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OTP Nyrt.-vel kötendő szerződésről



Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. május 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. május 29. 18 óra 00 perckor

Jelen lévők:

Távollévők:

Papalexisz Kosztasz
Boka Erika
Bene Krisztián
Prekop László Kosztasz 
Márkusz Tamás
Dr. Horváth István
Richter Csaba

Kóródi-Juhász Zsolt
Biró Brigitta

Galanisz László Vaszilisz

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

jegyző
jegyzőkönyv-vezető

alpolgármester

Papalexisz  Kosztasz  polgármester köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  az  ülés  összehívása 
szabályszerű volt, a Képviselő-testület 6  fő képviselő jelenlétével határozatképes. A jegyzőkönyvvezetést Biró 
Brigitta  jegyzői  referens  végzi,  a  jegyzőkönyv  utólag  kerül  elkészítésre  hangfelvétel  alapján. Javaslom 
jegyzőkönyv-hitelesítőnek Bene Krisztián képviselőt és Richter Csaba képviselőt. Kéri a képviselőket, hogy aki 
ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon:

A  Képviselő- tes tület  6  igen,  0  nem  és  0 
tar tózkodás  szavazat tal  Bene Krisztián képviselőt és  
Richter Csaba képviselőt jegyzőkönyv-hiteles í tőnek  
megválasztot ta .

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

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
53/2012. (V.29.) számú

HATÁROZATA
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület

2012. május 29.-i rendkívüli nyílt ülésének napirendi pontjairól

Napirendi pontok:

1) OTP likvid-hitelek
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

2) Egyebek
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester



1) OTP likvid-hitelek

Papalexisz Kosztasz polgármester: Tárgyaláson voltunk az OTP-nél. Sokat harcoltunk a Vékony úrral. Minden 
kedvezményt nem tudtak megadni, viszont kamat kedvezményt kaptunk. 2,4 %-kal lejjebb vinnék a kamatot, ezt  
az engedményt tudtuk kiharcolni. Azt látnotok kell, hogy még a pénzintézetek sem tudják, hogy mi lesz január  
1.-jétől. Mi sem tudjuk, hogy hogyan fognak működni az önkormányzatok, hogyan fogunk bért fizetni... 
Lehetővé tették, hogy ki tudjuk fizetni a segélyt, ebből a szempontból rugalmasak voltak. Két választásunk van, 
vagy aláírjuk így ezt a szerződést, vagy döntünk az adósságrendezési eljárás megindításáról.

Márkusz Tamás képviselő: Örülök, hogy lehetett alkudozni. Ha bárhonnan kapunk pénzt, akkor azt bármikor 
leemelhetik?

Prekop  László  Kosztasz  képviselő:  Az  eddigi  szerződések  semmisek,  amiket  eddig  kötöttünk,  pl.  a  havi 
150.000 Ft-os fizetési kötelezettségünk?

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Ezt  jó  hogy  mondod,  eddig  150.000  Ft-ot  fizettünk  havonta,  ezentúl 
208.000 Ft fogunk fizetni és a tőketörlesztésre fogják elszámolni.

Bene Krisztián képviselő: Itt ez a 10 db al számla, ezekhez eddig is hozzányúlhattak?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem, eddig nem volt kirészletezve.

Bene Krisztián képviselő: Van egy pont, hogy nincs peres ítélet ellenünk...

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen pedig van peres ítélet ellenünk, nevesíteni fogjuk, hogy az uszodaper, 
leírjuk, hogy a Kúriához fogunk fordulni.

Bene Krisztián képviselő: Tehát csak akkor tudják levenni a pénzt, ha fizetési kötelezettségünk keletkezik.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen.

Prekop László Kosztasz képviselő: Ha a testület úgy dönt, hogy adósságrendezés lesz, akkor a fizetések hogy 
lesznek kifizetve?

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Kielégítési sorrendben történik a kifizetés, első helyen a munkabérek állnak.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Azt  gondolom,  hogy  nem  szerencsés,  de  bárki  megindíthatja  az 
adósságrendezési eljárást.

18 óra 30 perckor Boka Erika alpolgármester megérkezik.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt javaslom, hogy írjuk alá, egy módosítással: az iváncsai uszodaperrel  
kiegészítjük. 

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
54/2012. (V.29.) számú

HATÁROZATA
OTP Nyrt.-vel kötendő szerződésről

1. Beloiannisz Község Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy az  előterjesztésben szereplő szerződést  az  OTP 
Nyrt.-vel  megköti,  azzal  a  módosítással,  hogy a  megállapodásban  nevesítésre  kerül  az  önkormányzat  peres 
eljárásából származó kötelezettsége.

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti módosítással aláírja a szerződést.

Felelős: polgármester
határidő: azonnal



2) Egyebek

I) Egyeztetés a Dészolg Kft.-vel     

Papalexisz Kosztasz képviselő: Bene Krisztián képviselő úrral együtt holnapi nap folyamán fogunk a Dészolg 
Kft.-vel tárgyalni. Krisztián átnézte az anyagokat, és talált jó pár szabálytalanságot, anomáliát az iskola- óvoda 
felújítással  kapcsolatban, erről  fogunk tárgyalni.  Tulajdonképpen ennyit  szerettem volna,  van még valakinek 
kérdése, észrevétele?

Prekop László Kosztasz képviselő:  Többen is jelezték, meg én is látom, hogy óriási problémát okoznak a 
gazos,  rendezetlen  telkek.  Az  önkormányzat  tulajdonát  képező  területek  is  rendezetlenek  1-2  helyen,  kéne 
ezekkel is valamit kezdeni. Amíg mi nem rendezzük el a saját területünket, addig nem bírságolhatunk.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Arra kérnélek téged is, meg azt is aki ilyet tapasztal, hogy jelezzétek a 
Micsónak, és ő majd rendezi ezeket az ügyeket. 

Bene  Krisztián  képviselő:  Sok  betörés  történt  a  faluban  mostanában,  bemennek  a  lakásba,  rabolnak, 
fosztogatnak, valamit lépni kellene.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen, sajnos többször előfordult. Tájékoztatlak titeket, hogy múlt hét óta 
Beloiannisz Község járőre Boda Tamás rendőr úr, ez előrelépés szerintem.

Bene Krisztián képviselő: Egy olyan javaslatom lenne, hogy a következő újságban megjelentethetnénk egy 
cikket, hogy jobban figyeljen a lakosság, zárják az ajtókat, mert több besurranásos .

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen, a polgárőrség is előrelépés lenne, ezt már beszéltük múltkor is. Van 
még valakinek kérdése, észrevétele? Mivel több kérdés, észrevétel nem érkezett az ülést vezető elnök a testületi 
ülést 18 óra 55 perckor berekesztette.

K. m. f.
 

Boka Erika
Alpolgármester

Kóródi-Juhász Zsolt
Jegyző

Bene Krisztián
jkv. hitelesítő

Richter Csaba
jkv. hitelesítő


