kell keresnünk a lehetőségeket, a polgárőrség megszervezésének, a kommunikáción kell javítanunk. És csak 
azért szóltam közbe, mert ez még egy fontos téma volt, amit tegnap érintettünk.

Budavári  Árpád r.  alezredes  rendőrkapitány: Ezzel  a  kamerával  kapcsolatban  annyi  változott  az  elmúlt 
években, hogy nem csak a rendőrség, hanem a polgárőrség is kezelheti.
Tehát ennyi tisztelt testület. Ezekkel a feltevésekkel és egy ilyen cselekvési tervel, elszántsággal kérem, hogy 
fogadják el a beszámolót, és ha van kérdésük várom és megválaszolom.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Van-e valakinek kérdése, itt első sorban Csabát kérdezem. És Laci, ti nem 
voltatok ott.

Prekop László Kosztasz  képviselő: Én igazándiból csak hozzáfűzném. Azokat  a  kérdéseket,  amik bennem 
fölmerültek,  arról  ugye  beszéltünk  is  tegnap.  Engem  abszolút  kielégített  a  válasz.  

Papalexisz Kosztasz polgármester: Csaba esetleg neked? 

Richter Csaba képviselő: Igazából  nekem sincs,  mert  mindenről beszélt  a  kapitányúr,  ami érdekes lehetett 
volna.  Tehát  azt,  hogy  a  besurranó  betörőket  hogyan  lehet  megfogni,  vagy,  hogy  nem  szerintem  arra  a 
rendőröknek kapacitásuk nincs, tehát valóban a polgárőrség lehet a megoldás. Pláne nálunk ahol se hátsó utak 
nincsenek, utca semmi, tehát a hátulról igazából bárki beközlekedik, azzal sok mindent nem lehet csinálni. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Parancsolj István. 

dr. Horváth István képviselő: Végül is tényleg kiveséztük ezeket a problémákat, és számomra is megnyugtató,  
amit mondott a Kapitány úr. És azt szeretném még kérdezni, hogy ha ide kirendel egy rendőrt, és neki nem felel  
meg ez a szolgálati lakás akkor ezt, hogy képzeljük el. Ő ide be fog járni, mint egy munkahelyre?

Budavári Árpád r.  alezredes rendőrkapitány:  Azt mondom, hogy legyen egy rendőr a nyárra és ezt még 
átbeszéljük, első körben azt látom reálisnak, hogy idevezényelek egy járőrt. Ha van rendőr, akkor megbeszéljük, 
hogy járőr rendőr vagy később körzeti megbízott. És akkor megbeszéljük azt, hogy van-e lehetőség arra, hogy 
egy irodát neki kigazdálkodni, vagy milyen módon lesz jelen. Az Adonyi Rendőrőrs településeinek más részein 
is,  hogyha  ugye  nincsen  24  órás  lefedettsége  a  rendőrőrs  szolgálat  ellátásának.  Tehát  vannak olyan  lyukas 
időszakok az Adonyi rendőrőrsön, hogy például Perkátán dolgozik két rendőr és a másik Pusztaszabolcson. De 
ha  Kulcsra  kell  valamilyen  ügyből  kifolyólag  menni,  akkor  a  Perkátai  rendőr  vonul  át  oda.  Na,  most  ez 
beloianniszi  rendőrrel  se  lesz  másképp.  Tehát  jóval  nagyobb  lesz  a  rendőrlefedettség  a  jelenlévő  területen.  
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Remélem, eljutunk odáig, hogy legyen egy iroda, az nagy dolog lenne.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor, ha más javaslat nincs, akkor én azt javaslom a testületnek, hogy 
fogadjuk el a beszámolót. Aki egyetért avval, hogy fogadjuk el a beszámolót, az kézfenntartással szavazzon. 

A  Képvise lő- tes tü le t  6  igen ,  0  nem  és  0  tar tózkodás  
szavazat ta l  az  a lábbi  határozato t  hoz ta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

29/2012. (IV. 27.) számú
HATÁROZATA

A Beloianniszi Körzeti Megbízott 2011. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

1.  Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Beloianniszi  Körzeti  Megbízott  2011.  évi 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
2. A testület felkéri a jegyzőt, hogy a Dunaújvárosi Rendőrkapitányt tájékoztassa a döntéséről.

Felelős: Jegyző
Határidő: Azonnal

2) Az önkormányzat 2011. évi zárszámadása

Papalexisz Kosztasz polgármester: Második napirendi pont az Önkormányzat 2011. évi zárszámadása, amit 
megkaptatok.  Biztos  láttátok,  hogy  ugyanolyan  zavaros,  mint  a  költségvetésünk.  Ilyen  duplikálódás,  olyan 
duplázás.  Két  dolgot  kell  erről  tudni,  egyrészt  ugyanazon az elven működik, mint a  költségvetés.  Tehát  én 
szerintem nem olyan átlátható, mint a régi volt. A másik, hogy több olyan szám is van benne, ami érdekes lehet.  
Ezek meg azért vannak benne, mert a könyvelési tételek rendbe lettek rakva. Nagyon sok olyan tétel volt, ami  
nem jó számon volt, másikra kellett átrakni, idáig gyűlt évekig egy helyen. Át kell rakni, ezt a verziót a Magyar  
Államkincstárral  egyeztetve  állította  össze  az  Erzsi.  És  nekem  azt  mondta  az  Erzsi,  hogy  ebben  a 
zárszámadásban minden szám ott van, a helyén ahol kell lennie. Evvel kapcsolatban akkor átadom a szót, hogy 
van-e valakinek kérdése. 

Kóródi-Juhász  Zsolt  jegyző: Annyi  akkor  még  amennyit  a  polgármester  úr  elmondott,  hogy  az  új 
államháztartási törvény,  ami a tavalyi  év végén került megalkotásra,  2011-es törvény.  Ez jelentős mértékben 
átalakította  mind a  költségvetés  rendelet  elkészítését,  mind  a  zárszámadás  rendelet  elkészítését.  Külön  kell 
bontani intézményenként, aztán ezek az összegek a végösszegbe többször megjelennek, mert ugye megjelenik 
egyszer az önkormányzatnál bevételként. Aztán az önkormányzat átadja működési forrásként és az intézménynél 
is megjelenik bevételként ugyanaz a pénzösszeg, és olyan mintha az az összeg kétszer szerepelne.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Talán majd akkor lesz átláthatóbb, ha majd külön, polgármesteri hivatal 
lesz,  külön  lesz  már  az  ÁMK  is.  De  erre  sincs  garancia.  Mindenesetre  javaslom,  hogy  a  testület  az  
előterjesztésben szereplő rendelet tervezetet alkossa meg, a rendeletalkotáshoz minősített többség kell. Akkor, 
hogyha nincs más kérdés, akkor felteszem szavazásra. Aki egyetért, a zárszámadási rendelet elfogadásával az 
kézfenntartással szavazzon.

A  képv ise lő- tes tü le t  6  igen  0  nem  0  tar tózkodás  
szavazat ta l  megalkot ta  Be lo iannisz  Község  
Önkormányzat  2011.  év i  kö l t ségve tés  
végrehaj tásáról  szó ló  2 /2012.  ( IV.  30 . )  
önkormányzat i   rende le té t ,  mely  csa to lva  a  
jegyzőkönyvhöz.

3) A Gyermekjóléti Szolgálat éves beszámolója

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: A  harmadik  a  Gyermekjóléti  Szolgálat  éves  beszámolója.  Szintén 
megkaptátok az anyagot, egy elég jól összegyűlt anyag. Látni, hogy milyen munkát végzett az Erika. Azt is lehet  
látni, én a végén néztem ott egy-két dolgot, amit megjegyez, hogy azért lehetne egy kicsit javítani a felvetéseken.  
Két dolog van, ami nekem szemet szúrt. Az egyik a helyettesítés megoldása, amit megemlít a végén. Illetve az  
infrastruktúrájának a javításával is kell foglalkozni. Tehát azt az irodát kicsit kipofozni, hogy a fogadóóráját is 
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meg tudja  tartani.  Én  szerintem  a  beszámoló  az  elfogadható,  ezt  a  két  felvetését  mindenképpen  meg  kell  
oldanunk. Legfontosabb a helyettesítés, de a másikkal is kell. Van-e valakinek hozzászólása, vagy kérdése evvel 
kapcsolatban. Parancsolj István. 

Dr. Horváth István képviselő: Nem tudom, hogy beszéltél-e erről az Erikával, de egy kolleganője nem tudja ezt 
a helyettesítést elvállalni? Mert ugye kapcsolatban van több családgondozóval.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem beszéltem vele így konkrétan, de ez a leglogikusabb. Mindenképpen 
fogok vele beszélni, nyilván őt kérdezem meg, hogy kit tud javasolni. 

Dr. Horváth István képviselő: Meg a krízishelyzetbe került a családok gyermekek gondozásának az átmeneti  
elhelyezése nem megoldott.  És azt  kérdeztem volna meg tőle,  hogy milyen  formáját  látja  reálisnak.  Milyen  
formái vannak ennek?

Kóródi-Juhász  Zsolt  jegyző: Hát  egy  intézményt  kéne  fenntartani.  Vagy  legalább  is  egy  intézménnyel  
szerződést kötni. Ha Ercsibe lenne ilyen intézmény, akkor velük lehetne, de nekik sincsen. 
Én a helyettesítéssel kapcsolatban annyit szeretnék jelezni, hogy most pillanatnyilag, a papírforma szerint, és ezt 
el is fogadta a Szociális és Gyámhivatal,  a Farcalasz Ancsi az, aki meg van jelölve helyettesítőként. Neki a 
végzettsége  meg is van ehhez. Annyi  kiegészítés  még,  hogy az egy elírás,  hogy az Erika előterjesztő,  ő az  
előkészítő. Az előterjesztés az már az én reszortom.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Más hozzászólás, kérdés?

Boka Erika alpolgármester: Én egyetlen egyet tennék hozzá. Az elmúlt egy évben többször előfordult, hogy 
Erikához  fordultam,  mikor  valamiféle  segítségre  volt  szükségem  abban,  hogy  kik  azok  a  gyerekek,  akik 
ajándékozásban megkerestetünk. És maximálisan segítőkész volt. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Van-e valakinek még kérdése? Ha nincs, akkor én javaslom, elfogadásra a 
beszámolót. Aki egyetért vele, az kézfenntartással szavazzon.

A  Képvise lő- tes tü le t  6  igen ,  0  nem  és  0  tar tózkodás  
szavazat ta l  az  a lábbi  határozato t  hoz ta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

30/2012. (IV. 27.) számú
HATÁROZATA

A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolójának elfogadása

1. A képviselő-testület a 2011. évre vonatkozó Gyermekjóléti Szolgálat beszámolót megtárgyalta, és az 
abban foglaltakat elfogadja.

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntést és a beszámolót a jogszabályoknak megfelelően  
küldje el az illetékes Szociális és Gyámhivatalnak.

Felelős: Kóródi-Juhász Zsolt jegyző
Határidő: azonnal

4) A 2011. évi Belső Ellenőrzés összefoglaló jelentése

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  A  negyedik  napirendi  pont,  a  2011.  évi  belsőellenőrzés  összefoglaló 
jelentése. Itt a Zsoltnak átadom a szót. 

Kóródi-Juhász Zsolt  jegyző: Tavaly még úgy döntött  a  testület,  hogy 2011.  évben is a helyi  adók legyen 
ellenőrizve, illetve az adóterület legyen ellenőrizve. És legyen egy összehasonlítási alap a 2010. évivel. 2010 
évben is volt elég sok elmaradás. Egyébként ezt az ellenőrzést, amikor végezték, ez pont abban az időszakban 
történt, amikor az adóterületet ellátó kollégának a cseréje történt. Tehát még itt volt a régi, és itt volt az új is. És  
mi  az  óta  már  feltártuk,  s  beszéltünk  azokról  a  problémákról,  amiket  ők  itt  megjelöltek  a  belsőellenőrzés 
kapcsán,  sőt  voltak  ezeken  kívül  is  még  problémák.  Egy  ilyen  táblázatba  foglalta  össze.  Az  egyik  a  
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szabályozatlan működés volt, a belső szabályzatoknak az aktualizálása. Ez annyiban módosult ez a dolog, hogy 
jelentősen megváltozott a jogszabályi háttér, és ezeket a szabályzatokat megint felül kell vizsgálni, és megint 
csak módosítani kell. Tehát ez most megint egy előttünk álló feladat, ez még nincs lezárva. Hozzá kell igazítani  
majd az önkormányzatnak a szabályzatait, a megváltozott jogszabályi háttérhez, amit most rohamléptekben kell 
elkészíteni. Megint ugye az óvatosság elve nem érvényesül, és javasolja az értékvesztéseknek az elszámolásánál 
a  nagyságra  vonatkozó  jogszabályi  előírásokat.  Tehát  ez  az  értékcsökkenésnek  a  szakzsargonnal  ellátott 
jogintézménye, amit itt alkalmazni kell. Tehát amióta megtörténtek ezek a személyi cserék, ezek rendbe lettek 
téve. A 2010. évi beszámoló adatai, folyamatosan felülvizsgálatra kerülnek, és nem csak a 2010. évinek, hanem 
az azt megelőző időszaknak az adatai is. Ugyanis itt az ÖNKADÓ hátralék nyilvántartásban és a beszámolóban 
szereplő adatok között eltérés volt. Ez az, ami ugye nem volt megfelelően könyvelve és hát egy nagy adóeltérés 
mutatkozott. Ami változtatott is a saját bevételünkön, és végül is ennek volt köszönthető az, hogy el tudtunk  
indulni, amikor ezt rendbe tettük, mert kiderült, hogy a saját bevételünk az ugye egy sokkal magasabb értéket  
mutat, mint ami valójában a könyvelésekből látszott. Az adóhátralékok állománya növekedett így növekedett...
Ennek ugye az oka egyrészt az volt, hogy megjelentek az adóhátralékok, hogy kivetésre kerültek olyan adók, 
amik előzőleg nem voltak lekönyvelve, nem voltak kivetve. Nyilván nem jelentkeztek hátralékként, és sajnos 
még a mai napig bukkanunk bele olyan tételekbe, és nap, mint nap jön hozzám a Brigi olyan tételekkel, hogy 
kiderül,  hogy  itt  van  az  adóbevallás,  és  egyszerűen  nem  lett  anno  2010-ben  rögzítve,  az  ügyfél  befizette 
egyébként az adót, nálunk úgy néz, ki mintha túlfizetése lenne. Aztán van olyan, akinél ki van vetve, de nincs  
befizetve. Tehát ezek okozták ezeket az eltéréseket, a Brigi szépen apránként halad. Nagyon nehéz munka, ugye 
egyedül van. Erre nyugodtan egy 5-10 embert lehetne foglalkoztatni, hogy ezt rendbe tegyék. Olyan borzasztó 
nagy hátralék van, és ők ugye szúrópróbaszerűen vizsgáltak, és szinte nem tudtak olyan tételt kiválasztani, ahol  
ne lett  volna valami gond.  Ezeket  szépen rendbe kell  tenni,  egyébként  ezek a felülvizsgálatok  folyamatban 
vannak, folyamatosan zajlanak, és apránként haladunk. De úgy érzem, hogy akinél most már egyszer rendbe 
lettek téve, ott már nem lesz probléma. Még mindig kiugranak tételek, és szerintem volt olyan képviselő is, aki  
ezt tapasztalta a saját bőrén, hogy nem volt rendben. De ezeket igyekszünk rendbe rakni. Igazából ennyi, itt,  
amiket  felsoroltak,  azokat  átbeszéltük,  én  azt  javaslom,  hogy  amiket  ők  itt  leírtak,  az  intézkedési  terv 
vonatkozásában,  én azt  gondolom,  hogy azt  érdemes  lenne  elfogadni.  Nem történt  még meg a  részükről  a 
véleményezés a mi intézkedési tervünkről, mert ez az én hiányosságom, hogy még nem készítettem el. A lényeg  
az,  hogy  a  visszajelzések  alapján  jónak  ítélik  meg  az  ellenőrzést.  Én  javaslom,  hogy  ez  alapján  ezt  az 
összefoglaló jelentést a képviselő-testület fogadja el.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Annyival egészíteném ki, hogy ugyanez a cég az, akit már meg is bíztunk 
és alá is írtuk velük a szerződést. Aminél, az idei belső ellenőrzési tervet is ellenőrzik, voltak olyan tételek, amik  
nem fértek bele a keretbe. Van-e kérdése valakinek evvel kapcsolatban?

Márkusz Tamás képviselő: Nekem az lenne, a kérdésem, hogy készült-e intézkedési terv. Mert, ha nem, akkor  
utólag is meg lehetne csinálni? Én azt kérem, hogy akkor csináljuk meg utólag, ha már ők leírták.

Kóródi-Juhász  Zsolt  jegyző: Mi  egyébként  szóban  egyeztetünk  folyamatosan.  Szóval  azért  az  egyéni 
visszajelzések alapján jónak ítélik az ellenőrzést, mert szóban mi egyeztettünk erről a dologról, de nem látom 
akadályát, hogy írásban is visszajelezzünk.

Márkusz Tamás képviselő: Eleget tettünk annak, amire meg lettek kérve.

Dr. Horváth István képviselő: Ezeknek az intézkedéseknek van egy határideje esetleg?

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Hát ez a saját érdekünk, hogy végrehajtsuk. Nincs határidő, de a mi érdekünk, 
hogy ne évüljenek el ezek a tételek, folyamatosan hajtjuk végre a felülvizsgálatokat..  

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az emberi erőforrással kell számolnunk. Ez a probléma.

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Tehát, ha a képviselő-testület erre vonatkozóan most egy határidőt állapít meg, 
akkor az egyebek napirenden belül, azonnal kérni fogok még egy embert az adóterületre. Hogy a határidőt be 
tudjam tartani.  Megjegyzem,  így  is  problémát  jelentenek  a  határidők,  nem tudjuk  a  jegyzőkönyveket  sem 
elkészíteni időben.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Valamit akkor is az intézkedési tervre, egy olyan határidőt, azért meg kell 
szabnunk magunknak, ami a jelenlegi erőforrás alapján reális határidő.  
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Kóródi-Juhász  Zsolt  jegyző: Nyilván  most  azokat  a  tételeket  vettük  előre,  amiknek  esetleg  az  elévülése 
fenyeget.  De emellett  a  napi feladatokat  pedig el  kell  látni.  Javaslom, hogy így fogadjuk  el  azzal,  hogy az 
elévülési időn belül felül kell vizsgálni ezeket a tételeket.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Más kérdés, javaslat? Akkor én javaslom elfogadásra ezt az összefoglaló 
jelentést, a jegyző úr javaslatával. Aki evvel egyetért, az kézfenntartással szavazzon. 

A  Képvise lő- tes tü le t  6  igen ,  0  nem  és  0  tar tózkodás  
szavazat ta l  az  a lábbi  határozato t  hoz ta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

31/2012. (IV. 27.) számú
HATÁROZATA

a 2011. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról

1. Beloiannisz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vincent Auditor Kft által készített 2011. 
évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentést és az intézkedési tervet elfogadja.

2. Felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban említett  intézkedési tervben foglaltak végrehajtása érdekében az  
elévülési időn belül vizsgálja felül az ÖNKADÓ nyilvántartást, és hajtsa végre az intézkedési tervben 
foglaltakat.

Felelős: jegyző
Határidő: Azonnal

5) OTP likvidhitel megújítása 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Akkor a  következő napirend,  az  OTP hitelek  megújítása.  Ez volt  az  a 
napirend, ami miatt tegnap előtt testületi ülést kellett összehívni. Ettől függetlenül már ott is említtettem, hogy a 
mai nap érdemes beszélnünk arról, hogy május végén jár le a munkabérhitelünk. Azt is meg kellene újítanunk.  
Én azt gondolom, hogy ne kelljen már összeülni még egyszer egy rendkívüli ülésen, mert attól mi még most 
dönthetünk, ha lejár a munkabérhitelünk, hogy szeretnénk megújítani. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Készült egy előterjesztéses határozati javaslat erre vonatkozóan:
Tisztelt Képviselő-testület! 
A 2012.Április. 03.-ai képviselő-testületi ülésen munkabérhitel megújításáról döntött a testület. A polgármester a 
testület megbízása alapján módosította a korábban megkötött hosszú sorszámú szerződést. A módosítás kapcsán 
a szerződés lejárati ideje 2012.Május. 31.-re változott. A hitel újbeli megújításához a testületnek újfent döntést  
kell  hoznia.  Magyarország  gazdasági  stabilitásáról  szóló  2011.évi  CXCIV.  törvény  rendelkezései  szerint  a 
munkabérhitel  is  likvidhitelnek  minősül,  mivel  naptári  éven  belül  visszafizetendő.  Ennek  értelmében  a 
hivatkozott jogszabály 10. szakasz bekezdés c.) pontja szerint, a kormány hozzájárulása nélkül is lehetséges a 
likvidhitelre vonatkozó ügylet megkötése. Ezek alapján kérjük a képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati 
javaslatot megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. A hitel a személyi juttatások előfinanszírozása ez legfeljebb  
4.300.000 Ft-ig terjedhet. 
A létszámkeret és a költségvetési rendelet alapján. Hát ennyit ugye nem szoktunk felhasználni. A hitel lejárat az  
legkésőbb 2012.12.31. A hitelfedezetéért ugye ingatlan fedezeteket nem kellett felajánlani. Ugyanúgy a futamidő 
alatti  évek  költségvetésében  a  felvett  hiteleket  betervezzük  és  jóváhagyjuk.  Megtörténtek  és  benne  van  a 
költségvetésünkben.  Az  önkormányzat  egyébként  a  hitelfedezetként  felajánlja  valamennyi  költségvetési 
bevételét,  annak  hitelfedezetéül  történő  engedményezését.  Ez  minden  hitelfelvételnek  a  feltétele.  Illetve  a 
testületnek nyilatkoznia kell arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezessé válásokból igényelt hitelből adódóan 
az éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az előbb említett jogszabály 10. szakasz 3. bekezdésének 
korlátozása alá.  Ez a saját  bevételünknek az 50%-át nem haladja meg.  A második pontban, pedig a testület 
felhatalmazza a polgármestert, a jegyző ellenjegyzésével, az első pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel  
ügyében eljárjon, és az előterjesztés mellékletét képező szerződést, az önkormányzat képviseletével, a bankkal  
megkösse.  A  hitelszerződés  nem  változik,  a  korábbi  előterjesztésbe  szereplő  hitelszerződés  feltételei 
megmaradnak.  Egyedül  a  lejárati  határidő  módosítása  az  egyetlen  dolog,  ami  változna  abba  a  korábbi  
szerződésbe.
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Van-e kérdés evvel kapcsolatban? Ha nincs, akkor javaslom elfogadni ezt a 
határozati javaslatot, amit a jegyző úr felolvasott. Aki egyetért, vele az kézfenntartással szavazzon.

A  Képvise lő- tes tü le t  6  igen ,  0  nem  és  0  tar tózkodás  
szavazat ta l  az  a lábbi  határozato t  hoz ta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

32/2012. (IV. 27.) számú
HATÁROZATA

az OTP Bank Nyrt-vel fennálló munkabérhitel-szerződés megújításáról

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

A hitel célja: Személyi juttatások előfinanszírozása

A hitel összege: legfeljebb 4.300.000.-Ft,
 
A hitel lejárata: legkésőbb 2012.12.31.

Hitelfedezet: Az Önkormányzat Képviselő Testülete kötelezettséget vállal:
1. a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy
2. a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és 
jóváhagyja.
3. Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi  költségvetési 
bevételét, annak hitel fedezetéül történő engedményezését. 

A Testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó 
éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 2011. évi CXCIV. tv. 10. §. (3) bekezdésében meghatározott 
korlátozás alá.

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

Felelős: Polgármester, Jegyző
Határidő: Értelemszerűen

6) DRV Zrt üzemeltetési szerződés megújítására vonatkozó ajánlata

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: A  következő  napirendi  pont  a  DRV  Zrt.  üzemeltetési  szerződés 
megújításának vonatkozó ajánlata. Alapjába véve, amiért ezt fontos megkötni, illetve megújítani, mert nekünk 
élő szerződésünk van December 31.-ig. Viszont az új vizitörvény nem úgy szabályozza, hogy Július. 1.-ig aki 
megújítja,  azaz új szerződést köt, akkor nem kell ezeket a saját  vízi-közműveket érték becsültetni, ami elég  
magas költséggel jár, hanem ráér ez elvégezni 2015. december 31-ig. Akkor is meg kell csináltatni ezt, de nem 
idén, hanem rá ér majd akkor.  A DRV azt a szerződést tette ide elénk, ami idáig is van, csak a határidőt 2011.  
december 31-ről 2021-re módosította, magyarán tíz éves szerződésre. A mostani állapotok szerint a tárgyalások 
haladnak. Elvileg ennek nem lenne akadálya, hanem én azt javaslom, ma erről most még nem döntsünk, mert  
egyrészt júliusig még van időnk, mert én hozzám jutott el olyan információ, hogy például van olyan település 
ahol jóval olcsóbb a vízdíj, mint nálunk. A csatornadíjak azok egyformák, de a vízdíj olcsóbb, mint nálunk. És 
én erre rá fogok kérdezni, hogy ez miért áll össze, hogy áll össze. Tehát magyarán a jelenlegi szerződés, ami alá 
van írva, attól még lehet, hogy jobb feltételeket sikerül kialkudni, ez az egyik oka. A másik oka, hogy amikor 
aláírtuk ezt  a  szerződést,  akkor is  volt  benne egy két-három olyan  kérdés,  ami eléggé kérdéses  volt,  és azt 
mondtuk,  hogy mivel  úgyis  csak  egy  évig  tart,  egyelőre  most  azt  aláírtuk,  ezt  felül  kell  vizsgálni.  Én  azt 
gondolom, hogy ha egy 10 éves szerződést aláírunk, akkor azokat a kérdéses dolgokat, még egyszer átnézzük. És 
evvel én megkeresem DRV-t, illetve ezt a költségkülönbözetet is megpróbálom feltárni, hogy ez miből adódik, 
aztán lehet, hogy lesz rá logikus válaszuk. Mindenesetre most ebben a pillanatban, azt gondolom, hogy ma én ezt  
a témát elhalasztanám, időnk van. Tehát július. 1.-ig kell ezt megkötni, akár a júniusi testületi ülésünkön is  
meghozhatjuk, de lesz valószínűleg májusban rendkívüli testületi ülésünk. Ezt szeretném én kérni. Parancsolj 
Tomi. 
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Márkusz  Tamás  képviselő: Nekem  egyetlen  egy  kérdésem  lenne  ezzel  kapcsolatban.  Miért  kell  ilyen 
hosszútávra  kötni  határozott  idővel,  nem lehetne  határozatlanra?  Fontos  mindkét  szerződést  egyforma  időre 
kötni?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Amit itt nem lehet, és úgy fogalmat a jogszabály, és erre én itt a Kollár 
úrral  rákérdeztem,  elég  érdekesen  nyilatkozott.  Mert  úgy  fogalmaz  a  jogszabály,  hogy  ha  határozott  idejű 
szerződést köt, akkor legalább 10 év. Na, most ott van a „ha”. Tehát úgyis  fogalmazhat a jogszabály,  hogy 
határozatlan időre, amikor bármikor felbontatjuk. De ha határozott időre, akkor 10 évre.

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Tehát lényegében nem mondja azt a jogszabály, hogy lehet határozatlan, de azt se 
mondja, hogy nem lehet...

Márkusz Tamás képviselő: Ráadásul, ha most kikötjük a szerződésben az árakat, akkor mi van, ha módosítani 
kell?

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Az  árképzésbe  azért  nem  leszünk  kiszolgáltatva,  mert  megszűnik  az 
önkormányzat  ármegállapító  jogköre.  Állami  hatáskörbe  kerül.  Akárki  az  üzemeltető,  az  állam  fogja 
megmondani, hogy mennyi a díj. Csak nem mindegy, hogy mennyiről indítjuk el. Mert 2013-tól mondja meg az  
állam.

dr. Horváth István képviselő: Itt  azt írja, hogy ha aláírjuk a szerződést, akkor a társaságunk a településen 
továbbra is a jelenleg alkalmazott díjakon biztosítja a szolgáltatást. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: A  jelenleg  alkalmazott  díjaink,  nálunk  jóval  magasabb,  mint  más 
településen. Tehát ő azt mondja, hogy kötünk egy tíz éves szerződést ezzel a díjjal indítjuk, aztán majd 2013-tól 
az  állam  megmondja,  hogy  merre  mozdítja,  nem  mozdítja.  Addig  is  viszont  ezeken  az  árakon  maradunk. 
Emelkedni nem emelkedik az biztos. 

dr. Horváth István képviselő: Arról is beszéltünk, hogyha ilyen hosszú időre kötjük, akkor esetleg próbálunk 
valami előnyt kicsikarni tőlük, esetleg a szennyvíz felújításnál.

Papalexisz Kosztasz polgármester: A szennyvíz felújításnál azért érdekes a téma, mert ott már azért két-három 
tárgyaláson  túl  vagyunk.  Egyrészt  ott  úgy  módosult  a  helyzet,  hogy  ott  mégsem  kötelező  a  minimum 
250.000.000.-Ft-os tendert összehozni, hogy pályázhassál.  Hanem össze lehet hozni akár azt is amekkora az 
igény. És nálunk az első kanyarba talán 40.000.000 Ft-ra jött ki, ami a mi közművünket helyrehozhatja, és azt el 
kell osztani részarányosan. Itt már jelentkezik az, amit kialkottunk, hogy a ráfordítás a fogyasztás arányában fog  
történni, ez az egyik. A másik, ha a DRV-n keresztül csináljuk, ők az önrészt, a befolyó koncessziós díjakból  
megelőlegezik.  Tehát  ez  a  része  az  ez  mellett  rendben  van.  Azt  is  tudni  kell,  az  új  törvény szerint,  hogy 
kőkeményen meghatározta, hogy milyen cégek, milyen felszereltségű cégek, minősített cégek végezhetik ezt a  
tevékenységet. A DRV mellett ugye az egész vízbázis, meg minden az övék itt a környéken. Attól függetlenül  
lehetne mással is tárgyalni, de azt gondolom, hogy nem érdemes...

dr. Horváth István képviselő: Én azt mondom, hogy hát, ha valami előnyt. Tehát megkötjük 10 évre, és akkor. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Szerintem ne térjünk rá erre, mert az üzemeltetése a hálózatnak iszonyat  
drága. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én rá fogok kérdezni. Én csak nagyságrendre mondom, hogy a mi díjunk 
183 Ft körül van egy köbméteren, és van, olyan település itt nem messze ahol 140 Ft körül van. 
Azért mondom, hogy én erre rá fogok kérdezni. Plusz azokat a kérdéses dolgokat a szerződésben, ami idáig is  
volt szintén át kell vizsgálnunk. És, amit a Tomi felvetett az is igaz. Hogy elve, ha a csatornára is döntünk, akkor  
azt közösen egyeztetve kell velük kialakítani. Tehát nem szól semmi az mellett, hogy ugyanannyira kötjük a 
csatornát,  mint  a  vizet.  Lehet  a  víz  10 év,  a  csatorna  25,  vagy 10,  15  év.  Tehát  azért  mondom, hogy ezt  
egyeztetni is kell akkor a környező településekkel. Amire nagyon oda kell figyelnünk, hogy Július 1.-ig meg kell  
kötni a szerződést. Egyébként több százezer forint ez az értékbecslés, tehát ez nagy összeg. Akkor elfogadjuk 
azt, hogy akkor elnapoljuk ezt a kérdést, a következő testületi ülésig. Akkor ezt a határozatot hozzuk, hogy a 
következő testületi ülésre halasztjuk, és addig, amikről beszéltünk, annak utána járunk.
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A  Képvise lő- tes tü le t  6  igen ,  0  nem  és  0  tar tózkodás  
szavazat ta l  az  a lábbi  határozato t  hoz ta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

33/2012. (IV. 27.) számú
HATÁROZATA

a DRV Zrt. üzemeltetési ajánlatával kapcsolatban

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a DRV Zrt üzemeltetési-szerződés ajánlatával 
kapcsolatos ügyben a döntést elhalasztja a következő testületi ülésre.

2. A  testület  felkéri  a  Polgármestert,  hogy  a  DRV  Zrt  képviselőjével  folytasson  egyeztetést  a 
megállapodási javaslattal kapcsolatban felmerült kérdések vonatkozásában.

3. A testület felkéri a Polgármestert, hogy a következő testületi ülésre készítsen elő döntésre javaslatot az  
üzemeltetésre vonatkozóan.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal

7) Fejérvíz Zrt. részvényére vonatkozó vételi ajánlat

Papalexisz Kosztasz polgármester: A Fejérvíz Zrt a részvényvételi ajánlatukat adták. Azt kell tudnotok erről,  
hogy egyrészt,  ők 17 éve osztalékot nem fizettek, nem is tervezik.  Mert  ezt  a  céget  úgy üzemeltetik,  hogy 
lehetőleg a legolcsóbban tudják szolgáltatni,  a  vizet.  Állami cég,  magyarán  a befektetett  pénz nem profitál.  
Nekik  viszont  problémát  okoz,  mert  a  szétaprózott  részvényesi  állomány miatt,  a  döntési  mechanizmusukat 
nagyon bénítja. Ezért már tavaly tettek egy ajánlatot, a névérték kétharmadára. Kérték, hogy mi reagáljunk, mi 
reagáltunk,  ők azt mondták, hogy nem reagáltunk.  Végül  is  most újra  megkerestek minket,  és most valamit 
javítottak az ajánlatukon, hogy egyrészt megnevesítették, és névértéken történő vásárlási ajánlatot tettek. Az én 
javaslatom az az, hogy mivel ebből nekünk máshogy hasznunk nem származik, én mindenképpen azt javaslom, 
hogy adjuk el ezeket a részvényeket, mert jelen pillanatban anyagilag úgy áll az önkormányzat, hogy körülbelül 
egy ilyen tétel, durván 1.500.000 forintnyi számlát kéne kifizetni és a másik 1.500.000 nem is lenne elég arra, 
amiket most még rendeznünk kellene. Tehát ezek itt állnak ezek a számlák és ezeket rendezni kellene. Nekem ez  
a véleményem, de átadom most a szót.

Kóródi-Juhász  Zsolt  jegyző: Egy  mondatba  csak.   Nem  tudom  ki  mennyire  emlékszik  a  költségvetési 
rendeletünk 6. mellékletére, amiben a bevételeteknek a teljesülési ütemterve van. Ugye márciusig terveztük be 
azt, hogy ingatlant  értékesítünk 3.500.000 Ft-ért.  Mindenki tudja nagyon jól, hogy nem tudtunk értékesíteni  
ingatlant, tehát nyilván pont ez az a 3.500.000 Ft, ami hiányzik. És most van olyan 3.000.000 forintnyi fizetési  
kötelezettségünk, ami égetően esedékes lenne.

dr. Horváth István képviselő: Semmilyen  érdekünk nem fűződik ehhez, semmilyen  hasznunk nincs ebből. 
Egyből az merült fel bennem, hogy ha ez nagyon kell nekik, akkor esetleg megpróbálni velük tárgyalni, hátha 
magasabb áron is el lehetne adni.

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Az a baj, hogy elkövethetik azt, hogy leviszik a törzstökét, és akkor névérték alá 
csökken... 

Márkusz Tamás képviselő: Eladjuk, eladjuk. Mi hasznunk van belőle?  Az, hogy most áll,  abból nem sok 
hasznunk van. Tudniillik, hogy most mi is voltunk a Fejérvíz Zrt-nél valamikor, és a DRV-től vette a Fejérvíz a 
vizet. Tehát a DRV csak nagyobb, mint a Fejérvíz.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Tehát én is azt gondolom, hogy adjuk el. Mert egyrészt most ezekkel az 
ajánlatokkal most megjelenik mindenhol. Most egy-kettő nem adja el neki, de ő a célját el fogja érni, begyűjti  
azokat a részvényeket, amivel már dönt anélkül is. Aki egy-kettő lemarad, már nem biztos. Én úgy tudom, hogy 
akiknek feltették, mindenki eladta. Mondjad Laci. 

Prekop  László  Kosztasz  képviselő: Én  úgy  gondolom,  hogy  jelen  pillanatban,  ahogy  idáig  is  beszéltünk 
felállítottunk  egy  fontossági  sorrendet.  Én  azt  gondolom,  hogy  ez  az  önkormányzat  nincs  azon  a  szinten 
anyagilag, mivel még elég sok adósságunk van, hogy ezen egyáltalán gondolkozzunk. Az árajánlat szerintem jó, 
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az előzőhöz képest mindenképpen. És pontosan vannak olyan dolgok, amik előbbre valók. Jelen pillanatban én 
azt mondom, hogy sokkal fontosabb dolgok vannak, mint hogy ezt megtehessük, hogy nem adjuk el. Nekem ez a 
véleményem. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Az István hozzászólásával kapcsolatban egy észrevételem lenne, hogyha esetleg 
az a döntés születik, hogy értékesítsük a részvényeket, akkor hozhat a testület olyan döntést, hogy a részvényeket  
legalább  a  névértékén  értékesítsük,  és  akkor  nyilván  el  lehet  térni,  amennyiben  magasabb  vételárat  sikerül 
kialkudni.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én azt mondom, hogy gyorsan reagáljunk, és azt javaslom, hogy akkor 
névértéken fogadjuk el. És akkor, hogyha a testület úgy dönt, az ügyvédeket indítják, és akkor az ügyvédek 
előkészítik az adás-vételt. Mert ennek is átfutási  ideje van. De ha ez a döntés meg van, és ha az ügyvédek  
elkezdenek dolgozni rajta, az ügyvéd már fog adni egy határidőt, hogy mikorra. Abban a pillanatban mi már  
tudunk tárgyalni  ezekkel  a  hitelezőkkel.  És akkor  ők látják,  elfogadják.  De ha én elkezdek akadékoskodni, 
tovább alkudozni, azt nem fogadják már el. Tehát május végéig mindenképpen fizetni kell például az Örök beton  
Kft-nek is 1.000.000 Ft-t. És akkor az Örök Beton Kft-t azzal elfelejtjük. Aztán utána a következő napirendi 
pont, a nyár végén, a nyár második felében. Az ÁMK átadással kapcsolatban már olyan helyzetbe kerültünk 
anyagilag, hogy pont ez az utolsó injekció, ami ide kell. Tehát akkor van-e más javaslat? Ha nincs, akkor én az  
javaslom, hogy ezt az ajánlatot így fogadjuk el, hogy akkor névértéken elfogadjuk a vételi ajánlatukat, és akkor  
felhatalmaztok engem és a jegyzőt, hogy írjuk alá ezt a szerződést, és akkor ezen a névértéken adjuk el nekik.  
Aki evvel egyetért, azt kézfenntartással szavazzon.

A  Képviselő-tes tület  6  igen,  0  nem  és  0 
tar tózkodás  szavazat tal  az  alábbi  határozatot  
hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
34/2012. (IV.27.) számú

HATÁROZATA
A Fejérvíz Zrt. részvényvételi ajánlatáról

1. Beloiannisz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fejérvíz Zrt. részvényvételi ajánlatát az 
önkormányzat  tulajdonában lévő 3.020.000.-Ft  összegű részvénycsomag névértéken  történő értékesítésére 
vonatkozóan elfogadja.
2. A  testület  meghatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  az  Önkormányzat  képviseletében  a  Jegyző 
ellenjegyzésével az 1. pontban szereplő részvénycsomag névértéken történő értékesítésére a Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzatával szerződést kössön.

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester
Határidő: azonnal

8. ÁMK fenntartói jogával kapcsolatos döntés

Papalexisz Kosztasz polgármester: És az egyebek előtt az utolsó napirendi pont, az ÁMK fenntartó jogával 
kapcsolatos döntés. Azt kell tudnotok, az anyagot megkaptátok, hogy szerdán este a mi testületi ülésünk előtt,  
Pestről jöttünk a jegyző úrral, az Országos Görög Önkormányzat elfogadta a megállapodást, elfogadta az összes  
határozati  javaslatot,  amit  előkészített  az  ő ügyvédjük.  Tehát  magyarán  kimondták  a  végső  igen,  azt  ÁMK 
fenntartói jogát átveszik. Azt a megállapodást, amit mi fogalmaztunk meg, úgy ahogy mindenkinek jó legyen, ők 
mindenféle  hozzászólás  nélkül  fogadták  el.  Magyarán  minden,  ami  ebbe  a  megállapodásban  szerepel,  úgy 
szerepel, hogy az önkormányzatainknak a legjobb. Evvel kapcsolatban nekünk meg kell hozni azt a döntést, 
hogy akkor  mi  is  ezt  a  megállapodást  elfogadjuk,  aláírjuk.  És ha  ez  megtörténik,  akkor  evvel  a  határozati  
javaslattal kiegészítve, ők az anyagukat be tudják nyújtani a minisztériumhoz, a közoktatási megállapodásnak  
kezdeményezését illetve a kormányhivatalhoz a működési engedélyét. De a határidő ezeknek a döntéseknek a  
meghozásához május vége. Ha a mi testületünk is úgy dönt, hogy elfogadjuk, akkor megszületik az összes döntés 
április. 27.-én, és megy tovább az ügy, egy hónappal a határidő előtt. Nagyon sokat dolgoztunk rajta, az össze 
anyagnak a 95%-át szerintem mi készítettük elő. De azt gondolom, hogy így volt jó, meg így kellett. Azt is hozzá 
kell tennem, megint, hogy érzékeljem, hogy 13 képviselő volt jelen a 21-ből, vegyesen, mind a két táborból. 
Három napirendi pont volt, eredetileg kettő volt. Ez lett a harmadik, utólag belerakva. Ezt a napirendi pontot, 
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egyhangúlag fogadták el, az összes határozati javaslatot. Hat szavazás volt, mind a hat szavazás egyhangú volt. 
Tehát  arról  az  oldalról  meg  volt.  A  ti  véleményeteket  kérem,  van-e  valakinek  ezekkel  az  anyagokkal 
kapcsolatban kérdése? Parancsolj Tomi.

Márkusz Tamás képviselő: Én átolvastam, nekem ez tömény, én nem vagyok jogász. Ami kérdésem lenne, van 
itt  valahol  egy  olyan  pont,  hogy  rendezvényekre  a  helyiségek  feladatellátáshoz  szükséges  ingatlanok  jogi  
helyzete. Nekem az lenne a kérdésem, hogy a könyvtár épületéről beszélnék, hogy a könyvtár épületét nem csak  
az ÁMK használná, hanem a lakosság is. Használhatja-e ezután a lakosság? Tehát ezeket valahogy... Vagy ez 
egy mellékletben van?

Papalexisz Kosztasz polgármester: De hát a könyvtár az elvileg itt marad. A művelődési háznál van az, amit te 
mondasz, a művelődési ház az, amit közösen használunk. De a könyvtárat elvileg mi használjuk csak. És az úgy  
is van megfogalmazva is, hogy annak a fenntartása is a mienk. A művelődési háznál van az, hogy azt közösen 
használjuk, mert ők használják a tornatermet, mi meg és a kisebbségi önkormányzat használjuk rendezvényekre.  
És annak a díja, úgy határoztuk meg, hogy fele-fele arányban állja a két testület. Tehát a normatíva összegén  
felül felét ők, felét mi. Elvileg, én szerintem a normatívának fedeznie kell, de majd meglátjuk. 

Márkusz Tamás képviselő: Igen, de nekem a kérdésem arra irányul,  hogy a lakosság eztán használhatja-e? 
Tehát most nem az lesz, hogy az Országos azt mondja, hogy ez az enyém, és a falusi rendezvények, szóval a  
kultúrházban nem lehet rendezvény.

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Az önkormányzat kötelező feladata. Itt most azt kell látni, hogy bár a fenntartói 
jog átkerül, de a fenntartói jog az nem jelenti azt, hogy ő megváltoztathatja az intézménynek a funkcióját. A 
Községi Könyvtárnak a funkciója az, hogy kiszolgálja a település lakóit, könyvtárként üzemeljen, a szerződés 
szerint ezzel a feladatellátási kötelezettséggel kerül át a fenntartói jog.

Boka Erika alpolgármester: A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen fejezetben meghatározott ingatlan 
kötelező önkormányzati feladatai ellátásához, illetve rendezvényeik megtartásához, az átvevő település illetve a 
Görög Nemzetiségi Önkormányzat közösen használja az átvevővel. Maga a szervezet, mint intézményműködés 
szerepel benne, a könyvtár épülete nincs benne, az másik.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Más kérdés valakinek? 

Richter Csaba képviselő: Konkrétan csak annyi, hogyha valaha módunk lesz átköltöztetni a hivatalt felújítani, 
az épületet megcsinálni úgy, ahogy kéne. Akkor azt minden probléma nélkül megtehetjük-e? Sokszor átolvastam 
a megállapodást és a mellékletét is, én nem látom akadályát.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Egyrészt most a legnagyobb esély arra van, hogy átköltöztetik a hivatalt 
Besnyőre. Tehát maradjon először még itt a hivatal. De egyébként ez nem zárja ki.

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Álláspontom szerint ez nem minősülne intézményi átszervezésnek, nekem az az 
álláspontom,  mondjuk  akkor  nyilvánvaló,  hogy  helyet  cserélnének.  A  közoktatási  törvény  szerint  ez 
minősülhetne  intézményi  átszervezésnek,  mert  a  cím változik,  a  nemzetiségek  jogáról  szóló törvény tilalma 
vonatkozásában két éven belül nem lehet átszervezni az átadott intézményt. A nemzetiségekről szóló törvény 
azonban azt  is  meghatározza,  hogy ebben az esetben mi  minősíthető átszervezésnek.  Eszerint  az intézmény 
összevonás és az intézmény tagintézményekre bontása. Én azt gondolom, hogy a két telephelynek a felcserélése  
nem esik bele ebbe a jogi kategóriába.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Van-e más kérdés evvel kapcsolatban? Ha nincs, akkor arról kell beszélni 
Zsolt, hogy egyszer arról kell beszélni, hogy ezt a megállapodást elfogadjuk, ugye?

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Van egy konkrét határozati javaslatunk, tehát van egy előterjesztésünk, ami három 
pontból  áll.  Az  első  pontja  ennek  az  előterjesztésnek,  hogy  a  Beloiannisz  Község  Önkormányzatának  a 
képviselő-testülete  a  nemzetiségek  jogáról  szóló  törvény  vonatkozó  rendelkezése  alapján  az  Általános 
Művelődési Központ fenntartó jogát átadja, a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának. A második, 
hogy ugyanezen törvény 164. § vonatkozó bekezdése alapján a jelen határozat mellékletét képző megállapodást  
elfogadja,  felhatalmazza  a  polgármestert  a  jegyző  ellenjegyzésével  a  megállapodást  az  önkormányzat 
képviseletével  eljárva  az  MGOÖ-vel  megkösse.  És  a  harmadik,  hogy felkéri  a  testület  a  jegyzőt,  hogy az 
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átadáshoz szükséges intézkedéseket tegye meg. Valamint az átadás lebonyolításában és a szükséges engedélyek 
beszerzésében működjön közre az MGOÖ vezetőségével. Ez meg azért került bele, hogy mi is közre tudjunk 
működni,  mert  ez  ugye  már  az  ő  feladatuk  lenne  innentől  kezdve.  De  mégis  egy  szoros  együttműködési 
kötelezettség  az  ott  marad,  mert  ők  ezt  egyrészt  igénylik  is,  egyébként  a  Ptk.  ezt  elő  is  írja,  a  feleknek  
kölcsönösen egymás érdekeit szem előtt tartva kell együttműködniük. Tehát ez a három pont van a határozati  
javaslatban.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor így ezt a három határozati javaslatot  teszem fel  szavazásra.  Aki 
evvel egyetért, az kézfenntartással szavazzon. 

A  Képviselő-tes tület  6  igen,  0  nem  és  0 
tar tózkodás  szavazat tal  az  alábbi  határozatot  
hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
35/2012. (IV.27.) számú

HATÁROZATA
Beloiannisz Általános Művelődési Központ fenntartói jogának átadása

1.  Beloiannisz  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  nemzetiségek  jogáról  szóló  2011.  évi 
CLXXIX.  törvény  (továbbiakban:  Nemz.  tv.)  164.  §  (4)  bekezdésében  foglaltak  alapján  az  Általános 
Művelődési  Központ  fenntartói  jogát  átadja  a  Magyarországi  Görögök  Országos  Önkormányzatának 
(továbbiakban: MGOÖ).

2. A testület a Nemz. tv. 164. § (5) bekezdése alapján a jelen határozat mellékletét képező megállapodást  
elfogadja, egyszersmind felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Jegyző ellenjegyzésével a megállapodást az 
önkormányzat képviseletében eljárva az MGOÖ-vel megkösse.

3.  A  testület  felkéri  a  Jegyzőt,  hogy  az  átadáshoz  szükséges  intézkedéseket  tegye  meg  (MÁK  felé  a  
normatíva  lemondása),  valamint  az  átadás  lebonyolításában  és  a  szükséges  engedélyek  beszerzésében 
működjön közre az MGOÖ vezetőségével.

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester
Határidő: azonnal

Papalexisz  Kosztasz  polgármester  19:14-kor  5  perc  szünetet  rendel  el.  A  szünet  után  (19:20-kor)  a  
képviselő-testület a jelenléti íven szereplőkkel folytatja a testületi ülését.

9. Egyebek

I. SZMK kérelme

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Az  egyebek  napirendi  pontban  az  első  témánk,  a  SZMK-nak van  egy 
kérelme előttünk. Szülői  Munka Közösségnek,  Május 26.-án a gyermeknapot  tartják.  És evvel  kapcsolatban 
kértek segítséget az Önkormányzattól. 50.000 Ft összköltséggel számolnak, a rendezvényt tekintve és hát kérnek 
hozzá segítséget. Falu gyermeknapot tartanak, tehát igazából olyan feladatot látnak el, ami a mi feladatunk is  
lenne, vagy lehetne. Hát a teljes összeget biztos, hogy nem tudjuk, így nagyságrendileg számolgatva, attól függ, 
hogy  hogy  alakul  mondjuk  a  részvény  eladás.  De  valamilyen  összeggel  mindenféleképpen  kell  szerintem 
támogatni. Milyen javaslatok vannak?

Márkusz Tamás képviselő: Hát azt gondolom, hogy ha ez az összeg sok, akkor legyen a fele.

Prekop László Kosztasz képviselő: Ti tudjátok mi a sok. Tehát ha magát az ügyet nézem, akkor ez aprópénz.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor legyen a teljes összeg? Ha eladjuk a részvényeket, akkor szerintem 
belefér.  Jó,  akkor  ezt  a  javaslatot  teszem fel  szavazásnak,  hogy akkor  50.000.-Ft-al  támogassuk.  Aki  evvel 
egyetért, az kézfenntartással szavazzon. (Megfogalmazza a határozati javaslatot.)
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A  Képviselő-tes tület  6  igen,  0  nem  és  0 
tar tózkodás  szavazat tal  az  alábbi  határozatot  
hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
36/2012. (IV.27.) számú

HATÁROZATA
a Nikosz Beloiannisz Általános Iskola Szülői Munkaközösségének kérelmével kapcsolatban

1. A képviselő-testület a Nikosz Beloiannisz Általános Iskola Szülői Munkaközösségének (továbbiakban: 
SZMK) kérelme alapján a „Falu Gyermeknapja” elnevezésű rendezvény lebonyolításához 50.000.-Ft, 
azaz ötvenezer forint vissza nem térítendő pénzbeni támogatást nyújt az SZMK részére.

2. A támogatás kizárólag az 1. pontban nevesített célra használható, a támogatott legkésőbb 2013. február 
28-ig a képviselő-testület rendes ülésén köteles elszámolni, Beloiannisz Község Önkormányzat nevére 
kiállított, adóigazgatási azonosításra alkalmas bizonylattal.

3. A támogatás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 52. § (1) bekezdése alapján utólagos 
elszámolás melletti előfinanszírozás keretében történik.

4. A testület felkéri a jegyzőt, hogy a fentiekben meghatározottak szerint készítsen megállapodást.
5. A  testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  önkormányzat  nevében  a  4.  pontban  említett 

megállapodást aláírja.

határidő: Azonnal
felelős: Polgármester, Jegyző

II. Beloiannisz Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: A  következő  kérelem  az,  újra  idekerült.  Egyszer  már  itt  volt,  csak 
elnapoltuk a kérdést, mert az elnök asszonynak nagyon gyorsan el kellett mennie. A Görög Húsvétra nyújtottak 
be ők támogatási kérelmet, ami az óta egyébként lezajlott. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy még mindig  
azért  utólag valamilyen  támogatást  lehet  adni,  hiszen majd felhasználják a következő rendezvényükre.  Ez a  
rendezvény annak idején 153.800 Ft-ba  került,  az  ő költségvetésük  szerint.  És  azt  kérik,  hogy amennyiben 
tudunk,  módunkban áll  támogassuk  valamivel  az  ünnepségüket.  Szintén  átadom a  szót,  hogy van-e  valami 
javaslat. Azt látni kell, hogy olyan rendezvény volt ez is, ahol a legkisebbektől a legidősebbekig megjelentek. Itt  
megmozgattak  mindenkit,  elláttak  nagyon  sok embert.  Elindítottak  egy olyan  rendezvényt,  ami  hosszú távú 
lehet. De ettől függetlenül itt a kérdés. Én mondtam az elnök asszonynak, meg azért tisztában van vele, hogy  
nehéz helyzetbe vagyunk mi is. 

Márkusz Tamás képviselő: Én is voltam kint, és azért elég sokan voltak. Nem egy görög közösség volt ott, 
hanem az egész falu. Elosztom kettővel, tehát a felét javaslom akkor.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát akkor legyen egy 70.000 Ft, az majdnem a fele. Ezeket megszavazzuk, 
és  ahogy  van  pénzünk.  Igazából  ezzel  nem  mehetsz  el  bíróságra.  Igazából  én  nem  sajnálnám  tőlük,  mert 
mondom,  ők  több  olyan  rendezvényt  rendeznek.  A  következő  rendezvény  időrendben,  amit  ők  is,  saját  
maguknak is az az Augusztus. 20.-ai. Tavaly ugyanígy egy csomó pénzt beleraktak és segítettek. Tehát jó helyre  
megy ez, és ez nem olyan nagy összeg. Én azt gondolom, hogy ki fogjuk tudni gazdálkodni, azt is meg lehet  
velük beszélni, hogy részletekbe. Ez a javaslat, a fele 77.000 Ft. Van-e más javaslat? Ha nincs, akkor ezt teszem 
fel  szavazásnak,  akkor  én  is  ezt  támogatom.  Akkor  77.000  Ft-ot  teszek  fel  javaslatnak,  aki  egyetért,  az 
kézfenntartással szavazzon. (Megfogalmazza a határozati javaslatot)

A  Képviselő-tes tület  6  igen,  0  nem  és  0 
tar tózkodás  szavazat tal  az  alábbi  határozatot  
hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
37/2012. (IV.27.) számú
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HATÁROZATA
Beloiannisz Község Görög Nemzetiségi Önkormányzatának támogatásáról

1.  Beloiannisz  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Beloiannisz  Község  Görög  Nemzetiségi 
Önkormányzatának  (továbbiakban:  BKGNÖ)  kérelme  alapján  –  hivatkozva  az  államháztartásról  szóló 
2011.  évi  CXCV.  törvény  52.  §  (1)  bekezdésében  foglaltakra  –  beszámolást  követő  utófinanszírozás 
keretében  77.000.-Ft,  azaz  hetvenhétezer  forint  vissza  nem  térítendő  támogatást  nyújt  a  nemzetiségi 
önkormányzat részére. 

2. A testület felkéri a polgármestert, hogy a BKGNÖ-vel kössön támogatási megállapodást az 1. pontban 
foglaltak szerint.

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester
Határidő: azonnal

III. Orvosi ügyelet

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: A  következő  napirendi  pont,  az  orvosi  ügyelet.  Ha  olvastátok  az 
előterjesztést, akkor olvashattátok benne, hogy 2013 januárjától ezek a kistérségi társulások feloszlanak, viszont 
maga  az  orvosi  ügyeletnek  az  ellátására  az  egyik  kistérségi  ülésen,  az  adonyi  polgármester  utalt,  hogy 
amennyiben a testületek úgy döntenek, akkor ők vállalnák ennek a további szervezését. Magyarán, gyakorlatilag  
nem változna semmi. De azért az Istvánt megkérném, hogy egy két mondatba az ő véleményét mondja el evvel  
kapcsolatban, aztán határozzunk valahogy. 

dr.  Horváth  István  képviselő: Hát  gyakorlatilag  eddig  is  az  adonyiak  szervezték  a  központi  ügyeletet. 
Szerintem semmi  nem  fog  változni,  csak  más  lesz  a  neve.  Megmarad  ugyanez,  és  végül  is  jól  működik. 
Maximum ennyit változtatnak, hogy lehet, hogy Adonyban alakítanak ki egy központot és akkor oda kell járni, 
nekünk is és ugye a betegeknek is. Ugye az is elképzelhető, hogy marad ugyanígy és tovább fogják bérelni a 
kulcsi orvosi rendelőt. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Valakinek kérdése evvel kapcsolatban, vagy javaslat? 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Azt lehet tudni egyébként, hogy az orvosi rendelő az ott marad, ahol van? Tehát a 
régi polgármesteri hivatali épületben?

dr. Horváth István képviselő: Most újították fel. Gyönyörű szép rendelőjük van.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Tehát igazából jobb lenne. Ha Adony szervezi, akkor jobb lenne.

dr. Horváth István képviselő: Jobban a terület közepén van, tehát centrálisan. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ott a polgármesterekkel beszélgettünk, tehát igazából ők is ezt támogatják. 
Tehát mindenki. Akkor ezt a javaslatot teszem fel, amit megkaptatok, hogy akkor egyetértünk azzal, hogy az 
Adonyi Kistérségén működő központi orvosi ügyelet ellátását Adony város Önkormányzata végezze. És akkor 
hozzájuk csatlakozunk mi is. Tehát amikor feloszlatják a kistérségeket. Ez azért kell ez a javaslat, hogy azért ők 
is lássák a szándékot.  Tehát ez még nem biztos,  hogy így lesz. Mi kinyilvánítjuk azt, hogy amennyiben ők 
rendezik, mi ezt elfogadjuk. Azt is tudni kell, illetve ti tudjátok, hogy amióta ez az önkormányzat állt föl, ez a  
testület,  azóta  minden orvosi  ügyeleti  számlát  kifizettünk.  Tehát  2010.  október  óta,  ami  érkezik,  az  ki  van 
fizetve. Tehát elve úgy tudok én is hozzáállni a tárgyalásokhoz, hogy nem szégyenkezve. Akkor, aki egyetért  
evvel, az kérem, hogy kézfenntartással szavazzon.

A  Képviselő-tes tület  6  igen,  0  nem  és  0 
tar tózkodás  szavazat tal  az  alábbi  határozatot  
hozta:
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HATÁROZATA
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Az orvosi ügyelet ellátásával kapcsolatos döntés

1. Beloiannisz  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy  a  jövőben  az  Adonyi  
Kistérség  területén  működő  Központi  Orvosi  Ügyeletei  feladatok  ellátását  Adony  Város  Önkormányzata 
végezze.

2. A testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az 1. pontban meghozott döntéséről tájékoztassák Adony 
Város Önkormányzatát, valamint Adony Város Önkormányzatának vezetőségével együttműködve készítsék elő 
döntésre a társulási megállapodás tervezetét a testület soron következő ülésére.

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

IV. Vertikál Zrt. díjemelési javaslata

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: A  következő  pont  a  Vertikál  Zrt.  díjemelési  javaslata.  Én  evvel 
kapcsolatban átadnám a szót Jegyző úrnak.

Kóródi-Juhász  Zsolt  jegyző: Bizonyára  mindenki  emlékszik  arra,  hogy  tavaly  novemberben  voltak  itt  a 
Vertikáltól. Akkor javasoltak egy díjemelést. Az Országgyűlés év végén megalkotott egy jogszabályt, ez a 2011. 
évi  CCI.  törvény,  aminek  a  196.  §-a  azt  mondta,  hogy  a  2012.-ik  évben,  a  2011  évre  megállapított  
hulladékkezelési közszolgáltatási díj mértékét nem haladhatja meg a szolgáltatási díj. Tehát szóba se kerülhetett 
volna  semmilyen  emelés.  Mi  egyébként  akkor  nem is  alkottunk  róla  rendeletet,  tehát  nem fogadtuk  el  az 
javaslatukat. Közben az Országgyűlés olyan szempontból módosította ezt a jogszabályt,  hogy beleraktak egy 
olyan módosítást,  hogy abban az esetben,  hogy ha 120 literes  méretű tárolóedény esetén a nettó 650 Ft díj 
mértékét elérte, vagy meghaladta, akkor azt az árat kell fenntartani és az nem emelhető 2012-ben, de ha ezt az 
értéket nem érte el, akkor legfeljebb eddig a mértékig fel lehet emelni. Na, most mivel ez a „díjstop” feloldásra  
került a Vertikál Zrt. jelentkezett, hogy szeretné, hogyha olyan mértékben felemelnénk a közszolgáltatás díját,  
amit ők itt novemberben javasoltak.

Márkusz  Tamás  képviselő: Akkor  a  következő  a  kérdésem.  Az  infláció  mértéke  változott-e  a  tavaly 
előrejegyzések szerint? Maradjunk annál, hogy még mindig tartjuk az ajánlatunkat.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Ez  volt  az  első  ajánlati  tételük,  ami  10%  alatt  volt.  Ők  mindig  arra 
hivatkoznak, hogy alacsony a kiindulási ár, most a 650 Ft-hoz képest tényleg alacsonynak tűnik. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Azt azért jelzem, hogy ők akkor tavaly azt mondták, amikor visszautasítottuk a 
javaslatot,  hogy  akkor  a  különbözetet  ránk  fogják  terhelni  díjkompenzáció  formájában  a  kormányrendelet 
szerint, azonban akkor szóba került, hogy a díjjavaslat nem felel meg a vonatkozó kormányrendeletnek és ebben 
az esetben nincsen mód a továbbhárításra.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ugye pontosan ott volt az is, hogy volt egy olyan díjtétel, amit nem tudtak 
kiszámítani.

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Egyebek mellett például beleraktak egy olyan változót, ami nem volt listán, nem 
volt ismert az értéke, így nem is lehetett rendeletet alkotni álláspontom szerint. Ez az úgynevezett igénybevételi 
járulék, amiről akkor még csak tárgyalt a parlament, de nem volt konkrét döntés. És ők azt úgy rakták oda, mint  
ismeretlen tényezőt. Én akkor itt jeleztem a képviselőjüknek, hogy ezt így nem lehet, nem lehet így alkotni egy 
rendeletet. Aztán meg is jegyezték, hogy „hát igen ezt már több önkormányzat jegyzője jelezte”, hogy hát így  
nem lehet rendeletet alkotni. Azt az ajánlatot egyébként ők nem fogadták el, amit itt az önkormányzat adott, 
tehát akkor nem is alkottunk rendeletet. Most újra azt kérik, hogy az ajánlatuknak megfelelően alkossuk meg a  
rendeletet.  Az igénybevételi  járulékot  nem fogadta  el  végül  az  Országgyűlés.  Erre  a  650 Ft-os  keretre  van 
jogszabályi rendelkezés, hogy maximum ennyi lehet.

Papalexisz Kosztasz polgármester: De, ha úgy dönt a testület, hogy semmit nem emel, akkor a Vertikál nem 
szólhat egy szót se. 
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Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Hát akkor ennyiért el kell látnia, mert ő neki ellátási kötelezettsége is van. Persze 
felmerülhet, hogy díjkompenzáció formájában követelni fogja a különbséget, ahogyan utaltak is erre...

Prekop László Kosztasz képviselő:  Van összehasonlítási alapunk? Mert én azt kérdeztem a múltkor is, hogy 
egyáltalán nincs más cég, amihez hozzá tudjuk hasonlítani. Ő mutat neked egy statisztikát, amit nem tudsz mivel 
összevetni, innentől kezdve mondhat ő akármit. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Én azt  gondolom, hogy amit  javasoltunk mi,  az  infláció plusz 1%, az 
méltányos. Akkor erősítsük meg egy határozatban, hogy ezt javasoljuk...

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Én javaslom, hogy akkor összegszerűsítsük. Tehát akkor nettó 264 Ft a bázis 
szám... 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Akkor 5,7%-al,  infláció  plusz  1% az  279 Ft+ÁFA.  Mert  az  5,7 mellé 
hozzájött a lakosságnak a 2% Áfája is. Akkor, aki evvel egyetért, az kézfenntartással szavazzon. 

A  Képviselő-tes tület  6  igen,  0  nem  és  0 
tar tózkodás  szavazat tal  az  alábbi  határozatot  
hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
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HATÁROZATA
a Vertikál Zrt díjemelési javaslatáról

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vertikál Zrt. hulladékkezelési közszolgáltatási 
díjemelési  javaslatát  nem  fogadja  el,  mivel  az  nem  felel  meg  a  települési  hulladékkezelési 
közszolgáltatási  díj  megállapításának  részletes  szakmai  szabályairól szóló  64/2008.  (III.  28.) 
Kormányrendeletben foglaltaknak.

2. A Képviselő-testület javasolja, hogy az érvényben lévő díjtételhez képest a közszolgáltatás díja 264.-
Ft+Áfa mértékről 279.- Ft+Áfa mértékre emelkedjen a szolgáltatás díja.

3. A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Vertikál Zrt képviselőit.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

V. Bérleti megállapodásra vonatkozó kérelem – Szennyi László és a Próba zenekar
Papalexisz Kosztasz polgármester: Következő kérelem, az 25.-én érkezett, a zenekar, aki használja azt a kis 
helységet  már több mint egy éve.  Ők rendbe tették azt  a helyiséget  teljesen,  itt  a  kérelmükbe leírják, hogy 
körülbelül 80.000 Ft-nyi munkát elvégeztek. És szeretnék meghosszabbítani a szerződést. Amivel vállalnak havi  
1.000.-Ft bérleti díjat. Ők semmi mást nem fogyasztanak ott csak a villanyt. Ez a kérelem érkezett meg, hogy 
hosszabbítsuk meg a lejáró szerződésüket. Akkor én azt gondolom, hogy kössünk újra egy évre, akkor ezekkel a  
feltételekkel egy új szerződést.

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Kiegészítésként megjegyezném,  hogy a testület  csak a hozzájárulását  adhatja, 
mint az épület tulajdonosa, de az épület egyébként az ÁMK kezelésében van, így az ÁMK Igazgatója jogosult  
megkötni velük a bérleti szerződést. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Akkor  én  javaslom,  hogy akkor  December.  31-ig  járuljunk hozzá,  aki 
egyetért evvel, az akkor kézfenntartással szavazzon.

A  Képviselő-tes tület  6  igen,  0  nem  és  0 
tar tózkodás  szavazat tal  az  alábbi  határozatot  
hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
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Képviselő-testületének
40/2012. (IV.27.) számú

HATÁROZATA
„Szennyi László és a Próba” zenekar kérelméről

1. Beloiannisz  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete,  mint  a  Beloiannisz  belterület  224/6.  hrsz.-ú 
ingatlan  tulajdonosa „Szennyi  László és a  Próba”  zenekar  kérelmére  hozzájárul  a  fenti  ingatlanban 
található régi moziterem helyiség határozott időre történő 2012. december 31-ig tartó bérbeadásához.

2. A képviselő-testület a bérleti díjba javasolja beszámítani a kérelemben szereplő felújítási költségeket.
3. A testület felkéri a Jegyzőt, hogy az ÁMK vezetőjét tájékoztassa a döntéséről.

Felelős: Jegyző
Határidő: azonnal

VI. Szerződés megkötése a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház Laboratóriumával

Papalexisz Kosztasz polgármester: A következő témával az István keresett meg, ami a lakosságnak jelentene 
nagyon nagy könnyebbséget, meg tulajdonképpen neki is. Ezzel a labortémával kapcsolatban, én átadnám az  
Istvánnak a szót, hogy ismertesse. 

dr.  Horváth  István  képviselő: Az  önkormányzatnak  lehetősége  lenne  a  Dunaújvárosi  kórház  laborjával 
szerződést kötni. Ők egy szoftvert adnának el, amivel online kapcsolatot létesíthetnénk a kórház laborjával, és 
bármikor lekérdezhetném a laborleleteket.  Elektronikus úton a leleteket átküldik. Ennek a szoftvernek az ára 
30.000 Ft  + ÁFA egyszeri  költség,  tehát  nincsen  ilyen  éves  díj,  illetve  nincsenek  további  költségek.  Tehát  
egyszer ezt kifizetjük, és bármi gond van, elszáll a gép, akkor ők azt ingyen telepítik. Ezt egyszer ki kell fizetni  
és onnantól kezdve ez egy folyamatos szolgáltatás lesz. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Én  felteszem  szavazásra,  aki  egyetért  avval,  hogy  ezt  a  szoftvert 
megvásároljuk, az kézfenntartással szavazzon.

A  Képviselő-tes tület  6  igen,  0  nem  és  0 
tar tózkodás  szavazat tal  az  alábbi  határozatot  
hozta:
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Képviselő-testületének
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HATÁROZATA
EÜ szoftver vásárlásáról

1. Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a  Dunaújvárosi  Szent 
Pantaleon  Kórház  Laboratóriumától  megvásárolja  –  egyszeri  –  30.000.-Ft+Áfa  áron  a  laborleletek 
elektronikus lehívására alkalmas szoftvert.

2. A  képviselő-testület  felkéri  a  Polgármestert  a  szoftver  beszerzésére,  illetve  felhatalmazza  az  ezzel 
kapcsolatos kötelezettségvállalásra.

3. A testület hozzájárul, hogy a megvásárolt szoftver a Dr. Horváth Bt. által üzemeltetett orvosi rendelő 
számítógépes  hálózatára  kerüljön  telepítésre,  annak  használatára  a  mindenkori  háziorvos 
térítésmentesen jogosult.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

VII. Vételi ajánlat

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az utolsó napi rendi pontja a nyílt  ülésnek. Érkezett egy kérelem az itt  
jelenlévő hölgytől,  Molnár Anitától. Tehát arról  van szó, hogy az orvosi  rendelő melletti  szolgálati  lakással  
kapcsolatban érdeklődött és egy vételi szándékot jelzett. Tehát az lenne a lényege, hogy a vétel 2012 második 
felében, tehát olyan augusztus-október környéke lenne. Amire becsatolt ide a cég, ahol dolgozik egy vállalati  
kölcsön elbírálást,  ami  itt  3.000.000 Ft-os  összegről  szól  és  addig szeretne  beköltözni  bérlőként.  Az utolsó 
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testületi döntés annak az ingatlannak az eladási árával kapcsolatban 4.000.000.-Ft volt, és tudomásom szerint  
már  lejárt  az  értékbecslés  is.  És  azt  még  hozzáteszem,  hogy  olyan  döntés  volt,  hogy  az  ár  mellett  a  gáz  
szétválasztásának a költsége is rákerül, ami nagyságrendileg, olyan 150.000-170.000 Ft környékén van. Most az 
a kérdés, hogy ez a 3.000.000 Ft ez a 4.000.000 Ft-hoz képest kevesebb, tehát az ajánlat nem éri el a korábban  
kiírt induló licitértéket.

Molnár Anita, Beloiannisz Petőfi utca 6. szám alatti lakos: Azt szeretném mondani, hogy én azt említettem 
neked, hogy ha megszavazzuk, én azt elmondom a vállalatnak. Tehát itt az lenne a kérdés, hogy mennyi lenne a 
legalja, de úgy, hogy abba a gáz is benne van? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Magyarán itt most az a kérdés, hogy módosítja-e a testület a vételárat. És 
ahhoz, hogyha módosítja a testület, ahhoz kell egy új értékbecslés, mert a nélkül nem módosíthat. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Tehát mindenképpen ez egy többszörös döntés, és szükség van értékbecslésre, ezt 
követően is csak a licittárgyalásról beszélhetünk, hiszen ezt előírja a vagyongazdálkodási rendeletünk is. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ráadásul szerintem erről a témáról jobb lenne zárt ülésen tárgyalni, hiszen 
most a vagyonunkkal  való rendelkezésről  van szó, ebben az esetben tarthatunk zárt ülést.  Akkor határozatot 
hozzunk arról, hogy ezt a témát zárt ülésen tartjuk. Aki evvel egyetért, az kézfenntartással szavazzon.

A  Képviselő-tes tület  6  igen,  0  nem  és  0 
tar tózkodás  szavazat tal  az  alábbi  határozatot  
hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
42/2012. (IV.27.) számú

HATÁROZATA
napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalásáról

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
12. § (4) bekezdés b) pontja alapján elrendeli a 2012. április 27-i nyílt ülés Egyebek napirendi pontjának VII. 
alpontjának zárt ülésen való tárgyalását.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor mielőtt lezárom az ülést, kérdezem a jelenlévőket, hogy a testületi 
üléssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzáfűzni valója? Parancsolj Miranda.

Fülöpné Kipru Miranda, SZMK elnök: Én az SZMK-val kapcsolatban akarok kérdezni, hogy a gyereknapot 
megszavazta a testület? Az ülés közben értem ide és nem tudom, hogy...

Papalexisz Kosztasz polgármester: Megszavazta a testület a teljes összeget, 50.000 Ft-ot a rendezvényetekre.

Fülöpné Kipru Miranda, SZMK elnök: Akkor kaphatok erről egy papírt, amit beviszek?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jövő héten bejössz valamelyik nap és akkor megkapod. Parancsolj Tomi. 

Márkusz Tamás képviselő: Volt itt a Szaldky István és megemlítette, hogy az állomás felé kivezető út, több 
helyen megreped, és hogy érdemes lenne valamivel kijavítani. A másik témája, hogy a temetőnél közel vannak a  
fa gyökerei a kerítés alapjához, ami azt eredményezi, hogy megemeli az alapot. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Tehát ezt kiegészíteném avval, hogy a temetőben amúgy is ott az új részen 
olyan sűrűn van olyan vékony fa, azon a részen, ahol folynak a temetkezések. Tehát most én szerintem azok nem 
jó helyen vannak ott. Tehát azokat ki kellene venni, addig, amíg még meg nem erősödnek. És az ott szerintem 
nem jó, tehát tele van akácfával.

Fülöpné  Kipru Miranda,  SZMK elnök: Nem tudom,  hogy  említést  tett-e  már  az  igazgatónő,  hogy  meg 
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szeretnénk csinálni az iskolai udvart. Hogy ha már onnan kiszednétek a fákat, akkor abból megcsinálnánk, hogy 
ne kellejen fát vennünk és akkor nincsenek kárba veszve se.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó hát annak nincs akadálya. Én nekem az a véleményem, hogy azokat ott 
meg kell ritkítani. Tehát egyet-egyet ott hagyni, hogy megnőjön és árnyékot adjon, az rendbe van.

Prekop László Kosztasz  képviselő: Evvel kapcsolatban,  a  Tomi már fölhozta,  ami nagyon szembe ötlő és 
csodálom, hogy nem jelentett még minket fel senki. Amikor kitépte itt a fákat a vihar, ott van egy akkora gödör, 
hogy szerintem idő kérdése, hogy mikor lép bele úgy valaki, hogy kitöri a bokáját. Az a mi felelősségünk lesz.  
Az iskolának a szélén három cserép lóg, azt egy normális szél lefújja és pont a járdára fog esni, és még ott van a  
játszótéri rész, ami nagyon csúnyán néz ki, tehát a művelődési ház hátsó része nagyon csúnyán néz ki. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Most  közfoglalkoztatás  keretében  állnak  munkába  jövő  hét  szerdától 
hárman is,  ezeket  akkor  rendezzük.  A cserepeket  megnézetjük  a gondnokkal.  Más valakinek az egyebekkel 
kapcsolatban? 

Csontos Albertné, Beloiannisz, Athén utca 42. szám alatti lakos: Én nagyon keservesnek tartom ezeket az 
átvételeket? Miért megy ez ilyen lassan?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Milyen átvételt?

Csontos Albertné, Beloiannisz, Athén utca 42. szám alatti lakos: Hát a szennyvíznek az átvételét. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát gondolom azért, most én nem tudok szakemberi véleményt adni, de 
gondolom, azért mert most hirtelen sokan jelentkeztek be. Most ezt úgy kell elképzelni, hogy a DRV területén 
nem  csak  Beloianniszban  állnak  neki  bekötni,  hanem  neki  állnak  Iváncsán,  Besnyőn.  Tehát  mindenhol, 
egyszerre. Nyilván, szerintem a DRV erre nincs felkészülve, de nem is kell, hogy felkészülve legyen egy ilyen 
invázióra. Én csak ezt látom, mert egyébként, Beloiannisz tekintetében, nagyon sok papírt aláírtam, tehát tudom, 
hogy itt is nagy számokkal küzdenek. Tehát ahhoz képest, hogy hány kérelem van csak Beloiannisz tekintetében, 
ahhoz képest jönnek és csinálják. Nyilván nem úgy megy, hogy ma szólók és holnap jönnek, megcsinálják. 

Csontos Albertné, Beloiannisz, Athén utca 42. szám alatti lakos: Van akiét, már át is vették. Van, aki pedig 
még mindig vár...

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem mindegy, hogy mikor adta be. Tehát sokan megvárták az április 1.-ét, 
mert ugye onnantól ingyenes a DRV akciója szerint. Na, most ezek, nem csak itt, hanem gondolom, mindenhol 
bevárták Odáig gondolom gyorsan ment, mert kevesebb volt és Április 1-től került be egy olyan hullám, amivel  
szerintem nem tudnak megbirkózni. Csak Beloiannisz tekintetében nagyságrendileg körülbelül olyan 160 vagy 
170 az ingatlan, ahova nem volt bekötve. Azért az elég magas szám, ahhoz képest, hogy 420 ingatlanból, az 
majdnem a fele.

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Egy biztos, rajtunk nem múlik.  Tehát  mindennap délután elküldjük postán az 
aznap beérkező megrendelőket. Tehát nem ülünk rajta, nem tartogatjuk, nem várjuk meg, hogy 4-5 legyen. Tehát 
a DRV-nél van olyan szempontból a probléma, hogy erre nincsenek fölkészülve. Tehát most erre nyilván nem 
fognak embereket fölvenni, erre az időszakra. Mert egy pár hónap alatt gondolom ez meg fog történni, és utána 
mit kezdenének azokkal az emberekkel. És próbálják a meglévő állománnyal megoldani. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Valószínűleg egy  olyan  rendszerrel  működik,  mert  mindig csütörtökön 
jönnek. Tehát általában ide csütörtökön jönnek. És az volt a gyakorlat, hogy ha valaki egyik héten beadta, akkor 
a következő hét csütörtökön jöttek. De elég keservesen haladunk, hát, most aki ezt megvárta, annak egy kicsit  
kellemetlen. 

Boka Erika alpolgármester: Nekem is lenne egy kérdésem, lakossági megkereséssel. Tudunk-e esetleg arról 
valamit, hogy akik annak idején is lakásokat megkötöttek és valamilyen módon belefolyt az önkormányzat is, én  
arra emlékszem, hogy annak idején itt  kötöttük meg ebbe a tanácsterembe. És valójában, aki kifizette annak 
idején 4 évig az az x ezer forintot, nem kötött rá akkor még a csatornára. Most szeretne rákötni, és ki akarják 
vele megint fizettetni. És azt mondták, hogy kérjen róla igazolást, hogy befizette. 
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Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Volt  olyan,  aki  el  is  kérte,  és  meg  is  kapta.  Ha  valaki  elmegy  a 
Fundamentához, és megkapja a kimutatást. A gyakorlat az, hogy általában kiderül, hogy még sincs befizetve. De 
talán arra is volt példa, hogy valaki be tudta mutatni. Ezért javasoljuk azt, hogy ha valakinek nincs meg, azért 
érdemes után járni. Abból az adatokból tudunk dolgozni, ami rendelkezésre áll. 

Bene Krisztián képviselő: Állítólag azt mondják, hogy nincs lekönyvelve. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Tíz ember azt mondja, hogy nincs lekönyvelve, és 9-nél kiderült, hogy még 
is le volt, még se tudja. Meg volt egy rákötési kötelezettség, valaki nem kötötte rá, az vállalta az, hogy evvel  
lehet egy kis kellemetlenség. Nyilván nem lehet az, hogy duplán kell kifizetni. Egy biztos, hogyha valaki elmegy  
oda, ahol a szerződése van, megkapja a kimutatást.

Csontos Albertné, Beloiannisz, Athén utca 42. szám alatti lakos: Evvel kapcsolatban, voltak 27-en a faluban 
annak idején, akik mással kötöttek szerződést. És nekünk úgy jött ki annak idején a szerződés, hogy egy évre  
1.036 Ft. És azt fizettük 4 évig. Utána jöttek ki a kamatok utólag. Pedig hivatalos szerződésünk volt, be tudom 
mutatni. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Pont ma láttam, teljesen véletlenül az egyik ügyfélnek a papírjait, és nem 
maradtak el. Tehát két szerződés volt. Az egyik szerződés ott volt szépen aláírva 1998-as dátummal szedte elő a  
Dina a papírokat és ott volt, a 350 Ft-ról is a szerződés. És pontosan le is volt írva három fajta, a Fundamentánál  
volt 350x44 hónap, a másodiknál 350x48 hónap és a harmadiknál 350x50 hónap. Ez ki volt osztva, és aki azt 
mondja, az nem emlékszik, vagy neki nincs meg.

Csontos Albertné, Beloiannisz, Athén utca 42. szám alatti lakos: Három éve fizettük már a 1.036 Ft-okat, 
amikor ez kijött.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én azt gondolom, hogy ezt az ügyintézőknél kell, de be kell fizetni. Akkor 
én bezárom a nyílt ülést. Megköszönöm a jelenlévőknek, hogy végig hallgatták.
Mivel több kérdés, észrevétel nem érkezett az ülést vezető elnök a testületi ülést 20 óra 12 perckor berekesztette.
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