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Papalexisz Kosztasz polgármester 

Boka Erika alpolgármester 

Bene Krisztián képviselő 

dr. Horváth István képviselő 

Márkusz Tamás képviselő   
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Richter Csaba képviselő 

 

Biró Brigitta jegyzői referens 

 

 

 Galanisz László Vaszilisz alpolgármester 

dr. Bugyi Katalin jegyző 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Tisztelettel köszöntök minden megjelentet, köszöntöm a Képviselő-  

testületet. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk 7 fővel, az ülés szabályszerűen lett összehívva. 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek jelölném Márkusz Tamás és Prekop László Kosztasz képviselőket. Aki egyet 

ért vele kézfenntartással jelezze. 

 

A Képviselő- testület  7  igen, 0  nem és 0  

tartózkodás szavazat tal  Márkusz Tamás 

képviselőt   és  Prekop László Kosztasz képviselőt 

jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta.  

 

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Napirendnek a kiküldött meghívóban lévő pontokat tenném fel. 

Amennyiben nincs más javaslat: a polgármesteri beszámoló és az egyebeken belül a lakossági kérdések, 

hozzászólások. Van-e más javaslat? Ha nincs, ezt tenném fel szavazásra, aki ezzel egyetért kézfenntartással 

szavazzon: 
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A Képviselő- testület  7   igen, 0  nem és 0  

tartózkodás szavazattal  az alábbi 

határozatot  hozta:  

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

195/2013. (XII. 18.) számú 
HATÁROZATA 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület 

2013. december  18.-i közmeghallgatásának  napirendi pontjairól 

 

Napirendi pontok: 

 

1) Tájékoztató a Képviselő-testület és a Polgármester 2013. évi munkájáról 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

 

2) Egyebek 

 

1) Tájékoztató a Képviselő-testület és a Polgármester 2013. évi munkájáról 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Első napirendi pontoknak megfelelően a polgármesteri beszámolót 

kezdeném meg. Először két-három mondatban a gazdálkodásunkkal kapcsolatban. A 2013-as év 

önkormányzatokat ért átalakítása miatt teljesen más feltételek mellett kell működtetni a rendszerünket. Ez 

év január 1-től ún. feladat alapú finanszírozás zajlik. Ez több változást jelentett. Vannak olyan feladatok, 

amelyeket az állam átvett saját hatáskörbe ilyenek pl. az oktatás. És vannak olyan források, amelyeket el is 

vett. Minket összetett módon érintett ez. Majd részletesen beszélek, ha oda érek. A lényeg az, hogy mivel a 

feladatok is elkerültek ehhez forrást is elvontak. Csakhogy nagyságrendileg érzékeltessem a tavalyi 137 

millió forintos költségvetésünk nagyságrendje idén 66 millióra változott. Ekkora mozgástere van a 

testületnek. Menet közben egy módosítással 73,425 millióra növekedett, de lehet látni azt, hogy fele akkora 

forrásból, fele akkora mozgástérrel rendelkezve kell a feladatainkat ellátni. A bevételeink ettől függetlenül 

jobban alakultak, mint a 2012-es évben. A gépjármű adó tekintetében azt lehet mondani, hogy 17.2 

millióról 17.3 millióra nőtt tehát majdnem ugyan olyan bevételt sikerült generálni, mint a tavalyi évben. Az 

iparűzési adó 155 ezerről 55 ezerre csökkent. Ez folyamatosan csökken, mint tudják a lakók, 2010 év vége 

óta a beloianniszi község iparűzési adó rendelete úgy módosult, hogy 0,001 ezrelékben határoztuk meg a 

százalékát, amivel különböző vállalkozásokat sikerült ide csábítanunk és járulékos adóbevétellel sikerült 

növelni a költségvetésünket. Változás a 2013-as év tekintetében hogy ennek a gépjárműadónak a beszedett 

pénznek a 60%-át el kell utalnunk a Magyar Államnak. Nálunk a 40%-a marad ennek a 17.3 milliónak csak 

6.9 millió forint része marad az önkormányzatnál a többit a feladatok mellett az állam magához vonta. Még 

egy nagyobb tétel van a költségvetésünkben a talajterhelési díj. Ez is nagyon sok embert érintett 

kellemetlenül. 1.6 millió volt a 2012. évi bevétel 4.975 lett a 2013-as évi bevétel. Ez szintén egy törvény 

módosításnak köszönhető. Február elsejétől 120 forintról 1200 forintra emelték fel kötelező jelleggel a 

talajterhelési díjat köbméterenként és ehhez jön még egy másfeles szorzó a település tekintetében. Ez a 

szorzó minden településen változó attól függően, hogy milyen természetvédelmi besorolásba esik a 

település. Tehát azt lehet mondani, hogy a 180 Ft-os díj köbméterenként 1800 forintra ugrott. Ami azt 

jelenti, hogy akik idáig nem voltak rákötve azok is rá lettek kényszerítve. Nagyon sok embert ez nehezen 
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érintett, hiszen a  többség azért nem kötött rá idáig mert eddig sem volt rá forrása. Ennek kompenzálására 

az önkormányzat hozott egy rendeletet ahol a különösen nehéz körülményekben élő embereknek 

méltányosságból lehetett segíteni. Ennyit tudott az önkormányzat megtenni, ezt meg is tette. Itt a 

bevételeknél említenék még 2-3 tételt, amit pályázatok során sikerült abszolválni, megemlítek két olyan 

pályázatot, amit a beloianniszi ÁMK nyert el már az új fenntartó működtetése alatt. Itt ragadnám meg az 

alkalmat, hogy köszöntsem a menet közben megjelent elnök urat Koranisz Laokratisz urat és Sianos Tamás 

urat, az elnökhelyettes urat a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának vezetésétől. 

Köszöntelek benneteket! Ezek a pályázatok már az ő regnálásuk alatt lettek elnyerve. Egy TÁMOP 

Innovatív iskolák fejlesztése elnevezésű 34.434 milliós, ezt teljesen önállóan az ÁMK nyerte el, illetve egy 

közös kooperációban elnyert pályázat szintén TÁMOP-os egy kulturális intézmények részvétele a tanórán 

kívüli nevelési feladatok ellátásában Színes Beloiannisz elnevezéssel, ez 29.79 milliós pályázat. Azt 

gondolom, hogy ezekkel a pályázati összegekkel nagyon versenyképessé tudtuk tenni az iskolánkat, olyan 

rendezvények, olyan események zajlanak, amiket nagyon vissza kell menni a múltba, hogy ilyen 

jellegűeket találjunk. Az önkormányzat sikeresen pályázott az Egészségre nevelés szemléletformáló 

életmód programokra, és 10 millió forintot Egészséges Beloiannisz néven ez szintén egy zajló pályázat, 

ami ez év szeptemberében kezdődött és jövő év szeptemberéig tart. Rendkívül jó tanfolyamok, programok 

sora, amit igyekszünk az újságban is, a honlapon is propagálni. Oda kell figyelni ezekre, élni kell a 

lehetőségekkel. Szintét pályáztunk forráshiányos önkormányzatoknak volt kiírva egy pályázat, ahol 2.005,- 

ezer Ft-ot sikerült nyernünk. Ezt meghatározott feladatokra lehet elkölteni nekünk. Majd el fogom 

mondani, hogy mire költjük, a következő tételnél mikor odajutok a kiadási oldalra, erre vissza fogok térni. 

Sikeresen pályázott a beloianniszi sportkör szintén az önkormányzattal közösen kooperálva egy 5 millió Ft-

os MVH LEADER pályázaton, ami most fog elindulni. Itt a sporttelepnek a teljes bekerítése kerítéssel, 

vadonatúj fűnyírótraktor és különböző eszközökre sikerült ezt megnyerni. Azt gondolom, hogy nagyon jó 

helyre fog kerülni. 327.660 Ft-ot sikerült pályázni szociális célú tűzifára, ami 23 erdei köbméter fát jelent. 

Erre külön rendeletet kellett alkotni erre szintén ki fogok térni, ha odajutok. Illetve sikertelen pályázataink 

is voltak, nagyon sajnáljuk, kettőt is beadtunk térfigyelő kamera rendszerre egyet a BM-hez egyet szintén 

ide az MVH-hoz, sajnos egyik pályázatunk sem nyert. Pedig a település 9 pontjára szerettünk volna 

kamerákat elhelyezni. Az összes bevezető utat illetve a centrumban és a temetőben is lett volna egy kamera. 

A temetői rongálásoknak a megszűnésére. Ebben most nem sikerült nyerni, de folyamatosan figyeljük a 

következő pályázatokat. Mindenképpen szeretnénk a jövőben előrelépni e tekintetben. A bevételeinket 

növelte két tétel vagyoni elemek értékesítése. Egy Szarafisz utcai lakást értékesítettünk 3.9 millió forintért 

illetve egy kis vékony ingatlant a 185-ös helyrajzi számú ingatlant. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az egyik 

lakás a Gavrilidisz utcában szélesebb telekkel rendelkezett, ami azért volt, mert valamikor egy szolgalmi 

útnak volt megjelölve. Két telek között helyezkedett el. Azt az ingatlant, magánkézben lévő ingatlant, 

megvásárolta egy lakó. Mikor kiderült ez az anomália akkor felmerült, hogy azt is megvásárolná. Ez egy 

165 ezer forint értékű kis ingatlan. Ennek a vétele lezajlott. Ezt a két ingatlant sikerült értékesíteni. Ezeknek 

a bevétele már a fejlesztéseinknek a forrását egészíti ki. A kiadásokról, hitel állományról, számla 

egyenlegről szeretnék beszélni. 2012-ben 18.962 millió forint E-ON tartozás állományunk volt. Ezt úgy 

kell elképzelni, hogy tárgyalás során azt sikerült elérni, hogy különböző részletekben 2015 tavaszáig 

kelljen ezt kifizetni. Jelen pillanatban ez a durván 19 millió forint csak 6.671 millió forint. De ezeknek a 

fizetési határideje csak 2015-ben fognak jelentkezni. Az összes 2014-ben fizetendő részletet már előre 

kifizettük. Ezeket 2015-ben kell kifizetni. Van 5.337 millió vitatott szállítói tartozásunk, amiknek a 

keletkezése olyan körülmények között született, hogy semmilyen dokumentáció nem áll rendelkezésre, 

amelyek ezt megerősítenék. Ezt vitatjuk. Nem is nagyon jelentkezik érte senki. Ettől függetlenül ezeknek a 

kiadásoknak a fedezete a bankszámlánkon van, bármikor úgy alakulna a sor, hogy bebizonyosodna, hogy 

ezeket ki kell fizetni, akkor kifizetjük. Ezt a pénzt elkülönítetten kezeljük. 2008-as viharkárok enyhítésére 

kapott a település 2 millió forint visszatérítendő kölcsönt, amit 2013 év végéig kell vissza törleszteni. Ezt is 

meg fogjuk nézni, hogy milyen lehetőségeink vannak, hogy ezt ne kelljen visszafizetni. Amennyiben vissza 

kell fizetni ennek a fedezete is a számlánkon van. Amit idén már kifizettünk: a Portaker Kft-nek tartoztunk 

1.313 millióval, ők az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának az irattározását végezték el. Ez is egy 
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hosszan elhúzódó tartozást volt, de ezt is kifizettük. Illetve az iváncsai uszoda perrel kapcsolatban volt 

1.641.690  Ft-os tartozásunk ezt szintén kifizettünk, illetve az azóta összes ránk eső költséget Beloiannisz 

teljesítette. Mindenki tudja, hogy az iváncsai uszoda jelenleg zárva van, vannak olyan települések, akik 

kifizették a rájuk eső részt, vannak akik nem. Beloiannisz azok közé tartozik, aki utolsó fillérig mindent 

kifizetett. Tehát az hogy zárva van az iváncsai uszoda az Beloianniszt nem érinti. Erre a témára később 

visszatérek részletesebben is. Idén fizettük ki szintén a volt polgármester végkielégítését, amit 2010-ben 

nem tudtunk teljesíteni, mert nem volt rá fedezet. 1.275.450  Ft-ot, 1.700.600 Ft jubileumi jutalmat nem 

fizettük ki, mert azt vitattuk. Mai napig arra a reakcióra nem érkezett válasz, hogy mi ezt nem fogjuk 

kifizetni, mert szerintünk ez nem jár. 63 nap szabadság megváltására követelt még 1.237.720  Ft-ot, ebből 

kifizettünk 267.845 Ft-ot, a többit vitatjuk. Valószínű, hogy nem is fogjuk kifizetni, mert a nyilvántartásunk 

szerint nem jár több. Ami viszont jár, azt kifizettük. A 4.286.045  Ft-os követelésből plusz a kamataiból 

kifizettünk végkielégítésre 1.275.450 Ft-ot, útiköltség általányra 72.275 Ft-ot, szabadság megváltásra 

267.845 Ft-ot. Jelenleg a számlaegyenlegünkön különböző számláknak az egyenlegén összeadva az 

önkormányzatnak a számláin 10.756.308 millió Ft van. Ez a 2013. December 18.-i állapot. Az 

önkormányzat által 2013-ban támogatott szervezetek: az SZMK részére, tehát a szülői munkaközösség 

részére 20.000 Ft-ot tudtunk adni, a Beloianniszi Görög Nemzetiségi Önkormányzat részére 150.000 Ft 

vissza nem térítendő támogatást nyújtottunk, az AEK Beloiannisz Sportkörnek több részletben összesen 

913.500 Ft-ot tudtunk adni, az idősek klubja 100.000 Ft-ot kapott, a Triandafilla egyesület két részletben 

160.000 Ft-ot. Tudtunk a pusztaszabolcsi mentőállomás fenntartására, eszközpark javítására 30.000ft-ot 

fizetni. Az ercsi mozgáskorlátozottak egyesületének, ahova jelenleg a beloianniszi mozgáskorlátozottak is 

tartoznak, tagságként 30.000 Ft-ot, a dunaújvárosi Szt. Pantaleon kórháznak egy CT készülék vásárlására 

szintén tudtunk adni 30.000 Ft-ot. És visszatérítendő támogatás, amit már az óta visszakaptunk, ahhoz hogy 

a pályázat működjön, az ÁMK részére egyszer 1 millió forintot, egyszer 1.2 millió forintot tudtunk adni. 

Ezeket ők már azóta a megállapodás értelmében visszafizették. Támogatásra 2013-ban 1.433.500  Ft-ot 

tudtunk kifizetni. Ezek voltak a gazdasági mutatók. 

Pár szót a személyi állományról, a hivatal működéséről. 2013-ban már fölálltak a járási hivatalok, ügysegéd 

rendszer alakult ki. Azokat a feladatokat elsősorban szociális jellegű feladatokat, amiket az állam ezekhez a 

járási hivatalokhoz rendel, Január 1-től már a járási hivatalokban lehet intézni. De lehetőség van 

Beloianniszban péntekenként az itt dolgozó ügysegéden keresztül elindítani ezeket az ügyeket, amelyek 

olyan akut, gyors ügyintézést igényelnek, azoknál pedig a dunaújvárosi központba kell bemenni. Azt 

gondolom, hogy a körülményekhez képest jól sikerült ehhez alkalmazkodni, mind a lakók mind a hivatal 

zökkenőmentesen tudott átállni. Szintén nagy változás volt, hogy január 1-től közös hivatalokat kellett 

alakítani a 2000 fő alatti településeken. Mint tudják mi Besnyővel alakítottunk közös hivatalt, ez azt jelenti, 

hogy besnyői székhellyel beloianniszi kirendeltségként működünk tovább. Besnyőn 5 fő teljes munkaidős 

dolgozó van egy fő részmunkaidős, Beloianniszban három fő teljes munkaidős, egy fő részmunkaidős 

dolgozó van a hivatal állományába. Ez véleményünk szerint elég kevés, erre van finanszírozás. Amit az 

állam feladat finanszírozásra ad, abból a hivatalokat tudjuk működtetni. A harmadik negyedéves zárásnál 

lehetett látni, hogy egy pici tartalék is képződött, de nagyon feszített itt a költségvetés. Ránk férne még egy 

dolgozó legalább, de jelen pillanatban így kell megoldanunk ezekkel a forrásokkal. Az önkormányzat 

alkalmazásában három fő dolgozó van, mindannyian részmunkaidőben végzik a feladataikat. Egy 

karbantartó, egy családgondozó és van egy szociális gondozó, takarító személy ők négy órában látják el a 

feladataikat. A kistérségi társulás, ami szintén itt szervezetként felmerül már nyáron, ősszel, decemberben, 

több időpontban folyamatosan kimondta a megszűnését megszabva különböző határidőket, amit mindig 

újra felül kellett vizsgálni, mert egyrészt megszűntek a feladatai. Tehát ami két főbb feladata volt az egyik 

az orvosi ügyeletnek a szervezése, ami már átalakításra került. Majd erről beszélni fogok, hogy hogy van 

megoldva. Egy másik nagy egység a szociális intézmény, amibe Beloiannisz amúgy sem vett részt és ennek 

az intézménynek a szétválása a másik hét települést érinti, ennek a technikai lebonyolítása mindig 

húzódott-húzódott mindig újabb és újabb határidőket kellett megszabni és mivel az uszoda üzemeltetése is 

kikerült a társulás kezéből, ezért teljesen okafogyottá vált. Ezért jelen pillanatban a kistérségi társulás 
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megszűnő félben van. Elvileg december 31-vel gyakorlatilag már megint jeleztek felém olyan 

kritériumokat, ami miatt megint el kell csúsztatni. Lényeg hogy gyakorlatilag már nem nagyon funkcionál, 

technikai kérdések vannak már csak a lezárásával kapcsolatban. 

Személyi változások a közös önkormányzati hivatalnál: 2013. január 1-től egy embert át kellett adni a járási 

hivatalnak. Ő Czeilinger Tiborné volt, aki ezeket a szociális ügyeket idáig is csinálta. Január 1-től a járási 

hivatal alkalmazásában van és ő az az ügysegéd, aki Beloianniszban is dolgozik péntekenként. Tehát nem 

kellett új emberhez szoknia az itt élőknek. 2013. februárban áthelyezéssel megszűnt Kóródi-Juhász Zsolt 

aljegyző jogviszonya, aki Enying város jegyzője lett. Pályázatot hirdettünk ki az állásra, amit helyi dolgozó 

Biró Brigitta nyert el. Aki jegyzői referensként teszi a dolgát, végzi a tevékenységét. Az ő helyére adóügyi 

előadónak Molnárné Juhász Mariannt vettük fel. Ő az adóügyi ügyintéző, de a járáshivatal átszervezése 

miatt szociális ügyeket is ellát, és egyéb napi feladatokat is kap. 2013 januárjában Császár Józsefné 

távozott az állományból. Ő a lakóhelyéhez közelebbi állást talált, ő a pénzügyes volt. Helyére Kerti 

Gáborné érkezett. Aki februártól dolgozott júniusig, de aztán a próbaidő alatt azonnali hatállyal felmondott. 

Nagyon sajnáltuk, hogy elment, helyére jött Vörösné Kuti Andrea, aki azóta is ellátja a pénzügyes 

feladatokat. 2013. februártól egy fő négyórás alkalmazott került foglalkoztatásba, ügysegédi munkakörben. 

Feladatai iktatás, postázás és a helyi küldeményeknek az elszállítása. Ő Kosztopulu Olga. Az önkormányzat 

és a képviselő testület munkája több rendeletben is nyomot hagyott maga után. 20 ülésnapon 29 testületi 

ülésünk volt 2013-ban ebből , 20 nyílt 7 zárt ülés, 1 közmeghallgatás és 1 együttes ülés Besnyővel. 10 

rendelet került megalkotásra: 

– Beloiannisz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013.(II.26.) önkormányzati 

rendelete a 2013. évi költségvetéséről, 

– Beloiannisz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013.(IV.30.) önkormányzati 

rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás), 

– Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 

szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009.(VI.5.) önkormányzati 

rendelet módosításáról, 

–  Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (V. 27.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról, 

–  Beloiannisz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyon feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásának szabályairól, 

–  Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a 

szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009.(VI.5.) önkormányzati 

rendelet módosításáról, 

– Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a 

"Beloianniszért" díj adományozásáról, 

– Beloiannisz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(VIII.01.) önkormányzati 

rendelete a közterületek használatáról szóló 5/2008 (IV.30) önkormányzati rendelet módosításáról, 

–  Beloiannisz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(XI.28.) önkormányzati 

rendelete a 2013. évben nyújtott karácsonyi támogatásról, 
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–  Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (XI.28.) Önkormányzati 

rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól, 

Ezek voltak a rendeletek, amiket alkotott az önkormányzat 2013-ban. 

Írásbeli törvényességi felhívást három esetben kaptunk a Kormányhivataltól: a jegyzőkönyvek késedelmes 

elkészítése és felterjesztése miatt, a szociális rendelet, valamint a vagyonrendelet módosítása miatt, a 

törvényességi felhívásoknak eleget tettünk, minden problémát orvosoltunk. 

Szociális ügyekről ejtenék pár szót. A szociális bizottság Dr. Horváth István elnökletével dolgozik, Bene 

Krisztán és Richter Csaba alkotják a bizottságot még. Az Önkormányzat által nyújtott, valamint a Jegyzői 

hatáskörbe tartozó szociális támogatások alakulása (januártól – decemberig). Ezt csak nagy vonalakban 

fogom megemlíteni, mert elég hosszú anyag. Ha valakit részletesebben érdekel valami arra kitérhetek. 

Ápolási díjban összesen 7 fő részesült 2013. 09.30. napjáig, felülvizsgálat után kiderült, hogy 5 fő jogosult, 

havonta 20.520- Ft-ban részesülnek. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben augusztus hónapban 28 

család részesült, mely 45 gyereket, november hónapban 26 család részesült, mely 43 gyereket érintett. 

Gyermekenként: 5.800.- Ft értékű Erzsébet utalványban kerültek kifizetésre. Lakásfenntartási 

támogatásban 23 család részesül. Közgyógyellátási igazolvány 1 fő részére, méltányossági alapon került 

megállapításra. Átmeneti segélyben 6 fő részesült, összesen 66.000 Ft került kifizetésre. Temetési 

segélyben: 3 fő részesült 15.000.- Ft/ fő összegben. Szociális célú tűzifa támogatásban: 2 fő részesült 5 

mázsa / fő mennyiségben szintén a helyi rendeletünk alapján. Aktív korúak ellátásában, azon belül: 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 13 fő részesül, rendszeres szociális segélyben: 2 fő részesül. 

Nyári diákmunka keretében: 5 fő júliusban, 5 fő augusztusban, téli közfoglalkoztatás keretében: 2 fő 

novemberben 6 fő decemberben.  A Kormány által támogatott közfoglalkoztatásban, (a bérköltségek 95 % -

os támogatása mellett), tehát az önkormányzatnak 5 %-ot kell pótolni, ez évben 12 főt tudtunk 

foglalkoztatni, április hónapjától – december hó végéig, plusz 2 főt a téli időszakra (100 %-os 

támogatottságú), őket a munkaügyi központ közvetítette ki, és 2014. április 30-ig dolgoznak nálunk. Egyéb 

feladatokról, eseményekről adnék egy rövid tájékoztatót és ezzel zárnám a beszámolót. Az orvosi ügyelet 

ellátását, amit a kistérség szervezett, ezt 2013-tól az adonyi egészségügyi központ látja el. Változás 

annyiban van, hogy más szervezet fogja össze. Ugyanúgy ugyanoda kell menni orvosi ügyeletre, 

ugyanazok az orvosok jönnek, ugyanott van a központjuk és ugyanúgy fizetni kell érte, ahogy fizettünk. 

Beloiannisznak orvosi ügyelet ellátásra nincs egy forint tartozása sem. Védőnői, iskola egészségügy, 

fogorvosi ellátást Besnyővel közösen látjuk el. A finanszírozást, a mi részünket is Besnyő veszi igénybe, 

oda fizetik és a főállásban lévő védőnőt ők tartják állományban, viszont a mi területünkön is el kell látnia a 

feladatát. Ez is egész jól működik. Bizonyos időszakban Beloianniszban, bizonyos időszakban Besnyőn 

dolgozik meghatározott arányszámok alapján. Említettem már a szociális célú tűzifát. Kétféle támogatás 

van, és akit érint, igényt szeretne benyújtani, az a polgármesteri hivatalban kap tájékoztatást. Van egy, a 

szociális rendeletünk alapján, ezt kérelmezni kell. Ez maximum 5 mázsa háztartásonként. Ez saját 

rendeletünk alapján, saját forrásból van, tehát amennyiben az önkormányzat rendelkezik pénzzel, akkor ezt 

tudjuk adni, amennyiben úgy dönt a bizottság. Amire pályáztunk a 10/2013-as rendelet alapján itt kaptunk 

327.600 forint erejéig 23 erdei köbméter fát. Itt 5 köbmétert lehet háztartásonként, ezt is kérelmezni kell, 

jövedelem, rászorultság alapján ítéli meg a szociális bizottság. Aki úgy érzi nehéz körülmények között él, 

és más támogatást is kap, valószínűleg erre is jogosult, jöjjön be a hivatalba és vegye igénybe. Az 

uszodával kapcsolatban szeretnék részletesebb tájékoztatást adni. Elég szövevényes ügy volt perrel, 

bírósággal, a végén fizetni kellett, fizettünk, elindult az uszodai oktatás, elkezdtek járni a beloianniszi 

gyerekek. A szégyenpadról felálltunk. Az üzemeltetés a legnagyobb gond, most jelen pillanatban a feladat 

alapú finanszírozás mellett az önkormányzatoknak nincs erre forrás, nem is lehet. Nem is költhet erre. Ami 

nagy változás, hogy 2013-ban átkerültek az iskolák a Klebelsberg fenntartó intézményhez illetve a mi 

iskolánk az Országos Görög Önkormányzat fenntartása alá. Ezeknek az intézményeknek az alapító 

okiratában szerepel a kötelező úszásoktatás, ezt nem lehet kikerülni. Ami problémát okoz, hogy azok a 

gyerekek használják az uszodát, akik nem az önkormányzat fenntartásába eső intézményekben vannak, 
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innentől kezdve az önkormányzat semmilyen jogi oldalról nem tud közelíteni. Elkezdődtek a tárgyalások, 

hogy a Klebelsberg Intézet és az Országos Görög Önkormányzat a költségekhez hozzájáruljon. Az 

Országos Önkormányzat ”szelete” maximum 5 % lehet, a 95% a Klebelsberg Intézeté, mert létszám 

arányosan megy. Az a probléma, hogy a vagyon elem oda került Iváncsára, tehát Iváncsa kapta meg 

vagyonilag az uszodát a Magyar Államtól. A fenntartás költségeiről pedig semmilyen pontos információja 

senkinek nincs. Az üzemeltető nem kapja a pénzt üzemeltetésre. Most megy a huzavona, hogy az állam 

milyen formában tudja ennek a fenntartását finanszírozni. Nagyon nehéz itt eredményeket elérni sokat 

dolgoznak az illetékesek rajta, de amíg nem fog senki fizetni ez az uszoda valószínűleg nem fogja kinyitni 

a kapuit. Egy biztos hogy Beloianniszon nem múlik. 

Beruházások, útfelújítások. Idén erre is futotta, két kisebb beruházást tudtunk megvalósítani. A 

buszmegálló és környéke rendbe tétele ami bruttó 3.977. 516  forint volt, és az út kátyúzások ami a teljes 

településen bruttó 3.733.800  forint volt. Ezzel olyan állapotba lehetett a buszmegállót hozni, hogy nincs 

szégyenkezni való, az utakat pedig sikerült járhatóvá tenni. Az látható, hogy tavasszal újra lesz amihez 

hozzá kell nyúlni, de nagyságrendekkel elenyészőbb. Addig, amíg nem lesz erre forrás hogy leaszfaltozzuk 

addig sikerült tenni ezeket az utakat. 2013-ban települési díszpolgári címet adományozott az önkormányzat, 

itt van körünkben Koranisz Laokratisz úr. Augusztusban ezeket a részleteket elmondtuk, aki esetleg nem 

hallotta két-három mondatba foglalnám össze. A beloianniszi ÁMK-nak a működőképességének 

fenntartásáért elvégzett munkáját honorálta a testület a díszpolgári címmel. Ugyanis az utolsó órában vették 

át az iskolát. 56 gyerek volt, nem volt gáz, a villany is kikapcsolás előtt volt. El volt lehetetlenülve az 

intézmény. Jelen pillanatban 105 gyerek van, anyagilag a működtetése könnyebb helyzetben van. Ezekről 

nem tudok beszámolni, mert 2012 második felétől az Országos Görög Önkormányzat a fenntartója az 

intézménynek. Azt lehet látni, hogy sokkal jobb körülmények közt dolgoznak és az elnyert pályázatok is 

bizonyítják, hogy jó munka folyik. Alapítottunk egy új díjat a Beloianniszért Díjat. 2013.-ban Boka 

Jánosné, Aranka néni kapta. Ennél a díjnál azt próbáltuk meg honorálni, ha valaki olyan munkát végzett itt 

hosszú ideig a faluba, aminek elismerésére más lehetőség nem volt. Ezzel a díjjal próbálunk egy jelképes 

erkölcsi elismerést nyújtani. Egy évben egy valaki kaphatja meg. A testületi ülésen, amikor döntöttünk 

abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy sok, nagyon jó jelölt volt. Van nagyon sok ember, aki ezt a 

díjat kiérdemelheti és remélem a jövőben többen ki is fogják érdemelni. A közalapítvánnyal kapcsolatban 

szintén elég nehéz időszakon vagyunk túl. Nagyon nehezen tudtunk átvergődni a bürokrácián, de most már 

ennek a végén vagyunk. Fel tudott állni az új kuratórium: elnök: Szekula Szilvia, tagok: Kocsis Istvánné, 

Kiatipiszné Nikolau Efdokia. Felügyelő Bizottság: Egerváriné Mutafisz Athéne Hriszula, Lamos Gyuláné, 

Tabi Rita. Most a napokban sikerült lezárni, bejegyeztetni mindent, innentől kezdve el tudják kezdeni az 

érdemi munkát. Az egyik rendezvényt az SZMK-val közösen csinálták, bízom benne, hogy jó munkát 

fognak tudni végezni. Karácsonyi támogatást tudtunk adni idén is. Tavaly csak a 70 év felettieknek, úgy 

határozott a testület, hogy minden 70 év feletti lakónak 1500 forintos vásárlási utalványt adunk. Idén egy 

kicsit tudtuk bővíteni a kört, míg tavaly 120-130 embert tudtunk támogatni idén a 70 év felettiek mellet a 3 

év alattiak is kaptak támogatást. Illetve azok is, akik bármilyen szociális ellátásban részesültek a 2013-as 

évben szintén kaptak ilyen támogatást. Nagyságrendileg 238 támogatást tudtunk idén kifizetni. Ezekről azt 

kell tudni, hogy alkoholra és dohányra nem lehet fordítani és három helyi üzletben lehetett levásárolni, 

akikkel az önkormányzat megállapodást kötött. Ezáltal egy kis forgalmat is generált a helyi vállalkozóknak. 

Többen jelezték a köszönetüket, jó helyre került a támogatás. 2013 év végén került sor egy olyan 

munkafázisra a településen, amit már nagyon régen el kellett volna végezni és sok kellemetlenséggel is járt. 

Azt gondolom, a nagy részén már túl vagyunk.  A vízhálózaton a szakaszolók beépítése és a hálózat mosása 

zajlott. Azt kell tudni, hogy ezeknek a szakaszolóknak a beépítésével az esetleges csőtöréseknél a 

kikapcsolt utcák számát lehet jóval csökkenteni. Nem kell az egész falut kikapcsolni, hanem maximum 2-3 

utca kikapcsolásával bármelyik részt le tudják szakaszolni. Ez nagy előrelépés. A rendszer átmosása egy 

régi probléma volt. Ezt sikerült megcsinálni, némelyik helyen nagyon koszos víz jött ki. Reméljük ezzel a 

minőséget sikerült javítani. Hozzáteszem ezek a vízszolgáltató feladatai, nem az önkormányzat végezte, 

hanem az önkormányzat járta ki, koordinálta és próbált minden segítséget, tájékoztatást megadni a 
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lakóknak. Kétszer volt 2013-ban szúnyogirtás. Mind a kétszer 205.677 forintba került összesen 411.354 

forintba került. Mindenki emlékszik rá milyen szúnyog invázió volt itt a nyáron. Az első után látszott, hogy 

2-3 hét után kell egy következő és a második ütem elvégzése után élhetővé vált a falu. Régóta nem tudtunk 

erre pénzt fordítani, szerencsére tavaly, tavalyelőtt nem is nagyon volt szúnyog. Idén megleptek minket, de 

már volt rá forrás. Az agárdi popstranddal volt együttműködési megállapodásunk, ami azt jelenti, hogy az 

önkormányzat hozzájárult a rendezvények megszervezéséhez anyagilag, kötöttünk egy szerződést, 

amelynek során a beloianniszi lakcímkártyával rendelkezők fél áron látogathatták a koncerteket. Azt 

gondolom sokan igénybe vették, jó volt sok beloianniszi el tudott menni. Nem mindegy, hogy több ezer 

forintnál 50%-os áron lehet igénybe venni. Ez egy jól sikerült együttműködés volt, és ha jövőre a testület 

úgy dönt, mindenképpen fogjuk szorgalmazni a folytatását. A falutükör különszámát szeretném még 

megemlíteni. Mindannyian megkapták november végén azzal kapcsolatban nagyon sok információt lehetett 

olvasni. Mi, amit lehetett megtettünk. Információt kell adnom azzal kapcsolatban miért most, hogy miért 

így. Általában akik ezeket a kérdéseket, akik feltették azok a tartalmi részeket kerülték, nem tudom miért. 

Most jutott el oda az önkormányzat, hogy ne felelőtlenül vagdalkozzon, hanem pénzügyi cégekkel 

átvilágíttassa a teljes gazdálkodását. Ezeket az átvilágításokat elvégezve most derültek ki ezek az 

események és megtettük azokat a lépéseket, ami kötelessége az önkormányzatnak. Ha ezeket nem tesszük 

meg, cinkossá válunk. Nem volt mérlegelési lehetőség, ezeket megtettük, zajlanak az ügyek, meglátjuk mi 

lesz ennek a végkifejlete. Hivatalosan még senki nem magyarázta, nem cáfolta meg ezeket. Ha valaki meg 

akarja magyarázni, cáfolni, akkor biztos megkeres minket. Utoljára azt szeretném megemlíteni, biztos 

sokan látták a meghívóba hogy pénteken 20-án az ÁMK szervezésében, az önkormányzat támogatásával 

falukarácsony lesz a művelődési házban. Tehát 20-án 16 órától, aki teheti és szeretne részt venni, közösen 

ünnepelni, azokat mindannyian szeretettel várjuk. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm a figyelmet. 

Van-e a képviselők közül hozzászólás, kérdés? Nincs, akkor a polgármesteri beszámolót feltenném 

szavazásra. Aki elfogadja, kézfenntartással jelezze. 

A Képviselő- testület  7   igen, 0  nem és 0  

tartózkodás szavazattal  az alábbi 

határozatot hozta:  

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

196/2013. (XI.27.) számú 
HATÁROZATA 

a polgármester 2013. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2013. évi beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: nincs 

 

2) Egyebek 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Megnyitnám a második napirendi pontot ahol kérdéseket lehet feltenni 

a képviselők felé, felém. Válaszolni fogunk rá. Egyvalamit szeretnék kérni, tiszteljük meg a felszólalót 

azzal, hogy hallgassuk meg, nem szeretném, ha közbevágás, hangoskodás miatt kellene ezt beszüntetni. Az, 

aki felszólal, mutatkozzon be, mondja meg hol lakik, mert a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

Marku Tomasz Gavrilidisz u. 18. szám alatti lakos: Anyagi támogatás van a sport részére, soknak 

tartom. Traktor, épület karban tartás stb. Itt a színpad mögött nincs vizesblokk, nem lehet használni a vécét, 

ez felháborító. A táncosok nem tudnak elmenni WC-re. Az a megoldás hogy régóta így van? Másik dolog: 
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felháborító hogy mennyire klóros a víz. Ennyire nem lehet klóros egyszerűen ihatatlan. És egy észrevétel. 

Van az önkormányzatnak hivatal segédje. Miért olyan ember hozza ki a hivatalos levelet, aki közmunkás? 

Prekop László Kosztasz képviselő: Sporttal kapcsolatban, ha jól emlékszem 900.000 forint volt. Amikor 

ez az önkormányzat felállt, akkor  első dolga volt, hogy az összes sportnak szánt támogatást nem kaptuk 

meg. Hiába 1-1.2 millió forint lett megszavazva, 150-200.000 forintokat kapott a sport. Abban az első 

évben a beloianniszi sportkör egy fillért nem kapott az önkormányzattól, nehéz helyzetben is volt. Odáig 

nem az A.E.K. Beloiannisz fizette a számlákat. Fűtést, villanyt stb. Azt látni kell, hogy ez egy 

önkormányzati ingatlan nem az A.E.K. Beloiannisz tulajdona, ő csak használja. És ezt a 900.000 forintot, 

ha beleveszed a fűtés, meg minden számlát ez a felét kiteszi, ha jól tudom. 800 még rosszul is tudtam. A 

traktorral kapcsolatban a pályázaton nyertünk egy traktort. Most is van traktor, de ha traktorra írnak ki 

pályázatot meg kerítésre, akkor nem tudsz se labdát se semmi mást beszerezni. Ebből adódóan az a traktor, 

ami ott van, hasznosítva lesz a falun belül. Senki nem fog egymás után traktorokat rakni, még ha ingyen 

pályázaton is nyertük. Igazad van nincs itt egy mosdó, egy rendes környezet. Az, ami ott ki van festve 

öltöző rész, azoknak a focista gyerekek anyukái, akik ide hordták a gyerekeket edzésre, ők festették ki. 

Nekem is úgy mondták, nem voltam itt festeni, tőlük hallottam. Szomorú, igazad van, de mégis az az egy 

rész, amihez hozzá lett nyúlva ahhoz kötődik, hogy ide járnak a gyerekek focizni. 

Papalexisz Kosztasz polgármester.: Kiegészíteném azzal, hogy egyáltalán szerencsétlen ez az egész dolog 

sportosra, táncosra vagy bárkire ezt így szétválasztani. Ugyanolyan fontosak nekünk a táncos gyerekek, 

mint a sportos gyerekek, nem teszünk különbséget. Van, akit így, van akit úgy tudunk támogatni. 

Beloianniszban táncoló gyerekek nem fizetnek villanyszámlát, gázszámlát semmilyen számlát. Az 

intézményeket ingyen és bérmentve használhatják. Pályázati pénzekből jutott nekik is támogatás, nem 

sajnáljuk tőlük. Soha nem is merült ez fel így. A támogatás, amit kap a sportkör, több részletben 900.000 

forint. Ennek kb. 800.000 ezer forintnyi része elmegy az ingatlan fenntartására. A fennmaradó költségvetést 

tagdíjakból a felnőtt, öregfiúk és a gyerekek is tagdíjat fizetnek. Ennek a bevételéből gyarapodnak, szépítik 

a környezetüket. Ez egy olyan közösség, amely épít, hozzátesz. Első évben 0 forintot adott ez az 

önkormányzat nekik. A 0 forint mellett ők továbbra is fenntartották az intézményeket. Második évben 

2012-ben adtunk 400.000 forintot, 2013-ban tudtunk adni 900.000 forintot. Ahogy egy kicsit több van 

többet is adunk. 1.4 milliót tudtunk adni a szervezeteknek idén. Ennyi jutott. De ha nagyon kell össze 

tudunk kaparni és oda tudunk tenni. Nem volt olyan, hogy valakinek szüksége lett volna rá és ne tudtunk 

volna adni. Az ivóvízzel kapcsolatban szerintem neked el kellene menni egy DRV közgyűlésre is. Az ivó 

víz minőségét a szolgáltatónál tudod megreklamálni. Mi annyit tehetünk, hogy ha több jelzés van, akkor 

ezeket összeszedjük, összegyűjtjük és próbáljuk az érdeket képviselni. Sokkal jobb az érdekérvényesítő 

képességünk, ha összefogva jelentkezünk a lakók panaszai alapján, nem egyszer előfordult. Ha tudunk róla 

és jelzed ezt vagy bárki jelzi, azonnal lépünk. De alapjában véve te szolgáltatói viszonyba állsz a DRV-vel 

nem tudunk mi ebbe bele szólni. Ha több problémás eset van, akkor fel tudunk lépni. Az hogy közmunkás 

vitte ki neked a levelet, előfordulhatott. Van, akit megbízunk ezzel. Nyilván azért van, mert Beloianniszban, 

ahogy figyelted a létszámot 3 fő köztisztviselő van abból az egyik a jegyzői referens. Van egy hivatalsegéd, 

aki egy csomó olyan feladatot is ellát, ami időigényes, és egy csomó olyan munkát is ellát, ami 

tehermentesíti a köztisztviselőket. Ha lenne, 4-5 dolgozónk akkor biztos mindenhova oda jutna. Vannak 

olyan időszakok, amikor nem tud elmenni, ilyenkor elviszik. Ha ez gondot okoz, volt már olyan, és akkor 

elküldjük postán. Ez kapacitás hiányában fordulhatott elő. Igyekszünk nem így megoldani, de nem 

válogathatunk az eszközökben. 

Landi Györgyné, Rákóczi 18. szám alatti lakos: Hetek óta a vasút probléma, nem tudunk átjárni a 

síneken. És a közlekedésünk azt látjuk, hogy direkt oda rakják. Tudom, hogy több fórumon mondták, hogy 

az nem átjáró. Viszont körbe sem lehet menni az sem szabályos. Ebbe az ügyben lehetne tenni valamit? Ezt 

a szakaszt talán elkezdik csinálni, akkor még jobban el lesz zárva az állomás. Éjjel-nappal vagon van. 
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Papalexisz Kosztasz polgármester.:  A probléma már 50-60 éves probléma. Addig, amíg nem fog 

megépülni az új rész, nem látok mást, mindig probléma lesz. Megpróbáltuk, felvettük a kapcsolatot a 

MÁV-val. Nagyon nehéz volt már eleve illetékessel kapcsolatba lépni, már ott problémák voltak. De 

kategorikusan elzárkóztak. Folyamatosan azt hajtogatják, hogy az üzemi terület, nem lehet átjárni. 

Semmilyen kompromisszum készség felőlük ebben a tekintetben nincsen. Voltak olyan buszok, amik 

kimentek az állomásra. Nem minden járathoz, de senki nem használta, nem fizette ki a buszjegyet, inkább 

gyalogolt. Akkor ezt oda is vágták, hogy van busz, mégse használjátok. Mert ki kellene fizetni a jegyet, 

ezért azt a buszt is leállították. Az önkormányzatnak erre forrása nincs. Mint mondtuk, feladat alapú 

támogatásban ilyen nincs. Ami az esetleges átépítést illeti, az olyan szempontból nem pletyka, már az 

önkormányzat is adott ki határozatban közútkezelői meg mindenféle hozzájárulást. Tényleg zajlanak a 

terveztetések. És ha ez valamikor megvalósul, én nem merném kijelenteni, hogy jövőre, azt még a tervező 

sem merte kijelenteni. Annyi biztos, hogy a tervezés zajlik, a fedezete megvan, el fog készülni. A 

kivitelezésre a tervező nem tudta mikor fog megvalósulni. De amennyiben ez megvalósul, akkor olyan 

körülmények lesznek, hogy az állomásnak mind a két oldalán lesz autóparkoló.  A kereszteződésbe ami 

Iváncsa-Beló-Besnyő lesz egy körforgalom. Abból a körforgalomból a mi felénk eső oldalán oda lehet 

menni. Ennek a kis járdának a végén le lesz aszfaltozva és lesz egy aluljáró a sínek alatt. Lift is lesz, ahol 

mozgássérült embereket is át lehet vinni. Ezek a tervek megvannak, ezekhez adta az önkormányzat az 

engedélyét. Előbb utóbb meg fog valósulni. Garancia nincs rá, hogy jövőre elkezdik de el is kezdhetik. Ha 

elkezdik építeni, nagyon gyorsan fognak végezni, nem húzzák, ahogy lehetett látni a másik vonalakon. Ha 

bármilyen helyzet előáll fogunk lépni. Az a helyzet, ami most van, nem tudunk mi se mit csinálni. Ha 

valaki, valamikor ezt megakadályozza, hogy Beloiannisz irányából innen ne lehessen megközelíteni a 

vasútállomást, akkor nyilván mi is meg fogjuk keresni a lehetőségeket. Én nem tudok más lehetőséget a 

polgári engedetlenségtől kezdve én nem tudok más lehetőséget. A helyzethez alkalmazkodni fogunk és nem 

fogunk mi se elbújni, megnézzük, mit tehetünk. Jelen pillanatban, ami most működik, jobbat kitalálni nem 

tudunk. A vagon oda - vissza húzásról szintén kértük, egyszerűen a fülük botját nem mozdítják. Az volt a 

válasz, hogy Ercsiben nem lehet leakasztani, mert feltörik, Iváncsán le lehet akasztani, nem törik fel. 

Igazából nincs ráhatásunk. Ha ellehetetlenítik, az átjárást valamilyen megoldást találunk jelen pillanatban 

erre nincs ráhatásunk. Abban bízunk hogy minél hamarabb ez az átépítés meglesz és ez a probléma 

megszűnik. Ezt végérvényesen ekkor lehet megszüntetni. 

Papalexisz Elefteria, 2455 Beloiannisz, Szeptember u. 30. szám alatti lakos: Nekem egy megjegyzésem 

lenne. Nagyon felháborít, ami ebben az újságban megjelent és megdöbbentett. Nagyon sajnálom, hogy egy 

ilyen alkalommal nem jöttek ki az érintettek, hogy megcáfolják a dolgokat. És olyan kérdésem lenne, hogy 

van ez az egyházközösség is, kapnak támogatást, ha jól tudom. Tavaly karácsonykor is ezt a betlehemes 

részt, amit Ausztriában összegyűjtöttek azt hiszem, 2000 euróról van szó. Ezzel kapcsolatban megkérdezni 

vagy megkeresni őket. 

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Itt erre senki nem tud választ adni. Az első részére a kérdésnek… arra 

se tudok választ adni. Ha valaki úgy érzi, hogy neki meg kell magyarázni valamit, az megmagyarázza. Úgy 

látszik, hogy nem akarja megmagyarázni vagy más fórumon akarja megmagyarázni. Annak állunk elébe. 

Az egyházközösséghez nekünk semmi közünk. Az egyházközösségnek van egy tagsága vagy vezetősége 

őket kell megkérdezni. De azt nem ezen a fórumon. 

Papalexisz Elefteria, 2455 Beloiannisz, Szeptember u. 30. szám alatti lakos:: Úgy hallottuk, hogy van 

vezetősége, utána meg hogy nincs. Egyszer egy ilyen alkalommal egyszer egy évben van közmeghallgatás, 

ha képviselték volna magukat. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem tudunk erre válaszolni. Januárban lesz Vaszilopita vágás, ott 

szokott lenni az egyház képviselője. Meg kell kérdezni. Én nem tudok róla, hogy kaptak volna gyerekek 

ebből pénzt. De az nem jelenti azt, hogy nem kaptak. Nem tudom. Köszönöm szépen a megjelenést, 

érdeklődést. A képviselő testület átmegy a hivatalba testületi ülésünk lesz ezután. Ha valakit érdekel, át tud 
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jönni. Kellemes ünnepeket kívánunk. Van még valakinek kérdése ? Ha nincs, akkor a közmeghallgatást  

befejezem.   

Papalexisz Kosztasz polgármester mivel több kérdés, észrevétel nem érkezett, a közmeghallgatást  19 óra 

06 perckor berekesztette. 
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