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Papalexisz Kosztasz polgármester:
Megállapítom, hogy szabályosan lett összehívva és hét fővel
határozatképes. Tisztelettel köszöntöm a megjelent vendégeinket is, a rendőrkapitányurat, Boda Tamás körzeti
megbízott urat és a vezetőjét. A napirendi pontokkal kapcsolatban tennék egy kiegészítést. Tehát az első
napirendi pontot kiegészítjük a kapitány úrnak a beszámolójával, illetve a képviselő-testületnek döntenie kell
majd, hogy támogatja-e a kinevezését vagy nem. Tehát a napirendi pont ezzel megváltozik. Mielőtt napirendet
megszavaznánk, jegyzőkönyv hitelesítőnek jelölném Dr. Horváth Istvánt és Prekop László Kosztasz képviselő
urakat. Aki egyetért, vele az kézfenntartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
s z a v a z a t t a l D r. H o r v á t h I s t v á n k é p v i s e l ő t é s Prekop
László
Kosztasz
képviselőt
jegyzőkönyv-hitelesítőnek
megválasztotta.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. És akkor a ki küldötthöz képest, ezzel a módosítással tenném
fel szavazásra, amennyiben nincsen más javaslat. Ha nincsen, akkor feltenném szavazásra, a kiküldött
napirendeket az egyes ponttal való módosítással, aki egyetért vele, az kézfenntartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
s z a v a z a t t a l m e g h o z t a a z a l á b b i h a t á ro z a t o t :

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2013. (II. 13.) számú
HATÁROZATA
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület
2013. február 13.-i rendes nyílt ülésének napirendi pontjairól
1) Beloiannisz Körzeti megbízottjának bemutatása; Nagy Zoltán rendőr ezredes kinevezési javaslatának
véleményezése
Előterjesztő: Dunaújvárosi RK.
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2) Törvényességi felhívás
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester
3) ATKT előterjesztése a társulást érintő döntésekkel kapcsolatban
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester
4) Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának megkeresése megállapodás módosításával
kapcsolatban
Előterjesztő: Kóródi-Juhász Zsolt aljegyző
5) Társadalmi szervezetek beszámolója
Előterjesztő: társadalmi szervezetek vezetői

6) 2013. évi költségvetés megtárgyalása
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester
7) Egyebek
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

1) Beloiannisz Körzeti megbízottjának bemutatása; Nagy Zoltán rendőr ezredes kinevezési javaslatának
véleményezése
Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor először is megkérem Nagy Zoltán kapitányurat, hogy egy-két
mondatban mutatkozzon be. Mielőtt elkezdenénk, annyit szeretnék kérdezni, mivel személyi kérdést érintő téma
is lesz, maradhat nyílt ülés?
Nagy Zoltán rendőrkapitány: Igen, természetesen.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, akkor nyílt ülésben folytatjuk az ülést. És akkor először meghallgatnánk
egy rövid bemutatkozást a kapitány úrtól. Köszönöm szépen, átadnám akkor a szót.
Nagy Zoltán rendőr kapitány: Tisztelettel köszöntöm a képviselő urakat. Magamról annyit szeretnék mondani,
hogy az elmúlt tíz évben Budapesten dolgoztam, de azt megelőzően tizenöt éven keresztül a Dunaújvárosi
rendőrkapitányságon teljesítettem szolgálatot, tehát tulajdonképpen én itthon vagyok, itt Beloianniszban is, mert
azért volt itt is tenni való annak idején. Nem olyan sok, meg nem olyan jelentős, de volt. Úgyhogy ismerem
nagyon jól a területet, ismerem nagyon jól a környéket. Az elmúlt tíz évet Budapesten töltöttem az Országos
Rendőr főkapitányságon és a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál dolgoztam. És december 01.-vel bízott meg az
Országos Rendőr főkapitány, a Dunaújvárosi rendőrkapitányságnak a vezetésével. És február 16.-val fog
kinevezni erre a posztra. Miután a Dunaújváros rendőrkapitányság egy kiemelt kapitányság lesz, ezért a
kinevezés joga az Országos rendőr főkapitányt illeti meg. Magamról annyit tudok mondani, hogy igazából egy
bűnügyes vénájú szakembernek tartom magam. Huszonnyolc éve vagyok rendőr, ezredesi rendfokozatot értem el
és hát nem tudom, hogy volt-e a kapitányságon egy ilyen múlttal rendelkező kapitány. Ez a huszonnyolc év
nagyon hosszú, már sokkal kevesebbel nyugdíjba szoktak menni, de én úgy gondolom, hogy egy tizenöt évet
azért még én eltöltök valahol ezen a területen. Nagyon fontos, és csak nagyon röviden szeretnék elmondani
Önöknek, hogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy a Dunaújvárosi rendőrkapitányság illetékességi területén
mindenhol, mindenki megkapja, azt a rendőri védelmet, amely őt megilleti. Tehát nem szeretném, hogy
különbségek lennének az illetékességi területek között. Beloiannisznak épp úgy nagyon fontos a közbiztonsága,
minden rendőr számára, aki a kapitányságon dolgozik, mint bármelyik más településen, ebben nem teszünk
különbséget. És pontosan ezért van az a lehetőség, hogy 01.-től Boda Tamás személyében van a községnek egy
saját körzeti megbízottja. És azt kívánom Önöknek is és neki is, hogy tudjanak nagyon jól együtt dolgozni és
legyen ez a munka harmonikus. Ezen túlmenően csak zárójelben szeretném bemutatni Faragó Dávid kollégámat,
aki az adonyi őrsnek a parancsnok helyettese. Mák Attilát szerintem már mindenki ismeri régről, ő már régóta
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őrsparancsnok. Most a szabadságát tölti, így ezzel a hármassal jöttünk el. És a bemutatkozásom tulajdonképpen
erre terjed ki. Ha Önöknek bármilyen kérdése van, akkor arra nagyon szívesen válaszolok. Köszönöm szépen.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Mi is köszönjük. Jó, akkor én is egy két mondatot mondanék mellé. A
kapitányúrral már beszéltünk tavaly év végén. Volt itt bemutatkozni és azt gondolom, hogy nagyon jó benyomást
tett. A terveit vázolta, elmondtam azokat a problémákat, amik Beloianniszt érintették. Ez ugye kétrétű volt.
Egyrészt a körzeti megbízott hiánya volt, az, ami hosszú-hosszú évek óta problémát okozott, és azt gondolom,
hogy erre most megoldás született. Illetve, azokat a folyamatban lévő ügyeket, amiket vizsgálunk, arra kértem a
kapitányúr segítségét és ő már átnézte az előző ügyeinket, illetve ígéretet tett, arra, hogy oda fog figyelni ezekre
a dolgokra. Tehát én azt gondolom, hogy ott azon a megbeszélésen egy olyan konstruktív párbeszéd volt, aminek
jövőbe mutató dolga volt, azért mondom, hogy mi fogunk tudni együtt dolgozni. Nagyon nagy örömmel vesszük
Tamásnak a kinevezését. Mi folyamatosan egyeztettünk, tehát ő azért már járőrként itt dolgozott és nem lesz neki
ismeretlen ezt a terület. Nyilván vannak olyan ügyek, amiket most már szorosabban lehet kezelni. Ki fogjuk neki
alakítani a helyét, ahol majd dolgozni tud. Tehát azért a részleteket már mi meg fogjuk beszélni. Nagy örömmel
köszöntjük. Én azt gondolom, hogy először ha valakinek kérdése van, akkor a kapitányúrnak tegye fel és akkor
döntünk arról, hogy támogatjuk-e őket. Illetve hát így van, hogy mi támogatjuk a kinevezését. És aztán utána
még a Tamásnak is átadjuk esetleg a szót, hogy ha szeretne valamit mondani. Tehát, akkor először, hogy ha
valakinek a kapitányúrhoz van kérdése, van-e valami kiegészíteni valója? Ha van, akkor tegye, meg azt kérem.
Parancsolj, Krisztián.
Bene Krisztián képviselő: Azt szeretném kérdezni, hogy bár nem biztos, hogy jól tudom, hogy Önt nem
támogatta a közgyűlés, hogy ha jól tudom.
Nagy Zoltán rendőr kapitány: Arra annyit tudok elmondani, hogy az elődöm a Budavári Árpád alezredes urat,
tavaly szeptember 15.-én felmentette a megyei rendőr főkapitány. Tulajdonképpen nem indokolták a felmentést,
de tulajdonképpen nem is kötelező indokolni. Tehát indokolás nélkül felmentették. Abban az átmeneti
időszakban, december 01.-ig, amíg én érkeztem addig egy megbízott kapitányságvezető volt, aki egyébként
rendszeresen a bűnügyi osztályon szokott helyettesíteni. A Dunaújvárosi közgyűlésnek ez a leváltás nem tetszett.
Tehát nem a személyemmel van probléma, és nem a személyemet érintette ez a tiltakozás, hanem azokat a
döntéshozókat akarták, egy ilyen helyzetben hozni, vagy akartak neki üzenni, akik nem értettek egyet a Budavári
úrnak a leváltásával. De a közgyűlésen a polgármester úr által elmondottakat idézem, akkor egyértelműen
látszik, hogy nem a személyemnek szólt, hanem ez elvi kérdés volt náluk. Azt akarták ezzel kifejezni, hogy ha
őket nem kérdezték meg a leváltással kapcsolatban, akkor ne kérdezzék meg őket, a kinevezéssel kapcsolatban
sem. De ez, hogy úgy fogalmazzak, nem befolyásolja az én munkámat, meg a jövőmet itt a kapitányságvezetői
székben.
Bene Krisztián képviselő: Jó, köszönöm.
Nagy Zoltán rendőr kapitány: És azt még had tegyem hozzá, mert fontosnak tartom, hogy nem látok olyan
együttműködési problémát a Dunaújvárosi Önkormányzat és közöttem, ami bármilyen módon, negatívan
befolyásolná a kapitányság életét. Csak zárójelbe had mondjam el, hogy két 20.000.000 Ft-os projektet tudtunk
megnyerni az önkormányzattal közösen, az itt létem óta. Nem is kell többet mondanom. Tehát működik a
kapcsolat a két szervezet között. Ha bármilyen módon ez negatívan befolyásolná a munkát, akkor nem is
vállaltam volna el ezt a kinevezést.
Bene Krisztián képviselő: Rendben van, köszönöm.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Van-e valakinek még esetleg kérdése?
Prekop László Kosztasz képviselő: Prekop László Kosztasz vagyok, és nekem annyi lenne a kérdésem, hogy
ugye voltak nekünk bizonyos ügyeink, amik rendeződtek, nem rendeződtek. Nem tudom, hogy a polgármester
úrral beszéltek-e erről.
Nagy Zoltán rendőr kapitány: A gazdasági ügyekről van szó?
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Prekop László Kosztasz képviselő: Igen, arról van szó. Hogy azzal esetleg mi a helyzet? Tehát maradunk
ugyanabba a stádiumban? Mert voltak olyan ügyek, amikkel kapcsolatban hiányérzet volt bennünk. Nem
egyszer.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Erről beszélgettünk már.
Nagy Zoltán rendőr kapitány: Azokban az ügyekben annyit tudok mondani, hogy miután panasz volt benne az
ügyészségnek kell panaszt tenni rá, mert ő a felettes szervezete a rendőrségnek, és ők helyben hagyták a mi
eljárásuknak az eredményeit. Illetve, azt el kell mondanom, hogy az ilyen jellegű ügyekben, ahogy az elődöm
meg én is, elfogultságot fogunk bejelenteni. Hiszen nem nyomozhatok egy olyan területen, ahol napi
kapcsolatban állok a kollégákkal. Akár a sértettről, akár gyanúsítottról van szó, de nem szerencsés a dolog.
Ilyenkor elfogultságot szokott a kapitányságvezető bejelenteni, hiszen én állok kapcsolatban, azokkal a
személyekkel, akikkel szemben felmerül az elfogultság kérdése. Így aztán, a legközelebbi rendőrkapitányságok
szokták ezeket az eljárásokat lefolytatni. És abba, nyilván az ember, már nem szólhat bele. Ha a jövőben lesz
ilyen, akkor vagy a Megyei Rendőr Főkapitányság fogja ezeket vizsgálni, vagy pedig a Sárbogárdi
Rendőrkapitányság.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Majd még erről esetleg beszélhetünk, hogy milyen formában lehet egyből
oda fordulni. Azért ezt még megbeszéljük.
Prekop László Kosztasz képviselő: Köszönöm szépen.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Más kérdés esetleg? Ha nincsen, akkor én feltenném szavazásra, a kérdést.
Én javaslom a kapitányúrnak a bemutatkozásának az elfogadását, illetve a támogatását a kinevezéséhez. Aki
ezzel egyetért, az kézfenntartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
s z a v a z a t t a l m e g h o z t a a z a l á b b i h a t á ro z a t o t :

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
4/2013. (II. 13.) számú
HATÁROZATA
Nagy Zoltán rendőr ezredes kinevezési javaslatának véleményezéséről
1) Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság
megkeresésére, a mellékelt „szakmai életút bemutatás” dokumentum megismerése után Nagy Zoltán r.
ezredes kapitányi kinevezésével egyetért.
2) A képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Kóródi-Juhász Zsolt aljegyző

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm szépen. És akkor esetleg Tamás, hogy ha gondoljátok, akkor egy
két mondatban mondjatok valamit.
Boda Tamás körzeti megbízott: Akkor szeretettel bemutatkozok, Boda Tamás rendőr főtörzsőrmester vagyok.
Adonyban lassan már négy éve dolgozom. Február 01.-vel lettem ide kinevezve. Amint készen lesz az irodám,
fogadóórákat fogok természetesen tartani, amin a képviselő urakat és a lakosságot is várni fogom. Különböző
problémákkal lehet majd hozzám fordulni, természetesen a telefonszámomat meg fogom adni, amin el lehet
majd érni engem. És próbálok mindent megtenni, majd azzal kapcsolatban, amit a polgármester úrral itt
megbeszéltünk, meg azokat a problémákat megoldani, amiket itt elmondott.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, köszönjük szépen. És, akkor, hogy ha van kérdés a Tamás felé, akkor
azt most esetleg tegyétek fel.
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Bene Krisztián képviselő: Várhatóan milyen gyakorisággal lesz ez a fogadóóra?
Boda Tamás körzeti megbízott: Hát, ezt majd még meg kell beszélnem a főnökeimmel. De eleinte több
alkalommal, hetente szeretnék tartani. Tehát eleinte hetente, egy két órát vagy amennyire igény lesz. Ha látom,
hogy többen jönnek, akkor természetesen tovább fognak ezek az órák tartani.
Dr. Horváth István: Csak a fogadóóra idejére marad itt a faluban? Vagy mint egy munkahely, egész nap itt
tartózkodik majd?
Boda Tamás körzeti megbízott: Természetesen meg lehet keresni. A nagy részét itt fogom tartani. De mivel
vannak olyan ügyek, amiket csak Adonyban tudok elintézni, ezért ott is kell tartózkodnom. Amennyit tudok,
természetesen itt fogok tartózkodni. Egy pár gondolatot akkor had mondjak. A szolgálati szabály szerint, a helyi
körzeti megbízottnak a településen kéthetente, kell kétórányi fogadóórát tartania. Ez a kötelező időpont, ettől
természetesen el lehet térni. Erről azt gondolom, hogy az első időszakban ki fog derülni, hogy mekkora igény
van erre, hogy most az irodába üljek és várjam az ügyfeleket. Ez majd kialakul. Azt, hogy sikerült ide egy
körzeti megbízottat tenni, azt nagy sikernek értékelem. Ahogy a polgármester úr is mondta, hogy mind a
községnek mind az Adonyi rendőrőrsnek célja, hogy ne egy személy lásson el két települést, mert akkor úgy is
csak 50%-ban tud oda figyelni. Hanem tényleg az a cél, hogy egy településre tudjuk adni egy járműst, aki a
100%-an a településén tud tevékenykedni. Sajnos azt kell mondanom, hogy tudjuk nagyon jól, hogy az itt lakó
lakosság, akár családi kapcsolataik is átnyúlnak Iváncsára, Besnyőre, tehát biztosan lesz olyan feladat, ami miatt
Besnyőre kell menni, akár egy kihallgatás végett vagy egy feladat végrehajtás végett. Illetve, maga a szálak is
összefonódnak és átnyúlnak. Terveink szerint a körzeti megbízott a saját településért felelős, és a szolgálatát a
saját településén töltse el, de sajnos vannak olyan szolgálati érdekek, hogy mondjuk, máshová kell besegíteni.
Akár egy baleset miatt, vagy akár egy súlyosabb bűncselekmény kapcsán át kell menni. De főszabály szerint itt a
településen fogja ő a munkáját végezni.
Nagy Zoltán rendőrkapitány: És még egy rövid mondatot had mondjak ehhez. Arra kérem a Tamást, hogy a
munkájával, a viselkedésével, azzal a gyakorisággal, amivel rendelkezik, tényleg azt érezzék a Beloiannisziak,
hogy az körzeti megbízottjukról van szó, és arra kérem a lakosokat, hogy a kezdeti nehéz helyzetben támogassák
őt mindennel, amivel lehet. A Tamás az egy nagyon jó személyiség, én szerintem nagyon gyorsan meg fogja
ismerni a lakosság, és akkor rá fognak tudni bízni olyan dolgokat is, amiket eddig nem tudtak kire, és el fognak
tudni mondani neki olyan dolgokat, amivel eddig nem tudtak kihez fordulni. És a Tamás az az egyik
szervezetnek a tagja. Tehát, hogy ha bármilyen olyan megerősítő dologról van szó, amire szüksége van a
községnek, akkor jönni fognak Adonyból, vagy akár Dunaújvárosból még létszám, aki majd tud dolgozni az
ügyeken. Ne legyen ilyen. De természetesen, ahhoz, hogy ide is tudjanak jönni máshonnan rendőrök, ahhoz néha
neki is majd ki kell mozdulnia a faluból. Tehát nem minden idejét tudja majd itt tölteni. De azt szeretném, hogy
azért körzeti megbízottként, működjenek együtt vele.
Boka Erika alpolgármester: Még egy rövid kérdésem van. Ez az itt tartózkodás a nap milyen szakában fog
előfordulni? Este is, éjszaka is, nappal is? Tehát, hogy ilyen vegyesen, változó időpontokban?
Boda Tamás körzeti megbízott: Igen, a szolgálati rend az leírja, hogy a körzeti megbízott a szolgálatát mind
napközben, mind délután és az éjszakai órákban is el kell, hogy lássa. Pont azért, hogy egyrészt az állampolgárok
is meg tudják találni, akár napközben, de az éjszakai órákra is oda kell figyelnünk általában. De az éjszaka leple
alatt, olyan emberek közlekednek, akik jobban tennék, ha otthon maradnának. Tehát változó időszakok vannak.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó. Akkor én azt gondolom, hogy köszönjük szépen a tájékoztatást. És,
akkor a Tamással mi el fogunk kezdeni dolgozni, vannak terveink, amiket hosszú távra majd egyeztetjük. Illetve
a kapitányurat is fogom keresni, majd a napokban, és akkor a tanácsát fogom kérni dolgokban. Akkor köszönöm
szépen, hogy megjelentek.

2) Törvényességi felhívás
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor a törvényességi felhívásra kell reagálnunk. Mint tudjátok, ez
folyamatos problémát okozott a hivatalunknak, a jegyzőkönyveknek az elkészítése. Hát, annyit tudunk mondani,
hogy úgy néz ki, hogy ezen a héten, talán a hétvégéig utolérjük magunkat teljesen és a legutolsó jegyzőkönyvek
is el fognak készülni. Tehát azt tudjuk erre a felhívásra válaszolni, hogy ezen a héten az összes hiányzó
jegyzőkönyv elkészül, elmegy, és innentől kezdve nem fog beleférni az, hogy ne készüljön el 15 napon belül.
Tehát a jövőben, amennyiben ilyen eset van, azt én mindig fogom vizsgálni, hogy ez ne fordulhasson elő. Tehát
utolértük magunkat, ezt ezen a héten elrendezzük. Illetve, már a mai jegyzőkönyvnek el kell készülnie 15 napon
belül. És erre azt gondolom, hogy meg is lesz minden esélyünk, hogy tudjuk folytatni, most már ebben a rendes
mederben. Ebben egyébként a jegyző asszony segítséget fog adni, tehát ezzel nem lesz probléma. És én azt
gondolom, hogy fogjuk tudni kezelni ezt a kérdést. Van-e valakinek hozzáfűzni valója? Tehát, akkor ez így
megfelel, hogy akkor ezen a héten, a még el nem készült jegyzőkönyveket elkészítjük, elküldjük és akkor
innentől kezdve, 15 napon belül az összes jegyzőkönyvet el fogjuk tudni küldeni. Aki ezzel egyetért, az
kézfenntartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
s z a v a z a t t a l m e g h o z t a a z a l á b b i h a t á ro z a t o t :

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
5/2013. (II. 13.) számú
HATÁROZATA
Fejér Megyei Kormányhivatal
VII-B-002/772-1/2012. számú törvényességi felhívásáról
1.

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal VII-B-002/7721/2012. számú törvényességi felhívását megvizsgálta, és megállapítja, hogy a jegyzőkönyvek humán
erőforrás hiány miatt nem kerültek határidőben beküldésre. Tekintettel a hivatalban történt átszervezésre
és a közös hivatal kialakítására a probléma a jövőben nem fog előfordulni.

2.

A képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a még el nem készített jegyzőkönyveket terjessze fel a
Fejér Megyei Kormányhivatal számára.
Határidő: azonnal
Felelős: Kóródi-Juhász Zsolt aljegyző

3) ATKT előterjesztése a társulást érintő döntésekkel kapcsolatban

Papalexisz Kosztasz polgármester: Mint tudjátok 2013. július. 1.-vel biztos, hogy ebben a formában már nem
fog tovább működni. A közösen ellátandó feladatoknak az átszervezése már ugye megtörtént. Az orvosi ügyeletet
már kiszerveztük, annak a működtetése zökkenő mentesen átalakult. Már jönnek a számlák, fizetjük őket, zajlik
az élet tovább. Viszont további döntéseket kell meghozni, és első lépésben, az első kérdés az az, hogy az a kérdés
merült fel, hogy 2013. július 01.-e után részt kívánunk-e venni a szociális feladatokkal foglalkozó társulásban?
Ugye jelen pillanatban, mi ebben most sem veszünk részt. Én azt gondolom, hogy ezeket a feladatokat meg
tudjuk oldani, saját forrásból. Illetve, már beszélgettem erről a Besnyői polgármester asszonnyal és nagyon
körvonalazódik itt is egy közös megállapodás. Ugyanúgy, ahogy nagyon szépen működik a fogorvosi ügyelet,
illetve, a védőnői körzeti ellátás is körülbelül erre a létszámra van kitalálva. És a jövőben ebbe a kérdésben is
célszerű lesz közösen megoldani ezt a feladatot is. Tehát az én javaslatom az, hogy más ilyen társulásban ne
vegyünk részt. Én, ahogy látom, mások is kifele kacsingatnak onnan. Tehát Szabadegyháza már jelezte, hogy ő
nem vesz részt benne. Pusztaszabolcson is, inkább egy ilyen nyitott társulás körvonalazódik. Mondjuk ők elég
nagyok, tehát önállóan is meg tudják csinálni. Tehát azt gondolom, hogy én ennek nem látom a jövőét. Ez az
egyik. A másik kérdés. Ugye több ilyen ellátott feladat van a belső ellenőrzés illetve, területfejlesztés. De én
ezeknél is azt gondolom, hogy ezeket is már idén is önállóan kell megoldanunk, mert erre forrás nem lesz, tehát
erre támogatást nem kapunk. Én azt gondolom, hogy nincs értelme bármilyen társulásba is bele menni. Meg volt
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az a cég nálunk, aki elvégezte itt ezt az átvilágítást. Azt mondta, hogy nagyon jó munkát végeztünk, de hát a
piacon vannak mások is. Tehát meg fogjuk tudni ezt oldani. Tehát ezekről azt gondolom, hogy ezek egyszerű
kérdések. És itt a harmadik kérdés, amiről kellene döntenünk. Az pedig az, hogy mint tudjátok ugye az Iváncsai
tanuszodát a Magyar Állam kivásárolta az építési konstrukcióból. És ennek a tulajdonjogát, át fogja adni a
működtető önkormányzatoknak. És itt majd arról kell most döntenünk, hogy milyen arányban szeretnénk,
mekkora a mi igényünk a tulajdonszerzésben és ez hogyan valósuljon meg? A javaslat az az, hogy jelen
pillanatban, hogy ki milyen ráfordítást tesz, annak arányában osztanánk el a tulajdonrészt. Ez itt azért lehet
érdekes, mert a szennyvíz tisztítónál látjátok, hogy nem mindegy, hogy milyen arányban tulajdonos valaki, mert
olyan arányban kell hozzájárulni majd a felújításokhoz is, és nyilván ezek majd fognak jelentkezni. Ezt eladni
úgy sem lehet, értékesíteni azt gondolom, hogy nem lehet. Tehát itt a javaslat szerint, Beloianniszban 4%-os
javaslat lenne, Besnyőnek 7%, Kulcsnak 9%, Adony 15%, Perkáta 16%, Pusztaszabolcs 26%, tehát itt
nagyságrendi és hozzájárulás szerinti elosztás van. Én azt gondolom, hogy menjünk sorba akkor. Először is a
szociális társulással kapcsolatban van-e valakinek kérdése vagy más javaslata esetleg? Parancsolj, Krisztián.
Bene Krisztián képviselő: Nekem kérdésem lenne, hogy mennyivel járna ez a szociális társulás? Mennyit kéne
befizetni, mit lehetne igénybe venni?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát azt kell tudni ehhez, hogy jelen pillanatban magasabb normatívák
járnak rá, hogy ha így társulásban van, mint hogy ha önállóan látnád el. De ahhoz, hogy társulásban lásd el, plusz
költségek generálódnak. Kell oda egy munkaszervezet, kell oda egy vezető, kell egy pénzügyes, aki ezt ellátja és
abba a pillanatban ez átfordul. Tehát addig, amíg ez a társulás ellátta a szociális ügyeket, ellátta az orvosi
ügyeletet, innen- onnan, és maga a munkaszervezet is több feladatot is ellátott, és arra is volt állami támogatás.
Tehát ezeket a kistérségeket így finanszírozták. Na, most amennyivel több normatíva járna hozzá, azt el is viszi.
Tehát egyértelműen látszik, hogy ez ráfizetés, és nagyon recseg, ropog már ez az intézmény. Mi idáig is, egyedül
oldottuk meg ezeket a feladatokat, és azt gondolom, hogy ha Besnyővel közösen gondolkodunk tovább, akkor
még javítani is fogunk tudni a körülményeinken. Tehát több órában tudjuk itt tartani akár a gyermekvédelmist,
vagy bármi. Én azt gondolom, hogy pénzügyileg abszolút nem szól az mellett semmi, hogy társulásba legyünk.
Meg mondom, én inkább azt látom, hogy el kezd szét szakadni. Ha egybe maradna és ezek a régi finanszírozások
megmaradnak, akkor lehetne vizsgálni azt, hogy anyagilag, hogy járnánk, de én nem vallok jó tapasztalatokat.
Tehát általában olyan dolgozók jönnek ki, a társulás részéről a településekre, akiket nem is ismernek. A
munkáltatója más neki, ki megy, panaszok vannak rá, nem tudsz rá hatni, mert nem te vagy a munkáltatója, nem
te vagy vele kapcsolatban, tehát voltak ebből problémák és vannak is. István?
Dr. Horváth István: De itt még nem is alakult társulás. Tehát ez most csak egy ilyen körkérdés?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen, hogy ki az, aki szándékozna július 01.-től csatlakozni.
Dr. Horváth István: Mert az Adonyi Kistérségi Társulás az felbomlott. És akkor most valaki kitalálna egy újat?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Ezekre a feladatokra külön társulások lennének. Mert van olyan résztvevő,
aki mondjuk, részt vesz az orvosi ellátásban, például Szabadegyháza, mert azt mondja, hogy ő így tudja
megoldani, de már ő jelezte, hogy idén ebben a szociális társulásban nem fog részt venni, mer neki ez nem jó.
Viszont az uszoda fenntartásánál is fog alakulni egy társulás, abban megint csak részt vesz. Mivel nem úgy lesz,
mint a Kistérség, hogy minden feladatot közösen oldunk meg, ezért bizonyos társulásokhoz, azok csatlakoznak
majd, akiknek ez megéri, vagy megoldható.
Kóródi-Juhász Zsolt aljegyző: De ezekhez nem kell majd külön munkaszervezet. Tehát ugyanúgy, mint itt,
hogy társultan látjuk el a fogorvosi és körzeti ügyeletet. Ugye van egy önkormányzat, aki ezt fenntartja és az ő
munkaszervezete ellátja annak a funkcionális feladatait és gyakorlatilag a két település meg tudja használni.
Papalexisz Kosztasz polgármester: És a normatívából meg tudja finanszírozni.
Dr. Horváth István: Tehát akkor nekünk tényleg célszerűbb Besnyővel társulni?
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Önállóan is megtudjuk, mert idáig is önállóan láttuk el. A Besnyővel való
társulás mellett az szól még, egyeztetően, hogy még több forrás lesz, tehát magasabb színvonalon tudunk ilyen
szolgáltatást nyújtani.
Kóródi-Juhász Zsolt aljegyző: Tehát, hasonlóan a védőnői körzethez ott most a szociális téren is, egy embert 40
órában foglalkoztatnak és neki az a terület az kicsi. Tehát neki bőven beleférne a 40 órába Beloiannisz is. És
náluk még valamilyen szinten emelkedhetne is a színvonal, mert saját maga mondta a Vass Erika, hogy ő a
munkája mellett többet nem tud vállalni csak a heti 8 órát, de már ő érzi azt, hogy ez kevés. Tehát, egyre többen
keresik meg, egyre nagyobb az igény és hát lehetne itt is több időt eltölteni, és javítani a színvonalon. De ő maga
jelezte ezt, hogy ebben a formában ez így nem fog működni.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, akkor a szociális társulással kapcsolatban van-e valakinek még kérdése?
Amennyiben nincsen, én azt a javaslatot tenném fel szavazásra, hogy 2013. július 01.-e után, mi nem kívánunk
részt venni a szociális társulásban. Aki ezzel egyetért, az kézfenntartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
s z a v a z a t t a l m e g h o z t a a z a l á b b i h a t á ro z a t o t :

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
6/2013. (II. 13.) számú
HATÁROZATA
az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás megkeresésével kapcsolatban I.
1. A képviselő-testület elhatározza, hogy a szociális feladatokkal foglalkozó társulásban 2013. július 1.-je után
nem kíván részt venni.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás
munkaszervezetét.
Határidő: azonnal
Felelős: Kóródi-Juhász Zsolt aljegyző

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. Akkor a következő javaslatom, az az, hogy ezek a közös
feladatok ellátása, tehát belső ellenőrzési, területfejlesztési feladatokat is önállóan lássuk el, hiszen most ez
ugyanaz a társulás. Finanszírozás erre nincsen plusz, tehát semmi nem indokolja, hogy máshoz alkalmazkodjunk.
Illetve, láttátok, hogy 2012-ben is úgy volt, hogy ami finanszírozás volt, ahhoz jelöltünk ki feladatokat, meg még
mi önállóan is jelöltünk ki feladatokat, külön megbízással, ezzel a céggel. Tehát azt gondolom, hogy ezt önállóan
is meg tudjuk szervezni. Tehát én nekem itt is az javaslatom, hogy a további feladatokat, ezeket a belső
ellenőrzéseket, területfejlesztéseket önállóan meg tudjuk oldani, úgyhogy ne társuljunk. Illetve, ezeket is majd
felül lehet vizsgálni, mert ezekről is beszéltünk Besnyővel, hogy előfordulhat, hogy ezeken is tudunk majd
spórolni, hogy itt is meg ott is van egy megrendelés. Lehet, hogy ezzel lehet valamit csökkenteni, de ezeket
folyamatosan egyeztetjük. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Ha nincsen, akkor itt is azt javaslom,
hogy jelezzük, hogy nem óhajtunk társulni. Aki egyetért velem, az kézfenntartással szavazzon?
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
s z a v a z a t t a l m e g h o z t a a z a l á b b i h a t á ro z a t o t :

a Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
7/2013. (II. 13.) számú
HATÁROZATA
az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás megkeresésével kapcsolatban II.
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1. A képviselő-testület elhatározza, hogy az eddigi kistérségi feladatok ellátását nem kívánja egy leendő
önkéntes társulás keretein belül megoldani.
2. A képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás
munkaszervezetét.
Határidő: azonnal
Felelős: Kóródi-Juhász Zsolt aljegyző

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. És akkor azt gondolom, hogy a legfontosabb témakör az uszoda
tulajdonrészének a meghatározása. Ez a javaslat ez egy abszolút tájékoztató jellegű, ez egy vázlat. Itt pont azt
próbálják felmérni, hogy milyen igényekkel jelentkeznek esetleg az önkormányzatok. Tehát itt azt kell felmérni,
hogy ennek a tulajdonrésznek a nagysága mivel járhat, és, hogy mi a célszerű? Mondjad, Laci.
Prekop László Kosztasz képviselő: Nekem kérdésem lenne az uszodával kapcsolatban. Ugye nagyjából,
hozzávetőlegesen vannak százalékra lebontva, hogy kinek mekkora tulajdonrésze lenne. Nekem az lenne a
kérdésem, hogy ezt valaki átnézte és kiszámolta? Mert az uszodát, általában a gyerekek használják. Tehát azt
valaki figyelembe vette, hogy melyik településen hány gyerek van, és milyen szinten használnák ki az uszodát,
és e szerint osztották le ezt a százalékot?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Ez pont így van. Tehát a gyerek létszám alapján lett megállapítva, hogy ki
mennyivel járul hozzá. És azt, hogy ki mennyivel járul hozzá, azt százalékosították, és az ezt tükrözi. Az, hogy
melyik településről hány gyerek vesz részt az uszodába, az határozza meg azt, hogy havonta mennyit kell fizetni.
Tehát jelen pillanatban is ezt működtetjük, és annak a számlái érkeznek. És ennek a százalékosítása az az, amit
itt látunk.
Prekop László Kosztasz képviselő: És még egy kérdés ezzel kapcsolatban. Elfogadunk valamit, és változik kéthárom év múlva remélhetőleg a gyerek létszám felfelé. Abban az esetben az meg fogja határozni, azt, hogy akkor
változik a tulajdonrész is?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Itt szerintem, ha ki lesz mondva, hogy milyen arányban osztódik meg,
szerintem utána az már nem fog változni. De olyan nagyság rendi változások, szerintem nem hiszem, hogy
lehetnének. De alapjába véve, ezt a vagyont, ha átadja a Nemzeti Vagyonkezelő, akkor majd erre születik egy
megállapodás, amiben rögzítve lesznek a számok, és azt gondolom, hogy utána ezen már nem nagyon lehet majd
változtatni. Mondjuk, azt el tudnám képzelni, hogy van két önkormányzat és az egyik megállapodik a másikkal,
hogy neki volt 18%-a, a másiknak meg volt 12%-a és valamilyen egyezség alapján ő náluk változnának az
arányok. De amúgy nem hiszem.
Prekop László Kosztasz képviselő: Én abból kifolyólag gondoltam, hogy egy időben szó volt arról, hogy csak
azok az általános iskolák képesek, amiben A és B osztály is lesz, ugye?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Most a felső tagozatról van szó.
Prekop László Kosztasz képviselő:Na, most Besnyőn nem tudok róla, hogy A és B osztály lenne a felsőbe.
Tehát azért kérdezem, hogy ha változna a helyzet, mindjárt van X szám gyerek, ami már mindjárt másképp
osztunk el. Nyilván nem több száz gyerekről beszélünk.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Ez lehet, hogy olyan szinten ott fel fog merülni, de nálunk én azt
gondolom, hogy annyira nem. Nálunk olyan szinten lehet, hogy nőhet a gyerek létszám, de kevesebbet kell
fizetnünk attól függetlenül. Ez inkább ott fog jelentkezni, hogy ha valamikor ráfordításokat kell majd alkalmazni,
akkor majd tulajdonarányban kell, gondolom hozzájárulni. István?
Dr. Horváth István képviselő: És akkor ezeket a tulajdonrészeket,ingyen kapnánk meg, ilyen arányban kapnánk
meg?
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Kóródi-Juhász Zsolt aljegyző: Hát, ilyen arányban járultunk hozzá.
Dr. Horváth István képviselő: De ezt, hogy érti, hogy milyen arányban kívánnak tulajdoni jogot szerezni? Ez
hogy van?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy más szempontok alapján osszuk el.
Tehát mondhatja azt egy testület, hogy ne a gyermek létszám alapján, hanem mondjuk, terület nagyság alapján
osszák meg a részeket.
Dr. Horváth István képviselő: De ahogy ezt te felvezeted, ezzel végük is nekünk hasznunk nem lesz, csak
költségünk? Akkor nekünk az az érdekünk, hogy minél kevesebb százalékot kapjunk.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Én jelen pillanatban azt látom, hogy ezt eladni nem lehet. Vagyonként
jelentkezik az önkormányzatnak.
Kóródi-Juhász Zsolt aljegyző: Nem, forgalomképes vagyon ez. Nyilván addig, amíg ugye szól a kötelezettség a
szerződésből fakadóan, hogy üzemeltetni kell, addig nem forgalomképes. De az, hogy ha az az, idő eltelik, akkor
az, forgalomképes vagyon lesz.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Még 12 évig fent kell tartani. Tehát addig nem lehet eladni.
Kóródi-Juhász Zsolt aljegyző: Mondjuk, egyszer Iváncsa úgy dönt, hogy meg akarja, szünteti, a közös vagyont,
és felvásárolja a többiektől a tulajdonrészeket, akkor azért nem mindegy, akkor ilyen arányban kell kifizetni.
Papalexisz Kosztasz polgármester: A jegyzőkönyv miatt kérek mindenkit, hogy hallgassuk meg a másikat,
mert nem fogjuk tudni vezetni. Tehát én azt gondolom, hogy 12 évig biztos nem lesz forgalomképes, szerintem
utána sem fognak kapkodni érte, de kitudja, hogy mi lesz12 év múlva. Az az egy biztos, hogy költeni kell majd
rá. Azt már most meg lehet mondani. Amortizálódik majd az épület, fent kell tartani a szolgáltatás, tehát erre
költeni kell.
Dr. Horváth István: És elvileg lehet azt mondani, hogy nem kérünk tulajdonrészt?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt mondhatod. Mert ugye fenntartási kötelezettségünk van, mert a
megállapodás úgy szól. Tehát én azt javaslom, hogy reálisan ez a százalékarány jogosnak tűnhet. Szerintem az
ilyen alapú elosztás igazságos.
Kóródi-Juhász Zsolt aljegyző: Meg lehet kérdezni Iváncsát, hogy nem-e venné meg a tulajdonrészünket és
kifizetné.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Ettől a javaslattól eltérően, van-e valakinek más javaslata, hogy más
arányban jussunk tulajdonrészhez. Ha nincsen, akkor ezt tenném fel javaslatnak, hogy a Beloianniszi rész a
mostani ráfordításoknak megfelelően, a tulajdonrész 4%-a legyen. Aki evvel egyetért, az kézfenntartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
s z a v a z a t t a l m e g h o z t a a z a l á b b i h a t á ro z a t o t :

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
8/2013. (II. 13.) számú
HATÁROZATA
az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás megkeresésével kapcsolatban III.
1. A képviselő-testület elhatározza, hogy az Iváncsai Tanuszoda tulajdonszerzése során Beloiannisz települése 4
%-ban kíván tulajdonjogot szerezni.
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2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az Adonyi Többcélú Kistérségi
Társulás munkaszervezetét.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4) Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának megkeresése megállapodás módosításával
kapcsolatban

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor a következő téma, a Magyarországi Görögök Önkormányzatának
megkeresése, megállapodás módosításával kapcsolatban. Itt azt kell tudnotok, hogy az eredeti megállapodás
szerint, július 01.-től a fenntartó az Országos Görög Nemzetiségi Önkormányzat. Gyakorlatilag, a bürokrácia
elhúzódásával ez elhúzódott egészen július végére, augusztus elejére, mire itt minden realizálódott. És az
intézményt mi finanszíroztuk júliusban is és augusztusban is. Elindult ennek a finanszírozása, és a kincstár ugye
kiutalta neki a július-augusztusi normatívát is, aztán miután a dokumentációkat észlelték, vissza is vonták. Ezt a
döntést viszont megfellebbezte az Országos Görög Önkormányzat és ezt azért tette, mert mi jogosultak voltunk
az alap normatívára, július-augusztusban és azt is kaptuk. Az Országos Görög Önkormányzat viszont jogosult
volt kiegészítő normatívára, már akkor is. És ebben a két hónapban, számolgattunk, nagyságrendileg 2.000.000
Ft-ról van szó. Tehát magyarán ebben a pillanatban, kerestek egy megoldást, és a minisztériumban azt a
javaslatot tették, hogy módosítsuk, úgy a megállapodást, felolvasom azt a részt:
„Beloiannisz Község Önkormányzata és az Országos Görög Önkormányzat közötti fenntartói jog átadásátvételről szóló megállapodás módosítása a következők szerint. A 2012. július-augusztus hónapokra vonatkozó
közoktatási normatív támogatást az átadó, a fenntartó számára, a pénzösszegű átadás formájában tovább
utalja.”
Tehát magyarán mi nyilatkozunk arról, hogy ezt a normatívát a részükre, átadjuk. Ők abban a pillanatban az alap
normatívát megkapják, és ez a megállapodásba bele kerül. Jogosulttá válnak a kiegészítő normatívára, erre a
plusz 4.000.000 Ft-ra. És nekünk ugye, azokkal a kifizetésekkel mi fenntartottuk az intézményt, és mi le tudjuk
kompenzálni ezt az összeget. Tehát ezt pénzügyileg kell rendezni. Mivel ez nagyon gyorsan történt és 100%-ig
nem látjuk ezt. Én, amikor beszéltem a minisztériumban ezzel a hölggyel, ott voltam Pesten, az
önkormányzatnál, akkor telefonon beszéltünk, és azt mondta, hogy nem elég a módosítást megcsinálni a
megállapodásban, ez a feltétele. Viszont a pénznek a mozgását, egyeztetni kell a kincstárral, hogy ez hogyan
működik. És én ezért azt mondtam a Dimitrisznek, és nekik is most ülésük van, és ők ezt megszavazzák, hogy én
azt fogom javasolni a testületnek, hogy bízzon meg, abban, hogy vizsgáljuk meg a kincstár felé ezt a
pénzmozgást, hogy ezt hogyan tudnánk szabályozni. És amennyiben van erre mód és járható út, akkor
módosítsuk ezt a megállapodást, ezzel a kiegészítéssel. Mert azért az a 4.000.000 Ft, ennek az intézménynek
nagyon jól jönne. Ha 100.000-200.000 Ft-ról lenne szó, akkor nem lenne érdemes, de itt 4.000.000 Ft-ról van
szó, ami elvileg jár. És ezt a megoldást a minisztérium javasolta, hogy ezt így meg lehet csinálni, és akkor
jogosultak rá. Tehát mindenképpen annyit megér ez az egész, hogy utána járunk, megnézzük. És amennyiben ez
megoldható, akkor én szerintem lépjük meg, és akkor jussanak hozzá ehhez a forráshoz, mert ide költik a mi
gyerekeinkre. Tehát én ezt javaslom, hogy olyan határozatot hozzunk, hogy bízza meg a testület a polgármestert,
hogy járjon utána a kincstárnál, hogy pénzügyileg, ez megoldható-e. És amennyiben ez megoldható, akkor ezt a
megállapodást, ezzel a kiegészítéssel, amit itt az előbb felolvastam egészítsük ki. Ennyit akartam mondani. És,
akkor várom, hogy van-e valakinek kérdése, vagy további tájékoztatást kér-e? Ha nincsen, akkor ezt így
feltenném szavazásra. Aki ezzel, így egyetért, az kézfenntartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
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HATÁROZATA
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatával kötött megállapodás módosításáról
1. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárral egyeztetve vizsgálja meg,
hogy pénzügytechnikailag szabályosan megvalósítható-e az MGOÖ javaslata.
2. Amennyiben az 1. pontban pénzügyi művelet kivitelezhető, úgy a képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a MGOÖ-vel a szerződés módosítást aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester

5 ) Társadalmi szervezetek beszámolója
Papalexisz Kosztasz polgármester: A következő napirendi pont a társadalmi szervezeteknek a beszámolója.
Szerencsére a 2012-es évben sok támogatást tudunk kifizetni. A soknál azt értem, hogy sok szervezetnek tudunk
segíteni, mert olyan nagyon sok pénzt nem adtunk, de azért azt is, amit adtunk, jó szívvel adtuk és nagyon
kevésből. Én itt azt gondolom, hogy ennek meg van a technikai formája. Tehát ezekkel az elszámolássokkal
majd a pénzügyi irodánál szépen el fognak számolni az érintettek február végig. Ezt azért tettük be, és azért
hívtuk meg itt a szervezeteknek a vezetőit, hogy egy két mondatban tájékoztassák a testületet, hogy ezt a
támogatást mire fordították. És igazából ezt a tényleges elszámolást már valaki meg is tette, van, aki ezután fogja
megtenni. Én igazából ilyen sorrendet nem akarok megállapítani, tehát, aki úgy gondolja, hogy elkezdi, tényleg
egy két mondatban, tájékoztassátok a testületet. Gyere, Feri akkor.
Németh Ferenc György Nyugdíjas Klub vezetője: Ismertek, Németh Ferenc vagyok a nyugdíjas klub vezetője.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Először is köszönet hangján mondom, hogy szeretném megköszönni a
polgármester úrnak és a képviselő testületnek, a segítséget, az anyagit, tárgyit és pénzügyit is, amit kaptunk.
Kifestették a nyugdíjas klubunkat, villanyainkat rendbe tették első szóra, pár napon belül. Ezért köszönet. Az
éves munkánk 70%-ban sikerült, mert sajnos az anyagi helyzetünk olyan volt, hogy nem azt tettük, amit akarunk,
hanem azt, amit a pénzügyi keretünk engedett. Az önkormányzattól kapott összeget, 50.000 Ft-ról van szó, az
Idősek Nemzetközi Világnapjára tartott rendezvényre fordítottuk, élelem és tombola tárgyakra. Ez a
rendezvényünk egyébként 180.000 Ft-ba került. Megoldottuk, a nyugdíjas társadalom és szponzorok kisegítettek.
Rendben lezajlott, nagy vízhangja volt, többet nem tudok mondani. Még annyit teszek hozzá, hogy tavaly nem
tudunk elmenni termálfürdőben, csak utaztattunk 48 embert a 28 nyugdíjasból, tehát vittük a falu más lakosait is.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Még annyit hozzáteszek, hogy itt év végén megindult a hivatalos formába
való bejegyzése a nyugdíjas klubnak. Tehát ezek voltak itt elmaradások, de úgy tudom, hogy most ezek már
hivatalosan mennek.
Németh Ferenc György Nyugdíjas Klub vezetője: Igen, február 04.-én hivatalosan megindítottuk az
egyesületté alakulást. Ennek a papír alapú dolgai a napokban rendeződnek. Egyesület leszünk, 28 fővel
működünk most is. Jelen pillanatban pénzünk nincsen. Ha oda jut a képviselő testület, hogy a mi kérelmünket
megnézni, a csekkeket a beszámolónkhoz már oda csatoltam, decemberbe már leadtam. Anyagi támogatást és
nagyon nagyot írtam, mert az idén nagyon sok programja lesz az egyháznak, az iskolának. És amikor mi
beszállunk valahova, és önkéntesen itt ülnek, az nekünk mindig nagyon sok pénzünkbe kerül, mert aki rendez
valamit, annak sosem elég a pénze, és mi mindig kisegítjük. Köszönöm szépen.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm szépen Feri a beszámolót.
Parzinka Krisztina Triandafylla vezetője: Tisztelettel köszöntök mindenkit a Triandafylla egyesület nevében.
Tavalyi évben 50.620 Ft-ot kaptunk, annyit is igényeltünk anyagra és ruhák készítésére. Ebből 32.000 Ft-ot már
elköltöttünk, a többi folyamatban van. A jövő héten már meg lesz, 28.-ig el fogok vele számolni. Hát a múlt
évben a csapatnak a fellépései kicsit hanyatlóban voltak. Ez beköszönhető annak is, hogy én ideiglenesen ki
vontam magamat a tánckarból, de remélem idén jobb lesz minden. Köszönöm szépen.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást.
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Takács Katalin Pyrgos vezetője: Sziasztok. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és a PYRGOS
Egyesület nevében szeretném megköszönni először is azt, hogy végre sikerült egy kis termet kapnunk. Még ha
nem is lett olyan nagy, de végre a rendezvények miatt bármit fel tudunk oda vinni, vagy éppen a készülő ruhákat
is fel fogjuk tudni most már oda helyezni. És hát, ami nekünk nagyon nagy rendezvényünk volt a tavalyi évben,
az a görög-magyar barátságnap. Ez egy előfinanszírozott pályázat volt, ami azt jelenti, hogy a rendezvény előtt,
meg kellett volna kapnunk 300.000 Ft-ot, amit nyertünk a pályázaton. Hát sajnos nem kaptuk meg előtte a pénzt.
Úgyhogy nagyon nagy segítség volt az nekünk, hogy a polgármesterúr és a ti jóvoltatokból megelőlegeztétek
nekünk ezt a 300.000 Ft-ot, amit természetesen, amikor megkaptuk rá egy hónapra vissza is adtuk. És ez mellett
pedig köszönöm szépen, hogy plusz 60.000 Ft-tal támogattátok a görög-magyar barátságnapnak a rendezvényét.
Hiszen én nagyon örültem ennek a 300.000 Ft-nak, de csak akkor tudatosult benne, hogy nem is olyan sok ez a
pénz, amikor elkezdődött ennek a szervezése és lebonyolítása. És sajnos, volt olyan, hogy amit kaptunk ígéretet
a kecskénél, annál nem volt beszámítva, hogy azért fizetnünk kell, és itt a polgármester úr, akkor felajánlotta,
hogy 60.000 Ft-tal támogatja a rendezvényünket, ami persze a kecskevásárlására ment és plusz még egy kondért
tudtunk főzni. Tehát nem egy sima gulyás és babgulyás lett, hanem három kondérral tudunk főzni a
falulakosságának és vendégeinket. Tehát kettő sima gulyás és egy babgulyást tudtunk főzni. És itt köszönöm a
nyugdíjas klubnak pluszban, hiszen erre az ők segítségét kértem és megfőzték. Úgyhogy elszámolni már
elszámoltam, akkor a pénzügyessel és köszönöm szépen még egyszer.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm szépen. Józsi?
Kész József Görög Nemzetiségi Önkormányzat képviselője: Mivel az elnök asszony az Országos Görög
Önkormányzatnál van, engem bíztak meg azzal, hogy jöjjek el és számoljak be. Tehát mi a tavalyi évben 16
alkalommal vettünk részt rendezvényen vagy rendezvény támogatása ként. Köszönetet mondok a Beloianniszi
Önkormányzatnak abban a támogatásban, amivel tavaly április 14.-én a görög húsvéti rendezvényünket 75.000
Ft-tal támogatta, aminek a költsége 150.000 Ft volt. Ez a rendezvény állt, a főzésből, a tojásból, a gyermek foci
meccsből, a kupából, a gyerekek megajándékozásából. Tehát körülbelül erre ment el az a 75.000 Ft. Ennek a
számlái már rég ott vannak a pénzügyesnél. És még másért is köszönetet mondok, mert volt ez a Balkáni
néptalálkozónk, és meg voltunk szorulva pénzzel, és akkor szintén a polgármester úr segített ki minket egy
150.000 Ft-os összeggel, amit a héten vagy a jövő hét elején utaltatunk vissza. Tehát rövid ennyit. Köszönjük
szépen a támogatásokat, mert nem csak az önkormányzatnak, hanem ugyanúgy a nyugdíjas klubnak, ugyanúgy
Takács Katalinnak is, aki a PYRGOS együttessel, minden rendezvényünkön fellépett, tehát ő neki is köszönöm.
És a Triandafyllának is köszönjünk, aki szintén színesebbé tette a rendezvényeinket.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Rendben. Köszönjük.
László Erik SZMK vezetője: Tisztelettel köszöntök mindenkit. A Szülői Munkaközösség elnöke vagyok és
szeretnénk megköszönni a jótékonyságra kapott támogatást, amit a fellépők ajándékára, a büfére és a díszítésre
költöttünk. Az ebből befolyó bevételekből próbálunk spórolni, hogy a különböző rendezvényeken részt tudjunk
venni. Most jelenleg a farsangnál is hozzájárulunk, azzal, hogy a tortákat rendeljük meg, ami 24.000 Ft lesz. És,
ha már itt tartunk, akkor szeretném, megkérni a testületet, hogy most is szavazzanak meg valami támogatást a
farsangra, amit igazából most a tombola tárgyakra fordítanánk a pénzt, mert nagyon kevés támogatás jött még
eddig az iskolai farsangra. És akkor ajándékokat vásárolnánk még az iskolai farsanghoz.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, köszönjük szépen, ezekről a kérelmekről még tárgyalunk, mert még
érkeztek más kérelmek is, a következő napirendi pontunk a költségvetés lesz. Akkor a sportkör részéről Laci?
Prekop László Kosztasz képviselő: Sziasztok. Mivel a sportkör elnöke nem tartózkodik itthon, ezért én
vállaltam az AEK Beloiannisz FC képviseletét. Először is, nagyon szépen köszönjük azt a támogatást, amit ugye
a tavalyelőtti évben a falu nem tudott finanszírozni, és ebből adódóan, egyik napról a másikra az összes
közüzemi költség a focisok nyakába szakadt. Hát az idén hála Istennek többet tudott segíteni az önkormányzat.
És ennek a pénznek a legnagyobb része a közüzemi számlákra ment. A fennmaradó része, mint tudjátok többet
foglalkoztunk gyerek focistákkal és ahhoz meg kellett venni, az ahhoz kapcsolódó dolgokat. Tehát a pénznek a
100%-a erre ment el, tulajdonképpen. Az összeg az 400.000 Ft volt.
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Mivel 2011-ben nem tudunk adni támogatást, és kétszer adtunk 150.000 Ftot, és év végén szavazott még meg 100.000 Ft-ot a testület. És így lett 400.000 Ft, és ugye ebből van fenntartva a
sportkörnek az öltözője is. Jó, hát én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, külön megköszönném a 2012
évben végzett munkákat. Mindenki nagyon sokat dolgozott, önzetlenül, mindenki a saját idejét feláldozva, tett
ezért a közösségért. Illetve, mindannyian a településért is, és ezt nem győzöm megköszönni. És mindenkinek a
2013-as évben is kívánok jó egészséget ehhez a munkájához. És még egyszer köszönöm a megjelenést, és a
beszámolást.

6) 2013. évi költségvetés megtárgyalása
Papalexisz Kosztasz polgármester: A következő napirendi pontunk a 2013. évi költségvetés megtárgyalása.
Hát itt szintén, ahogy már elmondtam az együttes testületi ülésen, azt látni kell, hogy egyrészt az előző évekhez
képest, jóval kevesebb összegről beszélünk. Tavaly is 140.000 Ft körül volt a költségvetésünk. Idén viszont
66.000.000 Ft, amiben benne van, az ÖNHIKI-nek az árhozatala, amiből még nem lettek a le nem járt tartozások
kifizetve. Tehát ha azt is levesszük belőle, akkor ez a 66.000.000 Ft lemegy nagyságrendileg 49.000.000 Ft-ra.
És abból a 49.000.000 Ft-ból, ha levonjuk azt a 14.000.000 Ft-ot, amit át kell adnunk a polgármesteri hivatal
fenntartására, akkor körülbelül egy 30.000.000 Ft-os költségvetésünk van. Amiből ha látjátok, az állami
normatíva, amit kapunk a feladat alapú finanszírozása, ha levonjuk belőle azt, amit át kell adnunk az
önkormányzatnak, akkor körülbelül 4.000.000 Ft marad itt, és a többit majd saját bevételből kell finanszírozni.
Az itt maradó gépjárműadónak a 40%-a, valamennyi eszközhasználati díj marad itt, de azt célirányosan arra kell
majd fordítani. A talajterhelési díjból marad még itt, de ez az összeg is fog csökkenni mivel egyre több a rákötés.
Mivel nem lehet mínuszos költségvetést tervezni, idén is beírtunk ingatlan eladást. Jelen pillanatban azt kell
látni, hogy ezeknek az ingatlanoknak az árából, már nem kell törlesztenünk semmilyen hitelállományt, tehát az
önkormányzat rendelkezik már ezeknek az árával. De látni kell azt, hogy nagyon kevés pénzből gazdálkodunk,
nagyon kevés forrás van sok feladatra. Ami én még kiemelnék, hogy 2013-as évben arra gondoltam, hogy olyan
állapotba kerülünk, hogy most már valamilyen fejlesztésen vagy beruházáson is kellene, gondolkozunk. Jelen
pillanatban annyira gyenge lábakon áll a költségvetés, hogy amire én gondoltam, hogy a játszótér és ravatalozó
felújítása bele se került, mert ha tudunk ezekre forrást szerezni, akkor majd módosítjuk a költségvetést, de
fedezetül semmi nem mutatkozott, amit oda lehetett volna szembe állítani. Ezért én egyedül 3.000.000 Ft-ot
raktam bele, amit az utaknak a rendbe tételére kell fordítani, mert két-három közutunk olyan gyalázatos
állapotban van, hogy ez már nem lehet halogatni. Nagy beruházást nem tudunk alkalmazni, de ezt talán igen.
Például a Murgána utca eleje, a Paparigász utca, a Szeptember utcának a legvége, de mondhatnám a Delcsev
utcát is, mert olyan kráterek vannak, hogy az hihetetlen. Én nem tudom, milyen összeggel lehet egyáltalán
számolni. Nagyságrendileg én belekalkuláltam egy ilyen összeget. A jövő héten már fog jönni egy olyan
vállalkozó, aki körbe fog menni, és lesz egy árajánlatuk, ami ahhoz, kell, hogy egyáltalán lássuk, hogy
nagyságrendileg miről beszélünk. És ha nagyságrendileg már látjuk, akkor a testület fog arról beszélni, hogy
egyáltalán milyen irányban induljunk el, mert nyilván fogunk már árajánlatokat kérni. De most még azt sem
tudom, hogy egyáltalán milyen összegekről beszélünk. Ezt terveztük be, és akkor itt még a civil szerveztek
támogatására, idén 400.000 Ft-ot írtunk be. És ezt azért mondom, mert tavaly azért jóval többet költöttünk erre,
mert csak a sportkörnek adtunk 400.000 Ft-ot, és azért a többieknek is adtunk. Idén összesen 400.000 Ft-ot
írtunk be. Most, akkor, ha emeljük ezt az összeget, akkor a másik oldalon, meg kell jeleníteni valamilyen
bevételi tényezőt, ami jelen pillanatban semmi más nem lehet, csak az ingatlan értékesítések emelése. És még
nincsen egy tartalékalap sem. Tehát azt gondolom, hogy ezen még azért el kell gondolkozni, hogy rakjunk-e be
ide egy kis mozgásteret. Azt kell látni, hogy a bevételi oldalon minden ott van, amire számolhatunk. A kiadási
oldal azon pedig szintén fix dolgok vannak. Igazából, ami plusz van, az a 400.000 Ft civil szervezeti támogatás,
és 3.000.000 Ft, amit erre az utak rendbetételére különítettünk el. Tehát alap állapotban első gondolatokat így
tudnám megfogalmazni. Azt is el kell mondani, hogy az anyag nagyon későn került fel, tehát a képviselők ezzel
nem tudtak dolgozni. És az utolsó pillanatban is folyamatosan változott. Tehát a megfelelő körülmények most
nem voltak meg ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Azt gondolom, hogy ha valakinek kérdése van ezek
alapján az információk alapján, akkor tegye meg. Azt még talán hozzáteszem, hogy ez lesz az a költségvetés, ami
valószínűleg módosítanunk kell. Tehát, hogy ha plusz költségeket tudunk szerezni, ha minden úgy alakul, akkor
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úgy is módosítanunk kell. A jelen pillanatban, a jelenlegi információk alapján, ezeket a számokat tudtuk
összerakni. Átadnám a szót, a képviselőknek. Van-e valakinek kérdése? És megpróbálunk rá válaszolni.
Prekop László Kosztasz képviselő: Nekem az lenne a kérdésem, hogy a tavalyi évben többször is kihúzott
minket a csávából, meg nagyon sok törlesztést ki tudtunk fizetni az ÖNHIKI-ből. Az idei évben, gondolom mivel
ugye az önkormányzatoknak konszolidálták ez a megoldás, már nem igen van. És mi a másik alternatíva? Mert
gondolom, azért, hogy ezek a faluk legalább szinten maradjanak, biztos, hogy lesz egy olyan büdzsé, amire lehet
pályázni, sok mindenre. Legalább is az én olvasatomban, nagyon remélem. Mert ez a vegetáció.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen, ezt nagyon jól fogalmazod. Vannak törekvések. Tehát a települések
országos szövetsége, több fórumon zajlanak egyeztetések, több település véleményét kikérve. Tehát
egyértelműen látszik, hogy a kis települések vannak bajba. Ami összegszerűen nem egy nagy tétel. Tehát a
költségvetés számára, amikor konszolidálták a településeket, az 10%-ot jelentette, az ilyen kis településeknek a
problémái, mint a mienk is. Tehát igazából sok helyen van nagy baj, ami számszakilag nem olyan nagy összeg,
és én ebben bízom. Csak mondok egy nagy szeletet, hogy például a feladat alapú finanszírozásban a
polgármester fizetése sehol nem jelenik meg. Az önálló saját bevételből kell finanszírozni. Na, most ennél már
most vannak olyan egyeztetések, hogy ezt változtassák meg. Tehát, ha ez változik valamilyen formában, akkor
ott már lesz egy kis mozgástért. Én azt gondolom, hogy ez a 2013-as év, ez egy próba év. Ez most egy nagy
változás volt ezzel a feladat alapú finanszírozással, a rendszer ki fogja dobni ezeket a hibákat. Sok helyen nem
tudják törvényszerűen megoldani a költségvetést, mert nem tud mellé tenni semmit, mi nekünk például van egy
pár ingatlanunk, amit oda tudunk tenni fedezetként, valahol nincsen. De ugyanezeket a feladatokat el kell látni,
mert ezek kötelezően ellátandó feladatok. Meg kellett tervezni, de sok helyen jogszerűen nem tudták
megállapítani a költségvetésüket. Azért mondom, hogy én azt gondolom, hogy ez a rendszer év közben azért elő
fogja hozni a hiányosságokat, és én bízom benne, hogy valamilyen kompenzáció majd lesz. Dolgoznak ezen már
most is. De nyilván ez egy újonnan induló rendszer. De én remélem, hogy orvosolni fogják ezt a problémát.
Azért mondom, hogy ez a költségvetés nagy valószínűséggel nem fogja megállni a lábát év végéig, valószínű,
hogy többször kell majd módosítani. Jelen pillanatban ezeket a számokat látjuk. Azt látjuk még, hogy egy ilyen
kis településnek ez nem jó. Ezt jelezni is fogjuk, de már több fórumon zajlanak ezek az egyeztetések. Egyébként
konkrétan az ÖNHIKI kérdésre válaszolva, én úgy tudom, hogy nincsen betervezve az idei költségvetésbe. Ha
lesz is valamilyen támogatás, az más formában kell megszerezni. Más valakinek kérdése, hozzászólása?
Krisztián?
Bene Krisztián képviselő: Először a kérdéseimet teszem fel. Itt a bevételeknél, a 2. számú melléklet, a bevételi
előirányzatoknál. Ott egy 800.000 Ft-os talajterhelési díjat, az újonnan megalkotott rendelttel számoltuk ki?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Ez egy kicsit alul számolt díj. A tavalyi számot raktuk bele, mert úgy
voltunk vele, hogy lehet, hogy emelkedtek a díjak, attól még a beszedés nem biztos.
Bene Krisztián képviselő: De én a kiszámítás módjára gondoltam.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Ilyenkor nem úgy zajlik le, hogy egyenként kiszámolod az egészet, hanem
nagyságrendileg tudjuk megsaccolni az évek alapján a befizetett összeget. Ennél a tételnél, kimondottan
mondtam, hogy hagyjuk ezt ennyire lent, mert, hogy inkább tervezzük alul, de valósuljon meg.
Kóródi-Juhász Zsolt aljegyző: Abból is indultunk ki, hogy viszonylag már sokan rákötöttek tavaly és ezáltal
kevesebb is lett a száma azoknak, akik talajterhelési díjat fizetnek. Ráadásul, akik egyébként azért nem kötöttek
rá, mert arra nem volt pénzük, hogy rákössenek, azok valószínűleg talajterhelési díja sem fognak fizetni. Meg
majd nagy valószínűséggel nagyon nehéz lesz tőlük behajtani, főleg az emelt összegűt. Amit te mondasz
Krisztián csak a szociálisan rászorultak esetében van. Mert ugye van olyan, aki nem is szorult rá szociálisan,
meg nem is kötött, rá mert nem érdekli, vagy nem tudom. Nem tudom, hány rákötés volt pontosan, de sok volt.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Aki nem kötötte rá, az valószínű azért nem kötötte rá, mert nem fogja tudni
kifizetni.
Bene Krisztián képviselő: Jó. A következő a részlet kiadások részletezésénél van.
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Kóródi-Juhász Zsolt aljegyző: A kiadások részletezése csak egy segédtáblázat. Tehát az nem része a
költségvetésnek, az gyakorlatilag „mankóként” került fel. De mi a kérdés?
Bene Krisztián képviselő: Hát az, hogy a szállítói tartozásokra 26.000.000 Ft lett beírva.
Kóródi-Juhász Zsolt aljegyző: Abba minden benne van. A több célú társulás, az E-on 2015 év végéig. Tehát
abba minden bele lett számolva.
Bene Krisztián képviselő: És itt az előző táblázatnál az a 17.000.000 Ft, az akkor nagyjából az ÖNHIKI?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen. Csökkent azokkal az összegekkel, amit már kifizettünk.
Bene Krisztián képviselő: És ebből a 17.000.000 Ft-ból várhatóan, mennyire tudjuk csökkenteni a 26.000.000
Ft-ot?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt elvileg teljes mértékben tudjuk majd. És itt az a cél, hogy ezzel majd
június 30.-ig el is kell számolni, hogy mire fordítottuk. Tehát nem tehetjük meg azt, hogy nem fizetjük ki a
szállítói tartozásokat és másra fordítjuk, mert el kell vele tételesen számolni.
Kóródi-Juhász Zsolt aljegyző: Azért is állítottuk be az összes szállítói tartozást, mert most nyilván ez a
26.000.000 Ft is változhat, mert valamennyi kamatkövetelés is ebből lejöhet, hogy ha előbb fizeted ki. És le is
fog belőle, nyilvánvalóan jönni, de ezt nem látjuk pontosan most. De ott most a teljes szállítói tartozás be van
rakva.
Bene Krisztián képviselő: És még mindig ez a táblázat. Hogy mi ez a saját segélyezés 500.000 Ft?
Kóródi-Juhász Zsolt aljegyző: Azt én azt a saját segélyezést azért emeltem meg, mert a Brigi nekem azt
mondta, hogy a legutóbbi szociális bizottság ülésén olyan tervek jöttek elő, amik indokolják azt, hogy az eddigi
nagyon alacsonyan tervezett kiadást, azt meg kell emelni. Nyilván az egy tervezet. Tehát itt mondhatja azt a
képviselő testület, hogy már pedig nem, csak 300.000 Ft-ot adunk, és akkor a maradék 200.000 Ft-ot, azt át
lehetnek rakni a társadalmi szervezetek támogatására. Vagy mondhatja azt a testület, hogy a társadalmi
szervezeteknek csak 100.000 Ft jut, és 300.000 Ft-ot átrakunk még a saját segélyezésre, tehát ezek irányszámok.
Én javasoltam azt a polgármester úrnak, hogy majd annak idején, amikor a következő költségvetést csinálja, a
képviselő testület, lehet, hogy célszerű lenne előtte majd egy olyat csinálni, hogy testületi ülés, amin átbeszéljük
kicsit a számokat, és annak megfelelően elkészíteni, mert így nagyon csak azt akaratot tükrözi, ami a mi szánk
íze. Tehát, hogy a képviselő testület is jobba bele lásson. De most itt van rá a lehetőség. Tehát, hogy ha valakinek
olyan módosító javaslata van, hogy valamit csökkentsünk vagy növeljünk, akkor a forrás megjelölésével lehet
rajta változtatni. Tehát nyilvánvalóan lehet csökkentetni egy kiadást. Na, most azt tudni kell, hogy a dologi
kiadásoknál minden nagyon alul van számolva. Tehát azokból már nem nagyon lehet nagyon faragni. Bár
megpróbáltuk az óvatosság elvét abszolút kihasználva a költségvetést tervezni, de nem volt könnyű dolgunk,
mert pénzügyes nélkül ez nem olyan egyszerű. De ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ami most információ,
rendelkezésünkre állt, annak a legmegfelelőbb módján készület el ez a tervezet. Lehet, még a számokkal játszani,
de fő összegeken, azt gondolom, hogy már változtatni nem túl könnyű. Kivéve, hogy ha mondjuk a felhalmozási
bevételekhez, például az ingatlan értékesítéshez tesz be még az ember, mert máshonnan bevételt már nem
nagyon lehet csikarni. Hozzáteszem azt is, hogy a közhatalmi bevételeknél, szándékosan úgy terveztünk, és ott
kiemelném az óvatosság elvét, hogy ott tényleg sokkal finomabban, vékonyabban fogott a ceruza. A kiadásoknál
kicsit vastagabban, mert inkább tervezzük túl egy kicsit a kiadást, és alul a bevételt, minthogy fordítva legyen, és
utána felboruljon az egész rendszer. Tehát inkább érjen minket egy kellemes meglepetés, és úgy kelljen
módosítani a költségvetést, hogy van egy kis pénz maradvány, amit el lehet költeni.
Bene Krisztián képviselő: Jó. A következő kérdésem, a 4. és 11.-es melléklettel kapcsolatban van. Ugye itt
ingatlan adásvételnél 13.345.000 Ft van betervezve. Illetve, itt a stabilitási törvény kormányrendeletben
meghatározottak szerinti saját bevétel a 2013. évben. Ide, hogy kerül be az ingatlan adásvételezés?
Kóródi-Juhász Zsolt aljegyző: Az ingatlan adásvételnél a 13.345.000 Ft-ból 250.000 Ft az bérleti díj. Tehát a
13.095.000 Ft az adásvétel. A 11-es mellékletnek egyetlenegy lényeges eleme van, és azért kell, hogy szerepeljen
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itt, mert itt meg kell határozni a saját bevételeket. Az állam nem várja el, hogy te ingatlant értékesítsél, de ha
értékesíted az ingatlan vagyonodat, akkor az a saját bevételed. És azért kell ezt a táblázatot elkészíteni, mert itt a
13. sornak van a legnagyobb jelentősége, ennek a 7.105.000 Ft-nak, ugyanis a stabilitási törvény végrehajtásának
kiadott kormányrendelet alapján, ez az az összeg, ameddig te hitelt vehetsz fel. Ez volt régen az Ötv.-ben az
úgynevezett korrigált saját bevétel 80%-a, és ez lement 50%-ra. Ez pontosan arról szól, hogy az önkormányzatok
ne nagyon tudják eladósítani magukat. Tehát a saját bevételek között ugyan nem szerepelnek a központilag
átengedett bevételek, csak is kizárólag a saját bevételek és azoknak is csak az 50%-ig vállalhat ilyen jellegű
kötelezettséget az önkormányzat. Tehát magyarán mondva ez egy ilyen megszorítás a hitel felvételek
vonatkozásában. És ez a táblázat, csak azt mutatja be, hogy mi meddig vagyunk hitelképesek, ha úgy döntetne a
testület, de pillanatnyilag nem terveztünk be hitel felvételt a költségvetésbe.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Visszatérve a 13.000. 000 Ft-ra, amit terveztünk, az pedig úgy jött, hogy
először megterveztük a kiadásokat, azokat lehet látni, azok fixen meg vannak, összeállt a kiadási oldal. Aztán
összeállt a fix bevételi oldal, és a végén maradt egy 13.000.000 Ft-os szám. Egyébként nagyságrendileg, van
ennyi értékesítésünk. Tehát, ez így lett kalkulálva.
Bene Krisztián képviselő: A következő kérdésem pedig az lenne, hogy most a feladat alapú finanszírozásnak a
hány százalékát kapjuk meg az államtól? Most, amit itt az előbb mondtál számot, ezt a 30.000.000 Ft-ból
4.000.000 Ft-ot kapunk?
Papalexisz Kosztasz polgármester: A mi elvárt bevételünk összesítve 6.900.000 Ft körül van, így maradt
18.000.000 Ft, amit kapunk, abból 14.500.000 Ft megy a polgármesteri hivatal fenntartására és így maradt az a
4.000.000 Ft, amit én mondtam.
Bene Krisztián képviselő: Tehát magyarul, a feladat alapú támogatásnak a 10%-át fedezi az állam?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát igen. De ha hozzászámolod azt a 7.000.000 Ft-ot, ha mi beszednénk,
amiket kéne.
Bene Krisztián képviselő: De én azt életszerűt kérdezem.
Kóródi-Juhász Zsolt aljegyző: A hivatal fenntartása is kötelezendően ellátandó feladat. És azt mondja, hogy a
hivatal fenntartására ad 14.519.000 Ft-ot. A település üzemeltetéséhez ad 4.135.000 Ft-ot, az egyéb
kötelezendően ellátandó önkormányzati feladatokhoz, ad 3.200.000 Ft-ot, és a szociális és gyermek jólétis
feladatokhoz 3.800.000 Ft-ot. Ebből levonja a 6.900.000 Ft-ot, ami ugye az elvárt bevétel, amiről beszéltünk, az
iparűzési adó alapnak az X százaléka, ami bizonyos esetben 0,5%, bizonyos esetben meg 1%. És így marad
18.486.000 Ft és ebből 14.500.000 Ft-ot ad a hivatalra. Te arra költöd, amire akarod, de ő erre adja.
Papalexisz Kosztasz polgármester: És, akkor hozzá kell még tenni a saját bevételeket.
Bene Krisztián képviselő: Igen, de ő a saját bevételeit gondolom 100%-san számolja. De van olyan
önkormányzat Magyarországon, aki a saját bevételeit 100%-san számolja?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Ezt adja, ezt kell beosztani.
Bene Krisztián képviselő: Na, mindegy, ezek lettek volna a kérdéseim. Ami a véleményem, ugyanúgy, mint a
tavalyi évben sem szavaztam meg a költségvetést, illetve már az előzetes költségvetést sem szavaztam meg, így
ezt sem fogom. Igazából megint nem a ti munkátokkal van gondom, mert, amit, számokat ti kaptok abból
kihoztátok a maximumot. De ez elképesztő, hogy évről évre rajtunk verik le, az önkormányzatokon a port.
Évről-évre kevesebb jut mindenre. Beharangozták ezt a feladat alapú támogatást, igazából szerintem rosszabbul
jöttünk ki. Amit mondtál Koszti, hogy ez egy próba év, az lehet, hogy próba év, csak itt a próbálkozások alatt
emberi életek, meg sorsok vannak. Vegyük például a helyi szervezeteket, akik a falu 100%-át lefedik valamilyen
szinten. És most azt tudjuk mondani, hogy a tavalyi szinthez képest, nagyságrendekkel kevesebbet fogunk tudni
adni. Lehet, hogy próba év, mert próbálkozni lehet fentről. Csak azt úgy kéne csinálni, hogy azok a kis emberek,
akik minden évben befizetik a kis adójukat, a lehető legkevesebbet érezzék belőle. Próbálkozzanak, saját
magunkon mondjuk. Ez az egyik. Ami pedig a mi ügyünket érinti, igazából ezeket emelném ki, hogy az előző
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évi pénz maradványokat még használjuk fel az idén. Abból próbálkozzunk kifizetni a nagyságrendekkel több
szállítói tartozásunkat. Hát meglátjuk, hogy mi lesz belőle, mert valószínű, hogy módosítani kell még ezt a
költségvetésünket, mert ez így biztos, hogy nem fog megállni.
Kóródi-Juhász Zsolt aljegyző: Ott a szállítói tartozásoknál azt azért még hozzáteszem, hogy a le nem jártak is
benne vannak. Tehát most ez azért több. Itt a nagyon rossz az az, hogy amit felhalmozási bevételed keletkezik,
abból a felhalmozási kiadás csak a töredéke. És a nagy része inkább a működési célra megy el.
Bene Krisztián képviselő: A nagyon rossz az, hogy a tavalyi évben, amikor ugye már a költségvetésünknek a
koncepcióját meg kellett csinálni, akkor miért nem mondták meg, hogy a 30.000.000 Ft-ból 4.000.000 Ft-ot
fognak csak biztosítani. Tehát, akkor kellett volna elő állni a számokkal, hogy a finanszírozásnak, hány
százalékát fogja finanszírozni ő? Mert most meg mikor megtudtuk, akkor a legrosszabbat tudtuk meg.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Most a tavalyi évre visszatérve. Egyrészt mi ülünk itt, nekünk kell ezeket a
problémákat megoldani, nekünk erre kell megoldást adni. Idáig is megoldottuk, most ezeket a körülményeket
ismerjük. Azt kell látni, hogy például a tavalyi év végére mi óriási nagy vesztesége vagyunk ennek a
módosításnak. Mert mi a tavalyi év végére elértük azt az önkormányzatnak az átszervezésével, hogy havi plusz
1.500.000 Ft-unk maradt a normatívából. Tehát az év utolsó szakasza így telt el, úgy hogy elláttuk a
feladatainkat, úgy, hogy támogattuk a szervezeteinket, úgy maradt havi 1.500.000 Ft plusz. Most, itt, ha az a
rendszer megmaradt volna, akkor most arról beszélnénk, hogy ugyanúgy ellátjuk a feladatainkat, ugyanúgy
támogatnánk a szervezeteinket, meg még 12-15.000.000 Ft-ot pályázati önrészbe berakhatnánk. Mi ekkora
vesztesei vagyunk ennek az átszervezésnek. Mi nem tudunk mit tenni. Jelen pillanatban ezeknek a feltételeknek
kell megint megfelelni. Tehát én azt gondolom, hogy ami rajtunk múlik, azon dolgozunk, azon erőlködünk. Én
azt gondolom, hogy nincsen erre időnk, nem tudjuk megváltoztatni, amit tudunk, jelezzük, próbálunk
pluszforrásokat teremteni, jelen pillanatban ez van. Ilyen kis szerény megoldásunk van idén. A próba évet én arra
értettem, hogy remélem, a rendszer már év közben kihozza, azokat az hibákat, hogy a döntés hozók ezt
orvosolják. Erre nekünk, ami ráhatásunk van, azt meg próbáljuk. Azt gondolom ezeket meg tudjuk tenni, és
ezeknek meg kell felelni. Valaki másnak van-e kérdése? Mondjad, István.
Dr. Horváth István: Itt a dologi kiadásokon belül, a védőnői kiadásra 350.000 Ft van tervezve. Ez mit
tartalmaz?
Kóródi-Juhász Zsolt aljegyző: Ez nem csak a védőnői, hanem az nő egészségügy is benne van. Tehát ebbe
benne van a Barát doktornak a 216.000 Ft-nyi éves számlája. Benne van annak a helyiségnek a fűtése,
világítása...
Dr. Horváth István: Azért kérdezem, mert tavaly beszéltünk arról, hogy a védőnői szolgálatnak kötelező a
számítógép beszerzése. És gondolkoztam, hogy mi lenne, ha esetleg egy laptopot vennénk.
Kóródi-Juhász Zsolt aljegyző: Hát, az most nincsen beletervezve. Nem lett beletervezve. Az egyébként is nagy
értékű eszköz beszerzés, az már felhalmozási kiadás lenne, nem dologi szerintem...
Dr. Horváth István: Csak mert kötelező a számítógép a védőnői szolgálatnak.
Kóródi-Juhász Zsolt aljegyző: Világos.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Vagy azt csináljuk, hogy most módosítunk. De én biztos vagyok benne,
hogy idővel módosítani kell ezt a költségvetést.
Kóródi-Juhász Zsolt aljegyző: Én azt javaslom, hogy most meg lehet venni. Mert már 60.000 Ft-ért lehet
venni, egy ilyen használt normális laptopot. És, hogy ha áprilisba van a beszámoló, és ott már majd lehet látni az
adatokat, akkor a módosított előirányzatban át lehet majd csoportosítani forrást.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Ez nem olyan nagy összeg, hogy ezt ne tudnánk megoldani.
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Kóródi-Juhász Zsolt aljegyző: Ez még talán bele is fér. Mert 216.000 Ft az, ami biztos a Barát doktornak a
számlái, ezek a havi 18.000 Ft-ok. És hát azon felül számolgattunk, szóval ez egy kicsit hasra ütésszerű volt. A
Szilvi időnként hozza a telefonkártyájának a feltöltésének a számláját, mert ott ugye nincsen telefon és így
állapodtunk meg, hogy időnként feltöltjük neki a kártyáját. Szóval szerintem, akkor ez így megoldható.
Dr. Horváth István: Ami esetleg, még plusz költségként szólhat, a hallásvizsgáló készülék.
Kóródi-Juhász Zsolt aljegyző: Igen, ott mi arról beszéltünk, mert pont most gépeltem azt a jegyzőkönyvet,
hogy utána kérdezel.
Dr. Horváth István: Igen, hogy el kell-e vinni szervizbe, hogy javítható-e? Elképzelhető, hogy azt is be kell
szerezni, és az olyan 250.000 Ft körül van.
Kóródi-Juhász Zsolt aljegyző: Akkor biztos, hogy módosítani kell.
Dr. Horváth István: Mert lehet, hogy meg lehet csinálni, de nem sok reményt fűzök hozzá. Az orvosi ügyeletnél
ez a 672.000 Ft, és a múltkor jelezték, hogy a defibrilátorba lehet, hogy be kell szállni. Tehát lehet, hogy ott is
lesz egy ilyen plusz költség.
Kóródi-Juhász Zsolt aljegyző: Egyébként még nincsen árajánlat az utak felújítására. A 3.000.000 Ft-ot, azt úgy
írtuk be, hogy nem értünk hozzá, mi gondoltunk valamire. Lehet, hogy azt mondják, hogy 9.000.000 Ft, és mi
elájulunk, de lehet, hogy azt mondják, hogy 2.000.000 Ft, és, akkor ott marad 1.000.000 Ft.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Az olyan szempontból támpont, hogy majd, amikor megkapjuk az első
árajánlatot, akkor meg tudjuk a nagyságrendet, és akkor lehet, hogy azt mondjuk, hogy csak egy vagy két utat
csinálunk meg. Ezt majd eldöntjük akkor. És ott is van valamilyen szinten mozgástér. Ilyen 40-50.000 Ft-os
tételeknél van annyi mozgástér, hogy ezeket ki lehessen sakkozni.
Kóródi-Juhász Zsolt aljegyző: Akkor ott vannak még ilyen egyéb költségek, ezek pont erre vannak. Tehát,
hogy ha megnézek, akkor ezek mindenhol ott vannak, ilyen egyéb beszerzések és költségek. Ezek a tartalékok a
rendszerbe.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Itt még amiről beszélni kell, az az, hogy a civil szervezetek számára,
beírtunk 400.000 Ft támogatást, itt nem bontottunk meg semmit. Itt érkezett már igény a nyugdíjas egyesülettől,
érkezett már igény az SZMK-tól, és nyilván még lesznek igények. Tehát ezt a 400.000 Ft-ot igazából nem
bontottuk meg. És ezen akár lehetne egy kicsit módosítani is, ez egy ilyen támpont. Krisztián?
Bene Krisztián képviselő: Nekem az a javaslatom van, bár meglátjuk, hogy majd mit szóltok hozzá. Hogy a
saját segélyezésnek az 500.000 Ft-át azt vegyük le, mondjuk 100.000 Ft-ra és rakjuk át a civil szervezetekhez.
Mert ez a saját segélyezés ez egy olyan típusú támogatás, ami november-december körül lesz esedékes. A civil
szervezetek viszont az év folyamán folyamatosan be fogják nyújtani az igényüket, és nem mondhatod azt, hogy a
farsangot novemberben tartsák meg, mert most csak ennyi pénz van. Most ez csak egy példa volt. És egyébként
is úgy voltunk ezzel a segélyezéssel, hogy majd meglátjuk, hogy mennyi pénzkeret áll rendelkezésünkre, és
ahhoz mértjük, akár a testületi határozattal a támogatást. Bár ti voltatok a szociális bizottság tagjai.
Dr. Horváth István képviselő: De ez az átmeneti segélyezést tartalmazza, nem? Az is a saját segélyezésbe
tartozik?
Kóródi-Juhász Zsolt aljegyző: Az átmeneti krízis segély is benne van és a szociális tűzifa is benne van.
Dr. Horváth István: Ráadásul azért majd szeretnénk módosítani az átmeneti segély összegét.
Kóródi-Juhász Zsolt aljegyző: Igen, az nagyon alacsony.
Dr. Horváth István képviselő: Azt ne vegyük el szerintem.
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Bene Krisztián képviselő: Én most hirtelen arra gondoltam, mert az volt a fő téma, hogy majd meg látjuk,
hányan jelentkeznek, de akkor ezek szerint ebben minden benne van.
Kóródi-Juhász Zsolt aljegyző: Nem, minden van benne. Ott vannak felsorolva, nevesítve, azok a támogatások,
amik ugye normatív támogatások, aminek csak egy bizonyos százalékát kell, hogy az önkormányzat hozzá tegye.
Ilyen a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, aminek 80%-át állja az állam, a 20%-át nekünk kell. Vagy ott van
a lakásfenntartási támogatás, 90-10% azt hiszem az arány. A saját segély, meg ez a szociális tűzifa lehet, a
temetési is ilyen, ami teljesen a mi költségünk.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt viszont esetleg lehet, hogy emelünk a civil szervezetek keretén
mozgásteret hagyva arra, mert már most vannak beadva igények. Ha most összegszerűen vesszük azt a 800.000
Ft-ot elosztasz ezek közt a szervezetek között és a másik oldalra rakod azt a munkát, amit ők végeztek, akkor ez
a 800.000 Ft, ez semmi. Tehát, akkor inkább azt mondom, hogy ha megemeljük ezt a keretet, és a másik oldalon
meg megemeljük az ingatlan eladásokat, és hagyunk egy mozgásteret. És ha menetközben úgy alakulnak, akár az
ingatlan eladások, akár a bevételeink, akár lehet, olyan plusz bevételekhez jutunk, akkor legyen meg ez a
mozgástér, én is azt mondom. Laci?
Prekop László Kosztasz képviselő: Én csak annyit szeretnék mondani, ahogy te is mondtad az előbb, hogy ezek
a civil szervezetek szinte a lakosság 100%-át lefedik. Kezdve a kultúrát, kezdve sportot, az olyan civil
szervezetek, amik abszolút az erejét adják egy közösségnek. Ha ezek a szervezete nem tudnak legalább a szinten
maradni még ilyen nehéz lehetőségek között is, akkor nem tudnak produkálni, ami a közösség erejét gyengíti.
Tehát én azt mondom, hogy ezzel a plusz pénzzel, sokkal többet nyerünk, mint amit anyagilag veszítenénk. Tehát
én mindenképpen támogatom. Erről szól a falu.
Bene Krisztián képviselő: És mennyivel tudnánk az ingatlan eladást megemelni?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát én azt gondolom, hogy ha egy 400.000 Ft-ot még ráteszünk, és 800.000
Ft-ot próbálnánk elosztani, az azért nem kevés pénz. Itt az arányokat is figyelembe kell venni, hogy mennyiből
mennyit adunk. Milyen feladatokat kell még ellátni? Hiába írjuk mi le a bevételi oldalra most a 800.000 Ft-ot, ha
nem fognak realizálódni ezek a bevételek, akkor meg a civil szervezeteket is olyan helyzetbe hozod, hogy ők
reménykednek abba, és terveznek, hogy tudunk segíteni, és nagyon rosszul esik, ha azt mondod, hogy nem.
Tavaly is sokkal jobb volt, hogy nem terveztünk annyit, de menet közben úgy alakultak a dolgaink, hogy
folyamatosan tudtunk segíteni. Sokkal jobban esett az, amikor a nem vártból kapott. Tehát én azt gondolom,
hogy a 400.000 Ft-ot egy 800.000 Ft-ra felvisszük és annyival megnöveljük a bevételi oldalon az ingatlan
eladást, azzal azt a mozgásteret tesszük be oda, hogy ha a bevételeink generálódnak, akkor oda tudjuk tenni
ezeket a támogatásokat. Én viszont nem javaslom most az elosztást. Mert jelen pillanatban senki sem tudja
garantálni azt, hogy ezt most oda is tudjuk adni. Az önkormányzat mindig úgy működött, hogy ilyen esetben én
mindig szoktam küldeni egy körlevelet és mindig közös döntéssel szoktuk ezt meghozni. Jönnek a
rendezvények, beadják a kérelmeket a rendezvényekre. Rugalmasan tudunk dönteni akkor, az akkori meglévő
források felhasználásával. Aztán, hogy ha esetleg fél év múlva mégis módosítani kell a költségvetést és stabilabb
lábakon állunk, akár átrakhatjuk az év hátralevő részére is a támogatást. Tehát egy keretet alakítsunk ki, a civil
szervezeteknek itt vannak vezetői, hallották, hogy miről van szó. Úgyis jönnek, keresnek engem, jelzik, hogy ha
valamire szükségük van, én azt körlevélben majd elküldöm és tudunk majd dönteni ebben. Tehát én azt
gondolom, hogy akkor növeljük meg ezt a keretösszeget így, és hagyjuk meg a lehetőséget a testületnek a
mérlegelése, hogy az adott időszakban, hogyan fog állni pénzügyileg.
Kóródi-Juhász Zsolt aljegyző:Bocsánat, megengedtek egy javaslatot? Mi lenne, hogy ha növelnénk a
felhalmozási bevételt, de nem rögtön a civil szervezetek támogatásához tennénk, hanem az általános tartalékba
azt a 400.000 Ft-ot? És, hogy ha később úgy látjátok, hogy realizálódnak a bevételek, akkor az általános
tartalékalap terhére lehetne támogatást kifizetni. Mert jelen pillanatban az általános tartalék nullán van. És azért
veszélyes úgy elindulni, hogy ott nincsen semmi. Anélkül, hogy én most itt nem akarom a civil szervezeteket itt
megbántani, de még annyira az év elején vagyunk, hogy tényleg nem látjuk, hogy ez hogyan fog realizálódni. És
azt tényleg fontos tudni, hogy van ott ebben a 8.-as mellékletben egy üresen hagyott rubrika, ami pillanatnyilag
most nullán van. A 2013. május 01.-től nyújtott éves támogatás összege.
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Amit említettem, az együttes testületi ülésen, hogy jelen pillanatban annyira
rossz a rendszer, hogy ezt a 14.000.000 Ft-ot úgy számolták ki, hogy a decemberben ráfordított összegeket vették
figyelembe, és egy-négy hónapra úgy osztották el, hogy ennek az egy tizenketted részét négyszer meg fogjuk
kapni és addigra már a négy hónap alatt látják a rendszer hibáit. Illetve meg lesznek a zárszámadások. És, akkor
az utolsó 8 hónapra már meg lesznek, az új rendszer szerint lesznek ezek megállapítva. Nem lehet tudni.
Kóródi-Juhász Zsolt aljegyző: Extrém esetben, ide egy negatív előjelű szám is bekerülhet.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Lehet, hogy még ez is csökken, lehet, hogy nő egy kicsit. De a
bizonytalanság még nagyon benne van. István?
Dr. Horváth István képviselő: Most nekem még az ugrott be, hogy ez a szállítói tartozásokba az E-on az
24.000.000 Ft?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem, az E-on az csak 16.000.000 Ft.
Dr. Horváth István képviselő: De az E-onnal van egy megállapodásunk. Ez erre az évre vonatkozik?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem, az 2015.-ig van. A többit már kifizettünk, már csak ez a 16.000.000
Ft van.
Dr. Horváth István képviselő: De ez most csak a 2013.-as költségvetés.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Amikor ezt megkaptad, akkor ezt az egész tartomány állományra kaptad.
Kóródi-Juhász Zsolt aljegyző: Vissza kell fizetnünk az ÖNHIKI-t, ha idén júniusig nem használjuk fel a teljes
összeget. És nem tudod másra, csak szállítói tartozásra.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Amire még gondoltunk, hogy van esetleg egy kis mozgásterünk, hogy majd
csak a 2013-as részt fizetjük ki. Gondoltuk, hogy van egy kis mozgásterünk, de ezt is elvették azzal, hogy elvileg
január 31.-ig el kellett volna számolni vele. De nagyon sokan jelezték, hogy az tarthatatlan, ezért
meghosszabbították a határidőt június 30.-ig. Magyarán, azt rá kell fordítani, nem tudsz evvel kalkulálni, hogy
ide teszem, oda teszem, és akkor még gazdálkodok két vagy három évig.
Kóródi-Juhász Zsolt aljegyző: És ami még egy fontos dolog, hogy az adósság konszolidációban részesülő
önkormányzatok, az ÖNHIKI folyósítása előtt kifizetett adósságokat nem számolhatják el. Csak az ÖNHIKI
folyósítás napjától kifizetett adósságokat.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Mert elvileg, amit előtte kifizettél, azt valamilyen hitelállományból fizetted
ki, azt meg konszolidálta.
Kóródi-Juhász Zsolt aljegyző: Tehát, hogy ne támogasson duplán magyarán mondva. Ezért mondtam azt, hogy
csak óvatosságra akarom inteni kicsi a képviselő testületet, hogy jól gondoljátok meg. Én inkább az általános
tartalékba tenném be valamennyit, amit aztán lehet mozgatni.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Még azt hozzá kell tenni, hogy azt tudtuk, hogy a 2013-as évet még az is
nehezíti, hogy a 2011-es lezárt évet veszik alapul. És az akkori adó előképességünk miatt van ez a 7.000.000 Ftos elvárt bevétel. Ami 2014-ben a 2012-es adatokból lesz, ami még szintén nehéz lesz, mert még akkor itt lesz az
a cég, amelyik már átjelentkezett Besnyőre a nagy bevételével.
Kóródi-Juhász Zsolt aljegyző: Hát, ha marad ez a költségvetési törvény.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát, ha marad. Jó, akkor van-e más javaslat vagy kérdés? Akkor számba
vesszük a módosító javaslatokat.
Bene Krisztián képviselő: Én az enyémet visszavontam.
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Te visszavontad. Jó. Akkor nekem volt egy, de én is visszavonom. Én azt
mondtam, hogy emeljük meg 400.000 Ft-tal, a civil szervezetek támogatását, de jobbnak látom azt, amit a Zsolt
mondott. Hogy az tartalékalapba rakjuk azt a 400.000 Ft-ot és akkor majd onnan tudjuk mozgatni. Ez az egy
módosító javaslat jött. Van-e más módosító javaslat? Ha nincsen, akkor ezt tenném fel szavazásra. Aki egyetért
azzal, hogy 400.000 Ft-tal tartalékalapot képzünk, és annak a bevetéli oldalánál az ingatlan eladásoknál 400.000
Ft-tal növeljük a bevételt, az kézfenntartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal a javaslatot elfogadta.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, akkor ezzel az egy módosító javaslattal teszem fel szavazásra. Ami
400.000 Ft-tal megnöveli a végösszeget, és ezt majd mi a táblázatba be fogunk dolgozni. Itt most minősített
többség kell. Akkor, aki egyetért a költségvetési rendelet tervezettel a fenti módosítással egységes szerkezetben,
az kézfenntartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem és 0 tartózkodás
szavazattal – a fenti módosító javaslattal egységes
szerkezetben – megalkotta a jelen jegyzőkönyv
mellékletét képező Beloiannisz Község Önkormányzat
2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 26.)
ö n k o r m á n y z a t i re n d e l e t e t .

19:58-kor Papalexisz Kosztasz polgármester szünetet rendel el.
20:07-kor Márkusz Tamás és Dr. Horváth István képviselők – elfoglaltságuk miatt – nem térnek vissza az
elrendelt szünetről, a képviselő-testület 5 fővel továbbra is határozatképes.
Papalexisz Kosztasz polgármester felkéri Bene Krisztián képviselőt, hogy a távozó jegyzőkönyv hitelesítő
(Dr. Horváth István) mellett hitelesítse a jegyzőkönyvet.
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal
Bene
Krisztián
képviselőt
további
jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja.

7) Egyebek
Papalexisz Kosztasz polgármester: Az egyebek napirendi pontban is van öt-hat pont. Folytatjuk tovább az
egyebek napirendi pontokkal. Azon belül is az első alpont a DRV Zrt. megkeresése. Három megkeresés érkezett,
abból kettő olyan, ami csak Beloianniszt érinti, és egy olyan, ami közös. Azt gondolom, hogy nem nagyon lehet
mit csinálni, mert egyrészt az ivóvíz ellátást, másrészt a csatorna kezelése gondot okoz. Én láttam ezeket a
szivattyúkat, a Csabával voltunk, megnéztük, tájékozódtunk és hát nem nagyon lehet ezt halogatni. Tehát ezeket
meg kéne rendelni. Én azt javaslom, hogy azt a kettőt, ami arról szól, hogy csak Beloianniszt érinti, azt rendeljük
meg. A harmadikat, ami közös, és 33-33-33%-ban határozták meg azt pedig visszaküldjük és abban az esetben,
hogy ha úgy számlázza ki, abban az arányban, ahogy az eszközhasználati díjat kapjuk, akkor kifizetjük. Tehát
akkor egyenként tenném fel szavazásra. Az első az a búvár szivattyú, ami 504. 055 plusz Áfa, összesen 640.152
Ft-ba kerül. Aki egyetért azzal, hogy ezt megrendeljük, az kézfenntartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
s z a v a z a t t a l m e g h o z t a a z a l á b b i h a t á ro z a t o t :

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2013. (II. 13.) számú
HATÁROZATA
DRV. Zrt. megkeresésével kapcsolatban
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1. A képviselő-testület elhatározza, hogy a DRV Zrt. B-0002-26/2013. ügyiratszámú levelében foglaltak
alapján a FLYGT CP3085.182 HT 250 (Gy.sz: 9820443) meghibásodott szennyvíz búvárszivattyú
értéknövelő felújítását megrendeli a DRV Zrt.-től.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban részletezett értéknövelő felújítást
megrendelje.
Határidő: azonnal
Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. A másik, ami a szivattyúknak a javítása, illetve beszerzése az
pedig 246.600 Ft plusz Áfa, aminek a bruttó összesítése 313.182 Ft.
Richter Csaba képviselő: Viszont erről beszéltünk tavaly, hogy ha nem ragaszkodunk az újhoz, akkor ez a
feléből simán meg van, a 11 KW-os szivattyú.
Papalexisz Kosztasz polgármester: De mi megnéztük ezt, a Zsolt utána nézett ezeknek az áraknak, és nem
tudunk olyan árat kicsiholni sehonnan.
Richter Csaba képviselő: Mondom, ez csak abban az esetben igaz, hogy ha ragaszkodunk az újhoz. Mert van jó
állapotú, használt szivattyú, mint ami lent is működik, mert ezeknek legfeljebb csapágy baja lehet, ezeknek a
szivattyúknak.
Papalexisz Kosztasz polgármester: De ezeket ellopták.
Richter Csaba képviselő: Azért mondom. De most jelenleg ott van nekünk egy kölcsön szivattyúnk.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen, de azt vissza kell vinniük.
Richter Csaba képviselő: Azért mondom, hogy ha újat akarunk venni, akkor ennyi, ha használtat akarunk venni,
akkor a feléből is meg van.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Na, jó, de az használódik is. Tehát az nyomja fel a vizet a Glóbuszba.
Richter Csaba képviselő: Az, rendben van, de nem a motor a szivattyú. Tehát a motornak nem lehet sok baja, az
majdnem hogy csak lényegtelen. Tehát egy szivattyút nem vennék használtat, de egy villanymotornak legfeljebb
csapágya lehet, ami tönkre mehet.
Papalexisz Kosztasz polgármester: De az egyik motor 134.200 Ft, a másik meg 112.000 Ft. Tehát nem lenne
nagy falat.
Richter Csaba képviselő: Az igaz, de a másiknak utána nézettem. Tehát előnyére válna a DRV-nek, mert a bolti
ára, de még a nagykereskedői ára is 800.000 Ft felett van ezeknek a hűtőknek. Megkérdeztettem a motorosokkal.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Most te ettől tudsz jobb javaslatot, ami itt van?
Richter Csaba képviselő: Hát, a kis szivattyúknál a 11 KW-nál, meg az 5KW-nál feltétlenül. De mondom az
használt, ezek pedig újak.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, akkor ezt most félre tesszük, mert jövő héten úgy is lesz testületi
ülésünk, mi megbeszéljük, és majd akkor beszélünk róla közösen is.
Richter Csaba képviselő: Jó, én meg addigra hozok be konkrétumot.
Kóródi-Juhász Zsolt aljegyző: Csaba, be van szkennelve, minden adat fent van a honlapon, akkor az alapján
tudsz szerezni árajánlatot.
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, akkor ezt most félre tesszük. A harmadikat pedig, ahogy mondtam úgy
fogjuk kérni, hogy a költségünk az eszközhasználati díj fizetési arányában legyen. Jó, a következő téma, az
iskolai székek. Én küldtem egy körlevelet, a képviselőknek. Nagyon sok széket megnéztünk, viszonylag olcsón
4000 Ft-ért találtunk egy olyan széket, amit lehetne a művelődési házba rakni. Na, most ennek a költsége
összeadtuk, körülbelül 410.000 Ft. Úgy számoltuk, hogy 200-200.000 Ft-ból meg lehet csinálni, az ÁMK-val
közösen lehetne megvenni 100 db széket és akkor a ránk eső rész 200.000 Ft lenne. Na, most erre kellene,
nekünk hozunk egy döntést, hogy a ránk eső részt fizetjük-e. Én az Országos Önkormányzat elnökével
beszéltem, és azt mondták, hogy megpróbálják megoldani, hogy az egész részét ők finanszírozzák. Jelen
pillanatban ez a megállapodás van, hogy a felét mi kifizetjük. De ennyi pénzért, most így nem tudunk ehhez
hozzájutni. Az utolsó két-három rendezvényen láttátok, hogy milyen gondokat okoz. Tehát muszáj megoldani
ezt, problémát.
Prekop László Kosztasz képviselő: Kérdésem az lenne, hogy figyeltétek azt a részét, hogy azt tudjuk, hogy a
művelődési házat sokan használják, sokféleképpen. És ezeket a székeket össze kell szedni, össze kell rakni, tehát
arra is alkalmasak lennének?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Ezek olyan iskolai jellegű székek, amiket egymásba lehet helyezni, és
ezeket napi használatra tervezték. Most nyilván azért azt is látni kell, hogy 7000-8000 Ft-ba kerül minimum egy
ilyen szék, amilyenről beszéltünk. De ezen az áron, főleg úgy, hogy ez most nekünk fél áron van, azért nehezen
tudunk elmenni mellette, mert amúgy 600.000-800.000 Ft-ról beszélnénk és most 200.000 Ft a saját részünk. És
ha csak két évig jó, akkor is megéri. Tehát én javaslom ezt elfogadni, aki ezzel egyetért, az kézfenntartással
szavazzon. (Megfogalmazza a határozati javaslatot)
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
s z a v a z a t t a l m e g h o z t a a z a l á b b i h a t á ro z a t o t :

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
11/2013. (II. 13.) számú
HATÁROZATA
tárgyi eszközök beszerzéséről
1.

A képviselő-testület elvi határozatot hoz, hogy a Nikosz Beloiannisz Általános Iskolával közösen
vásárol 100 db kárpitozott iskolaszéket (iskolai és önkormányzati rendezvényekre), darabonként
maximum 4.500 Ft-os áron.

2.

A testület és a Nikosz Beloiannisz Általános Iskola a beszerzést 50-50 % arányban kívánja
finanszírozni.

3.

A tárgyi eszközök beszerezése az önkormányzat dologi kiadás előirányzatának terhére történik.

4.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak szerint szerezzen be
legalább három árajánlatot, melyek közül a legjobb ajánlattevőtől – az 1. pontban feltüntetett
értékhatáron belül – az iskola igazgatójával együttműködve szerezze be a fent nevesített tárgyi
eszközöket.
Határidő: azonnal
Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm szépen. Akkor Balázs pont jókor jöttél. A Mezőföldi önkéntes
ponttal kapcsolatos tájékoztatóval mondana pár szót. Akkor átadom a szót.
Sólyom Balázs, Mezőföldi Önkéntes Pont képviselője: Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit.
A Mezőföldi önkéntes pont képviseletében érkeztem, és egy pár percben szeretném bemutatni a munkánkat és
azt az esetleges jövőbeli együttműködési lehetőséget, amiért ez a pont létrejött. Mi 2012. november 01.-től
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tevékenykedünk itt Fejér megye szívében. Nyolc településen látunk el, önkéntes munkaszervezési feladatokat, és
az egyik település a nyolcból az Beloiannisz. A mi feladatunk, az az, hogy megismertessük és koordináltassuk az
önkéntes munkákat a térségben. Ugyanis a legfrissebb statisztikai adatok szerint az önkéntes munkák 2%-a, tehát
350.000.000 munkából 10.000.000 önkéntes munka látszik, a többi az csak van. Az Európai Uniónak vannak
irányelvei, amit jó, hogy ha teljesít az ország. És most ennek a követelésnek a fő célja, hogy minél több önkéntes
munkát láthatóbbá tudjuk tenni. Itt az önkéntes munkánál, abszolút nem ingyen munkáról van szó, és ez nagyonnagyon fontos, mert az önkéntes munkának nagyon sok feltételezése van. Az egyik fontos dolog, hogy az idén, a
szakközépiskolát kezdett diákok számára 50 óra kötelező iskolai közösségi szolgálat szükséges ahhoz, hogy ők
érettségizhessenek. Ennek a koordinálásában akár intézményi szinten is közre tudunk működni. De, hogy ha egy
diák nem az iskolán keresztül szeretné elvégezni, hanem azt mondja, hogy a falun belül a közösség érdekében
kíván tevékenykedni, abban is segítséget tudunk nyújtani. A másik fontos szempont, a foglalkoztatást
helyettesítő támogatásban részesülők, amit ugye most már az önkormányzat folyósít, amihez 30 nap munkára
van szükség. Most, hogy ha az adott személyt, aki erre jogosult lenne, az önkormányzat nem tudja bevonni
közmunkára, illetve nem talál egyéb munkát, amiből ez a 30 nap neki ki tud telni, akkor biztosítani tudja, a
tovább a támogatás folyósítását azáltal, hogy ezt a 30 napot önkéntes munkával tölti ki. Ebben vagyunk mi
partnerek az önkormányzatok számára. Illetve, a projekt időszakban településenként, több akció napot fogunk
tervezni és tartani. Ezeknek az akció napoknak a feladata az, hogy gyakorlatban is részesévé válhassanak a lakók
az önkéntes munkának, a közösség érdekében is. Első sorba ebben keressük az önkormányzatban a partnerséget,
és az önkormányzati kapcsolatotokat. Itt a tavasz, a parkban vagy esetleg a temetőben kellene valamit csinálni,
határszélen vagy bármi ilyesmi. Nekünk az eszközökhöz, ilyen kisebb füvesítés, faültetés, ezekhez forrás is van,
ebben a pályázatban és nagyon szívesen részt veszünk benne. Meghirdetjük, begyűjtjük az önkénteseket itt
Beloianniszban és mondjuk egy szombat délután meg is valósítjuk. Tehát egy ilyen jellegű együttműködést
szeretnénk kialakítani Beloiannisz település önkormányzatával. Van olyan önkormányzat, aki már ebben írásban
is partnerünk, a többivel pedig keressük a kapcsolatot, hiszen ez az önkormányzat számára is fontos. Például a
civil szereplők szempontjából nagyon fontossá válik, az önkéntesség. Mert ugye a civil szereplők 2014. július
01.-vel elveszítik a közhasznú státuszukat, minden civil szervezet az új civil törvény alapján elveszíti ezt. És az
új közhasznúság feltétele a társadalmi támogatottság, amelyet a háromból az egyik féleképpen azzal igazolhat,
hogy legalább 10 önkéntest hivatalosan, regisztráltan fogad. Tehát mi most tulajdonképpen ezt az űrt próbáljuk
ki tölteni. Mert Magyarországon az önkéntes munkának a megítélése nem pozitív. Míg mondjuk a Nyugati
társadalomba már beépült, akár a vállalati szférába, akár a civil szférába. Már megszűnt ez, hogy a negyven éves
háztartásbeli nők, kedvenc tevékenysége az, hogy ők önkéntes munkát végeznek. És, hogy ha mindenki bele
gondol, ha egy civil szervezet csinál egy rendezvényt vagy bármi ilyesmit, legalább tíz olyan embert fel lehet
sorolni, hogy ott volt önkéntes munkában legalább két-három órát, és a mi feladatunk az, hogy ezt
dokumentáljuk, és ezt láthatóvá tegyük. És tulajdonképpen erre szolgál az Erika, aki a Mezőföldi önkéntes pont
egyik koordinátora, és itt Beloianniszban ő a kapcsolattartó. Hogy ezeket a civileket, mi láthatóvá tegyük. Tény,
hogy egyrészt ez dokumentációval, tehát papír munkával jár, de azért fontos, mert ezzel tényleg az FHT-s
jogosulttá válhat, a diák is le tud érettségizni, a civil szervezet fog tudni pályázni. És hogy ha megnézzük a 2013.
évi Nemzeti Együttműködési alapbeli pályázatokat, ott azt hiszem, tíz plusz pont volt, hogy ha öt önkéntest be
tudott mutatni az adott civil szervezet. Tehát mi ezeknek az összefogására törekedünk. És mint mondtam, az
önkormányzatnak a partnerségét pedig abban keressük, hogy találjunk, olyan egyszerű kis dolgot, amit akár tízhúsz önkéntessel meg tudunk valósítani.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, most akkor jelen pillanatban az önkormányzattól azt várod, hogy
nyilatkoztassuk ki a szándékunkat, hogy ebben partnerek vagyunk? Hozzuk egy olyan határozatot, hogy ebben
partnerként együttműködünk veletek, és aztán a hétköznapokban a kapcsolatot tartjuk? Jelezzük a programokat,
és végrehajtjuk közösen.
Sólyom Balázs, Mezőföldi Önkéntes Pont képviselője: Mert akár lehet olyat is, hogy ha az önkormányzatnak
van, akkor a közmunkásokkal közösen. Például, hogy van tíz közmunkás, meg mi hozunk még öt önkéntest, és
akkor azt összerakjuk. Csak itt első sorban az a fontos, hogy az önkormányzat partner-e ebben és tudunk-e
esetleg együtt gondolkodni?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát, én azt gondolom, hogy nem is kérdés, hogy mi ebben részt vegyünk.
Van-e valakinek kérdése még esetleg a Balázshoz? Akkor én szerintem feltenném szavazásra. Aki egyetért azzal,
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hogy az együttműködést megkezdjük és az önkormányzat ez mögé a program mögé oda álljon, az
kézfenntartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
s z a v a z a t t a l m e g h o z t a a z a l á b b i h a t á ro z a t o t :

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
12/2013. (II. 13.) számú
HATÁROZATA
A Mezőföldi Önkéntes Ponttal történő együttműködésről
1. A képviselő-testület elhatározza, hogy a Mezőföldi Önkéntes Ponttal a jövőben együttműködik.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester

Papalexisz Kosztasz polgármester: A következő, amiről kell egyeztetnünk az a táncegyüttesnek a kérelme. A
volt Beloianniszi táncegyüttesnek a tagjai részt szoktak venni azon a nosztalgia táborban, ami minden évben
azon a településen származik, ahonnan a volt táncegyüttes tagjai származnak. Tehát ez egy ilyen Duna menti
táncos tábor. Na, most ennek a rendezése 2013. évben, Beloianniszban lesz, tehát itt fogják megrendezni. Ennek
már el is indult az előkészítése. Én támogattam ezt a javaslatot, mert amióta ez zajlik, Beloianniszban soha nem
volt megtartva. Tehát amióta ez zajlik, mi mindig ott voltunk, meg már az én gyerekkoromban is ott voltunk, és
amikor megtudták, hogy ennek a szervezését Beloiannisz magára vállalta, akkor mindenki meg volt hatódva. Én
azt gondolom, hogy ez egy nagyon jón rendezvény. Július 16-21.-ig sorra fog kerülni, a Kiatipisz Taso az egyik
főszervező, aki ezt az egészet koordinálja, segítünk neki sokat az Erikával és már megindultak a szervezések
januárba. A lényeg az, hogy ennek készült egy költségvetése. Ez egy öt napos rendezvény és itt majdnem 200
ember megfordul és ennek az a része, amit valószínű, hogy meg kell finanszírozni, amit támogatásba kell, az
durván 195.000-200.000 Ft lesz. Ehhez keresünk majd támogatókat és nyilván az önkormányzatnak a segítségét
is kérték. Azt tudom mondani, hogy amikor az előbb arról beszéltünk, hogy a civil szervezeteket támogatjuk, hát
hallottad végig, hogy milyen helyzetben van az önkormányzat. Én elvileg támogattam is, meg tavaly, amikor
elmentem oda, akkor én oda álltam a rendezvény mellé és azt mondtam, hogy nem hiszem, hogy ezt a pénzt ne
tudnánk előteremteni, amikor 200 embert kell vendégül látni, akik majd elviszik Beloiannisznak a jó hírét. Arról
nem beszélve, hogy itt a főtéren lenne a záró gála, valószínűleg lenne két táncház, egy magyar meg egy görög.
Úgyhogy rendezvénye is lenne a településnek. És vigyék a jó hírét Beloiannisznak. Ezt a kérelmet ugye ők
benyújtották. Ez valamikor júliusban lesz, és ennek a szervezése már elkezdődött. Én szerintem ezt a kérdést,
majd ugyanúgy tudjuk kezelni, mint a többi szervezet kérését, hogy menet közben folyamatosan segítjük a
szervezést. Próbálunk majd támogatókat is keresni, akik ezt fogják majd támogatni. És menet közben ki fog
kristályosodni, hogy nekünk is milyen lehetőségeink vannak. De én azt gondolom, és azt javaslom, hogy
támogassuk ezt a kezdeményezést. És most a képviselő testületnek kérdezem a véleményét, hogy mit szól hozzá?
Bocsánat, még annyit hozzá tennék, hogy ez a foci pálya környékén lenne, tehát a foci pálya területén lenne, nem
a pályán, hanem a környezetében ez az öt napos tábor. Lenne Beloiannisz történet, körbe mennének a faluba,
különféle rendezvények lennének. És a gála meg a két táncházat meg úgy terveztük, hogy a főtéren lennének,
ami egészen látványos lenne, egy kis nyár esti programként.
Boka Erika alpolgármester: Bocsánat, hogy közbe szólók, de ez nem csak a tábor tagjainak szólna a gála meg
a táncház, hanem az egész falunak?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Mindenkinek. A falu lakosságának, az összes vendégnek. Maga a tábor az
zárt, oda belépő van, karszalag van, ott a résztvevők azért fizetnek. Azért elég nagy költsége van ennek az
egésznek, mert az a 200.000 Ft, ez csak az, amire nincsen fedezet, mert majdnem önellátó ez az egész rendszer.
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Viszont ezek a rendezvények, ez a gála, meg a két táncház, ezek nyitottak lennének a falu lakóinak is. Van-e
valakinek kérdése, esetleg az itt jelenlévők között.
Kóródi-Juhász Zsolt aljegyző: Nekem lenne. Az lenne a kérdésem, hogy milyen formában akarják majd
bonyolítani ezt a tábort. Milyen szervezet lesz mögötte? Tehát ezt magánszemély fogja végezni, vagy valamilyen
egyesület?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Esetleg azon lehet elgondolkozni, hogy egy egyesületet be lehetne vonni.
Be lehetne vonni a sportegyesületet, be lehetne vonni a Nemzetiségi Önkormányzatot is.
Kóródi-Juhász Zsolt aljegyző: Mert maga a célnál én azt látom, hogy ezt nagyon nehéz úgy finanszírozni, hogy
magánszemélynek. Tehát itt mindenképpen jó lenne, hogy ha valamilyen civil, és nem utolsó sorban valamilyen
közhasznú szervezet venne ebbe részt. Mert azért az Áht.-ben és a végrehajtási rendelkezésben azért nagyon
konkrét szabályok vonatkoznak a költségvetési támogatások nyújtására, és az azokból történő finanszírozásokra.
Nem véletlenül kellett ugye itt a Nyugdíjas klubot is ez miatt rendbe tenni, hogy jogilag megfeleljenek. Mert ha
a táncegyüttesek nincsenek nyilvántartásba véve, és nincsen mögötte szervezet, akkor ugye nincsen
jogképessége, és akkor nem tud kérelmet benyújtani. Arról dönthet a képviselő testület, hogy ő ezt a rendezvényt
támogatja. De akkor én azt gondolom, hogy be kéne valamit állítani.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Egy együttműködési megállapodást kéne kötni, esetleg valamelyik
egyesülettel.
Kóródi-Juhász Zsolt aljegyző: Most én azt gondolom, hogy arról hozhat döntést a testület, ez alapján, a
kérelem alapján, hogy magát a rendezvényt támogatja. De azt, hogy ezt majd milyen összegben, meg, hogy
konkrétan ki lesz az, aki a támogatást megkapja elszámolási kötelezettséggel, az majd egy későbbi döntés lesz.
Galanisz László Vaszilisz alpolgármester: Ugye 400.000 Ft-ot szavaztunk meg ezekre a civil szervezetekre.
Most, van egy pár. Na, most nem azt mondom, hogy nem támogatom a Tasoénak a rendezvényét, és ha most a
labdarúgó szakosztály oda beáll, és lehet, hogy kap 100.000 Ft-ot papíron, akkor azt nem ők fogják felhasználni,
hanem a rendezvény, így van?
Papalexisz Kosztasz polgármester: De mind tudjuk, hogy ezt hogy kezeljük.
Prekop László Kosztasz képviselő: Hogy ha majd lesz egy ugyanilyen beszámolási kötelezettségünk, akkor
majd elmondjuk azoknak az embereknek, hogy tisztában legyenek azzal, hogy ez miért van fordítva.
Galanisz László Vaszilisz alpolgármester: De ha most van 400.000 Ft-unk, amit durván szólva, mi el akarunk
költeni saját magunkra, akkor lehet, hogy többen meg fogják támadni, ha már ti kaptatok 100.000 Ft-ot.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Szerintem pont a labdarúgó szakosztály a legutolsó, akivel ezt meg kellene
szervezni. Ilyen jellegű rendezvényre, pont van három ilyen szervezetünk, amelyik közelebb áll hozzá. A lényeg
az, hogy most maradjunk annyiban, hogy most fixáljuk, hogy a testület elvileg támogatja ezt a rendezvényt, és a
részletek kidolgozása úgyis folyamatban van, ezt meg majd menet közben fogjuk tudni mondani. Lesz még
addig testületi ülés, és hogy ha addigra ezek tisztulnak, ide be fognak kerülni.
Kóródi-Juhász Zsolt aljegyző: Hozzáteszem, pluszforrást jelenthet, hogy ha a Nemzetiségi önkormányzat
támogatja, mert ugye őket a jegyzőkönyveikben szereplő vállalat feladatok alapján támogatják a
pluszforrásokkal. És akkor egyrészt onnan is kapnának pluszforrásokat, meg innen is.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, akkor majd ezt még egyeztetjük. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban
kérdése még? Nincsen. Akkor ezt a kérdést úgy napoljuk el, hogy erre vissza fogunk térni. Akkor azt teszem fel
szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy támogassuk ezt a rendezvényt és a részleteket kidolgozzuk a következő
ülésekre, az kézfenntartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
s z a v a z a t t a l m e g h o z t a a z a l á b b i h a t á ro z a t o t :
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Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
13/2013. (II. 13.) számú
HATÁROZATA
Nosztalgia Tánctábor Beloianniszban történő megrendezéséről
1. A képviselő-testület támogatja, hogy Beloiannisz Községben Nosztalgia Tánctábor kerüljön megrendezésre
2013. július 16-21. között.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. Ezt a körzet határos témát, akkor te ismertesd Zsolt.
Kóródi-Juhász Zsolt aljegyző: Kaptunk a Fejér Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjától egy levelet,
adat és véleménykéréssel. Körzethatárokkal kapcsolatban kellett volna már a képviselő testületnek véleményt
alkotni. Gyakorlatilag egy határozatban meg kéne jelölni azt, hogy a településen, a lakhelyen, ennek hiányában a
tartózkodási helyen rendelkező hátrányos és halmozottan hátrányos gyerekekről egyrészt egy nyilvántartást kell
beküldeni. Illetve, hogy a Beloianniszi iskolának mi a felvételi körzethatára? Szerintem ez egy egyszerű döntés.
Boka Erika alpolgármester: Hát, szerintem meg nem.
Kóródi-Juhász Zsolt aljegyző: De ez a kötelező felvételi.
Boka Erika alpolgármester: Pontosan azért. Mivel nemzetiségi nyelvet is oktat ezért máshonnan is jöhetnek.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen, fogadhat. De itt most azt kell meghatározni, hogy honnan kötelező.
Most értem én a felvetést.
Boka Erika alpolgármester: Tehát, hogy ha Budapestről valaki ide akar hozni egy gyereket, mert görögök itt
tud tanítani, akkor kötelező nekünk felvenni, nem utasíthatjuk el. Mondjuk, én most már nem vagyok ebbe
benne, de évekkel ezelőtt ez volt a feltétel.
Kóródi-Juhász Zsolt aljegyző: Most ők gyakorlatilag csak véleményt kérnek, tehát nem mi fogjuk eldönteni. A
Kormányhivatalnak az Oktatási Főosztálya kéri a mi véleményünket, ahhoz, hogy ők összeállítsák a
körzethatárokat. Tehát nem mi alakítjuk ki.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Írjuk le azt, hogy a kötelezendően fel kell venni a Beloiannisz
közigazgatási területén lévő gyerekeket, kiegészítve azzal, hogy amennyiben ha valaki a görög nemzetiségi
nyelvoktatást akarja igénybe venni, azt országosan kötelezően felvesszük. Hát, ha valaki ide akarja hozni a
gyerekét, akkor hozza. Jó, akkor így fogalmazzuk meg? Akkor erről szól a határozat. Van-e valakinek más
javaslata? Akkor ezt a javaslatot, amit megfogalmaztunk, hogy kötelezendően fel kell venni a Beloiannisz
közigazgatási területén lévő gyerekeket, de ha valaki ide akarja hozni az ország bármelyik pontjáról, azt
kötelezően fogadjuk. Aki evvel egyetért, az kézfenntartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
s z a v a z a t t a l m e g h o z t a a z a l á b b i h a t á ro z a t o t :

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
14/2013. (II. 13.) számú
HATÁROZATA
Beloiannisz község iskolai felvételi körzet meghatározásához vélemény nyilvánítása
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1.

A képviselő-testület javasolja, hogy Beloiannisz község közigazgatási területén állandó lakóhellyel
rendelkező tanköteles korú tanulókat kötelező legyen felvenni a Nikosz Beloiannisz Általános Iskolába.

2.

A testület az 1. pontban foglaltaktól eltérően, Görög nemzetiségi nyelvoktatás vonatkozásában a
tanköteles korú gyermekek felvételi kötelezettségét Magyarország területén állandó lakóhellyel
rendelkező tanköteles korú gyermekek vonatkozásában javasolja megállapítani.

3.

A képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy az érintetteket tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: aljegyző

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. És akkor már csak egy téma van, az egyik legkellemetlenebb. A
Beloiannisz Közoktatásért Közalapítvány. A kuratórium és az ellenőrző bizottság is egyöntetűen látta a
felmondásokat miután kifésültek mindent és bekerültek a cégbírósághoz meg mindenhova és most mindenki
beadta a lemondó nyilatkozatot. És most el kell döntenünk, hogy mit kezdjünk, ezzel az alapítvánnyal?
Boka Erika alpolgármester: Az van a háttérben, hogy az 1%-ok alapján bukott ez ki. Kiderült, hogy tavaly az
adminisztrációs hátrányok miatt, nem tudok mit mondani, nem volt rendbe a működése ennek az alapítványnak
éveken keresztül. Tavaly ugye próbáltuk mi összefésülni már, de erre jutott közösen az erőnk és energiánk. És,
kiderült, hogy voltak, akik tavaly is felajánlották az 1%-kot, de nem kaphatják meg. Nem kevés pénz volt, tehát
látszott belőle, hogy sok ember ajánlotta fel az 1%-át és ez egyébként nem először fordult elő. És amikor ez
kiderült, én a Mahinak mondtam, hogy amiben tudunk, mi segítünk, mert ők nagyon elanyátlanodtak és úgy
vették észre, hogy nem kaptak elég segítséget ahhoz, hogy elinduljon ez az egész dolog. És, annyi minden más is
van nekik, annyi teher van rajtuk, hogy emiatt, hogy ez nagyon sok adminisztrációval is jár, ráadásul olyan
adminisztrációval, amihez ők nem is értenek, szerintem ezért választották inkább ezt a módot. Tehát nem kaptak
olyan segítséget, amilyet szerettek volna, és ami el is várható lett volna. Ők az ilyen jogi hátteret meg ilyesmi
nem ismerik, elhúzódott ez az átírás, meg lejelentés. Nem tudom, hány hónap eltelt azzal, hogy nem találtunk
semmit, hogy mi ez az alapítvány, hogy is van, mint is van? Tehát olyan mértékben elhúzódott a dolog, hogy
ezen, múlott.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Ők még azt mondták, beszéltem én is a Mahival, hogy azon is el kellene
gondolkodni, hogy ezt az egészet úgy, ahogy van le kéne zárni és csinálni egy újat. Mert annyira hosszú évekig
visszamenőleg nem ment ez az egész, és jönnek elő a régi múltból ezek a hiányosságok, hogy nem biztos, hogy
nem lenne célszerű csinálni inkább egy újat. Na, most én nem értek ehhez, hogy mivel jár egy ilyen új
alapítványnak az elindítása. Én azt gondolom, hogy ezt most tudomásul vesszük, bejelentettem, hogy ez
megtörtént és akkor jövő héten úgy is lesz egy testületi ülésünk, megpróbálunk addigra, egy kicsit ebből
felkészülni és akkor esetleg valamilyen irányt vázolni. De ezen mondjuk, gondolkodhatnátok ti is. Tehát
mondjuk, ha valaki olyan szempontból tudna segíteni, hogy kicsit utána nézne ennek, akkor szívesen vesszük a
segítséget. Nekünk ezzel foglalkozunk, kell a következő testületi ülésig. Én azt mondom, hogy jelen pillanatban
úgy sem tudunk mi tenni. Egyelőre ezt tudomásul vesszük, és akkor majd megnézzük, hogy hogyan tovább. Vane valakinek kérdése, vagy hozzáfűzni valója ehhez? Nincsen. Jó, akkor nekem ennyi volt. Jövő héten várhatóan
lesz egy testületi ülés, ahol három-négy napirendi ponttal viszonylag, olyan témákkal, amik egyszerűek. És
amikor össze tud úgy ülni a testület, hogy határozatképes legyen, akkor lesz két-három olyan döntést, amit nem
tudtunk időben elkészíteni, mert nincsenek meg azok az információk hozzá. Úgyhogy várhatóan lesz majd egy
ülés, és akkor lesz két-három pont, és akkor többek között majd erre is visszatérünk. Nekem nincsen más témám.
A képviselőket kérdezem, hogy van-e valakinek témája? Parancsolj, Erika.
Boka Erika alpolgármester: Egy nagyon rövid. Miután már nagyon sok civil szervezettől elmentek, de én már
mondogattam, és a képviselőknek is szeretném jelezni, hogy elkezdtem összeszedni a következő falutükörhöz az
anyagot. Tehát, bárkinek van ötlete, javaslata, elképzelése? Illetve, én mindenkitől azt kérem, hogy amikor
esemény, rendezvény van a faluba, automatikusan rögtön készüljön róla feljegyzés, fotó, küldjétek el és akkor
összegyúrjuk. Mindig az elmúlt két-három-négy hónapnak az eseményei is bekerüljenek az újságba. Én nem
válogatok, hogy kiről mit ír. Például László, nektek, a sportkörösöknek esetleg olyan, hogy mikor, hol, kivel,
milyen meccseitek lesznek? Tehát, amikor a sorsolás megtörténik azt is beírhatjuk, mert ez arról szól ez az újság,
hogy minden bekerüljön, ami érdekelheti őket.
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13-i soron következő nyílt ülésének jegyzőkönyve
32. oldal a 33 oldalból

Papalexisz Kosztasz polgármester: Volt a Vaszilopita rendezvény, volt a PYRGOS farsang. Tehát, amik voltak
ilyen rendezvények, azok kerüljenek be.
Boka Erika alpolgármester: Mindenről. Hogy aztán miből, mennyi jut be, az mind attól függ, hogy mennyi
hely lesz. Senki nem marad ki, akitől kapunk anyagot.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Valakinek még?
Richter Csaba képviselő: Nekem. Már beszéltünk róla tavaly is. Hogy amennyiben az önkormányzat úgy dönt,
hogy netán-tán értékesíteni akarja, a volt bölcsőde épületét, akkor én szeretnék tudni, mert vételi szándékom van
rá.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Ha vételi szándékod van rá, akkor nekem elég, hogy ha kijelented, mert
akkor én elindítom úgy a dolgot, hogy akkor arra kérünk egy értékbecslést. Tehát ilyenkor az az első lépés, hogy
amikor vételi szándék van, és azok közé az ingatlanok közé tartozik, ami szóba jöhetnek eladásra és én azt
gondolom, hogy mindenképpen célszerű értékesíteni ezeket az ingatlanokat. Azt hiszem, hogy te lakó
ingatlanokat akarsz? Csak, hogy nagyjából tudja a testület, hogy miben gondolkozol, hogy milyen jellegű
beruházást tervezel. Azt tudom mondani, hogy megfogjuk rendelni az értékbecslést megnézzük a saját ingatlan
nyilvántartásunkban szereplő értékét, és akkor a következő testületi ülésre, amire már meg van ez az anyag,
akkor tud tárgyalni ezzel kapcsolatban a testület érdemben. Jó?
Richter Csaba képviselő: Jó.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Rendben van, akkor ezt megbeszéltük. Akik itt voltak jelenlévők, azoknak
van-e valami kérdésük vagy hozzászólásuk az itt elhangzottakhoz? Ha nincsen, akkor lezárom az ülést.
Köszönjük szépen a megjelenést és munkát.
Papalexisz Kosztasz polgármester mivel több kérdés, észrevétel nem érkezett, a nyílt ülést 20 óra 45 perckor
berekesztette.
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