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Papalexisz Kosztasz polgármester: Szeretettel köszöntök minden megjelentet. Megállapítom, hogy a testület 5 
fővel határozatképes, szabályosan lett összehívva. Jegyzőkönyv hitelesítőnek jelölném Márkusz Tamás és Bene 
Krisztián képviselőket. Aki egyetért vele, 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  Be ne  Kr i s z t i á n  és 
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 őne k  me gv á las z to t t a .

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Napirendi  pontokra,  a  kiküldött  napirendi  meghívó  szerint  tennék 
javaslatot. Van-e valakinek más javaslata? Ha nincs, akkor a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat 
tenném fel szavazásra. Aki egyetért vele, 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
94/2012. (X. 29.) számú

HATÁROZATA
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület

2012. október 29.-i soron kívüli (rendkívüli) nyílt ülésének napirendi pontjairól

1) ÖNHIKI pályázat benyújtása
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

2) Egyebek

Felelős: Polgármester
Határidő: Nincs

1) ÖNHIKI pályázat benyújtása
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Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Köszönöm.  Első  napirendi  pont  az  ÖNHIKI  pályázat  benyújtása.  Itt 
elkészült az anyag, ami igazából nem nagyon tér el az előzőtől, mert nem sok minden változott. Az első beadott 
pályázatunk elbírálása,  úgy tudjuk,  hogy október  31.-én  lesz,  szerdán  fog eldőlni,  de  viszont  addig be  kell 
nyújtani  a  következőt.  Tavaly is  így csináltuk,  és  tavaly volt  szerencsénk mind a  kettőn nyerni.  És  én  azt  
gondolom, hogy mivel nincsen arról információnk, hogy első körben mennyit  nyerünk, vagy, hogy nyerünk, 
ezért a jelenleg rendelkezésre álló információk szerint, újra benyújtjuk ugyanarra az összegre. Van-e valakinek 
kérdése evvel kapcsolatban? 

Márkusz Tamás képviselő: Mennyi az összeg?

Papalexisz Kosztasz polgármester: 21.365.000 forint.

Bene  Krisztián  képviselő: Nekem  nem  a  benyújtással  kapcsolatban  lenne  kérdésem,  hanem  azzal,  hogy 
amennyiben nyerünk valamennyi összeget ezen az ÖNHIKIN, akkor előreláthatólag van-e valami terv, hogy 
mire használjuk föl?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igazából,  a teóriád akkor lenne érdekes,  hogy ha megnyernénk mind a 
21.000.000 Ft-ot.  Mert  akkor egy-kettőre mindent ki  kellene fizetni,  amit  lehet.  Első sorban a legfontosabb 
dolgok, amit ki kellene fizetnünk, azok még az uszoda költségeiből hátralevő rész, ami nagyságrendileg, olyan  
2.000.000 Ft körül van. Illetve, a Póta Ker. Kft.-nek, aki a levéltárazást csinálta, ott is van 1.2.00.000 Ft. Ezek a  
legsürgősebbek,  és  nyilván,  hogy  ha  többet  tudnánk  nyerni,  akkor  még  vannak  ilyen  elmaradt  szállítói 
tartozásunk, amiket ki kell ütemeznünk. 

Bene Krisztián képviselő: Igen, annak a vonatkozásában kérdezem, hogy minél kevesebbet kéne adni az OTP-
nek. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Persze, az egyebekben erre még kitértünk. Egyrészt, amikor megtudjuk az 
eredményt,  és  meglátjuk,  hogy  milyen  összeg  van,  akkor  úgyis  foglak  benneteket  tájékoztatni,  és  akkor 
megbeszéljük. Hogy ha az összeg 1-2.000.000 Ft, akkor nincsen miről beszélni. De hogy ha 20.000.000 Ft, 
akkor egyértelműen leülünk, de ha 10.000.000 Ft, akkor is van mit átbeszélni. Tehát attól függően dől el, hogy 
mennyit kapunk, hogy ha kapunk, fogunk kérdést elővenni. Most még nem tudjuk, hogy miről beszéljünk. Jó 
lenne, hogy ha egy nagyobb összeget sikerülne nyerni. 

Márkusz  Tamás  képviselő: Itt  az  átbeszélés  kapcsán,  láthatunk  majd  megint  egy  listát,  hogy  mennyivel  
tartozunk? Kiknek, mennyivel? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Van friss szállítói lista. Szólók, holnap reggel az Erzsinek, hogy egy Excel 
táblázatban küldje át. Holnap lesz, az Erzsi és akkor holnap ezt átküldjünk. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Azért van rajta még. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Van, de ahhoz képest, hogy hány oldalas volt, ahhoz képest azért csökkent.

Prekop László Kosztasz képviselő: Igen, mert úgy sokkal átláthatóbb. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Mondjuk, az, ami abban a listában nem szerepel, mondjuk az ilyen adótérítések.  
Meg azért itt azt tudni kell, hogy elég sok cég volt, aki még a régi összeggel számolta az iparűzési adót. Illetve,  
még  a  feltöltést  úgy  csinálta  meg,  a  jogszabály szerint,  hogy az  előző  évnek  az  adatai  alapján.  És  ebből  
keletkezett túlfizetése. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Abszolút tudjuk kezelni ezeket is. Tehát olyan bevételeket várunk, hogy 
ezekkel  se  lesz  probléma.  Arról  nem  beszélve,  hogy  itt  majd  még  évvégéig  újra  felül  kell  vizsgálnunk  a 
következőévi iparűzési rendeletünket is. Tehát ezek olyan témák, amiket még idén egyeztetni kell. És akkor 
tegyük fel, hogy ha például jövőre iparűzési adót kell majd fizetni, akkor fel lehet tenni nekik majd a kérdést,  
hogy most visszautaljuk? Ezt a listát akkor holnap reggel megkapjátok. Egyébként az Erzsinek azt is meg lehet 
mondani, hogy ha nekem elküldi, mert bizonyos időnként mindig frissíti,  akkor küldje el a képviselőknek is 
mindig. És, akkor mindig van friss listátok. Más kérés van-e ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor feltenném 
szavazásra. Aki egyetért avval, hogy benyújtsuk az ÖNHIKI pályázatot, 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 :
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Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
95/2012. (X. 29.) számú

HATÁROZATA
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény 

benyújtásáról

1.  Beloiannisz  Község  Önkormányzata  képviselő-testülete/közgyűlése  a  Magyarország  2012.  évi 
központi  költségvetéséről  szóló  2011.  évi  CLXXXVIII.  törvény  6.  melléklet  2.  pontja  alapján 
(továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati tartalékból származó 
támogatásra,  vagy  az  önhibájukon  kívül  hátrányos  helyzetben  lévő  önkormányzatok  2012.  évi 
támogatására.
2.  Beloiannisz  Község  Önkormányzata  képviselő-testülete/közgyűlése  a  megyei  önkormányzati 
tartalékról,  és  az  önhibájukon  kívül  hátrányos  helyzetben  lévő  önkormányzatok  2012.  évi 
támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I. a) A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő, vagy a feletti.

b)  a  települési  önkormányzat  lakosságszáma  2011.  január  1-jén  1  000  fő  alatti,  és  a  székhelyű 
körjegyzőséghez tartozik.
c) A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő alatti és körjegyzőséghez nem 
tartozik és a 6. számú melléklet 2. pontja szerint felmentéssel rendelkezik.
d) Megyei önkormányzat esetében az a) - c) pontokra vonatkozó feltétel nem releváns.

II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen jogcímen 1 ezer 
forint összegű bevételt tervez.
b) Megyei önkormányzat esetében a helyi adóbevételre vonatkozó feltétel nem releváns.

III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét 21.365 
ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.

IV. a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett.

b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.

c)  Kötelező  könyvvizsgálat  esetén  az  önkormányzat  2011.  évi  zárszámadását  a  könyvvizsgáló 
elfogadta.
d) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elutasító 
záradékkal látta el.
V.  Az  önkormányzat  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  50.  §  (1)  bekezdés  a)  
pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester, Jegyző

2) Egyebek

I. OTP hitelkérelem

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. Az egyebek napirendi ponton belül, az első téma. Múlthéten 
szavaztunk,  az  akkori  információink  alapján,  hogy  az  OTP-hez  nyújtsuk  be,  azt  a  hitelkérelmet,  amivel 
egyesítjük a jelenlegi hiteleinket. És egy hitelt veszünk fel, 10 éves futamidővel és a törlesztő részlete kevesebb  
lett  volna,  mint  amit  most  fizetünk,  körülbelül  170.000  Ft  körül  lett  volna.  Én  ma  beszéltem  az  OTP 
igazgatójával, aki a nagyfogyasztókkal az önkormányzatokért felelős. És akkor ő is azt javasolta, hogy egyelőre  
ne  nyújtsuk  be  ezt  a  hitel  kérelmet.  Ugye  mindannyian  tudjátok,  hogy  a  miniszterelnök  bejelentést  tett  
szombaton, miszerint átvállalják az önkormányzati szektor adósság állományának egy jó részét. És az 5000 fő  
alatti településeknél a teljes adósságállományt, és ugye ezt tudják az OTP-nél is. Várjuk a részleteket, hogy mi 
lesz evvel. Abba maradtunk az igazgató úrral, hogy egyelőre nem kell benyújtani a hitel megújítási kérelmet, 
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december 21.-ig kiderül, hogy milyen formában lesz megoldva, addig is tartjuk a kapcsolatot. Magyarán, most  
arról kell döntenünk, hogy visszavonjuk azt a határozatot, mert jelen pillanatban, nincsen annak értelme, hogy 
ezt benyújtsuk. Van-e valakinek evvel kapcsolatban kérdése? Parancsolj, Tomi. 

Márkusz Tamás képviselő: Én gondolkoztam, hogy mi most ugye egységesítettük a három hitelünket, ugye? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A háromból, kettő fog maradni. Mert arról beszéltünk, hogy a munkabér 
hitelt,  most  ki  fogjuk  fizetni,  a  maradékot,  már  csak  970.000  Ft  van.  És  aztán,  azt  tervezem  én,  hogy  
novemberben  már  nem fogjuk  fel  venni,  már  munkabér  hitel  nélkül  fogunk tudni,  tovább menni,  remélem 
lehetővé  teszi  majd  az  anyagi  helyzetünk.  Ez  lett  volna  a  harmadik  hitel.  Ugye  van  a  9.000.000  Ft-os 
folyószámlahitelünk, van a 8.000.000 Ft-os éven belüli hitel. 17.080.000 Ft-ot számoltunk végéig, tőketartozást. 

Márkusz  Tamás  képviselő: Most  tudom,  hogy  a  kormány  kijelentette,  hogy  az  állam  fizeti  a  tartozás 
állományunkat.  Egybe fogja kezelni  vajon?  Vagy azt  mondja,  hogy kifizetem a 9.000.000 Ft-ot,  de a  többi 
marad? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem. Arról van szó, hogy 5000 fő alatti településeknél, ez 1693 települést 
érint, a teljes adósságállományt kifizeti. 

Bene Krisztián képviselő: De, csak a banki adósságállományt, vagy mást is? 

Márkusz Tamás képviselő: Én  oda  akarok  visszamenni,  hogy nem lenne  jobb,  hogy ha  ezt  összeraknánk 
17.000.000 Ft-ra, és, hogy ha az OTP azt mondja, hogy fönnáll a tartozás, akkor azt egyenlíteni? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem tudod összevonni. Ehhez a 17.000.000 Ft-hoz is az kellett volna, hogy 
egy új hitelt vegyünk fel, de azt a hitel is már a Kormányhivatal engedélyezi. Tehát, mi már nem tudunk önállóan  
lépni. Magyarán azt is engedélyezni kellett volna a Kormányhivatalnak. Tehát nem tudunk önállóan dönteni. De, 
alapjába véve a kijelentés szerint, el fogják törölni.

Prekop László Kosztasz képviselő: És tartalékoljunk saját összeget.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igaz Zsolt? Tehát semmi nem mondja azt, hogy nem lehet. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Mi az aktuálisan felvehető? 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: 4.000.000  Ft  körül  van.  Tehát  munkabérre  vehetsz  csak  föl,  nincsen 
nagyobb állomány. Mert átadtuk a dolgozókat, átment oda, tehát nem tudsz több munkabér hitelt fölvenni.

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Az a baj, hogy a folyószámlahitel, az a folyósított normatívához kapcsolódik. És 
azért nem lehetett egybe vonni a kettőt, mert nekünk nem volt akkora a havi normatívánk, hogy az fedezetet 
biztosítson ahhoz a hitelállományhoz. Ezért lett ketté bontva, mert még a 9.000.000 Ft-ra azt lehet mondani,  
hogy az átlag normatívának a duplája. Úgy adják a folyószámlahitelt. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Egyébként, ha pénzt félre rakjuk, és a fedezete ott van, tehát bármikor ki 
tudjuk fizetni, akkor lehet, hogy jobban járunk, mert az is 1.000.000 Ft. 

Bene Krisztián képviselő: Januártól semmiféleképpen nem vehetjük föl? Mert a munkabér hitel is, éven belüli 
hitelnek számít. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt is meg kellene újítani. De alapjába véve, erre vagyok én is kíváncsi, 
hogy ugye úgy fogalmaznak, hogy az adósság állományt veszik át. Na, most az adósság állomány nem csak  
banki hitelből áll.

Prekop László Kosztasz képviselő: Amit én láttam a Hír Tv-n, hogy pont a bankszövetségnek az elnöke beszélt 
meg illetve, a főtitkára, ő azt mondta, hogy először egy kalap alá akartak mindenkit venni. Ugye az 5000 főnél  
kisebb  településeken  illetve,  a  nagyobbaknál  40%-ról  beszéltek.  Most  már  ott  tartanak,  hogy  csoportokat 
képeznek. Tehát mindenképpen minden adóst, egyénileg fognak úgy mond átnézni. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: 5000 fő alatt, automatikusan egy az egyben, a teljes adósság állományt 
veszik át. Az 5000 fő alatti összeg 97 milliárd.

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző:   Egyébként azt mondja, hogy az összes adósság állománynak, amiről beszél, az a 
8%-a a teljes adósság állománynak. 
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem ez a nagy tétel. Hanem az, amit a maradék városok közt eloszt ez a 
40-60% az 500 milliárd forint. 

Kóródi-Juhász Zsolt  jegyző: És itt  felsorolja,  hogy 23,2 milliárd forint  a  működési,  74,1 milliárd forint  a 
fejlesztési célra megy. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Mivel most jelen pillanatban ennyi információnk van, ezért a tárgytól nem 
eltérve,  a lényeg az, hogy az OTP hitel kérelmet vonjuk vissza. Tehát azt a határozatot vonjuk vissza,  mert  
jelenleg nincsen rá szükség. És meglátjuk, hogy amikor majd több információt fogunk kapni, hogy ez mit érint, 
majd akkor még beszélünk, mert egyelőre csak tapogatózunk. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Egyébként a bankok szemszögéből ők jobban járnak. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A javaslattal kapcsolatban van-e valakinek más kérdése? Ha nincsen, akkor 
felteszem szavazásra, hogy vonjuk vissza az előző határozatunkat a hitel kérelemmel kapcsolatban. Aki egyetért  
evvel, 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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Képviselő-testületének
96/2012. (X. 29.) számú

HATÁROZATA
a képviselő-testület 93/2012. (X.24.) Kt. számú határozatának hatályon kívül helyezéséről

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 93/2012. (X.24.) Kt. határozatát – a kormány települési 
önkormányzatok adósságállományának rendezésére vonatkozó bejelentése alapján – hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

II. Irattár

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Köszönöm.  És  akkor  még  egy  téma  van  az  egyebeken  belül,  a 
levéltárazással kapcsolatban. Ugye múlt héten a testületi ülésen nem hoztunk róla határozatot. Mondtam, hogy 
hétfőn jön be a Pór-ta-ker Kft.-nek a képviselője és egyeztetünk vele és több információhoz jutunk. És, akkor  
most fogunk döntést hozni. Evvel kapcsolatban igazából, amit megtudunk ma, az az, hogy a zsákokban található 
iratok,  azok az 1990-2006-ig tartók,  úgy nyilatkozott  ma az ügyvezető úr.  Ott  vannak,  és  azok már elvileg 
rendszerezve vannak, és már csak el kell helyezni a polcokon. Azt is vállalta, hogy ha meg van a helye, ők  
kijönnek, rendszerezik és ki is rakják őket. Tehát ezt itt meg is csinálják, ha meg van a helye. Itt egyeztetett vele  
a Zsolt, hogy még egyelőre nem tudjuk, hogy hol lesz a helye, ez majd nyilván akkor fog ki derülni, hogy ha 
látjuk,  hogy milyen  módon tudjuk  a  polgármesteri  hivatalunkat  megtartani.  Nagy valószínűséggel,  hogy ha 
tárgyalások  így  haladnak,  akkor  valószínű,  hogy  Besnyővel  sikerül  majd  megállapodnunk.  És  akkor  majd 
kiderül, hogy hol kell tárolni, de az valószínűleg Besnyő lesz. Ezeket az 1990-2006-ig levő iratokat mi ki fogjuk 
fizetni. A felét már kifizettük, ez az az a 2.000.000 Ft-os számla, amiből 1.000.000 Ft-ot már kifizettünk, a  
maradékot tervezzük, hogy most az ÖNHIKI pályázatból kifizessük, és akkor ez el lesz rendezve pénzügyileg. A 
maradék iratokra, ami 2006-tól napjainkig van, ennél azt kell tudni, hogy körülbelül egy éve már úgy mennek az  
iratkezelések, a jelzések az iratokon, ahogyan kell. Tehát ezt már itt csak tényleg el kell helyezni, egy részét meg 
selejtezni. De a lényeg az, hogy most már a rendszer úgy állt fel, hogy úgy működik, ahogyan kell. De ebben a  
részben abba maradtunk a Poór Csabával,  hogy fog egy árajánlatot  adni,  hogy ennek a  2006-2010-ig tartó  
időszaknak a rendbetétele,  amit még meg kell csinálni,  ez mennyibe fog kerülni. És akkor,  ha már látjuk a 
nagyságrendet, akkor döntünk. Én szerintem célszerű ezt tőlük megrendelni, ők a szakemberek, akik ezt meg 
tudják  csinálni.  Csak  először  látnunk  kell  majd  az  összeget.  Az  előző  szerződés  az  úgy  nézett  ki,  hogy  
folyóméter/ezer ft-ba volt meghatározva, de nem lehetett látni, hogy mennyi folyóméter lesz. Egy elég nagy 
szám jött ki nagyságrendileg, ez a 2.000.000 Ft+Áfa. Ezért mondtam azt neki, hogy nekünk most nem lesz elég,  
egy ilyen egységnyi tételár, hanem próbáljon meg egy olyan nagyságrendi tételárat ki mutatni, amiből mi el 
tudjuk dönteni, hogy ki  tudjuk fizetni,  avagy sem? Mert  akkor fogjuk csak megrendelni,  hogy ha ki tudjuk 
fizetni. Most meg fogjuk látni, hogy az ÖNHIKI-be mi lesz, addigra még idén ebből lesz egy árajánlat. És, akkor 
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ezt a részt is teljesen le lehet zárni, és rendbe kell rakni. Van pár dolog, amit a Zsolt, majd meg fog csinálni.  
Illetve, a jegyzőkönyveknek a bekötése van, amit meg fogunk rendelni és meg fogjuk csinálni. Erre a munkára 
mi a határidőnk?

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Hát egy részére október 31.-e, másik részére december 15.-e. De az egyébként a 
Tomi javaslata volt a múltkor, hogy egy kis határidő hosszabbítást kérünk majd. Leírjuk, majd, hogy ez a terv. 
Most nyilván, ugye ezt beszéltük itt délelőtt, hogy teljesen fölösleges itt most kialakítani egy irattárat, amikor 
nagy valószínűség szerint, a közös hivatalban lesz egy irattár. Illetve, nem nagy valószínűség szerint, hanem egy 
központi irattár lehet, tehát nem lehet az, hogy nálunk is van, meg náluk is van. Azt még nem tudjuk, hogy hol  
lesz. Mert én úgy tudom, hogy ha Besnyő mellett döntünk majd, hogy Besnyőnek sincsen rendes irattára, tehát  
ők sem rendelkeznek olyan helységgel. Tehát ha például velük társulunk, akkor ez egy megoldandó feladat, vagy 
kérdés,  hogy hol  legyenek tárolva  az  iratok  központilag.  De addig szerintem fölösleges  erre  pénzt,  időt  és  
energiát fordítani, amikor majd január 1.-vel megváltozik minden. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Magyarán, a lényeg az, hogy a feladatra kitűzött határidőnek a módosítását 
fogjuk kérni, azokra a teendőkre, amiket nem tudunk megoldani. Vannak olyan teendők, mint például a bekötés  
meg pár ilyen dolog. Azokat megcsináljuk, ami viszont logikátlan és pénz kidobás, arra meg kérjünk határidőt. 
Igazából majd erre is kérünk majd egy árajánlatot, hogy tényleg a szakemberek rakják rendbe ezeket az iratokat,  
és a most keletkezendő iratok már úgy vannak kezelve, hogy azokat tényleg csak oda kell helyezni az irattárába.  
Én azt tenném fel szavazásra, hogy akkor nyújtsunk be egy kérelmet, hogy a határidőt meghosszabbítsuk és  
ezekkel az indokokkal, amiket itt az előbb felsoroltunk, a jegyző úr kérjen egy határidő módosítást, ezeknek a 
végrehajtására. Illetve,  azt meg csak tájékoztatásul mondom, hogy a 2006-tól napjainkig tartó iratokra pedig 
fogunk kérni egy árajánlatot, amit majd a testület elé fogok behozni. Van-e más javaslat ezen kívül? Ha nincsen,  
akkor ezt tenném fel szavazásra. Aki evvel egyetért, 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
97/2012. (X. 29.) számú

HATÁROZATA
a Fejér Megyei Levéltár ellenőrzésével kapcsolatban

1. Beloiannisz  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  Fejér  Megyei 
Levéltártól a Központi Irattár kialakítására kérjen határidő hosszabbítást a közös hivatal kialakításáig.

2. A testület felkéri a polgármestert, hogy a beköttendő iratok vonatkozásában szerezzen be árajánlatokat 
és a legjobb ajánlatot tevővel végeztesse el az iratok bekötését.

3. Egyebekben a testület felkéri a jegyzőt, hogy a Fejér Megyei Levéltár intézkedési tervében foglaltakat  
végrehajtani szíveskedjen.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: értelemszerűen

III. Tájékoztatások, képviselői kérdések

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. Más ügyünk nem volt. Annyit információnak elmondok, hogy, 
amit a múltkor bejelentettek lakók, a fákkal kapcsolatban, én a Pepivel kimentem, megnéztük a platánfákat, két  
platánfáról is volt szó. Az egyik a Paparigász utcából jött egy kérelem, hogy azt ki szeretnék vágni. Kimentünk,  
megnéztük és  az  egy teljesen  egészséges  állapotban  levő  fa,  úgyhogy ahhoz nem járulunk hozzá.  A másik 
bejelentés pedig a Márku Tomitól volt, hogy ott van egy platánfa, amin egy elég nagy hasadék van. Oda is 
kimentünk, azt is megnéztük és a Pepi azt mondta, hogy annak semmi baja nincsen. Ezek a fák 1500-1800 évig 
elélnek, tehát ezek nem 50 évre szóló fák. Úgyhogy ezeket megnéztük.

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Ráadásul ezeknek komoly eszméi értékük van. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: November elejétől  most négy új  közmunkás kezd el  dolgozni.  A négy 
utolsó a listán, és befejezzük erre az évre. Most már kezdik felmérni a következő évre őket, talán 14 fő lesz.  
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Tehát jövőre is  meg fogjuk tudni oldani,  ezeket  az év közbeni  munkákat velük. Úgyhogy egyelőre ezek az  
információk vannak. A közös polgármesteri hivatalokkal kapcsolatban egyelőre még nincsen új információ. Itt 
majd ugye novemberben várunk új információkat, hogy tovább tudjuk lépni. 

Bene Krisztián képviselő: És tárgyaltál valakivel? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen, tárgyaltam Besnyővel is, Adonnyal is. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Mi most abban maradtunk a múlt héten, hogy ezek bizalmas információk. 
Mert zárt ülés van, azért kérdezem. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem zárt ülés van. Igazából taktikai szempontok vannak. Tehát taktikai 
szempontok miatt kértem a képviselőket is, hogy a lehető legkevesebb információt vigyük ki. Mert egyrészt  
Besnyővel kapcsolatban is vannak feltételeink. Igazából nekünk úgy lenne jó, hogy ha Besnyővel meg tudnánk 
állapodni,  meg  nekik  is  úgy  lenne  jó.  De  meg  vannak  a  fedélteleink.  Első  sorban,  mint  mondtam,  az 
adóbevételeket nézzük mi is, hogy tudjuk ezeket realizálni a jövőben. Nekik is meg vannak a feltételeik, nekünk  
is meg vannak, és ebből kell majd összehozni a dolgokat. Ha nem működik, akkor Adony még mindig egy olyan  
lehetőség, ahova be tudjuk nyújtani. Én beszéltem az Adonyi polgármesterrel is, de nekünk nem az a jó. Tehát 
nekünk az a jó, hogy ha Besnyővel tudunk állapodni. Mert ezzel a létszámmal, amit itt van, meg ami ott van,  
simán beleférünk a keretbe. Elvileg 11 köztisztviselője lehet ennek a közös polgármesteri hivatalnak, hogy ha  
azok a számok nem változnak, amikkel jelenleg dolgozunk. És az azt jelenti, hogy ebben a pillanatban kilenc  
köztisztviselő van, úgy, hogy egyet ők is és egyet mi is átadunk, úgyhogy még mozgásterünk is marad. Tessék,  
Laci. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Nekem két kérdésem is van, igaz nem ide kapcsolódik. Az egyik kérdés a 
faluban lévő közüzemi hálózatokkal kapcsolatos. Ennek a megadóztatása mennyibe fogja érinteni a falut? Mert,  
ha jól tudom, akkor a falunak a tulajdonában vannak, ugye? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nálunk a víz van.

Prekop László Kosztasz képviselő: Ez volt az egyik. A másik meg az, hogy ugye jön a tél, és hogy mennyire 
tudunk előrelátni,  hogy olyan dolgokat eltudunk-e majd intézni,  hogy rákészüljünk a télre.  Kezdve a sóval,  
homokkal, hókotróval esetleg? Tehát, hogy van-e valami? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az első kérdésedre a válasz, hogy ez még mindig nem egy eldöntött tény,  
hogy mi lesz ezekkel a közüzemi adókkal. De viszont utólagosan, amit az előbb mondtam a Tominak is, hogy  
hihetetlen,  hogy átveszik  ezt  az  adósság  állományt.  Ezzel  együtt  azt  is  kijelentette  a  miniszterelnök,  hogy 
mindenképpen azt akarják elérni, hogy önfenntartóak legyenek az önkormányzatok. Ebben benne van az is, hogy 
majd olyan adókat kell bevezetni, amik egyelőre nincsenek. Az a cél, hogy önfenntartóak legyünk. Egyébként ez  
a vezetői adó, amennyi információm van, én utána olvastam, ez ugye inkább ezeket a szolgáltatói cégeket érinti, 
akik majd valószínűleg továbbítják majd, ezt a lakosság felé. De ez nem közvetlenül a lakosságot érintené, ez az 
adó. Nem tudjuk még, hogy mennyi. Ezért is mondtam most azt, hogy évvégéig, a november 28.-i testületi ülésig 
legkésőbb, ha addig nem lesz rendkívüli ülésen ez téma, nekünk mindenképpen a jövő évi költségvetésünket, 
bevételeinket, az adó rendeleteinket felül kell  vizsgálni, hogy hogyan fogunk tudni neki menni a következő 
évnek. Ehhez várjuk, azokat az információkat, mivel mondtam, hogy a Besnyői egyesítéssel kapcsolatban is az a  
lényeg,  hogy olyan  gazdasági  kérdésekben egyeztetünk,  ami  például  a  bevételeinket  módosíthatja.  És azért  
várjuk ezeket az információkat, hogy ezt lássuk. És ebbe bele tartozik az is, hogy nagy valószínűséggel hozzá  
kell majd nyúlni az iparűzési adó rendeletünkhöz is, jelen pillanatban ezt látom. De látjátok, hogy napról napra  
jönnek olyan információk, amik az egészet megfordíthatják. Tehát én azt gondolom, hogy év végéig nekünk 
majd fel kell készülnünk arra, hogy a következő évben milyen lehetőségeink lesznek. Egyrészt, hogy milyen 
adókat kényszerítenek ránk, másrészt meg, hogy milyen adókat kell nekünk bevezetni. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Mert eddig azt se látjuk, hogy mi az, ami itt marad a falunál ugye bevételi  
forrásként. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát a gépjárműadónak elvileg a 40%-a marad itt.

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: De még nincsen elfogadva a költségvetési törvény. Mennek be hozzá a módosítók. 
Tehát ez is az eredetihez képest egészen más helyzet, ezzel a módosító javaslattal. Amiről beszélt itt a múltkor a  
polgármester úr is, hogy ez a terület nagyság alapfinanszírozás lenne. Az eredeti költségvetési tervezetben nem 
így volt, nem ez szerepelt benne. Ez már egy módosítás, ami mér a költségvetési biztosságon átment. 
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Azért vannak a háttérben önkormányzati vezetők a parlamentbe. Tehát nem 
tudjuk még ebben a pillanatban, hogy mi lesz. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Meg most már azért aggódóm, mert jövőre is kéne egy költségvetés, hogy 
lássunk valamit, mert egyszerűen nem látunk semmit és rá se tudunk készülni. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nekünk azért készülnünk kell. A jelenlegi információnk szerint, amik meg 
lesznek,  azok alapján  fogjuk  megcsinálni  a  koncepciót.  November  végégi  azért  remélem tisztulni  fog  itt  a 
kérdést.  Tehát egy-két héten belül muszáj. A térrel kapcsolatban viszont, igazából ilyen síkosítás mentesítést  
mindig meg szoktuk csinálni, tehát  az elvileg szokott lenni.  Legtöbbször Besnyővel együtt közösen szoktuk 
hozni. De én úgy tudom, hogy van is nekünk még tavalyról, de ezt majd meg fogjuk nézni. Mindig van egy  
vállalkozó, akit hívhatunk, hogy ha olyan hó esik le, amit el kell takarítani. Idáig tavaly is meg tavalyelőtt is  
határeset volt, hogy nem hívtam ki, megpróbáltam spórolni vele, aztán végül le is taposták az autók. Tehát nem 
érte el azt a kritikus mennyiséget a hó, hogy körbe küldjük. Ha kell, akkor lesz. Amit mondtam még neked  
egyszer,  hogy küldött  a  Székesfehérvári  cég egy anyagot,  hogy különböző gépeknek a  beszerezésére tudna  
segíteni, pályázatokon is, tehát egy ilyen forgalmazó. És akkor elmondta nekünk, hogy ha egy multifunkcionális 
traktorra, vagy kis teherautóra lenne szükségünk, ami só szórást, platólocsolást, tehát ezeket meg tudja oldani. És 
azt mondta, hogy megnézi, hogy milyen lehetőségek, milyen pályázatok vannak, és egy ilyen anyagot össze fog 
állítani. Tehát egy ilyen kis autó nem ártana, hogy ha lenne, mert mindig kell. Mondjad Csaba.

Richter Csaba képviselő: Azt akartam kérdezni, hogy ha az adósság állományt átvállalja az állam, mint olyan, 
akkor  az  OTP által  leterhelt  ingatlanok felszabadulnak.  Tehát  ha bármit  is  eladunk,  akkor annak a  vételára 
marad? Tehát nem kell azt az OTP-nek nekünk oda nyújtani, hogy az az övé. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen, mert ugye lekerül róla. Csak azt nem tudom, hogy utána eladhatjuk-e, 
vagy, hogyan adhatjuk el, de szerintem el lehet. Megterhelni még egyszer akkor lehet, hogy ha olyan programot 
viszel a Kormányhivatal elé, olyan hitelt, amivel ők úgy ítélik meg, hogy tudjuk fizetni, akkor adják meg az 
engedélyt. 

Richter Csaba képviselő: És bármely településsel egyesülünk, azt mi döntjük el, vagy a Kormányhivatal? 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Településsel  nem  egyesülünk,  mi  közösen  tartunk  fent  polgármesteri 
hivatalt. Tehát az önkormányzat nem egyesül. Az önkormányzat, a testület, a polgármester megmarad. Csak a 
polgármesteri hivatal lesz összevonva. 

Richter Csaba képviselő: És azt az állam meghatározza, hogy kinek adhatod el, vagy nem adhatod? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ez most is így van, hogy elvileg elővásárlási joga van az államnak. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Így van. Mindenkit megelőző elővásárlási joga van, kivéve, a bentlakó bérlőt, az 
önkormányzati bérlakások esetében. Ez új jogszabály, 2012 év elejével hatályos. Ez a nemzeti vagyonról szóló 
törvény, ami az önkormányzatok vagyonát beintegrálta a nemzeti vagyonba. És azt mondja, hogy ha te abból 
értékesíteni akarsz, különösen indokolt esetben, akkor neki mindenképpen elővásárlási joga van.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ha vásárláson történik, akkor a nyertes áron ő neki fel kell ajánlani. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Neki van 30 napja, hogy él-e vele, avagy sem. 

Bene Krisztián képviselő: Tehát azt kell megvárnunk, hogy most például konszolidálják az önkormányzatokat, 
hogy nem-e azon az elven fogja csinálni, mint a megyéket. Mert a megyéknél is azt csinálta, hogy átvállalta az  
adósságot 1 milliárd forintért, de államosítottak épületet 3 milliárd forintért, most csak mondtam egy számot.  
Mert ott is az volt, hogy átvállalta az adósságot, de az például az iskolákat államosították. És lehet, hogy itt is 
ugyanúgy fogja csinálni, hogy kifizeti az adósságot, de ami még van ingatlan, azt államosítani fogja. Tehát lehet,  
hogy ugyanaz lesz a koncepció. Nem biztos, de valamit biztosan fog kérni cserébe.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó. Van-e valakinek más kérdése? Parancsolj, Krisztián. 

Bene Krisztián képviselő: Én azt  szeretném kérdezni,  hogy miért  maradt el  idén az október 23-ai  nemzeti 
ünnepnek a megemlékezése? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az október 23-ai nemzeti ünnepnek a megemlékezése? Nem maradt el. 
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Bene  Krisztián  képviselő: Mert,  hogy  a  lakossági  meghívóban  ugye  azt  küldtük,  hogy  a  Köztársaság 
kikiáltásának a 23.-ai évfordulójának tartunk megemlékezést.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát ez előfordulhat, hogy a meghívóban így volt, de nem maradt el. 

Bene Krisztián képviselő: De, hogy ha nem maradt el, akkor meg nem értesítettük róla a lakosságot? Mert a  
lakosságnak meg nem az a meghívó ment ki.  Mert ugye egy napra esik a kettő. De az 1989. október 23.-a az 
nem nemzeti ünnep. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: De,  akkor  rosszul  fogalmazol  Krisztián,  mert  nem így kell  feltenni  a 
kérdést. Hanem úgy kell feltenni a kérdést, hogy miért nem lett jól megírva a meghívó? Mert azt mondtad, hogy  
nem lett megemlékezve. 

Bene Krisztián képviselő: Mert azt mondtad, hogy volt megemlékezés, én meg akkor azt kérdeztem, hogy miért 
nem volt megfelelően tájékoztatva a lakosság, ez volt a második kérdésem. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Akkor  valószínűleg  a  meghívó  rosszul  lett  megírva.  De  meg  volt  a 
megemlékezés. És aznap a zászlók is fel voltak húzva, mert az augusztus 20.-ai után ezt is probléma volt, hogy  
nem a  napján  ünnepeltük.  Ugye  akkor  18.-án  ünnepeltük,  és  20.-án  nem voltak  felhúzva  a  zászlók,  ebből 
probléma volt, úgyhogy most a zászlók is fent voltak. 

Bene Krisztián képviselő: És kiírta a meghívót? 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Az  igazgatónő  írta  a  meghívót.  Mondjuk  átküldte  nekem  és  mi 
sokszorosítottuk és kijavítottam benne a nevemet. Mondjad, Laci. 

Prekop László Kosztasz  képviselő: Hát  nekem a  véleményem arról,  amit  a  Krisztián  mond,  hogy ez  egy 
komoly probléma. Adminisztrációs szempontból. De az a nagyobb probléma, hogy magán a megemlékezésen, 
pont azok az emberek nem voltak ott, akiknek a legnagyobb problémájuk van. És nem csak magyar ünnepről 
beszélek,  hanem  bármilyen  ünnepről.  Azon  törik  az  agyukat,  hogy  hogyan  nem  tudnak  eljönni,  ez  az  én  
véleményem.  Én  általában  ott  vagyok,  kivétel  nélkül  minden  ünnepen  most  már  jó  pár  éve.  És  pontosan 
ugyanazokat az embereket látom, akik elmennek az október 23.-ra, a március 15.-re, és elmennek a márciusi  
görög ünnepre, a novemberi görög ünnepre, ezek mindig ugyanazok az emberek Krisztián. Ezek pontosan azok 
az  emberek,  akik  megemlékeznek.  De  jó  pár  embert  meg  az  érdekli,  hogy  hogyan  ne  tudjon  eljönni.  De 
kifogásokat mindig lehet találni. Szóval ez a probléma, itt mentális problémák vannak és nem az, hogy magyar  
vagy görög ünnep van. 

Bene Krisztián képviselő: Ezt  értem. De az  én véleményem ezzel  kapcsolatban az  az,  hogy nekünk,  mint 
önkormányzatnak van egy minimum, amit meg kell tennünk. Most, ha senki nem megy ki a megemlékezésre, 
nekünk akkor is meg kell tartani, egy meghívót ezzel kapcsolatban ki kell küldenünk, hogy milyen ünnep, mikor 
van. Utána persze lehet mondani, hogy erre se jöttek ki, de nekünk akkor is ez a minimum, hogy ezt meg kell  
csinálnunk. És innentől már a lakosságon múlik, hogy milyen aktivitással kíván részt venni. De a minimumot 
nekünk be kell tartani.

18:30-kor megérkezik Boka Erika alpolgármester, a testület 6 fővel folytatja a munkát.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem sok faluban van ám minden alkalommal meghívó, csak, hogy tudjad. 
A legtöbb faluban nincs is meghívó, Krisztián. A minimum pedig, egy nemzeti ünneppel kapcsolatban, az az, 
hogy az emberek tudják. Tehát, hogy ha 8 általános iskolát elvégez, vagy négyet, akkor ott már megtanítják 
nekik, hogy mik a nemzeti ünnepeink. Mi a minimumtól sokkal többet teszünk meg, azzal, hogy minden lakásba 
egyedi, külön meghívót küldünk meg. Én több környező települést tudnék neked mondani, sehol nem küldenek 
meghívót Beloianniszon kívül. Nem küldenek Pusztaszabolcson se, Iváncsán és Adonyba se. Beloianniszon kívül 
sehol nem küldenek meghívót. Beloianniszban küldenek minden lakásba meghívót. Hiba volt, hiba lesz, és ki  
lesz javítva. Volt olyan meghívó, amit úgy küldtünk ki, hogy rossz dátummal. Tehát volt olyan is, azóta, én az  
összeset, átnézem, abból kettő lett volna olyan, hogy rossz dátummal. Ezt én is átnéztem, de én se vettem észre.  
Hát ez két ünnep és csak az egyik volt beleírva. De ettől függetlenül ugyanannyi ember jött ki, vagy nem jött ki,  
mint ahogy szokott. A lényeg az, hogy oda kell figyelni. Ezentúl erre is oda fogunk figyelni. De a minimumot 
azért mi megtesszük, én azt gondolom, ebben a tekintetben. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Nekem viszont van egy észrevételem, ugyan nem én vettem észre, és nem 
is világot megváltó dolog, de úgy gondolom, hogy ebben az országban élünk, és október 23.-a volt. Azt nem 
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tudom figyelmen kívül hagyni, hogy ugye nálunk mindig két himnuszt játszanak, a magyar himnuszt és a görög 
himnuszt. És míg a magyar himnuszt nem énekelték a gyerekek, a görög himnuszt énekelték. Távol álljon tőlem,  
hogy én a görög himnusz ellen beszélek, inkább a magyar mellett beszélek. Tehát én úgy gondolom, hogy ha a  
gyereke valamelyik himnuszt énekelik, akkor én úgy gondolom, hogy mind a kettőt kéne. Vagy egyiket se, vagy 
mind a kettőt.

Boka Erika alpolgármester: A magyar himnuszt nagyon nehéz énekelni. Olyan távolságokat kell énekelni. A 
görög himnusz ezzel szemben könnyebb is, dallamosabb is és nagyon szeretik énekelni. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: De nem kötelező. Maguktól kezdik énekelni a gyerekek. 

Boka Erika alpolgármester: Így van. Tehát ez nem irányításra történik. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Más felvetés vagy javaslat? 

Richter Csaba képviselő: A fákról kérdeznék, visszatérve a legelejére. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor szoktunk kimenni, hogyha bejelentés jön. 

Richter Csaba képviselő: Akkor mondanám, hogy a Zalka közön legalább öt fa van, aminek ki van rohadva a 
belseje. Ugyanaz, amit a múltkor kidobtak az útra, abból még van öt. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Rendben. Ki fogok menni a Pepivel meg nézem azt is. 

Richter Csaba képviselő: Meg kéne szólni a Petőfi utca 48-ba és 50-be, hogy ne a fatövében tüzeljenek. Mind a  
kettő a Bodoki Pisti, csak az nagy baj, hogy ha a fa alatt tüzel, akkor az a faág meghal. Vagy fölgyullad a fa és a 
másikat is meggyújtja, vagy az útra dől. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A nagyon nagy baj, az az, hogy közterületen gyújtanak. 

Richter Csaba képviselő: Igen, tehát ha nem is felszólítást írni, hanem egy kérelmet, hogy oldja meg, bent a  
kertben. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Ez most a mostani újságban benne lesz, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy van  
egy olyan önkormányzati rendeletünk, ami tiltott közösség ellenes magatartásnak minősíti a közterületen való 
tűzgyújtást.  Mivel  a  kerti  hulladékot  a  kerteken  belül  kell  elgyújtani  és  egyébként  50.000  Ft-ig  terjedő  
közigazgatási bírsággal vagy 20.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújtható. Csak ilyenkor rajta kell kapni  
őket. Tehát az nem úgy működik, hogy valaki bejelenti. 

Richter Csaba képviselő: Csak az a baj, hogy megszokta mindenki a húsz év alatt, hogy az árokban tüzeli  a 
faleveleket. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: De azért  azt  tedd hozzá,  hogy pont  azon a szakaszon a fákról  lehulló 
leveleket  szedi  össze.  Tehát  nem a  kertjében  keletkező  leveleket.  Magyarán  ő  a  közterületről  összeszedi  a 
leveleket és azt gyújtja meg. De majd azt fogja mondani, hogy ezentúl csináljátok meg. Jó, de most ennél a 
konkrét esetnél a külső részről beszélünk. Teljes fasorok vannak ott is és hullik le a levelük. Ki kell találni, hogy  
hogyan legyen. 

Richter Csaba képviselő: De amit mind a ketten összeszedtek fákról, ott már kétszer nagyobb lángja van a  
fatövében. Tehát ha azt meggyújtja az a fa ott égni fog. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jól van, megnézzük. Van-e még valakinek valami kérdése? 

Prekop László Kosztasz képviselő: Igen, a székekkel kapcsolatban? 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: A székekkel  kapcsolatban  abban  maradtunk,  hogy  most  még  erre  az 
ünnepre nem hozunk és, hogy a görög ünnepre is majd át lesz hozva az iskolából. De még a vezetővel nem 
beszéltem, azt mondta, meg fog keresni emiatt a rendezvény miatt, és hogy megpróbál majd székeket rendezni. 
Ha ott nem sikerül, akkor vásárolnunk kell vagy bérlésre kell még ajánlatokat kérni. Mert lehet, hogy egyszerűbb 
és olcsóbb bérelni. Meglátjuk. Parancsolj, Tomi. 

Márkusz  Tamás  képviselő: A vállalkozóktól,  akik  az  iparűzési  adó  miatt  jöttek  ide,  nem  lehetne  ebben 
segítséget kérni? Vagy a mezőgazdasági vállalkozóktól?
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Egyébként én kétszer vagy háromszor kértem tőlük segítséget és mindig 
segítettek.

Márkusz Tamás képviselő: Azért mondom, hogy ők is járuljanak hozzá. Valaki már 10 éve az utcán tárolja a 
pótkocsiját. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Mondom, idáig,  ahányszor  kértem tőlük,  mindig megcsinálták.  Még a 
hóval kapcsolatban is beszéltem az egyik vállalkozóval, azt mondta, hogy szívesen megcsinálják, csak nincsen  
toló lapjuk, amivel el tudja tolni a havat. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Lehet, hogy nem lenne rossz, hogy ha mi vennénk egy toló lapot, nem? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó én beszélek velük. Amúgy is szoktam minden tél előtt velük beszélni, 
mert  fel  kell  készülni  mindenre.  De akkor  megkérdezem újra.  Idáig nem kellett,  tehát  amióta én  vagyok a 
polgármester,  azóta egyszer sem kellett.  Jó,  akkor a testületi ülést lezárom. Köszönöm szépen mindenkinek.  
Elvileg a következő tervezett  testületi  ülésünk,  az  november 28.-án,  szerdán lesz,  ha addig nem jön közbe 
rendkívüli.  

Mivel több kérdés, észrevétel nem érkezett az ülést vezető elnök a testületi ülést 18 óra 56 perckor berekesztette.

K. m. f.
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