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Papalexisz Kosztasz polgármester:    Tisztelettel köszöntök minden megjelentet.  Megállapítom, 
hogy a testület öt fővel határozatképes és szabályosan lett összehívva. Jegyzőkönyv hitelesítőnek 
javasolnám Boka Erika alpolgármester asszonyt és Prekop László képviselőurat. Aki evvel egyetért 
az kézfenntartással, szavazzon. 

A  Képviselő-testület  5  igen,  0  nem  és  0 
tartózkodás  szavazattal  Boka  Erika  
alpolgármestert   és  Prekop  László  Kosztasz  
képviselőt  jegyzőkönyv-hitelesítőnek  
megválasztotta.

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Köszönöm. Napi rendnek a kiküldött  meghívóban szereplő 
napirendi  pontokat  szeretném  feltenni  szavazásra,  amennyiben  nincsen  módosító  javaslat.  Ha 
nincsen, akkor feltenném szavazásra. Aki egyetért vele, az kézfenntartással szavazzon. 

A  Képviselő-testület  5  igen,  0  nem  és  0  
tartózkodás  szavazattal  meghozta  az  alábbi  
határozatot:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
15/2013. (II. 21.) számú

HATÁROZATA
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület

2013. február 21.-i rendkívüli nyílt ülésének napirendi pontjairól



1) 2013. évi közfoglalkoztatási terv megvitatása
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

2) OTP Zrt. bankszámlaszerződés módosítása
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

3) Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv megvitatása 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

4) Egyebek
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

1) 2013. évi közfoglalkoztatási terv megvitatása

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Köszönöm.  Első  napirendi  pontunk  a  2013.  évi 
közfoglalkoztatási  terv megvitatása. Tegnap kaptuk meg hozzá a sarok számokat,  tegnap tudtuk 
kidolgozni. Csökkent a tavalyi évhez képest a Beloianniszra fordítható összeg 1.418.228 forintot 
kell  beosztani.  Úgy  csináltuk  meg,  hogy  13  főt  tudunk  foglalkoztatni.  Általában  két  hónapot 
dolgoznak  és  az  első  időszak  március  15-én  kezdődne,  attól  hamarabb  nem  nagyon  tudjuk 
technikailag elkezdeni, és akkor az első két fő másfél hónapig lenne. Úgy csináltuk, hogy átnyúlik 
2014 januárjába is. Tehát az utolsó fő az decemberben és januárban fogja azt a két hónapot itt  
tölteni.  Arra  kellett  figyelni,  hogy  a  2014-es  évre  ennek  az  összegnek  a  10%-a  mehetett  át 
kifizetésre,  ami  azt  jelenti,  hogy  már  a  decemberben  ledolgozott  hónapot,  amit  januárba  kell 
kifizetni az már oda, tartozik. Nekünk így 122.000 Ft megy át,  tehát benne vagyunk a 10%-ba. 
Igyekeztünk  egész  évben  egyenletesen  elosztani  és  arra  az  időszakra  vannak többen  ahol  több 
munka  is  jelentkezik.  És  ezzel  próbáljuk  megoldani  a  hivatalban  a  takarítást  is,  tehát  úgy 
terveztünk, hogy mindenre fussa. Nem tudom, hogy van-e kérdése valakinek evvel kapcsolatban? 

Bene Krisztián képviselő: Nekem csak annyi, hogy tavaly mennyi volt a pénzösszeg? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Tavaly 2.490.000 Ft. Annyit hozzátennék, hogy tavaly abból, 
nagyságrendileg 500.000 Ft-ot eszközvásárlásra fordítottunk. Idén semmit nem kalkuláltunk, mert a 
tavalyi  évben,  amit  kellett  be is  tudtunk szerezni.  Mindent  vettük,  gépektől  kezdve a  fűnyíróig 
mindent. Idén erre nincsen szükség, úgyhogy ezt a teljes összeget idén munkabérre tudjuk fordítani. 
Ezzel már nem kell kalkulálni. Tehát, hogy ha így veszem, akkor, amit a munkabérre fordíthatunk 
az körülbelül 550-600.000 Ft-tal azért így is kevesebb, mint a tavalyi összeg. Parancsolj, Laci. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Nekem azzal kapcsolatban lenne egy kérdésem, hogy ez mi 
alapján van ez úgymond eldöntve? Lakosság arányosság alapján, vagy éppen az alapján, hogy az 
adott település mennyi pénzre jogosult? Vagy mi alapján döntik el, azt lehet tudni? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát itt amit mi tájékoztatást kaptunk a munkaügyi központtól, 
hogy készül egy ilyen kalkuláció. Ott figyelembe veszik, hogy hány Fht.-s van a településen, ebben 
a  foglalkoztatást  helyettesítő  támogatásban  kik  részesülnek.  Igyekeznek  úgy megcsinálni  ezt  a 
keretet,  hogy mindenkinek legalább egy havi  munkát  tudjanak biztosítani,  de mondjuk, ez nem 
lenne meg úgy, hogy ha mindenkit mondjuk, három hónapig foglalkoztatnánk. Mert ők számoltak 
egy átlagot, hogy körülbelül, háromhavi foglalkoztatással, ebből a keretből hét főt lehet kihozni. A 
támogatás az pedig úgy van, hogy 70%-tól 100%-ig mehet, amit ugye kaphatunk rá. És ők úgy 
próbálták megcsinálni ezt az ösztönzést, hogy ha egy-két hónapig alkalmazzuk, akkor a bérnek a 
95%-át állja az iroda. És, hogy ha valakit hosszabb távon akarsz alkalmazni, több hónapra, hat, hét 
vagy akár nyolc hónapra, akkor meg lefele csökken. Tehát láttátok a kiküldött anyagban, hogy ott 



már csak a 70%-át támogatják. Tehát a településekre, gondolom számok alapján valamilyen keretet 
elosztottak. Mi nekünk evvel kell számolni. 

Dr. Horváth István képviselő: És, akkor itt mindenki megkapja a 95%-ot?

Papalexisz Kosztasz polgármester Mi úgy osztottuk be, hogy nekünk az összes alkalommal 95%-
ot az iroda állja. Tehát nekünk 5% önrészt kell majd hozzátenni. 

Bene Krisztián képviselő: Meg hát nem is nagyon lenne miből kipótolni, gondolom. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Meg  mi  azt  vettük  mindig  prioritásnak,  hogy mindenkire 
jusson.  Tehát  sokan  vannak  olyanok,  akik  másképp  nem  tudnák  ledolgozni.  30  napot  le  kell 
dolgoznod  egy  évben  ahhoz,  hogy  következő  évben  is  erre  jogosult  legyél.  És  itt  ezekkel  a 
munkákkal, meg tudják ezt a jogosultságot szerezni ezek az emberek. Idáig mindig sikerült minden 
évben, végig pörgetni mindenkit úgy, hogy mindenki el tudta végezni ezt a munkát, ha alkalmas 
volt. Mert egy ilyen orvosi alkalmassági vizsgán át kell esnie mindenkinek. Jó. Ha nincsen más 
kérdés.  Akkor  feltenném  szavazásra,  ezek  alapján  a  mellékletek  alapján  a  2013.  évi 
közfoglalkoztatási tervnek az elfogadását. Aki evvel egyetért, az kézfenntartással jelezze.

A  Képviselő-testület  5  igen,  0  nem  és  0  
tartózkodás  szavazattal  meghozta  az  alábbi  
határozatot:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
16/2013. (II. 21.) számú

HATÁROZATA
a közfoglalkoztatási terv és a közfoglalkoztatási megállapodás elfogadásáról 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi közfoglalkoztatási tervet 
elfogadja azzal, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának táblázata 
alapján a rendelkezésre álló keretet közvetlen költség támogatással 13 fő közfoglalkoztatott 
vonatkozásában kívánja igénybe venni.

2. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározottak szerint kössön 
megállapodást a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával.

Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal

2) OTP Zrt. bankszámlaszerződés módosítása

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Köszönöm.  A  következő  naprendi  pontunk  az  OTP 
bankszámlaszerződésnek  a  módosítása.  Ezt  már  tavaly  évvégén  megkaptuk  és  meg  mondom 
őszintén, hogy nem sok energiánk jutott erre. A lényege az, amivel újra megkerestek minket az OTP 
vezetői, hogy módosítani kívánják a köztünk lévő bankszámlaszerződést, azzal a ponttal, hogy azt a 
tranzakciós különdíjat,  amit  a  kormány megállapított  a bankszámla műveletekkor,  ezt  beépítené 
ebbe. Tehát magyarán tovább hárítja az ügyfelekre és ehhez módosítani kell a szerződést. Nálunk, a 
mi esetünkben teljesen minimális összegről van szó. Megkérdeztem, hogy ez hogyan zajlik, és alap 
állapotban ezt nem kell nekünk elfogadni, ha nem fogadjuk el, akkor ők jelezni fogják, hogy ők ezt 
mindenképpen meg akarják emelni. És jelen pillanatban nekünk kedvezményeket biztosítanak, a 
bankszámlához  kapcsolódó  díjaknál.  Ezt  a  kedvezményt  olyan  mértékben  fogják  csökkenteni, 
amennyi  lenen  a  díj.  Alapjába  véve  már  mindenki  megkötötte  ezt  a  megállapodást,  tehát  nem 



kerítettek  nagy  feneket  ennek  az  ügynek.  Illetve,  végeredménye  az  lenne,  hogy  így  is-úgy  is 
érvényesítené ezt a díjat és akkor nekünk el kellene dönteni, hogy maradjunk-e ennél a banknál 
vagy  nézzünk  másikat?  Azt  is  megnéztem,  de  olyan  minimális  összegről  van  szó,  hogy  nem 
gondolnám, hogy egy jól működő rendszerrel, ami most fent áll érdemes-e variálni. Tehát nekem az 
a  javaslatom,  hogy  ezt  a  módosítást  kössük  meg  velük  és  akkor  meg  maradnak,  azok  a 
kedvezményeink, amik idáig is megvoltak. Ezt a díjat meg így is úgy is meg kell majd fizetni. Tehát 
összefoglalva ez a lényege. Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? Parancsolj, Erika. 

Boka Erika alpolgármester: Ebből félig meddig már megkaptam a válaszomat, amit írtál, de azért 
én konkrétan szeretném tudni, hogy ezen a költségen kívül gondolom még sok más költsége is van a 
számla vezetésének, nem? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Abban a hirdetményben, amit láttatok, abban benne van.

Richter Csaba képviselő megérkezik, a képviselől-testület 6 fővel ülésezik tovább.

Boka Erika alpolgármester: Nem tudom, hogy az önkormányzat esetében, hogy s mint van, de 
magánszámláknál, vállalkozói számláknál nagyon nagy különbségek tudnak lenni, és az OTP nem 
tarozik  a  legolcsóbbak közé.  Tehát  azt  a  kérdést  tenném fel,  hogy nem lehet  az,  hogy valahol 
máshol jobban járnánk? A hitel kapcsán eleve szó volt róla régebben, hogy még tájékozódunk más 
bankoknál is. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Hát,  ugye  most  két  dologról  beszéltél.  Egyrészt  van  ez  a 
hirdetmény, ami mellékletként ott van. Ez az a táblázat, amit használ az ügyfelekkel az OTP, tehát  
itt nem nagyon van eltérés, ezeket ugyanúgy használja mindenkivel. Nekünk ezekre a díjakra, már 
az  előző  szerződéseknél  is  voltak  kialkudott  kedvezményeink  is.  Tehát  ehhez  képest  nálunk 
kedvezményes  tarifákat  számolnak  el  különböző  tételeknél.  Ha  ezt  meg  akarjuk  tartani,  akkor 
módosítjuk a szerződést. Másrészt pedig, ha most körülnézünk a piacon, mert nyilván körül lehet 
nézni a piacon és meg lehet nézni, hogy milyen lehetőségeink vannak. De alapjába véve, ez akkor 
válhat igazán érdekessé az én véleményem szerint, hogy ha olyan hitelre lenne szükség, ami ehhez 
kapcsolódna. Jelen pillanatban a számlavezetés, meg a számlán lévő mozgások, amik vannak, nem 
indokolja. Arról nem beszélve, hogy most meg van egy kialakult rend, csekkek, minden. És ezeket  
mind le kellene cserélni és ez mind plusz költség lenne, főleg úgy, hogy most elindulnak február 
végén, március elején az adók, a gépjárműadó meg minden, és ezeket ki kell küldeni és most nem is 
nagyon  tudnánk  ezt  véghezvinni  technikailag.  De  én  nem  gondolom,  hogy  ez  a  minimális 
pénzmozgás,  ami  itt  maradt  az  önkormányzatnál  az  indokolná  ezt.  Hiszen  az  intézmények 
elkerültek,  a  polgármesteri  hivatal  szintén.  Meg kérdezni  meg lehet,  tehát  árajánlatokat  lehetne 
kérni,  de itt  nagyon minimális pénzekről beszélünk. Viszont a rendszert  ismerjük.  Tehát magát, 
ennek az egész rendszernek a működtetését ismerjük, megszoktuk. Tehát szerintem nem indokolja, 
most ebben a pillanatban más a váltást. Akkor lehet érdekes, amiről beszéltem, hogy olyan banki 
ügyleteket kellene kötnünk, ahol ez előjöhet és tényleg nagyobb tételekről beszélnénk, és akkor 
lehetne átgondolni ezt az egészet. De jelen pillanatban szerintem nem éri meg a váltás. Van-e más 
kérdése valakinek? Ha nincsen, akkor ezt tenném fel szavazásra. Amennyiben egyetértetek ezzel a 
módosítással és megbíztok engem, hogy ezt aláírjam, akkor azt kézfenntartással jelezzétek. 

A  Képviselő-testület  5  igen,  0  nem  és  1  
tartózkodás  szavazattal  meghozta  az  alábbi  
határozatot:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
17/2013. (II. 21.) számú

HATÁROZATA



OTP Bank Nyrt.-vel bankszámlaszerződés módosításáról

1.  Beloiannisz  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az   OTP  Bank  Nyrt. 
Bankszámlszerződés módosítási ajánlatát megtárgyalta, és azt elfogadja.

2.  A  testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az   1.  pontban  meghatározott 
bankszámlaszerződés módosítást - a határozat melléklete szerinti tartalommal - aláírja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3) Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv megvitatása

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. Következő napirendi pont a közép és hosszú távú 
vagyongazdálkodási terv megvitatása. Erre jogszabályi kötelezettségünk van, meg kell ennek felelni 
és  február  végéig  be  kell  ezt  nyújtani.  Hát,  látjátok  össze  foglaltuk  nagyjából,  amit  lehetett  és 
igazából én ehhez sok mindent hozzáfűzni nem akarok. Nem tudom, hogy van-e valakinek kérdése 
evvel  kapcsolatban? Igazából,  az  a lényeg,  hogy ezt  meg kell  alkotnunk. Olyan dolgok vannak 
leírva, amiket idáig is szem előtt tartottunk, és most ez össze van foglalva egy anyagba. Ha nincsen 
kérdés, akkor ezt tenném fel szavazásra. Akkor, aki ezt a közép és hosszú távú vagyongazdálkodási 
tervet elfogadja, az kézfenntartással jelezze. 

A  Képviselő-testület  6  igen,  0  nem  és  0  
tartózkodás  szavazattal  meghozta  az  alábbi  
határozatot:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
18/2013. (II. 21.) számú

HATÁROZATA
Beloiannisz Község Önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervéről 

Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  nemzeti  vagyonról  szóló  2011.  évi 
CXCVI.  (Nvtv.)  Tv.  9.§  (1)  bekezdése  alapján  az  önkormányzat  vagyongazdálkodásának  az 
Alaptörvényben, valamint az Nvtv. 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezések biztosítása 
céljából  az  Önkormányzat  közép-  és  hosszútávú  vagyongazdálkodási  tervét  az  alábbiak  szerint 
elfogadja: 

I. Középtávú vagyongazdálkodási terv:

1./ Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon, rendeltetésszerűen 
kell gazdálkodni.

2./ A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a 
közfeladatok  ellátásához  és  a  mindenkori  társadalmi  szükségletek  kielégítéséhez  szükséges, 
egységes  elveken  alapuló,  átlátható,  hatékony  és  költségtakarékos  működtetése,  értékének 
megőrzése,  állagának  védelme,  értéknövelő  használata,  hasznosítása,  gyarapítása,  továbbá  a 
feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.

3./  Az önkormányzati  vagyonfejlesztés (létrehozás,  bővítés,  felújítás)  céljait  a Képviselő-testület 



döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg.

4./  A meglévő vagyon fenntartása  tekintetében különösen nagy figyelmet  szükséges  fordítani  a 
pályázati lehetőségekre, azok kihasználásával elsődleges cél az ingatlanok felújítása, korszerűsítése, 
a középületek energetikai felújítása. Több középület felújítása, nyílászáró cseréje megvalósult az 
utóbbi években, ez továbbra is fontos törekvés. Az energetikai felújítások keretében cél az alternatív 
energia hasznosítása, a felújításra szoruló ingatlanvagyon lehetőség szerinti felújítása.
A meglévő, kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló épületek üzemeltetési költségeinek 
csökkentése, energia megtakarítást eredményező felújítási munkák elvégzése elsősorban pályázati 
források igénybe vételével történjen.

5./ Az önkormányzati vagyon hasznosításának formái:
a) a feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése
vagyon értékesítése: A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését a vagyonrendelet előírásai 
szerint, valamint a magasabb szintű jogszabályokban foglaltak szerint kell lefolytatni. A vagyon 
értékesítéséből  származó  bevétel  elsősorban  fejlesztési  kiadások  törlesztésének  fedezetéül 
szolgálhat.

b) használatba adása, bérbeadása
Bérlet útján történő hasznosítás: A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint telkek hasznosítása 
elsősorban bérleti szerződés keretében tehető meg. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében 
törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban.

c) önkormányzati vagyontárggyal vállalkozási tevékenység folytatása
Vállalkozás  folytatásával  történő  vagyonhasznosítás:  Az  önkormányzati  vállalkozás  az 
alaptevékenységet  nem veszélyeztetheti.  Az  önkormányzat  csak  olyan  gazdálkodó  szervezetben 
vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.

6./  Az önkormányzati  követelések,  kintlévőségek behajtása iránti  intézkedések hatékonyságának 
javítása a bevételek növelése érdekében.

II. Hosszútávú vagyongazdálkodási terv:

1./ Alapjául a középtávú vagyongazdálkodási terv szolgál.
2./ A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadások csökkentése mellett szem előtt 
kell tartani a vagyon megőrzés elvét. A piaci helyzet ismeretében rendszeresen felül kell vizsgálni 
az értékesítendő, valamint a más módon hasznosítható vagyonelemeket.
3./  A  vagyonhasznosítás  bevételeit  minél  nagyobb  arányban  a  vagyontárgyak  megóvására, 
megújítására, illetve beruházásra kell fordítani.
4./  Az  önkormányzat  szempontjából  kedvező,  vagyongyarapodást  eredményező  pályázati 
lehetőségek maximális kihasználása

III.  A Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy gondoskodjon a  vagyongazdálkodási  terv 
szükség szerinti felülvizsgálatáról.

Határidő: folyamatos
Felelős:  polgármester

4) Egyebek

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. Következő napirendi pont az egyebeken belül az 
SZMK támogatási kérelme. Múltkor, amikor a költségvetésünket tárgyaltuk, akkor már volt itt egy 



aktuális  kérdés,  és  ugye  akkor  abban maradtunk,  hogy egy keret  összeget  elkülönítünk,  erre  a 
költségvetésre és majd menet közben döntünk. De itt volt egy akkut, nagyon gyors eset, amiről 
dönteni kellett  és én döntöttem is és szeretném, hogy a testület  ezt  utólag támogatná.  A Szülői 
Munkaközösségnek a kérése volt,  a  farsangra,  amit  múlt  héten,  szombaton tartottak,  tehát  nem 
nagyon  tudtunk  ezzel  várni.  20.000  Ft-ot  kértek  és  ezt  én  oda  adtam nekik,  a  megállapodást 
megkötöttük,  úgyhogy azt  szeretném,  hogy ha  a  testület  ezt  elfogadná utólag.  Van-e  valakinek 
kérdése? Krisztián? 

Bene Krisztián képviselő: Nekem lenne egy olyan kérdésem, hogy engem megkerestek azzal, 
hogy azt hiszem tavaly adtunk nekik utoljára, és akkor nem kértek számlát róla. És tőlem kérdezték,  
hogy lehet-e azt, hogy most kérnek arra a pénzre számlát? Nem tudom, lehet, hogy voltak nálad 
ezzel  az  üggyel.  De én  azt  mondtam nekik,  hogy szerintem lehet  mostani  dátummal  is  írni  a 
számlát, mert akár elküldhették most is azt a pénzt. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Beszéltünk  velük,  és  elmondtuk  nekik,  hogy  milyen 
lehetőségeik vannak, hogy az elszámolást hogyan tudják majd megtenni. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, akkor, aki ezt a támogatást támogatja, az kézfenntartással 
szavazzon. 

A  Képviselő-testület  6  igen,  0  nem  és  0  
tartózkodás  szavazattal  meghozta  az  alábbi  
határozatot:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
19/2013. (II. 21.) számú

HATÁROZATA
SZMK támogatásáról

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által előterjesztett – 
mellékelt – támogatói megállapodást helybenhagyja.

Határidő: folyamatos
Felelős:  polgármester

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Köszönöm.  A DRV-vel  kapcsolatban,  nem  tudom,  Csaba 
hívtak ma már téged? 

Richter Csaba képviselő: Nem hívtak. Ráadásul, amikor lementem, mert ugye a csőtörés az ott 
volt az én területemen, akkor nem volt rám idejük. 

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Jó. Hát felvettük a kapcsolatot a DRV-vel, hogy be tudjunk 
oda menni és jelezték, hogy visszahívnak. De gondolom keresztül húzta a számításukat a csőtörés. 
Jó,  akkor  ezt  a  témát  elhalasztjuk  a  következő  ülésre.  
Akkor  a  következő  téma  a  szociális  célú  tűzifa.  Ez  egy  siker  történet.  Mint  láttátok  az 
előterjesztésben két köbméternyit ítélt meg az önkormányzatnak, olyan feltételekkel, hogy többe 
került volna a lé, mint a hús. Nagyjából kalkuláltunk és 24.000 Ft-nyi támogatást kaptunk, amihez 
körülbelül  nekünk  40.000  Ft-ot  kellett  volna  még  hozzátennünk,  hogy két  köbméternyi  fa  ide 
kerüljön. Másodsorban, ugye mi próbáltuk ezt a céget elérni, tehát nem mindegy, hogy hol veszed 
meg. Mert nem mindegy, hogy ezt a 40.000 Ft-ot elköltöd itt a tűzépen, mert meg volt határozva, 
hogy ez hol lehet és melyik cégen keresztül lehet ezt elintézni. Azt hiszem talán Székesfehérváron 
volt a legközelebb ez a cég, és oda el kellett volna menni ezért a két köbméternyi fáért, de nem is  



lehetett őket elérni. Aztán miután már kétszer-háromszor falba ütköztünk ennél az összegnél, már 
nem is harcoltunk nagyon. De nyilván, hogy ma más volumenű lett volna, akkor sem támogattam 
volna azt, hogy 40.000 Ft-ot kifizessünk, hogy 23.000 Ft értékű fa ide kerüljön, mert akkor azt a 
40.000 Ft-ot el lehet költeni favásárlásra itt is. És, akkor az itt lévő favállalkozó ezt lebonyolítja. 
Annál is inkább, mert közben a szociális biztosság is tárgyalta és előszítésre fogja a testület elé 
behozni  a  tűzifával  kapcsolatban  is  a  rendeletmódosítást.  Tehát,  azt  gondolom,  hogy  jelen 
pillanatban arról kéne döntenünk, hogy ezt a 24.000 Ft-ot, amit átutaltak ezt viszontutaljuk, mert 
nem érdekünk nekünk ezt így megvalósítani. Van-e valakinek kérdése? Krisztián? 

Bene Krisztián képviselő: Én azt nem értem, hogy ezt hogyan számolták ki. 24.000 Ft-ért adtak 
volna két köbméter fát? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Úgy számolták ki,  hogy Beloianniszra jut  két köbméter és 
annak a támogatása 12.000 Ft+ÁFA, és ahhoz nekünk hozzá kellett volna tenni még 2.000 Ft+ÁFA-
t, és ezen az áron adta volna a cég. Gondolom, hogy ezekkel a cégekkel így állapodhattak meg. És a 
szállítás  ebben  nincsen  benne,  tehát  nekünk  kell  elszállítani.  Minden  településre  máshogy 
kalkulálnak. 

Bene Krisztián képviselő: Én azt értem, hogy hogyan kalkulálták. Én a mértékegységet nem értem. 
Tehát az, hogy 24.000 Ft-ért két köbméter fát akarnak adni. 

Richter Csaba képviselő: De fa fajtától is függ. Tehát 12.000-18.000 Ft-ig adják. Nekem 16.000 
Ft-ért hozták a csertölgyet Pécsről.
 
Papalexisz Kosztasz polgármester: Attól is függ, hogy hány méter. 

Dr. Bugyi Katalin jegyző: Igen, Besnyő vonatkozásában tudok itt beszélni, hogy mi tizenhárom 
erdei köbmétert kaptunk és azt elhozattuk, mert megérte. Igazából a helyi önkormányzatot akarta 
támogatni  az  állam,  hogy  ilyen  áron  adja  a  fát.  Ezért  van  az,  hogy  a  fákat  csak  az 
erdőgazdálkodóktól  lehetett  beszerezni.  A szállítás  költsége  olyan  35.000  Ft  körül  volt  a  13 
köbméternél, ez megérte. Kb 1 méter - 1,20 méteres darabokban voltak. 

Bene Krisztián képviselő: Most már így, hogy úgy is közös önkormányzati hivatalunk van, akkor 
hozzátehetnénk a mi két köbméterünket. 

Dr. Bugyi Katalin jegyző: Nem fért volna rá. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt gondolom, hogy felesleges ezt ragozni, mert ezt így ebben 
a formában megvalósítani, nem lehet. 

Dr. Horváth István képviselő: Hát, tűzifa támogatásra szükség van, áprilisban majd behozzuk az 
ülésre, mert a szociális rendelet felülvizsgálata épp folyamatban van. És akkor lesz a természetbeli 
támogatások között egy helyi tűzifa rendelet is és akkor majd annak a keretében támogatjuk. 

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Igen,  és  akkor  majd abból  a  pénzből  többe tudunk venni. 
Akkor, aki egyetért evvel a javaslattal, hogy ezt akkor kézfenntartással szavazzon. 

A  Képviselő-testület  6  igen,  0  nem  és  0  
tartózkodás  szavazattal  meghozta  az  alábbi  
határozatot:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének



20/2013. (II. 21.) számú
HATÁROZATA

A szociális tűzifa támogatás visszautalásáról

1./ Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul vette, hogy az Önkormányzat 
a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 
59/2012. (XI.28.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) alapján nyújtott 24.000.-Ft támogatást 
a BM rendeletben előírt határidőn belül felhasználni nem tudta.

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás összegét utalja vissza a Magyar 
Államkincstárnak.

Határidő: azonnal
Felelős:  polgármester  

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. És, akkor egy zárt üléses téma van. Mielőtt még 
belekezdenénk,  van-e valakinek még kérdése, vagy hozzáfűzni valója vagy olyan téma, amiről még 
akar beszélni? 

Bene Krisztián képviselő: Akkor  nekem két  témám van.  Egy kérdés  és  egy szóbeli  határozat 
javaslat. A kérdés az az lenne, hogy még tavaly decemberben, amikor az Alkotmánybíróság ezt az 
egyes  közösség ellenes  magatartásokat  szankcionálható  törvényt  megszűntette,  akkor  nekünk is 
meg kellett semmisítenünk az egész rendeletet. És akkor nekem volt egy javaslatom, hogy hogyan 
lehetne ezt egy új rendelettel áthidalni, amíg nem lesz egy jobb végleges megoldás. És, akkor ugye 
abban maradtunk, hogy meglátjuk, hogy az év hogyan kezdődik, hogy csinálunk-e vele valamit 
vagy nem. Ez lenne a kérdésem, hogy hogyan áll ez? Tudunk-e valami más megoldást, mert ha 
nem,  akkor  én  a  következő  ülésre  keresgélnék,  és  előkészíteném  ezt  a  témát.  Hogy  történt-e 
változás? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Erre azt tudom mondani, hogy ezt meg kell néznünk, mert 
most  ebben a pillanatban nem tudunk erre  válaszolni.  De meg fogjuk nézni,  és  akkor  annak a 
tükrében, a következő tervezett testületi ülésre, ami elvileg áprilisban lesz, addigra elő készítheted, 
hogy ha változtatni akarsz. 

Bene Krisztián képviselő: Jó, akkor ez lett volna a kérdésem. Amit pedig én határozati javaslatként 
szeretnék a testület elé vinni, az az, hogy biztosan értesültetek arról a médiából, hogy volt egy ilyen 
zászló vita a magyar és román állampolgárok között. Na, most ennek az előzményéért, aki akart 
utána járt. Én azt szeretném javasolni, hogy a mi önkormányzatunk is csatlakozzon az országos 
felhíváshoz,  amelyben  azt  kérik  az  önkormányzatoktól,  hogy  tűzzük  ki  ezt  a  székely  zászlót 
szolidaritásuk az önkormányzati épületekre. Én úgy gondolom, hogy ezzel valakinek is sérelmet 
okoznánk a településen, ez egy magyar nemzeti szimbólum, és igazából nem hiszem, hogy bárkit is 
bántatnánk azzal, hogy ha ezt kihelyeznénk. Az Országgyűlés épületére is ma ki lett helyezve, azzal 
az időkorláttal, hogy amíg ez a helyzet fenn áll, addig kellene ennek kint lennie. Na, most ez lenne a 
javaslatom és erről kérem a véleményeteket, hogy ehhez valamilyen testületi határozat szükséges. 
De, nem nyújtottam be írásba, mert úgy gondoltam, hogy szóban is elég lesz és átbeszéljük. És egy 
hasonló témájú előterjesztésemnél már mondtátok, hogy ha ilyesmire gondolok, akkor kezdjem el 
én.  És,  akkor  erre  az ülésre  már készültem és szeretném a polgármesterúr  részére átadni  ezt  a 
Székely  Nemzeti  zászlót.  És,  akkor  ez  lenne  a  kérdésem,  hogy  mi  a  véleményetek  ezzel 
kapcsolatban?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nekem kérdésem lenne először, hogy az előbb vázoltad, hogy 
sokan kirakták már. De ki az, aki felkérte? Államilag lett felkérve, csak azért mert ez az információ 



nem teljes. 

Bene  Krisztián  képviselő: Ez  úgy  kezdődött,  hogy  novemberben  egy  székelyföldi  erdélyi 
településen levetették a zászlót, azzal, hogy csak román és csak uniós zászló lehet kint, az ottani 
törvény szerint.  Ugye erre kezdett  el  a magyar politika válaszolni.  Ezt először a XXII. kerületi 
önkormányzat  rakta  ki,  a  XXII.  kerületi  polgármester  intézte  ezt  a  felhívást,  de  rá  pár  hétre  a  
miniszter helyettes Semjén Zsolt mondta egy ilyen fórummal kapcsolatban, hogy azt kéri a magyar 
önkormányzatoktól, hogy rakják ki ezt a zászlót. Tehát miniszterelnöki helyettes volt a legmagasabb 
szint, akik ezt kérték. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Átadnám a szót a testületnek, hogy a véleményüket mondják 
el erről. Vagy, hogy ha valakinek van kérdése, akkor tegye fel. 

Richter Csaba képviselő: Szerintem sok kárt nem okozunk vele. Tényleg csak jelképes jelentősége 
van,  mert  szigorúan  véve  a  falu  nem  kötődik  semmilyen  szempontból  Erdélyhez  meg  a 
székelyekhez. De nem hinném, hogy ennél többet tehetnénk, mint hogy szolidaritást vállalunk. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Elmondom én is a véleményemet, hogy nekem egy félelmem 
van  ezzel  az  egésszel  kapcsolatban,  hogy  mint  mindent  ebben  az  országban,  hogy  ebből  is 
igyekeznek  politikai  tőkét  kovácsolni.  Ez  megint  nagy  politika,  ahol  vannak  pro-  és  kontra 
felvetések. És én nagyon óvatos vagyok, mert egyszer már mi megégettük itt mi magunkat, azzal, 
amikor megpróbáltunk ilyen kérdésekbe bele menni, ami mögé ideológiai dolgokat raktak. Bennem 
most  csak  megint  az  van,  hogy  ebből  nem  tudom,  hogy  mi  sülhet  ki  megint.  Ki,  hogyan 
magyarázza, hogyan értelmezi majd, milyen pártot fog ez mögé oda állítani, mert valószínű, hogy 
ez is meg fog jelenni. És nekem ez a félelmem van, egyedül az mellett,  hogy alapjába véve,  a 
kezdeményezéssel  nincsen  problémám.  Csak  egy  problémám  van,  hogy  azt  nem  tudom  most 
felbecsülni, hogy ennek milyen hatása lehet majd a település lakóira nézve. Tehát én nekem ez a 
gondolatsorom  van,  amit  úgy  gondoltam,  hogy  mindenképpen  elmondok  evvel  a  kérdéssel 
kapcsolatban. 

Boka Erika képviselő: Szerintem nagyon erőltetett lenne, hogy ha bárki a helyi politikában, illetve 
a helyi lakosok közül olyan dolgot látnának bele, amiket nem kellene. Tehát ahhoz már tényleg 
semmi más nem kell, hogy valaki csak ezért fújjon. Tehát én nem érzem ezt a fajta veszélyt, mert, 
ahogy a Csaba is említette, hogy az itteni lakosoknak, ez egy tényleg nagyon régi történet, hogy itt 
még senki nem volt, amikor Erdélyt leválasztották és ahonnan ez a dolog elindult. Én nem hinném, 
hogy ez bármi féle problémát okozna. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én nem erről beszéltem, tehát nem magáról  az alapelvről. 
Hanem, hogy ez mögé, különböző szervezetek oda álltak, és ellene-mellette beszéltek, és én ettől 
félek, hogy különböző pártokhoz kapcsolják. És nekem ez a félelmem van. 

Dr. Horváth István képviselő: Hát így, hogy a Parlamentre is kitűzték, nem hiszem, hogy ebből 
probléma származna.

Bene Krisztián képviselő: Nekem még annyi megjegyzésem van, mert átgondoltam én is ezt a 
dolgot, de én se gondoltam arra, hogy ebből probléma lenne. Persze politikailag bármi támadható, 
bármilyen döntésünk, mert ha akarnak úgy is megtámadnak bármivel. És, ahogy mondta az Erika, 
hogy ez tényleg nagyon erőltetett lenne, hogy ha van rajtad sapka azért, ha nincsen, rajtad sapka 
azért kötünk beléd. És, igazából, amit én itt már korábban is mondtam ezzel kapcsolatban, hogy a 
település jellegzetessége, hogy nemzetiségi település vagyunk, ezért abba bele kell gondolni, hogy 
ez a település mondjuk, Romániába lenne, akkor egy görög zászlónk se lehetne kint, mert csak 
Uniós, meg csak román zászló lehetne kint. De szerencsére nem ott vagyunk. Ettől függetlenül, 



legalább is az én gondolkodásom olyan, hogy azért mert nem velünk történik valami per pillanat,  
attól  még nem kell  nem észrevenni,  hogy ez nincsen.  Tehát  én úgy gondolom, hogy mivel  mi 
nemzetiségi település vagyunk, ezért fontosnak tartom, hogy kiálljunk más nemzetiségek mellett is, 
főleg, hogy ha az egy magyar. 

Boka Erika alpolgármester: Javaslom, hogy úgyis készül,  remélem, egy-két héten belül össze 
tudjuk rakni az újságot, hogy erről írj egy pár gondolatot, hogy tudjon róla mindenki. Mert nyilván, 
aki nem kíséri, figyelemmel a sajtóban a történéseket az lehet, hogy nem igazán fogja érteni, hogy 
miért van, úgyhogy ezt egy pár mondatban leírhatjuk az újságban szerintem. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Még arról is kéne beszélni, hogy kitűzzük. Tehát van, ahol egy 
héten egyszer tűzik ki, van, ahol nem tűzik ki, van, ahol állandóan kint van. Tehát erről is kéne 
beszélni,  hogy akkor  mikortól-meddig.  Tehát,  hogy akkor  innentől  kezdve,  mindig  kint  lesz  a 
Székely zászló Beloianniszban, vagy hogyan?  Tehát erről is kell beszélni. Mondjuk addig, ameddig 
mi nem vonjuk vissza? 

Bene Krisztián képviselő: Megnézzük más településen, hogy van. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Én  annyit  tudok,  hogy Debrecenbe  például  úgy csinálják, 
hogy minden héten, szerdán húzzák fel. Aznap vannak eskütételek. 

Bene Krisztián képviselő: Vagy amíg vissza nem vonjuk. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: És, a másik, hogy akkor hova tegyük? Mondtad, hogy erre is 
van javaslatod. 

Bene Krisztián képvsielő: Igen. Én, nekem az a javaslatom, hogy ezt a zászlót ahonnan ti vettétek, 
én voltam bent Pesten a boltba, és egy olyan 10.000 Ft-ból szerintem meg lehetne azt oldani, hogy 
egy ennél sokkal szebb zászlótartót vennénk, meg egy normális rudat, aminek díszes a vége. És, 
akkor abból vehetnénk hármat, a tartórúdból, mert akkor e helyett a nagy vasszerkezet helyett, fel 
lehetne tenni egy ilyen kisebbet és szebbet. 

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Akkor meg lehetne csinálni a magyar, görög zászlót is, meg 
ezeket is. 

Bene Krisztián képvsielő:  Úgy néztem, hogy körülbelül 10.000 Ft-ból kijönne szerintem. Olyan 
3-4000 Ft volt a tartó. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, akkor szerintem elmondtuk a véleményeket. Akkor, aki 
támogatja a Krisztián javaslatát, hogy fel tegyük a Székely zászlót a másik két zászló mellé, addig,  
amíg a testület ezt a határozatot vissza nem vonja, az kézfenntartással szavazzon. 

A  Képviselő-testület  5  igen,  0  nem  és  1  
tartózkodás  szavazattal  meghozta  az  alábbi  
határozatot:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
21/2013. (II. 21.) számú

HATÁROZATA
A Hivatal épületére székely zászló kitűzéséről

1. Beloiannisz  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Bene  Krisztián 



képviselő  szóbeli  előterjesztését.  A  nemzeti  összetartozás  jegyében  Beloiannisz  Község 
Önkormányzata  csatlakozik  Budafok-Tétény  és  Budapest  Erzsébetváros  Önkormányzatainak 
kezdeményezéséhezés  szolidaritást  vállal  a  székelyföldi  települések  szimbólumainak  szabad 
használatáért folytatott küzdelmében. 

2. A nemzeti összetartozás jeléül  a  Hivatal épületére kitűzi a székely zászlót jelen határozat 
visszavonásáig. 

3.  A testület felhatalmazza a polgármestert a székely zászló hivatal falára történő mielőbbi 
kitűzésére. 

Határidő: azonnal
Felelős:  polgármester  

Bene Krisztián képviselő úr, átadja a Székely Nemzeti zászlót a polgármesterúrnak.
 
Papalexisz Kosztasz  polgármester: Köszönöm.  Akkor  megrendeljük a  tartót  is,  meg a  három 
nyelet  is,  szerintem már holnap, de legkésőbb hétfőn megtesszük. És, ha valamikor úgy dönt a 
testület, hogy ezt leveszi, akkor van egy hely az Uniós zászlónak. Akkor egyebeken belül van-e még 
valakinek kérdése vagy javaslata? Ha, nincsen, akkor a testületi ülést lezárom. 

Mivel több kérdés, észrevétel nem érkezett az ülést vezető elnök a testületi ülést 18 óra 37 perckor 
berekesztette.

K. m. f.
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