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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
2011. április 5. napján tartott rendes nyílt ülésének 

JEGYZŐKÖNYVE 

 

Készült: Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének rendkívüli nyílt üléséről 
Az ülés helye: Beloiannisz Polgármesteri Hivatal Tanácsterme 

Az ülés kezdete: 2011. április 5. 18 óra 00 perckor 

Jelen lévők: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Távollévők: 

Papalexisz Kosztasz 

Koller Ákos 

Boka Erika 

dr. Horváth István 
Márkusz Tamás  

Prekop László Kosztasz 

 

Kóródi-Juhász Zsolt 

Czeilinger Tiborné 

Somogyi Ferencné 
 

Takács Katalin 

polgármester 

alpolgármester 

képviselő 

képviselő 
képviselő 

képviselő 

 

jegyző 

jegyzőkönyvvezető 

pénzügyi főea. 
 

képviselő 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester megállapítja, hogy az ülés összehívása 

szabályszerű volt, a képviselőtestület 5 fő képviselő jelenlétével határozatképes. Prekop 
László Kosztasz jelezte, hogy később érkezik az ülésre, Takács Katalin igazoltan van 

távol. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester javasolja jegyzőkönyv-hitelesítőnek Koller Ákos és 

Márkusz Tamás képviselőt. Kéri a képviselőket, hogy aki ezzel egyetért, az 

kézfeltartással szavazzon: 
A Képviselő testü le t 5  igen, 0 nem és 0 

tar tózkodás szavazattal  Koller Ákos és 
Márkusz Tamás képviselőt jegyzőkönyv -

hitelesítőnek megválasztotta.  

 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester ismerteti a napirendi pontokat, kéri a képviselőket, 

hogy aki a napirend elfogadásával egyetért, az kézfeltartással szavazzon: 
A Képviselő testü le t 5  igen, 0  nem és 0  

tar tózkodás szavazattal  az alábbi 
határozatot hozta:  

 
Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 

16/2011. (IV.05.) számú 

HATÁROZATA 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestület 
2011. április 05-i rendkívüli nyílt ülésének napirendi pontjairól 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011. április 05-i rendkívüli 

nyílt ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint állapítja meg: 
1) Az Önkormányzat hitelfelvétele 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 
2) Egyebek 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 
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1) Az önkormányzat hitelfelvétele 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester a napirendi pont megnyitása után elmondja, hogy 

az Önkormányzatnak jelenleg 20 millió forint hitele van, ami 9 millió forint 

folyószámlahitelből és 11 millió forint éven belüli hitelből áll, illetve ezen felül 
rendelkezik havi munkabér hitellel is. A 9 millió forintos folyószámlahitel ki van 

egyenlítve. A 11 milliós hitelt kell most még elrendeznünk, amit sajnos az OTP a 

munkabér hitelhez kapcsol. Eddig döntés nem született a hitelfelvételünkről, mivel 

további fedezeteket kérnek. Az Önkormányzatnak már csak három ingatlanja van, amit 

fel tudna ajánlani, ezeket az OTP kérte is fedezetképpen, mivel az OTP észrevette, hogy 

vannak még eladható ingatlanjaink, ezek az ingatlanok a helyrajzi számok szerint: a 90-
es helyrajzi számú, mely a Petőfi utca 20. szám alatt található, a 252-es helyrajzi 

számú, mely a Murgána utca 21. alatt található, illetve a 449-es helyrajzi számú, amely 

a Szarafisz utca 27. szám alatt van. A kérdés az, hogy a képviselőtestület hogyan dönt, 

felajánljuk-e mindhárom ingatlant fedezetképpen, illetve nem? Döntsük el, mert 

amennyiben igen, akkor az Önkormányzatnak nem marad semmilyen tartalék 

mozgástere, mivel ezek, ha értékesítésre kerülnek, vételáruk csak és kizárólag az OTP 
hiteltörlesztésre fordítható, ami nem baj, mert csökken a hitelünk, de nem marad 

semmilyen tartalékunk, mozgásterünk teljesen beszűkül. Mi van akkor, ha azt mondja 

a testület, hogy nem visszük bele ezeket az ingatlanokat, de akkor munkabérhitelünk 

sem lesz, mert az OTP összeköti ezeket a hiteleket. Ezért kell ezt jól átgondolni. 

Akceptáljuk a kérésüket, mondjuk a háromból egyet vagy kettőt veszünk bele, döntse el 
a testület, és majd meglátjuk, az OTP mit reagál. Az ügyintézőjük, a Juhászné, akivel 

beszéltem nincsen döntési helyzetben ő erre nem tudott mit mondani. 

 

Márkusz Tamás képviselő erre kérdezi, hogy hányszorosára kell ezt a hitelt nekünk 

bebiztosítani? Egyébként ezek pontosan milyen ingatlanok, amik eredetileg fedezetül 

lettek adva? 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester válaszolja, hogy ezekben szerepel az orvosi rendelő 

mögötti lakás, ami régen orvosi szolgálati lakás volt, ehhez tartozó garázs, aminek 

külön helyrajzi száma van, az iparterület melletti telek, amelyet a Sopisz Sztavrosz 

szeretne megvásárolni. Illetve az utolsó a templommal szembeni erdőrész. 
 

Márkusz Tamás képviselő elmondja, hogy a templommal szembeni erdős terület 

többet is érhet, mivel erdő van rajta. 

 

Koller Ákos alpolgármester elmondja, ha ezeket az OTP elviszi, akkor hogyan fog 

stabilizálódni a gazdasági helyzetünk, ez az OTP-ét nem érdekli?  
 

Dr. Horváth István képviselő kérdezi, hogy egyáltalán forgalomképesek ezek az 

ingatlanok? Nem lehet, hogy korlátozottan forgalomképesek? Ennek utána kellene 

járni. 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester válaszolja, hogy az biztos, hogy amit beadunk 

ingatlanokat, azoknak az eladása esetén a vételárból származó bevétel az OTP 

hitelállományát csökkenti, az másra nem használható. Első lépésként azt kellene 

eldönteni a testületnek, hogy mennyi ingatlant adunk fedezetképpen. 

 

Dr. Horváth István képviselő elmondja, hogy nekem az a véleményem, hogy 
semmiképpen sem az egészet. 

 

Boka Erika képviselő elmondja, hogy igen maradjon tartalék. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy Szarafisz utcai lakás értékesebb, 
mivel az dupla szobás és nagyobb, mint a többi, a Petőfi utcai lakással az a probléma, 

hogy a tulajdoni lapján szerepel egy széljegyzet, ami kb. fél évvel ezelőtti keltezésű, 

amely akkor keletkezett, amikor a benne lakó bérlő meg akarta vásárolni az ingatlant és 
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az Önkormányzattal szerződést kötött. Az OTP kérte, hogy ez a széljegyzet törlésre 
kerüljön, illetve azt is tudni kell, hogy ezekben a lakásokban bérlők laknak, de a 

szerződésük díjhátralék miatt április 30-al felmondásra kerültek. 

 

Dr. Horváth István képviselő elmondja, hogy a Murgana utcai lakás bérlője azt 

mondta neki, hogy ő meg fogja oldani a vásárlást. 
 

Koller Ákos alpolgármester kérdezi, hogy mekkora fedezetnek kell erre a hitelre 

lennie? 

 

Boka Erika képviselő elmondja, hogy én foglalkozom ilyen ingatlan ügyletekkel, és 

most nagyon megszigorították a szabályokat, úgy tudom, hogy a hitelt 75%-ig be kell 
biztosítani. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy már beszéltem a jegyző úrral, hogy 

nézzünk utána a pénzintézet váltás lehetőségének, attól függetlenül, hogy ennek a 

hitelfelvételnek mi lesz a vége. 

 
Koller Ákos alpolgármester kérdezi, hogy van-e arra lehetőség, hogy egy másik bank 

átvállalja az adósságot? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy fel fogjuk venni a kapcsolatot más 

pénzintézetekkel. 
 

Dr. Horváth István képviselő kérdezi, hogy mi a fedezete a munkabér hitelnek? Ezek 

az ingatlanok? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy a MÁK-tól érkező havi normatíva a 

fedezete a munkabérhitelnek, de az OTP egyben kezeli a hitelállományt. 
 

Márkusz Tamás képviselő javasolja, hogy a három önkormányzati lakásból, amit 

pluszban kérnek, csak egyet tegyünk bele fedezetként. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester javasolja, hogy a Szarafisz és a Petőfi utcai 
lakásokat húzzuk ki, és a Murgána utcai lakást hagyjuk benne a javaslatban, mert 

szükségünk van mozgástérre. Majd reagálnak. 

 

18 óra 26 perckor megérkezik Prekop László Kosztasz képviselő és a 

képviselőtestület 6 fővel folytatja munkáját. 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester kéri, hogy aki egyetért Márkusz Tamás képviselő és 

az ő azon javaslatával, miszerint az önkormányzat hitelfelvételéről szóló határozati 

javaslatból a fedezetként szereplő ingatlanok közül a 90-es és a 449-es helyrajzi számú 

ingatlanok törlésre kerüljenek, ezzel fedezetként az Önkormányzat a 225/A/2, a 

225/B/1, a 474/2, a 477/15 és a 252-es helyrajzi számú ingatlanokat ajánlja fel, az 
kézfeltartással szavazzon.  

A Képviselő testü le t 6  igen, 0  nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  az alábbi 
határozatot hozta:  

 
 

Beloiannisz Község Önkormányzat 
Képviselőtestületének 

17/2011. (IV.05.) számú 

HATÁROZATA 

 

az Önkormányzat hitelfelvételéről 

 
1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a 2011. 

évben az OTP kereskedelmi Bank Nyrt-nél 11,0 millió forint éven belüli lejáratú 
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hitelt vesz fel, egyben a meglévő 11,0 millió forint éven belüli lejáratú hitelt 
kiegyenlíti. 

2. A képviselőtestület kijelenti, hogy a hitelfelvétel megfelel az ÖTV. 88. §-ban 

foglaltaknak. 

3. A képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2011. évi költségvetése 

összeállításakor a felvett éven belüli hitelt, továbbá azok járulékait az 
önkormányzat minden más fejlesztési kiadását megelőzően betervezi és 

jóváhagyja, legkésőbb lejáratkor visszafizeti azzal, hogy az éven belüli hitelt a 4. 

pontban meghatározott ezen hitel mögé állított ingatlanok értékesítése során 

befolyt vételárból betörleszti. 

4. A képviselőtestület a 11,0 millió forint éven belüli hitel fedezetéül a következő 

helyrajzi számú forgalomképes önkormányzati tulajdonú ingatlanokat ajánlja 
fel: 225/A/2; 225/B/1; 474/2; 477/15; 252; 

5. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert – a jegyző ellenjegyzésével – a 

fentiek szerinti kötelezettségvállalásra. 
Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 

Határidő: azonnal 

 
 

 

2) Egyebek 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester a napirendi pont megnyitása után tájékoztatja a 

képviselőtestületet, hogy: 

- idén a görög húsvét egy időre esik a magyar húsvéttal. Az idei ünnep során 

megtartandó rendezvények költségeit közös finanszírozással, a helyi Görög 

Kisebbségi Önkormányzattal és a helyi Ortodox Egyházzal valósítja meg az 

Önkormányzat. Van egy vállalkozó, aki összesen háromszázezer forintért 

elvállalja a rendezvény lebonyolítását, oly módon, hogy biztosít sátrakat, 

székeket, asztalokat, illetve egyéb szükséges kellékeket ez 110.000 Ft-ba kerül, 

valamint a szombati misére hagyományos Mayiritsa levest, 60-70 fő részére, 

ennek költsége 30.000 Ft. Vasárnap kb. 200 fő részére az étkezést biztosítja 10 

kecske megsütésével, ehhez biztosít köretet, kenyeret, ennek ára 100.000 Ft, 

valamint a vasárnapi rendezvényre fest 300 tojást 10.000 Ft-ért, a gyerekeknek 

arcfestést szervez 10.000 Ft-ért, illetve hoz egy ugráló várat 40.000 Ft-ért 

- a görög húsvét menetrendje a következő, szombaton este kezdődik a liturgia, 

éjfélkor lesz a feltámadás, utána a Mayiritsa levest osztanak 

- másnap 11 órakor a focipályán, lesz zene, tánc, arcfestés, 18 órakor a 

templomban folytatódik a rendezvény az Agapi-val, majd ezt követően 

tojásosztás lesz, szóval a rendezvény két napos esemény lesz. 

A rendezvényről a Kistérségi Kapocsban már megjelent a húsvéti program, Erikának 

köszönhetően. 
 

Prekop László Kosztasz képviselő megkérdezi, hogy tudunk-e abban lépni, hogy a 

lakossági szemét elszállításánál, amik az utcán vannak a házak előtt leszervezni egy 

konténert, mert akinek kevesebb szemet van, annak irreálisan sokat kell fizetni az 

elszállításért és, ha az önkormányzat besegítene, talán könnyebben menne. 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy a jegyző úrnak át lett adva a lista, 

amely tartalmazza azoknak a lakosoknak a nevét, ahol az ingatlanok előtt és mögött 

szemétkupac van, ebben a jegyző úr lépni fog, kiküldjük a felszólító leveleket és 

természetesen megpróbáljuk szervezetten elszállítani a szemetet, először jelentkeznek a 

hivatalban és a végén meglátjuk, hogy mennyi érdeklődő van, és attól függően 
szervezzük az elszállítást. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy a Nyugdíjas klub a héten kipakol a 

közösségi ház emeletéről, ahol korábban volt a helyiségük és átköltöznek az ÖNO 
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helyiségbe, ahol van vizesblokk és társalkodó helyiség, amely jobban megfelel az 
igényeiknek. A helyükre az Ifjúsági klub költözik, melynek az átadása folyamatban van, 

erről jegyzőkönyv fog készülni, magáról az átadás átvételről, meg lesznek jelölve a 

felelősök arra, hogy a jegyzőkönyvben rögzített állapotot megőrizzék. A Fülöp Henrik 

lesz a felelőse a zenekar számára biztosítandó vetítőteremmel kapcsolatban. 

 
Boka Erika képviselő elmondja, hogy a Beloianniszi Önkormányzat honlapjára 

megoldás lehet, hogy kapcsolatban vagyok az Infó Mezőfölddel, akik vállalják, hogy az 

önkormányzatot érintő híreket ingyen felrakják a honlapjukra, és a húsvéti ünnepet is 

felrakja erre a honlapra, ha nincs ellene kifogása a testületnek. A honlapjuknak nagy a 

látogatottsága, ami jól jöhet, illetve vállalják, hogy megcsinálják Beloiannisz honlapját 

20.000 Ft-ért, de ebben a karbantartás nincs benne, de nem bonyolult dolog, azt 
megmutatják és egy kicsit hozzáértő is tudná frissíteni. A honlapnak megcsinálnák a 

stílusát, amivel elégedettek lennénk. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy a hírt mindenképpen fel kellene 

tenni a honlapra és erről eszembe jutott, hogy úgy néz ki, hogy a Kevenet ügy 

megoldódik, ami két hónapja húzódott a DRV és a Kevenet között, az új jegyző úrnak 
sikerült 2 nap alatt a DRV-vel megállapodnia, hogy járuljanak hozzá az antennák 

felszereléséhez. Ez két nap alatt megtörténik, és utána mindenhova be lehet vezetni az 

internetet, amivel meg is takarítunk pénzt. Az elérhetőséget is megbontjuk lesz külön 

email címe a jegyzőnek, a polgármesternek, és akinek még kell. A Kevenet ad tárhelyet 

is, és ha lesz tárhelyünk, akkor megpróbálom az Országos Görög Önkormányzatnál 
elérni, hogy a holnapfejlesztésre szálljanak be. 

 

Dr. Horváth István képviselő kérdezi, hogy az Országos Görög Önkormányzat 

finanszírozza ezt? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester válaszolja, hogy majd ezt megfelelően előkészítjük 
és akkor biztosan támogatni fognak, hiszen ez nekik és érdekük. 

 

Boka Erika képviselő elmondja, hogy a honlapot folyamatosan karban kell tartani, 

frissíteni kell, új anyagokat kell felrakni. 

 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyző elmondja, hogy átmenetileg a honlap szerkesztését, friss 

anyagok feltöltését tudom vállalni, ha nem bonyolult a honlap szerkesztése, attól függ 

milyen programozási nyelvvel működik. Egyébként is fontos lenne, hogy bizonyos 

közigazgatási eljárások keretében közzé tegyünk fontos információkat a honlapunkon, 

illetve például a közbeszerzési tervünket is közzé tehetjük itt, illetve azokat a 

rendeleteket, statisztikákat, amiket egyébként is nyilvánosságra kellene hozni. A 
húsvéti ünnep megrendezésével kapcsolatban felvesszük a kapcsolatot a rendőrséggel, 

hogy biztosítsanak rendőri jelenlétet. Az orvosi ügyelet miatt szeretném megkérdezni 

Horváth doktor urat, hogy itt lesz-e a rendezvényen, mert, ha igen, úgy az is biztosított 

lenne. 

 
Dr. Horváth István képviselő elmondja, hogy itt leszek végig és az ügyeletet a 

rendezvényen ellátom. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy húsvétra meghívtam a három 

legfontosabb fuvarozó vállalkozót, akik a településen működnek. 

 
Dr. Horváth István képviselő kérdezi, hogy a Görög nagykövetet és az országgyűlési 

képviselőnket az L. Simon Lászlót nem hívjuk meg? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy szerintem ez egy családias jellegű 

ünnep, ezt inkább a szűk közösségben kellene ünnepelni. 
 

Márkusz Tamás képviselő megjegyzi, hogy egyébként sem nagyon tudnának eljönni, 

mert a két ünnep egybeesik, a magyar és a görög húsvét. 



2011. évi 7. számú jegyzőkönyv 
Képviselőtestület 2011. április 05-i rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve 

 
 

 

8 

Papalexisz Kosztasz polgármester megjegyzi, hogy ezért is kell a kettőt együtt szűk 
körben megtartani. 

 

Dr. Horváth István képviselő elmondja, hogy elég sok pályázat elmegy mellettünk, 

ebben kellene szerintem valamit lépnünk. 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy fix díjért készítenek pályázatot, de 

ez elég összetett dolog, van olyan cég, ami ezzel foglalkozik. 

 

Dr. Horváth István képviselő javasolja, hogy egy olyan csoportot kellene megbízni, aki 

ilyen projektekkel foglalkozik. 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy úgy tudja, hogy van olyan cég 

amelyik teljes körűen bonyolítja ezeket a dolgokat, én szakmailag sajnos nem értek 

hozzá, ehhez kell egy jó tervező csoport. 

 

Boka Erika képviselő elmondja, hogy nem maradtunk le semmiről, mert milliós 

nagyságrendű a tervezés, olyan horribilis összegeket kell fizetni, és nem biztos, hogy 
meg tudjuk valósítani. A legnagyobb beruházás az iskola korszerűsítése, fejlesztése 

megtörtént. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy valóban felújították az épületet, de 

a fűtéskorszerűsítés elmaradt és a számítógép parkot is fel kellene újítani. 
 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző elmondja, hogy a fűtéskorszerűsítésre az Új Széchenyi terv 

Zöld programjában lehet pályázni, mert abban szerepelnek a közintézmények 

hőszigetelésére és fűtéskorszerűsítésére vonatkozó adatok is. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a tavaly elnyert 
kilencszázezer forintos támogatást el fogjuk bukni, mert a hiánypótlási eljárás során 

feltárásra került, hogy a bizonylatok nem voltak megfelelően elkészítve, de holnap jön a 

Tatár Szilvi és akkor ezt átbeszéljük. Van egy Leader pályázat, amiről egyeztetünk, 

hátha van benne fantázia, és nem kivitelezhetetlen. Az iskolával kapcsolatban az 

Országos Görög Önkormányzattal is az a helyzet, hogy a testületen belül is huzakodás 
van, így nem tudjuk mi lesz belőle. 

 

Koller Ákos alpolgármester kérdezi, hogy mi van a szemétteleppel? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy a rekultiválásnak el kell indulnia, 

de nem az fogja csinálni, aki megnyerte a pályázatot, hanem annak alvállalkozói, de 
pillanatnyilag nagy a csend ebben az ügyben. 

 

Dr. Horváth István képviselő elmondja, hogy a társadalmi munka jól sikerült, 

rengeteg szemetet sikerült összeszedni. A szemétszállító cég elvitte a zsákokat? 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy igen elvitték az összes zsákot, 

délelőtt 9-től délután 13-ig tartott a társadalmi munka, ezen belül fél 11-től fél 12-ig 

több, mint 50 fő dolgozott, volt olyan, aki a saját telkén, és több mint 120 zsák szemét 

lett összeszedve, bár így is sok maradt. 

 

Dr. Horváth István képviselő elmondja, hogy még nyugdíjasok is jöttek, szerintem 
lehetne rendszeresíteni az ilyen társadalmi munkákat. 

 

Boka Erika képviselő elmondja, hogy ünnepek előtt nem lenne rossz, ha tartanánk 

ilyen társadalmi napokat. 

 
Márkusz Tamás képviselő elmondja, hogy a lakóknak is meg kell mozdulniuk, 

mindenki tegyen rendet a háza táján, és a szolgalmi utakon. Jegyző úr, nem lehet 

valamivel szankcionálni, ha valakinek a telkén törmelék van, vagy szemét? 
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Kóródi-Juhász Zsolt jegyző elmondja, hogy erre akkor van lehetőség, ha mondjuk 
parlagfű nő a telken, ilyenkor az önkormányzat szankcionálhat. 

 

Dr. Horváth István képviselő elmondja, hogy illetve, ha közegészségügyi ok áll fent. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő elmondja, hogy külön dolog az építési törmelék és a 
kertekben a dzsumbuj és a parlagfű. 

 

Koller Ákos alpolgármester elmondja, hogy első körben az önkormányzatnak kellene 

eleget tennie a parlagfű irtásának. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester mivel több javaslat, illetve hozzászólás nem 
érkezett, az ülést 19 óra 03 perckor berekeszti. 

 

k.m.f. 
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Polgármester 

 

 

 

 
Kóródi-Juhász Zsolt 

Jegyző 

 

 

Koller Ákos 
jkv. hitelesítő 

 

 

 
 

 

 

 

Márkusz Tamás 
jkv. hitelesítő 

 


