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Papalexisz Kosztasz polgármester: Tisztelettel köszöntök minden képviselőt. Megállapítom, hogy a képviselőt 
testület  5  fővel  határozatképes  és  szabályosan  lett  összehívva.  Távol  van  Richter  Csaba és  Bene Krisztián  
képviselő urak,  ők jelezték,  hogy nem tudnak itt  lenni,  illetve Galanisz László alpolgármester  úr  is  jelezte.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolom Boka Erika alpolgármester asszonyt, és Márkusz Tamás képviselő urat. 
Aki egyetért ezzel, az kézfenntartással szavazzon.

A  Ké pv i se lő - t e s tü l e t  5  i g e n ,  0  n e m  és  0 
t a r tó zk odás  s zav aza t ta l  Boka  Er ika 
a lpo lgárm e s t e r t  é s  Márk usz  Tam ás  k épv i s e lők e t  
j e gy zők önyv - h i t e l e s í t őnek  m e gv á las z to t t a .

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: A meghívóban  szereplő  napirendi  pontokat  tenném  fel  szavazásnak, 
amennyiben  nincsen  más  javaslat.  Ha  nincs,  akkor  ezt  tenném  fel  szavazásnak.  Aki  egyetért,  a  napirendi 
pontokkal az kézfenntartással szavazzon.

A  Ké pv i se lő - t e s tü l e t  5  i g e n ,  0  n e m  és  0 
t a r tó zk odás  s zav aza t ta l  me ghoz ta  a z  a lább i  
ha tá roza to t :

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
90/2012. (X. 24.) számú

HATÁROZATA
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület
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1) A Járási Hivatalok kialakításával kapcsolatban a Fejér Megyei Kormányhivatallal megkötendő  
megállapodás megtárgyalása
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester
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3)  A Fejér  Megyei  Levéltár  ellenőrzésével  kapcsolatos  megállapításokról  tájékoztatás,  valamint  
intézkedési terv elfogadása
Előterjesztő: Kóródi-Juhász Zsolt jegyző

4) Egyebek

Felelős: Polgármester
Határidő: Nincs

1)  A  Járási  Hivatalok  kialakításával  kapcsolatban  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatallal  megkötendő  
megállapodás megtárgyalása

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az első napirendi pont a járási hivatalok kialakításával kapcsolatban a Fejér 
megyei  Kormányhivatallal  megkötendő  megállapodás  megtárgyalása.  A megállapodás  pedig  a  mai  nap  kis 
átdolgozás alatt volt, amit kiküldtünk múlt héten az egy nyers tervezet volt. Ezt pénteken kaptuk meg, ebből a  
Zsolt ma már kivett dolgokat. Volt „A” lehetőség, volt „B” lehetőség. Például „A” lehetőség, különálló ingatlan  
adunk át, „b” lehetőség, hogy nálunk egy helyiség, ott ki lett szedve az, ami ránk nem vonatkozik. Tehát, csak az  
maradt  bent,  ami  minket  érint,  megállapodás.  Most  ez  az  anyag már  elvileg fent  van  újra  a  honlapon.  De  
szerintem két mondatban menjünk végig rajta, hogy mi az, amit ki kellett venni, ami ránk nem vonatkozik. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: A negyedik fejezetében van felsorolva a megállapodásnak a tartalma. Itt, ahogy 
már a polgármester úr utalt rá az A. és B. pontban volt rögzítve egyes alpontokon belül. Az A. pont az az volt, 
hogy átvevő kizárólagosan használja az átadott ingatlant, a B. pont pedig, az, hogy az ingatlant a járási hivatal az 
átadóval közösen jogos használni. Most mivel mi csak a polgármesteri hivatalon belül egy szobát adunk át,  
gyakorlatilag ahol majd az ügysegéd fogja tudni tartani a fél fogadását. Így értelem szerűen, mi közösen fogjuk a 
járási hivatallal használni az ingatlant, ezt a helyiséget, ezért az A. pont az kivételre került és csak a B. pont  
maradt benne. Az 1.2-es alpontot abban az esetben lett volna szükséges meghagyni, hogy ha olyan ingatlant 
adunk át, ami bérleti, vagy egyéb szerződés alapján használunk. De mivel nincs ilyenről szó, ez automatikusan 
kikerült. Az 1.3-as alpontban, ha jelzáloggal terhelt ingatlant adtunk volna át, akkor kellett volna ezt a pontot  
benne hagyni. Ez is természetesen kikerült, mert a polgármesteri hivatalon nincsen jelzálog. A 2. pont már az 
ingóságokról szólt. Itt kikerült az a mondat, hogy a „Járási hivatalba átkerülő gépjárművek felsorolását a négyes  
számú melléklet tartalmazza.” És bekerült helyette az, hogy az „Önkormányzat nem ad át gépjárművet a járási  
hivatalnak.” Nincsen gépjárművünk, tehát nem is tudnánk átadni. A 3. pontban a foglalkoztatottaknál, volt egy 
olyan mondat, hogy „Külön rögzíteni szükséges a betöltetlenül átadott státuszok számát.”, Ehelyett az a mondat  
került  be,  hogy  „Betöltetlen  státuszt  nem  ad  át  az  önkormányzat.”  És  mivel  itt  köztisztviselőkről  és 
munkavállalókról beszél, a munkavállalók kihúzásra kerültek, mert csak köztisztviselőt adunk át, és abból is csak 
egyet. Tehát értelem szerűen nem többes számba van a mondat és ennek megfelelően lett átalakítva. Illetve, 
mivel  tudjuk,  hogy  a  mi  köztisztviselőnk  se  munkáltatói  kölcsönnel,  sem  tanulmányi  szerződéssel  nem 
rendelkezik, ezt rögzítettük, hogy mi kijelentjük, hogy ezzel nem rendelkezik. Ugyanakkor benne maradt az a 
mondat, hogy ha esetlegesen változna itt a foglalkoztatottaknak a személye, akkor három napon belül kötelesek  
vagyunk közölni az átvevővel. És kiderül, hogy ha olyan köztisztviselő kerülne a helyébe, vagy cserélne, akinek 
van kölcsöne vagy tanulmányi szerződése, akkor egyértelműen megmarad az, hogy a kölcsönt, azt nekünk fizeti 
vissza, illetve, a tanulmányi szerződés tekintetében az átadó helyébe, az átvevő lép. Az egyéb rendelkezések 
közül  a  2.  bekezdés,  ami  szintén  arról  szól,  hogy  a  gépjárművek  átadása  vonatkozásában  az  átvevő 
kezdeményezi a közúti közlekedési nyilvántartásban-üzemben tartóként történt bejegyzést. De mivel nem adunk 
át gépjárművet, megint csak, úgy ahogy van, kikerül. És a járási hivatalnak átengedett vagyon elemeket, (így 
kezdődik ez a mondat), érintő peres és nemperes eljárásokat a hatos számú melléklet tartalmazza. Ez a mondat,  
annyiban kiegészítésre került, hogy ezeket a vagyonelemeket illetve, az átadásra kerülő köztisztviselőket érintő 
peres, és nemperes eljárásokat a hatos számú melléklet tartalmazza. Ennyi változtatás történt a megállapodásban, 
egyébként maradt az eredeti szöveg. Én elküldtem ma a Kormányhivatalnak, írásban nem jeleztek vissza, tehát  
elektronikus úton átment nekik. Ámbár a Tihanyiné, a törvényességi felügyelőnk keresett.  Nem tudom, hogy 
ezzel összefüggésben. De hát gondolom, hogy ez ügyben, mert írtam azt is, hogy ma lesz a testületi ülés, meg  
még meghívót is küldtünk, hogy adott esetben várjuk az ő képviselőjüket, hogy ha részt akar venni. Én most 
feltételezem azt, hogy akkor írtak volna egy e-mailt, vagy valamilyen írásos visszajelzést, hogy ez így nem jó,  
nem így menjen a testületi ülés elé. Mivel ilyen nem érkezett, én azt gondolom, hogy akkor részükről a hallgatás, 
beleegyezésnek tekinthető. Abban a levélben leírták, hogy 31.-ig kell megkötni a megállapodásokat. Ezért kérték  
azt, hogy 25.-ig kerüljön be a képviselő testület elé és döntsön arról a testület, hogy elfogadja-e ezt, avagy sem.  
Aztán ezt  majd nyolc példányba meg kell  küldeni,  aláírva,  ebből négyet  visszaküldenek. És egyébként az a  
megállapodásból is kitűnik, hogy még a részletkérdésekről majd a jövő évben döntünk márciusig, aztán a vagyon 
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kezelés vonatkozásáról meg majd júniusig külön meg kell állapodni. Fölkerült a mai nap folyamán, habár nem 
biztos,  hogy mindannyian  láttátok,  a  megállapodásnak  a  mellékletei.  Azért  került  ma  föl,  mert  ez  ma  lett 
pontosítva. Ugye, ahogy már említést tettem rá, az egyes számú melléklet tartalmazza azt az ingatlan részt, amit  
a járási hivatalnak átengedünk. Ezt gyakorlatilag egyszerűbb megfogalmazni, hogy a Dina irodája az. Tehát, 
hogy  ha  belépünk,  akkor  rögtön  balra  az  első  iroda.  Ez  körülbelül  20  négyzetméteresnek  vettem.  Azt 
megjegyeztem, hogy az átadásra kerülő irodafestésre szorul. És azt is írtam, hogy azt az önkormányzat még  
átadás előtt elvégzi. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Meg kell csinálnunk, mert úgy kell átadnunk azt az irodát, hogy felújítva. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Mert azt is kérdezték, hogy az egész ingatlannak milyen az állaga, amiben az a 
helyiség elhelyezésre kerül. Az végül is nincsen rossz állapotban, de magát az irodát, azt ki kell festeni, mert volt  
ott valami beázás is, úgyhogy elég csúnya. A kettes szám melléklet az teljesen üres, itt lennének a bérleti vagy 
egyéb szerződés alapján használt ingatlanok. A hármas szintén üres, ebben lennének a jelzáloggal terhelt átadásra 
kerülő ingatlanok. A négyesben lenne a gépjármű ez is üres, mert nem adunk át gépjárművet. Az ötös melléklet  
az már nem üres. Abba szerepelnek a köztisztviselők és mivel nyílt ülésen vagyunk, nevet nem mondok, de  
szerintem mindenki tudja, hogy kiről van szó. Illetve, az ő adatai, a beosztására, munkakörére, foglalkoztatási 
formájára, alapvizsgával való rendelkezésére, illetve, az egyéb szakvizsgára és képzettségére vonatkozó adatok. 
Szerepelnek az illetmény adatok, az átsorolások adatai, munkába járással kapcsolatos költségtérítés, ez ugye neki 
nincsen, jubileumi jutalom volt-e az elmúlt két  évben kifizetve, tanulmányi szerződés, ezek mind ki vannak 
húzva,  mert  ezekkel  nem  rendelkezik.  A hatos  mellékletben  a  vagyonelemet  érintő  perek,  végrehajtások 
szerepelnek,  ilyen  nincsen.  A 6/2.-es  melléklet  viszont  van,  a  folyamatban  levő  átmenő  perek,  munkajogi, 
büntetőjogi,  kártérítési,  államigazgatási  jogkörben  okozott  kár  megtérítésére  irányuló  végrehajtási  eljárások. 
Ugye  itt  van  egy fegyelmi  felelősség  megállapítása  tárgyában egy közszolgálati  jogvita,  ez  átkerül  majd  a  
Kormányhivatalhoz. Aztán majd ők döntenek a további sorsáról.  A 7.1-es mellékletben szerepelne, ha lenne 
ilyen,  az  átengedett  ingatlanhoz  kapcsolódó  pályázat  vagy  projekt  felsorolása,  de  ilyen  nincsen.  A 8.1-es 
mellékletben az informatikai kommunikációs eszközök vannak. Itt ugye egy számítógépet adunk át monitorral,  
amin  van  egy  Windows  Xp  operációs  rendszer,  illetve  egy  Microsoft  Office  irodai  alkalmazás,  Windows 
Essentials vírus védelemmel. Szoftverek fel vannak sorolva, hogy mit tartalmaz ez a számítógép. Funkcionális és 
szakigazgatási alkalmazás nem adunk át, szervert és szerver szoftvert sem adunk át. Nyomat készítő eszközt 
adunk át.  Egy lézer  multifunkcionális  eszközt,  ez  egy fax,  fénymásoló,  nyomtató egyben.  Pillanatnyilag ez  
használaton kívül van. Tehát azt kell tudni, hogy mi ezt nem használjuk, ez a régi fénymásolónk. Ami egyébként  
működő képes,  de  hát  gazdaságosan  nem érte  meg használni,  mert  itt  van  ez  az  új  fénymásoló,  és  sokkal  
olcsóbban lehet vele dolgozni. Illetve, még egy telekommunikációs eszközt adunk át. Tehát a Dina irodájában 
lévő  telefont,  ez  egy  Philips-Sagem  fax  és  telefon  egyben.  Valamint  bútorzat  kerül  még  át,  ami  ennek  a 
megállapodásnak nem képzi részét, nem szerepel benne ez a 9.-es számú melléklet. Egy íróasztalt adunk át, két 
széket, két kék szövetes széket, meg talán még egy fiókos szekrényt. És ennyi. Ez ingyenes használatba kerül át  
az állam részére.

Papalexisz Kosztasz polgármester: És mindent, amit fölajánlottunk azt elfogadták. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Elfogadták, igen. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Mert ugye kellet egy ajánlást tenni. Egyrészt a tárgyi eszközökről, másrészt 
a személyi állományról. És volt, akit nem fogadtak el. Tehát volt, hogy többet is nem fogadtak el. Nálunk a 
nemzetiségi  kérdés  volt  a  lényeg.  A nyelvhasználat  miatt  tudták.  Jó,  akkor van-e valakinek kérdése ezzel  a 
megállapodással kapcsolatban? Nekem az a véleményem, hogy írjuk alá. Van-e esetleg más javaslat? Parancsolj. 

Dr.  Horváth  István képviselő: A Kormányhivatal  leadta  az  igényét  az  önkormányzatoknak,  hogy mit  kell 
szolgáltatni? Milyen ingatlant, hány személyt, vagy mi csak felajánljuk? Ez, hogy működik? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ez úgy működött, hogy föltették a kérdést, hogy például tartunk-e igényt 
ügysegédre? Ugye az ügysegéd az, aki időszakonként, meg lesz határozva, hogy melyik időpontokban, ki fog ide 
jönni, ezekben az ügyekben, amikben ugye a Kormányhivatalnál kell eljárni. Úgy mondd, ő félfogadást tart,  
lehet  nála  ügyet  kezdeményezni.  És,  hogy ha  mi  ezt  igényeljük,  akkor  biztosítanunk kell  neki  egy  irodát,  
felszereléssel. 

Dr. Horváth István képviselő: Tehát felsorolták, hogy mi kell és azokat?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Így van. 
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Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Azt tudni kell, hogy ők mondták azt, hogy egy embert át kell adunk. Tehát azt ők  
mondták. És az egy emberhez kapcsolódó infokommunikációs eszközöket. Tehát az ő számítógépét, monitort, 
egeret, billentyűzetet, íróasztalt, munkaállomást. Tehát ezeket át kell adnunk. És azt mondták, hogy ha egyébként 
mi  akarjuk,  hogy  legyen  ügysegéd,  mert  nem  kötelező,  mert  mehetnek  intézni  az  ügyeiket  az  emberek 
Dunaújvárosba is  vagy Adonyba,  ahol  lesz  egy kirendeltség.  Vagy mehetnek egy olyan  hivatalba,  mondjuk 
Iváncsán biztos lesz egy ügysegéd, tehát mehetnek oda is. De mi azt mondtuk, hogy hát, ha lehet, akkor miért ne.  
Most úgy is itt állna üresen egy iroda, nagy valószínűség szerint, akkor inkább legyen itt is, egy héten egyszer  
vagy kétszer ügysegéd, és jöjjön ide, és akkor ne kelljen az embereknek átmenni. Viszont ehhez meg már kellett 
fölajánlani ingatlant is vagy ingatlan részt, egy irodát gyakorlatilag. De az egyéb eszközöket akkor is át kellett  
volna adni, hogy ha ügysegédet nem kérünk. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Hogy ha csak státusz helyet adunk át. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Akkor is eszközöket kell adni. Tehát az kötelező. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Így  is  a  járási  hivatal  úgy  állt  föl,  hogy abból  az  anyagból,  amit  az 
önkormányzatok összeraktak. Személyi állományt,  illetve,  eszköz állományt,  abból állt  föl.  December utolsó 
napján,  már működnie kell  a  rendszernek.  Tehát,  hogy ha valaki  ide bejön ügyet  intézni,  tudnia kell  ügyet  
intézni, és az első munkanapon már Dunaújvárosba tudni kell. Tehát így áll össze. Valamint, előírtak olyat, amit  
kötelezően át kell adni. Ebbe benne volt a személy. Mi azt nem mondhattuk, hogy kettőt vegyetek át, vagy egyet 
se. Megnézték, és kijelölték. Mi úgy kaptuk meg a borítékot, a benne lévő anyaggal, hogy ezt várjuk tőletek. 

Prekop  László  Kosztasz  képviselő: Akkor  legalább  a  Kormány  tisztában  lesz  azzal,  hogy  eszköz 
szempontjából, hogy vannak ellátva az önkormányzatok. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Menjünk tovább. Meg kaptad minden kérdésedre a választ, István? 

Dr.  Horváth  István  képviselő: Még  azt  szeretném,  hogy  a  közösen  használt  ingatlanoknak  a  felújítása, 
karbantartása akkor az az átvevő feladata lesz? Jól értelmezem? 

Márkusz Tamás képviselő: Hát kisebb felújítások. Tehát gondolom, hogy ilyen festés, vagy zárcsere. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: De hát, hogy most az irodát ki kell festeni, azt megcsináljuk. Egy ilyen 
helységet  10-20.000 Ft-ért  megcsináltatunk.  Nagy beruházást  úgy sem csinálunk.  Ha meg valami  pályázati  
forrásból valamit el tudunk itt érni, akkor az, plusz lehet. Bár én nekem, meg mondom őszintén, a hosszú távú  
tervem az az, hogy innen egyszer költözzünk a könyvtár épületébe. Tehát legyen az a községháza. Ha már van 
egy ilyen épületünk, akkor miért ne használnánk ki? Tehát én azt gondolom, hogy jó lenne még abba a ciklusba, 
amíg mi vagyunk átköltözni oda. És akkor itt elve föl fognak szabadulni olyan irodák is, amire szükség van. 
Tehát  szükség  lenne  helyiségre.  A Pyrogsnak  kellene  helység,  a  Kisebbségi  Önkormányzatnak,  tehát  sok 
mindenkinek, és felszabadulna sok olyan helység, ami hasznosítható. És nekünk meg nem fog kelleni annyi hely,  
főleg, hogy így össze vagyunk vonva, mint most. Tehát én azt mondom, hogy hosszú távon ebbe gondolkodom.  
Van-e más kérdése valakinek? Más javaslat? Ha nincsen, akkor azt teszem föl, hogy aki egyetért avval, hogy ezt  
a megállapodást ebben a formában megkössük, akkor azt kézfenntartással szavazzon. Minősített többség kell a 
döntéshez.
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Képviselő-testületének
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HATÁROZATA
a Járási Hivatalok kialakításához szükséges megállapodás elfogadásáról

1. Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Járási  Hivatalok  kialakításáról  szóló  – 
mellékelt – megállapodásban foglaltakat elfogadja.

2. A testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy az  önkormányzat  nevében  az  1.  pontban  nevesített 
megállapodást aláírja.

Felelős: Polgármester
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Határidő: Azonnal

2) Közép-dunántúli Hulladékgazdálkodási Társaság megkeresése részvényekkel kapcsolatban

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  A második  napirendi  pont  a  Közép-Dunántúli  Hulladékgazdálkodási 
Társaság megkeresése a részvényekkel, kapcsolatban. Mint láttátok a levelet, amit küldtek, óvadékot szeretnének 
bejegyezni a részvényekre. Fölvett körülbelül 4.000.000.000 Ft-os hitelállományt a társaság. Ehhez kért a bank 
biztosítékot. Mint látjátok, már azt mondja, hogy több biztosíték is, de bank még a részvényekre is rá akarja 
tenni a kezét. Most utána jártunk ma, 20.000 Ft-ra jött ki a mi részvényünk, tehát nem egy horribilis összeg.  
Viszont azt kell látni, hogy azért ez a társaság hatalmas és itt nagyon nagy értékek vannak. Lehet, hogy most  
20.000 Ft-os részvényünk van, de ez érhet ma nagyon sok pénzt. Ettől függetlenül megnéztük itt a környéken, 
majdnem mindenki átadta időben. A mi részvényeink fizikailag ott vannak nálunk, nem is nálunk vannak, tehát 
el  sem  kell  oda  juttatni  hozzájuk.  Ha  nyilatkozunk,  hogy  hozzájárulunk  ahhoz,  hogy  bejegyeztessék  rá 
jelzálogot, akkor ők azt tudják intézni. És mivel nem akkora összegű, én azt gondolom, hogy hozzájárulhatunk,  
ha úgy gondolja a testület. 

Márkusz Tamás képviselő: Tehát ha bukunk, akkor 20.000 Ft-ot bukunk? 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Több  kollégával  is  egyeztettem,  sokan  átadták  már,  van,  aki  ugye 
kérdéseket is tett föl, hogy mi van akkor, hogy ha elbukjuk ezt a részvényt. Tehát több pénzt el lehet bukni evvel.  
De hát, nem mi bukjuk el a részvényt.

Dr. Horváth István képviselő: De, a mi tulajdonunkban lesz?

Papalexisz Kosztasz polgármester: A mi tulajdonunkban marad. 

Dr. Horváth István képviselő: De akkor, hogy fogja meg kapni ennek az értékét? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: De én azt gondolom, hogy a társaság nem fizeti vissza, 4.000.000.000 Ft-
nyi hitelt, akkor nem sok vagyont fogunk adni. Mert akkor van az, hogy a részvényekre ráteszi a kezét. És azért  
mondom, hogy ez a 20.000 Ft értékű részvény nem nagy összeg. Tehát én azt mondom, hogy akkor járuljunk  
hozzá, kitöltjük ezt  a nyilatkozatot és elküldjük. Azért ez a társulás elvégezte itt  a rekultivációt. Tehát az a  
szemétdomb, azért ami itt volt, az rendbe lett rakva, egy pályázattal és az nekünk nem került semmibe. Tehát  
abból induljunk ki, hogy nekünk ezt saját erőből meg kellett volna csinálni. Jó, akkor felteszem szavazásra, aki  
egyetért  azzal,  hogy  ezt  a  nyilatkozatot  kitöltjük  és  hozzájáruljunk,  hogy  bejegyzik  a  jelzálogjogot  a 
részvényekhez, az kézfenntartással szavazzon.
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Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
92/2012. (X. 24.) számú

HATÁROZATA
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. megkeresésével 

kapcsolatban

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KDVHVK Zrt. megkeresésével kapcsolatban 
kötelezettséget  vállal,  hogy a tulajdonában lévő elsőbbségi  és  törzsrészvényeket  az  előterjesztésben 
szereplő célra óvadékba adja.

2. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében az 1. pontban nevesített célra  
a megküldött nyilatkozatot megtegye.

Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal

3) A Fejér Megyei Levéltár ellenőrzésével kapcsolatos megállapításokról tájékoztatás, valamint intézkedési  
terv elfogadása
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Papalexisz  Kosztasz  polgármester: A következő  napirendi  pont,  a  Fejér  megyei  levéltár  ellenőrzésével 
kapcsolatos megállapítás, tájékoztatás valamit intézkedési terv elfogadása. Itt csak annyit mondanék, hogy erről 
jól  tájékoztatott  a  Zsolt,  hogy amennyiben  közös  polgármesteri  hivatalunk  lesz,  akkor  onnantól  kezdve  az 
irattárazás is átkerül a székhely település önkormányzatához. Tehát magyarán nekünk irattárunk nem nagyon 
lesz, hanem ott kel az irattárazást megoldani. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Itt  is lehet.  Csak akkor meg kell határozni majd, hogy a közös polgármesteri 
hivatal, az hol fog irattározni. Tehát két helyen nem lehet. Vagy itt, vagy ott. De náluk sincsen nagyon, tehát erre 
majd valami megoldást kell találni. Én azt gondolom, hogy fölösleges nekünk, szerintem abba gondolkozni, 
hogy mi ezt oldjuk meg valahogy itt nálunk, mert ez az állapot úgy is csak december 31.-ig áll. Én inkább abba 
gondolkoznék, hogy ezt együtt, valahogy megoldjuk. 

Márkusz Tamás képviselő: És ki lehet a másik? 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Hát, akivel társulunk. Társulnunk valakivel kell. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Csak egy rövid kérdés. Engem az érdekelne, hogy voltak olyan iratok 40-50 
éves iratok, tudom, olvastam, hogy nagy rész Székesfehérvárra a megyei irattárba már elvitték. De azokra az 
iratokra gondolok, amik úgy mond a faluhoz kapcsolódnak, hogy ha lesz egy ilyen közös irattár. Esetleg ugye  
múzeumba gondolkoztunk még valamikor. Tehát ezekre a dolgokra, én úgy gondolom, hogy mindenképpen oda 
kéne figyelnünk rá. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: De most hivatalos iratokról beszélünk. 

Kóródi-Juhász  Zsolt  jegyző: Ott  nincs  is  mérlegelési  jog,  hogy én  itt  ezt  most  itt  tartom a  másikat  meg 
kiállítom. Tehát vannak olyan iratok, amik kötelezően megőrizendőek, nem selejtezhető iratok, aminek be kell  
kerülnie a levéltárba. Ezeknek van olyan, amit egyáltalán nem lehet selejtezni soha, és azok ott maradnak a 
levéltárba, addig, amíg az állni fog. Illetve, vannak olyan iratok, amiket csak száz év vagy ötven év múlva,  
szóval csak nagyon sokára lehet selejtezni és akkor azt x évig ők ott tárolják. Az biztos, hogy az 1950-1990 
között keletkezett tanácsi iratokat, amiket már feldolgoztak, azokat egyrészt már kiselejtezték, ami nem volt 
szükséges, és ami megőrzendő irat az viszont átkerült a levéltárba. Az 1991- napjainkig keletkezett iratok közül  
már sok minden ki lett selejtezve, de a maradandó iratok, azok még itt vannak, ugye az még nem került átadásra  
az irattárba. Viszont ezek egyrészt nincsenek szabályosan tárolva, hiszen nem rendelkezünk megfelelő irattárral. 
Itt elmondták, hogy egy átlagos 20°C-os hőmérsékletet és megfelelő páratartalmat kéne biztosítani. Nem lehet  
ablaka a helységnek, vagy ha van, akkor megfelelő árnyékolástechnikáról kell gondoskodni, illetéktelen nem 
juthat be, stb. Tehát megfelelően zártnak kell lennie, nem húzódhat se a falba se a plafonba, sem a padlóban víz  
és szennyvíz vezeték, ugye az ázás veszély miatt. Tehát azért elég szigorú előírások vannak, hogy milyennek  
kéne ennek lennie. Egyébként, ez a jegyzőnek a felelősségi köre, hogy legyen ilyen irattár.

Prekop László Kosztasz képviselő: Volt szó ilyen irattárazásról, az elején két évvel ezelőtt, ugye ott is volt egy 
2.000.000 Ft-os elmaradásunk.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az az, amit mondott a Zsolt, hogy az 1950-1991-ig, azt az a cég csinálta. Ő 
csinálta, rendszerezte, selejtezte. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Itt vannak meghatározott feladatok és én ezt észrevételeztem is egy levélben, ami 
szintén ma került fel, úgyhogy az nem valószínű, hogy olvastátok. Azt mondják, a jegyzőkönyvbe, hogy mi nem 
rendelkezünk irattári tervel és szabályzattal. Én leírtam, hogy ez nem egészen így van, mert amikor itt voltak, mi  
be is mutattuk az irattári tervünket és szabályzatunkat. Az más kérdés, hogy az nem felel meg a vonatkozó Ötm. 
rendeletben foglaltaknak, de azért azt nem állíthatjuk, hogy nincsen, ez az egyik. A másik dolog az, hogy ezt 
pótolni kell. Ez meg fog történni, én ezt október 31.-ig én meg fogom nekik küldeni. A másik dolgoz az az, hogy  
az iratkezelési szabályok maradéktalan betartása, tehát hibák kiszűrés erre van határidő folyamatosan. Kérték, 
hogy az iktató programunk akkreditációjáról írásos tanúsítványt szerezzünk be. Ezt ma megküldte nekünk az 
iktató programnak a fejlesztője,  illetve,  a tulajdonosa, akitől  a licnece-t  vásároltuk. Tehát ezt  is  meg fogjuk 
küldeni feléjük. Akkor az 1991-2006 között keletkezett selejtezés után maradandó, illetve irattár további őrzési  
iratok, segédkönyvek hollétének a felderítése, amikor itt voltak én ezt nem tudtam produkálni. Tehát mondták,  
hogy mutassak meg egy 1991-es iratot,  hát  halvány gőzöm sem volt,  hogy hol van.  Átmentünk a könyvtár  
épületbe, ott vannak papírzsákokban iratok, ott vannak össze-vissza iratok, és mondtam, hogyha nagyon muszáj,  
akkor álljunk neki és keressük meg. Ezeknek egyébként polcokon kéne irattári tételszám szerint kategorizálva, 
de én tavaly április óta, nem ezt érzetem a legfontosabb feladatnak, hogy ezeket sorba rakjuk, így erre nem került  
sor. És ezt nem is tudnánk egyáltalán megcsinálni a jelenlegi létszámmal a napi feladatok mellett, igazából ahhoz 
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is kevesen vagyunk, tudjátok jól a jegyzőkönyveket sem tudjuk elkészíteni határidőre. Tehát nekem most nincsen 
két-három hetem arra, hogy itt két vagy három ember csak ezzel foglalkozzon, másra sem jut idő... Arról nem is 
beszélve, hogy 50-60 éves problémák miatt – hiszen azóta nincsen irattár – nem érzem magam felelősnek. 

Boka Erika alpolgármester: Meg hát ezt nem is lehet, három hét alatt megcsinálni.

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Hát lehet, hogy meg lehetne, mondjuk megfelelő mennyiségű emberrel. De erre 
egyébként ők december 15.-ig adtak határidőt. Hát ezt is meg kell csinálni. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ez az, amit beszéltünk, hogy fölösleges oda megcsinálni. Mert, hogy ha 
december 15-ig oda megcsinálod, és utána az a döntés, hogy valakivel egyesülsz, akkor minek? 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: De mondjuk, magát azt, hogy legalább hol vannak ezek az iratok, az azért jó 
lenne...

Papalexisz Kosztasz polgármester: Amikor majd átvisszük, akkor megfogjuk és átnézzük. Hova teszed? Tehát 
ha most elkezdenéd szétszedni, az rendben van, de hova teszed? Hova rendszerezed? Én azt mondom, hogy amit  
meg  tudunk  csinálni,  azokat  úgy  is  megcsináljuk.  Ennél  el  kell  gondolkozni,  ezen  a  december  15.-ei  
szétszedéssel, mert azért nem tudjuk szétszedni, még ha akarnánk is, mert nem tudjuk hova tenni. Nincs helység,  
nincsen polcrendszer, hova teszed? És leírjuk azt, hogy mivel így is-úgy is közös hivatalunk lesz, és ezt meg kell 
oldani, ők hosszabbítsák meg ezt a határidőt áprilisi végéig, addig meg már úgy is fel kell, hogy álljon a közös  
polgármesteri hivatal és eldöntjük, hogy mi lesz az irattárazással. Szerintem nem rossz ötlet. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Jó, azt mindenképpen meg tudjuk írni. De viszont kérik azt is, hogy a testületi  
ülések jegyzőkönyvét, illetve, az iktató könyveket köttessük be bőrkötésbe. Mert, hogy azt elvileg úgy kéne. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Tavaly  28  testületi  ülésünk  volt,  idén  is  van  legalább  húsz,  már. 
Negyvennyolc bőrkötés, az nagyon sok. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Ők azt hiszik, hogy csak hat vagy nyolc ülésünk volt. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: És mennyi egy ilyen bőrkötés? 10-20.000 Ft, biztos van. 

Boka Erika alpolgármester: Nem, 1-2.000 Ft körülbelül. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Igen, de ezt 1991-től kell, mert azóta nincsen semmi...

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Jó,  ezt  csináljuk  meg.  Tehát  erre  kérjünk  egy  árajánlatot.  Ha  többet 
küldünk, akkor lehet, hogy engednek az árból. Már pedig, ha 1991-től kell megcsinálnunk, akkor nagyon sok 
lesz. 

Boka Erika alpolgármester: Én szívesen kérek árajánlatot. De kérhettek ti is, és akkor meglátjuk, hogy ki kap  
jobbat. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, mert azért itt 1991-től van egy pár bekötni való. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Annyi még, hogy én ma beszéltem telefonon a Poór Csabával, mert egyrészt ő  
tudja megmondani, hogy ezek az iratok hova lettek téve, mert ők válogatták ki. Mert  hát így ránézésre,  azt  
mondta a levéltáros, hogy kizárt dolognak tartja, hogy ami ott zsákokban van, hogy az az összes, mert szemre  
szerinte az kevés. Én meg mondtam, hogy szerintem az az összes, de hát erről nem nyitottunk különösebben  
vitát. Minden esetre azt mondtam nekik is, hogy a Poór Csabát meg fogom kérni, hogy jöjjön el, nézzük át. És én 
ma beszéltem vele, hétfő délelőttre ígérte, hogy eljön. Hát egyrészt aziránt szeretne érdeklődni, hogy mi lesz a  
fennmaradó összeggel. De különben kevesebb, mint a fele, de azt kifizettük. Most nyilván megmondjuk neki, 
hogy ha az ÖNHIKIN sikerül valami olyan forrást kapni, akkor azt jó lenne kifizetni. És én meg akarom vele  
beszélni azt is, hogy mondjuk a továbbiakban, ő mennyiben és milyen áron tudna nekünk segíteni. Hogyha ő ezt 
hétfő délelőtt elmondja, akkor hétfőn a délutáni ülésre ezt adott esetben be is tudom hozni.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ott most, igazából mire kell kérni? Arra, hogy az 1991-től rendszerezze 
napjainkig? 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Hát még a fennmaradókat, igen. Meg ő is vitt el köttetni dolgokat és lehet, hogy 
arra is tud mondani valamit. Habár nem kell feltétlenül, ha mi tudunk olcsóbbat. 
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Boka Erika alpolgármester: Kérni kell több árajánlatot és akkor utána dönteni. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Kell-e most erről döntést? 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Most ezt csak tájékoztatásként mondtam.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Hétfőn akkor beszélünk a Poór Csabával, és akkor a hétfői ülésen, akkor 
ezt  még  egyszer  átbeszéljük,  hogy  egyáltalán  mire  jutottunk  vele.  Abban  meg  a  Tominak  a  javaslatával  
egyetértek, hogy kérjünk hosszabbítást. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Most azért nem kérem a döntést, mert ugye eredetileg úgy volt, hogy intézkedési  
terv elfogadása, csak akkor, amikor ez a meghívó készült, akkor még nem beszéltünk a Poór Csabával, hogy ő 
hétfőn jön. És nyilván most értelmetlen lenne döntést hozni anélkül, hogy ne beszélnénk vele. Meg eljön, és azt  
mondja, hogy azok az iratok, amiket keresnek, ott vannak abba a zsákba, és akkor nincs is miről beszélni. Meg  
én  azt  gyanítom egyébként,  hogy ezek  az  iktatókönyvek meg mutató könyvek 2007-ben,  amikor itt  voltak 
ellenőrizni, meg voltak, csak nem voltak bekötve. És emlékszem, hogy egy Székesfehérvári könyvkötőhöz is le  
volt  adva, és az sem volt  kifizetve és ott tartotta magánál.  Mondjuk, lehet,  hogy azok az iktatókönyvek ott  
vannak, mert mi mindent föltúrtunk és iktatókönyvet nem találtunk. 

Prekop László Kosztasz képviselő: De hát ilyen dokumentumokat valaki nem tarthat vissza. 

Márkusz Tamás képviselő: De ha nem fizették ki. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Rendben, de akkor sem.

4) Egyebek

I. OTP szerződések

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ezt akkor hétfőn körbejárjuk, jó? Menjünk tovább akkor. Az egybeken, 
belül két témáról akarok beszélni. Az egyik, hogy ma voltunk az OTP-nél, meghívást kaptunk. A lényeg az, hogy 
biztos tudjátok, hogy nagyon bizonytalan az, hogy az önkormányzatoknak ezek a hitele, ami meg van, az hogyan  
lesz rendezve. Olyan jogszabály van, hogy nem lehet éven túli hitel, éven belülinek kell lennie. Nem tisztázott,  
hogy egyáltalán, hogyan fog ez a 2013-as év ilyen tekintetben rendeződni pénzügyileg. Az OTP elébe ment 
ennek a dolognak, és tettek egy olyan felajánlást nekünk, hogy a három hitelünk, ami van, a folyószámlahitel  
9.000.000 Ft, az a 11.000.000 Ft, ami már csak 8.600.000 Ft, ami ugye elkezdett csökkenni, és ami év végén  
8.060.000 Ft lesz, tehát a kettő együtt az 17.000.000 Ft. És a harmadik a munkabér hitel, amit minden hónapban  
igénybe vehetjük. És azt ajánlották, hogy ezt december 21.-ei állapottal, ameddig a szerződés van, ezt akkor  
összeszámoljuk, kijön 17.000.000 Ft-ra, és akkor ezt lezárja, úgy, hogy adnak nekünk egy új hitelt. Középtávú  
hitelt, ami 5-10 évig lehet számolni, és ezt egy összegű hitelbe kiváltja. Annak a fizetése úgy működik, hogy 
minden  hónapban fizetjük  a  tőketartozást.  Na,  most  nekünk a  három hitelből,  már  csak  kettő  lesz,  mert  a 
munkabérhitelt, azt teljesen ki tudjuk fizetni most már. 3.000.000 Ft volt, utoljára csak 1.000.000 Ft-ot vettünk, 
és  most  ezen  a  normatíván,  amit  most  fogunk  kapni  nem  fogjuk  megújítani.  Tehát  ki  fogjuk  fizetni  a 
munkabérhitelt, ezt a maradék 1.000.000 Ft-ot és most már a mostani béreket a maradék normatívából fogjuk 
kifizetni. Magyarán ezt a munkabérhitelt is visszafizettük. Jelen pillanatban, december 31.-én a 9.000.000 Ft-os 
folyószámlahitelünk, illetve, a 8.600.000 Ft-os éven belüli hitelünk, ami összesen 17.600.000 Ft-tal szemben a 
23.000.000 Ft-tal, amikor mi elkezdtünk dolgozni, és csak az OTP-ről beszélek. Ugye lefaragtuk a 3.000.000 Ft-
os munkabérhitelt és lefaragtunk már 3.000.000 Ft-ot a 11.000.000 Ft-nak a tőketartozásából. Jelen pillanatban 
úgy kötöttünk szerződést, hogy havonta 200.000 Ft-ot fizetünk a tőketartozásra, azon felül, hogy mi fizetjük a  
kamatot is.  Ez azt  jelenti,  hogy ha megkötnénk ezt a szerződést és 10 éves idő intervallumba számolva, az 
170.000 Ft, lenne havonta. És ezt már ők elfogadnánk, tehát mondta az igazgató, hogy ha ezt így fizetjük nekik, 
akkor jó. Ebben a helyzetben lennénk január 1.-én, amibe kerültünk most így év végére, akkor mondtam volna, 
hogy írjunk be 500.000 Ft-ot is, mert annyit is tudnánk fizetni, minél hamarabb törlesszük ki. De január 1.-től 
teljesen meg fog változni itt a finanszírozás. Feladat alapú finanszírozás lesz. Még senki nem tud semmit, amiket 
láttunk előkészített számokat, abból Beloiannisz nagyon rosszul fog kijönni, tehát azt már ki lehet jelenteni. Azt  
is elmondom, hogy miért. Egyrészt, a gépjárműadónak elviszik a 60%-át, a 40%-át hagyják ki. Azt mondják,  
hogy viszik az iskolai feladatokat is. Mondjuk azt mondjuk, hogy rendben van, mert mi még így is sokkal jobban 
jártunk, mert az iskola finanszírozása azóta nagyon rendben van. Tehát nagyon jó számokat hallok, úgyhogy hála  
istennek az rendben van. Viszont például a polgármesteri hivatal fenntartásánál is ilyen célfinanszírozás lesz. És, 
hogy ha mi összefogunk valakivel, akkor ki lesz számolva, hogy együtt hány főt teszünk ki, körülbelül 3000-et.  
Azt számolgattuk, hogy körülbelül 11 köztisztviselőt finanszíroz 3000 főre a rendszer. Mi jelen pillanatban úgy 
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vagyunk kilencen,  hogy onnan is,  meg innen is  egy ember elmegy,  tehát  az  hét  főt  lesz.  Úgyhogy maga a 
finanszírozást  a  polgármesteri  hivatalnak  valószínű,  hogy megoldható lesz  abból  a  pénzből,  sőt  valamennyi  
marad is. Abból kell majd kiegészíteni azt, hogy ezt a hivatalt is megtartsuk. De az nagyjából rendben lesz. De  
mindenhol úgy kalkulálnak, amikor majd a normatívákat ki számolják, hogy van egy elvárt bevétel, amivel ők  
számolnak, és például az iparűzési adóra 1%-al számolnak. Megnézik, hogy mennyi lehetne a bevételed. Tehát ő 
elvárja, hogy legalább az 1%-át add. Annyival kellett kiszámolni, hogy ennyit adnék a feladathoz, és ebből lejön 
az iparűzési  adó, a gépjárműadóból marad 40%. Ezeket így levonja és így fogja finanszírozni. Ami nekünk 
nagyon  hátrányos,  amit  idáig  láttunk  a  Zsolttal,  a  törvényt  nagyon  felületesen  néztük  át,  mert  nem  volt 
munkanapunk se rá, az úgy néz ki, hogy a finanszírozás nem főre megy, hanem területre. És nekünk Beloiannisz  
43 hektár az egész. Amire marad feladat a közvilágítás, a közutak fönntartása. Tehát amit itt hagyott feladatot azt  
mondja, hogy nem létszámra, hanem területre bontja. Csak, hogy érzékeljétek, Besnyő 1800 fős, Beloiannisz 
1200 fős. Besnyőnek 300 hektáros területe van, nekünk meg 43 hektáros. És ebből levonja az elvárt adót. És  
akkor dolgoztunk két  évig,  kifizettünk, ma kiszámoltam 71.000.000 Ft-ot,  és  maradt 40.000.000 Ft,  amiben 
benne van  ütemezett  évek  E-on számlája,  benne van  az  OTP,  ami  10 évre  ütemezve van.  Tehát  ha  ezeket  
levonom, akkor marad 7.000.000 Ft, tehát ennyit kifizettünk két év alatt. És most átadtunk az iskolát, az óvodát.  
Már ebben a hónapban, ami majd jön normatíva, úgy, hogy kifizetjük a munkabérhitelt, meg még kifizetjük a  
mostani  havibért,  még így is  marad  1.000.000 Ft.  A következő  hónapban,  mivel  akkor  már  nem kellene  a 
munkabérhitelt igényelni, akkor már havi 2.000.000 Ft maradt volna meg. És ezzel a havi 2.000.000 Ft-tal, mi 
egy év alatt teljesen fölvirágoztathattunk volna mindent. Most, eljutottunk ide, élvezzük majd novemberben meg 
decemberben ezt a bevételt, és januártól meg teljesen jön egy új rendszer, ami nekünk egyenlőre, úgy néz ki,  
hogy vesztesen fogunk kikerülni. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: A gond még az, hogy az elvárt bevételnél nem számoljuk az adóelkerülőket. Tehát 
a gépjárműadó 40%-át nettóban számoljuk, ahogyan az iparűzési adót is, tehát úgy kell számolni, hogy te beadod 
az egészet. Mondjuk a gépjárműadót még viszonylag könnyű behajtani, mert ott valakinek kivonod az autóját a 
forgalomból, az általában rögtön fizet, azt nem nagyon kockáztatja meg. De az iparűzési adó már nem ilyen  
egyszerű.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Mondjuk, ezzel kapcsolatban azt kell tudnotok, hogy képlékeny az egész. 
Nincsen még költségvetési törvény. Tervezetek vannak, az folyamatosan változik, naponta változik. Magyarán 
mi még nem látjuk, hogy a következő évtől, hogyan fogunk gazdálkodni. És én ezt azért mondtam el, mert jelen 
pillanatban az OTP-vel abba maradtunk, hogy ha ma a testület úgy dönt, hogy ebbe a konstrukcióba menjünk 
bele, így tudjuk kiváltani. A másik variáció, hogy fizessük ki a hiteleket, hát nem tudjuk kifizetni. Tehát egy 
ilyenbe belemegyünk. Annyit mondott az OTP vezetője is, hogy változik minden, képlékeny, nem látjuk, hogy 
jövőre mi lesz.  Most kötünk egy megállapodást  a jelenlegi információkkal.  Nekik nem az a céljuk, hogy el 
lehetetlenítsenek, mert hiába kötjük meg, hogy ha nem tudjuk fizetni, akkor újra tárgyaljuk. Igazából az a lényeg, 
hogy nekik ebben a pillanatban, december végén le fog járni a szerződés, nekik valamit lépni kell, egy megoldást 
kell találni, azokat a hiteleket már nem lehet megújítani. Egy ilyen hitellel ezt meg tudjuk oldani. Ennek az  
engedélyeztetése körülbelül egy hónap a Kormányhivatalnál, azért kezdik el már most intézni. Ezt október végig  
nekünk meg kell kérni, és novemberben már szerződünk, kellene, és ezt meg jóvá kellene hagynia majd egy 
hónapon belül a Kormányhivatalnak. Tehát azt gondolom, hogy jelen pillanatban ez jobb feltétel nekünk, mint 
amit most fizetünk. Legrosszabb esetben is 170.000 Ft-ot fizetnénk havonta. Tudnánk azt, hogy folyamatosan 
fogy a hitelállomány. És amit még mondott, hogy ha előtörlesztesz, az nem kerül költségbe. Tehát, hogy ha  
valahonnan bevételed származik, például az ÖNHIKI, vagy eladunk ingatlant, bele megy, lecsökken annyival és 
akkor  még  jobb  feltételekhez  jutunk.  Tehát  azt  gondolom,  hogy ebbe  most  bele  kellene  vágni,  ugye  más 
lehetőségünk nincsen. Már csak azért  is  mondom ezt,  mert  azért  mi számítunk komolyabb pénzösszegre az 
ÖNHIKI pályázatból. És ha az ÖNHIKIN nyerünk, és megjelenik a számlánkon decemberben, akkor nem az 
lesz,  hogy egyből  levonja,  hanem legalább  ha  meg lesz  az  a  pénz,  akkor  valamilyen  szinten  lesz  egy  kis 
mozgásterünk. Ezt kössük meg szerintem, ez egy tíz éves szerződés, havi 170.000 Ft-jával, még mindig 30-
40.000 Ft-tal kevesebb, mint amit idén fizettünk. Kiszámítható, egyértelműen le lehet írni, hogy ez egy olyan  
megállapodás, ami folyamatosan csökkenti, nem nő tovább. Igaz, hogy ciklusokon keresztül megy, de mi is,  
amikor megkaptuk ezt az adósságot, mi is ezt örököltük. Hát ez egy olyan öröklés lesz, amit a következő testület  
vagy újra tárgyal, vagy fizeti tovább. De még most is azt mondták, hogy januárba-februárba úgy alakulnak a 
helyzetek, hogy valamilyen oknál fogva nem tudjuk ezt így teljesíteni, nem az a céljuk, hogy megtörjenek. Nekik 
az  a  céljuk,  hogy rendezzük ezeket  a  dolgokat  és  további  jó  kapcsolat  legyen.  Azt  látják,  azt  mondta  is  a 
vezetőjük, hogy hihetetlenül jó munkát végeztünk, mert ők minden hónapban látják a szállítói állományt, tehát 
elismerték a munkánkat, és ezért is gondolták azt, hogy megy ez tovább. Nem az a céljuk, hogy minket tönkre  
tegyenek. Most kössünk meg ezt a megállapodást szerintem, itt már csak 17.000.000 Ft-ról lesz szó. Mert jelen  
pillanatban úgy néz ki, hogy 9.000.000 Ft a folyószámlahitel, 8.600.000 Ft van az éven belüli hitelünkön, de 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 24-i soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve
12. oldal a 14 oldalból



abból  még van  három hónap,  tehát  abból  le  fog menni,  október,  november,  december  és  az  le  fog  menni 
8.000.000 Ft-ra, és így lesz 17.060.000 Ft. Mert a munkabér hitel az meg el fog tűnni most októberben. Tehát  
erre a 17.000.000 Ft-ra kell majd nekünk szerződni. 

Dr. Horváth István képviselő: Tehát igazából nincs is más lehetőség? Mert ezt kifizetni nem tudjuk, tehát akkor 
ezt meg kell oldani másképp? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát várhatnánk arra, hogy most a kormány milyen döntéseket hoz. De ők is 
korrektek voltak idáig velünk, nekünk ez egy nem rossz megállapodás, én azt gondolom. 

Boka Erika alpolgármester: Meg így, hogy előtörleszthetünk bármikor. 

Márkusz Tamás képviselő: Én meg mondom őszintén, hogy padlót fogok attól, hogy megint megyünk egy 
másik hitelért, hogy kiváltsuk a többit. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt még nem tudjuk, hogy milyen kamat. Nyilván azért mi meg fogunk 
harcolni megint velük. De egyelőre most arról kell döntenünk, hogy ezen a módón zárjuk ezt le. Tehát, hogy 
ezeket a hiteleket kiváltjuk egy hitellel, 10 éves futamidőre, havi fix törlesztő részletekkel. A kamatok majd  
módosulnak, de hogy mennyi az induló kamat én azt gondolom, hogy nem lehet rosszabb az a kamat, mint amit  
most fizetünk. De a lényeg az, hogy amikor ezt a szerződést megkötjük, akkor úgy is döntést kell megint hozni.  
Most arról döntünk, hogy egy ilyen hitel kérelmet mi benyújtunk, és amikor ezt kidolgozzák, ennek megfelelően,  
hogy a 10 éves lejárattal. Akkor Zsolt erre nem kell külön döntés, vagy kell? 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Hát a kérelem benyújtására kell.

Papalexisz Kosztasz polgármester: A kérelem benyújtására most döntünk. De amikor meg van a szerződés 
tervezet, akkor majd még egyszer kell, arról, hogy elfogadjuk azt a szerződést, azokkal a paraméterekkel? Tehát 
jelen  pillanatban  arról  döntünk,  hogy megkérjük  ezt  a  hitelt,  ők  kidolgozzák  a  feltételeket,  és,  hogy ha  a 
feltételek itt vannak nálunk, akkor arról dönteni, hogy azokkal a feltételekkel megkötjük a szerződést. Jó?  

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Egy ma délutáni információ, csak ezt még te sem tudod, csak közben itt eszembe 
jutott,  ahogy itt  az iparűzési  adóról  beszéltünk,  hogy ma délután jött  a  Magyar Államkincstártól  egy olyan 
jellegű jelzés, hogy amennyiben az adórendeletünkön, bármelyiken akarunk módosítani, azt a döntést úgy kell  
meghozni, hogy idén december 2.-ig ki kell hirdetni. Utána nem lehet. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ezen az összetett kérdések miatt kell majd még elgondolkoznunk. És majd 
mindjárt a következő pont, ami a polgármesteri hivatalokkal kapcsolatos tájékoztatásom is lesz, hogy már az  
OTP  megállapodást  is  érinti  olyan  szempontból,  a  jövő  évi  adópolitikánk,  hogy  azért  ezt  majd  ki  kell 
gazdálkodni ezt a pénzt, amiből kifizetjük. Jelen pillanatban állami normatíva és a támogatás nagyon kevés lesz.  
A jogosítványaink is nagyon kevesek lesznek. Tehát valószínű, hogy hitel meg adósságtörlesztéseket a saját  
bevételeinkből kell majd kifizetni, a fennmaradóból. Tehát nekünk idén még át kell gondolnunk azt, hogy jövőre  
mi lesz az iparűzési adóval. Mert az egy olyan bevétel, ami kellhet. 

Márkusz Tamás képviselő: Igen, ezt akartam mondani, hogy nem csak a gépjárműadó 60%-át veszik el, hanem 
ugye van egy az SZJA visszaosztás, az a helyben lakók SZJA-nak a 8%-a, azt teljesen elveszik. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Na, most miért mondom még, hogy erről beszélnünk kell? November 28.-
án lesz testületi ülésünk, az tervezett, ahol valószínű, hogy ezt a kérdést tárgyalnunk kell. Addig még van 5 hét,  
és sok mindent tisztába kell tenni. Csak mielőtt tovább megyünk, ezt az OTP megállapodást szavazzuk meg, 
mert  akkor  áttérnék  a  másik  témára.  Tehát  aki  egyetért  avval,  hogy  ezt  a  hitelt-kérelmet  megújítsuk,  az 
kézfenntartással szavazzon.

A  Ké pv i se lő - t e s tü l e t  5  i g e n ,  0  n e m  és  0 
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Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
93/2012. (X. 24.) számú

HATÁROZATA
az OTP Bank Nyrt-vel megkötött hitelszerződések megújításáról
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1. Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  az  OTP  Bank  Nyrt-vel 
fennálló hitelszerződéseket megújítja.

2. A testület felkéri a polgármestert, hogy az OTP Bank Nyrt.-vel a hitelek megújításával kapcsolatban 
készítsen elő a képviselő-testület következő ülésére megállapodás tervezetet.

Felelős: Polgármester
Határidő: Következő testületi ülés

II. Tájékoztató a Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Köszönöm.  És  akkor  a  következő  a  közös  polgármesteri  hivatalokkal 
kapcsolatos  tájékoztató.  Egyrészt  két  polgármesterrel  vettem  fel  a  kapcsolatot,  a  Besnyőivel,  illetve  az 
Adonyival. Ugye azt beszéltük, hogy négy lehetséges jelölt van. Adony, Besnyő, Iváncsa és Pusztaszabolcs. És 
abból azt néztük, hogy nekünk célszerű lenne Besnyő, Adony illetve Pusztaszabolcsról kéne, gondolkodunk. 
Annál  is,  inkább mert  Besnyővel  közösen  tudunk,  csak nekik is  érdekük és  itt  tárgyalás  van,  és  ez  alatt  a 
tárgyalás alatt mi tudunk saját feltételeket szabni. Adony és Pusztaszabolcs tekintetében viszont nem igazán. Oda 
csatlakozol, ő köteles fogadni, aztán ő meg mondja, hogy hova teszi az ember, ő a legolcsóbb megoldással fogja  
fönntartani a dolgunkat, lehet, hogy ő még jól is jár, mert több támogatást kap, de ő majd eldönti, hogy mennyi  
lesz.  Adony és Pusztaszabolcs között  azt  mondtuk, hogy majdnem egyenlő feltételekkel vannak,  mert  ott  is  
tervezik a Kormányablakot, hogy Pusztaszabolcson lesz. Tehát az nagyon a levegőbe lóg. De mi már amúgy is az 
Adonyiba gondolkoztunk, ezért én az Adonyival beszéltem. Engem tájékoztatott arról, hogy ha mi oda akarunk  
csatlakozni, akkor ők fogadnak, de én nem láttam a tűzet a szemében. És aztán a beszélgetés közben kiderült, 
hogy ők Iváncsával gondolkoznak egy közös polgármesteri hivatalba. Tehát beszéltem a két polgármesterrel,  
folyamatban vannak az egyeztetések, jelen pillanatban nagyon sok bizonytalan tényező van még, amiért jelen 
pillanatban döntést sem tudunk hozni, semmilyen témában. Erről én folyamatosan tájékoztatlak benneteket még 
itt a napokban. Az egyebeken van-e valakinek más kérdése?

III. Képviselői kérdések

Prekop László Kosztasz képviselő: Az egyik az étkeztetéssel kapcsolatba? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt még meg kell beszélnem az igazgatónővel, hogy nem megfelelőek az 
igények. 

Prekop László Kosztasz képviselő: A másik meg a fa lett volna. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A fával  kapcsolatban holnap megyünk ki  a Pepivel.  Tehát két  fára jött 
bejelentés, és mind a kettőt a Pepivel bejárjuk. Ő szakértő, azután döntünk. Egyebeken belül van-e valakinek  
még kérdése? Akkor a testületi ülést lezártnak tekintem.

Mivel több kérdés, észrevétel nem érkezett az ülést vezető elnök a testületi ülést 08 óra 06 perckor berekesztette.

K. m. f.
 

Papalexisz Kosztasz
polgármester

Kóródi-Juhász Zsolt
Jegyző

Boka Erika
jkv. hitelesítő

Márkusz Tamás
jkv. hitelesítő

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 24-i soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve
14. oldal a 14 oldalból


