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Napirendi pontok:
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HATÁROZAT
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2013. április 09.-i rendkívüli nyílt ülésének napirendi pontjairól

42/2013. (IV.09.) számú
HATÁROZAT

a Beloiannisz Közoktatásáért Közalapítvány Alapító okiratának módosításáról

43/2013. (IV.09.) számú
HATÁROZAT

Tűz- és munkavédelmi oktató megbízásával kapcsolatos döntés 
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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. április 09. napján tartott rendkívüli nyílt ülésének

JEGYZŐKÖNYVE

Készült: Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének 
rendkívüli nyílt üléséről

Az ülés helye: Besnyői  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Beloianniszi 
Kirendeltségének Tanácsterme

Az ülés kezdete: 2013. április 09.  10 óra 00 perckor

Jelen lévők:

Távollévők:

Papalexisz Kosztasz
Boka Erika
Bene Krisztián
Dr. Horváth István

Biró Brigitta

Galanisz László Vaszilisz
Prekop László Kosztasz 
Richter Csaba
Márkusz Tamás 
Dr. Bugyi Katalin 

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

aljegyző

alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző

Papalexisz Kosztasz polgármester:   Tisztelettel köszöntök minden megjelentet. Megállapítom, hogy a 
testület négy fővel határozatképes és szabályosan lett összehívva. Prekop László Kosztasz, Richter Csaba  
és  Márkusz Tamás képviselők és  Galanisz László Vaszilisz  jelezték,  hogy nem tudnak részt  venni  az 
ülésen. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolnám Bene Krisztián képviselőt  és Dr. Horváth István képviselőt. 
Aki evvel egyetért az kézfenntartással, szavazzon. 

A  Képviselő-testület  4  igen,  0  nem  és  0 
tartózkodás  szavazattal  Bene  Krisztián  
képviselőt   és  Dr.  Horváth  István  képviselőt  
jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztot ta.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Napirendnek a kiküldött meghívóban szereplő pontokat tenném fel, 
aki ezzel egyetért kézfenntartással szavazzon. 

A  Képviselő-testület  4  igen,  0  nem  és  0  
tartózkodás  szavazattal  meghozta  az  alábbi  
határozatot:
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Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
41/2013. (IV.09.) számú

HATÁROZATA
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület

2013. április 09.-i rendkívüli nyílt ülésének napirendi pontjairól

1) Beloiannisz Közoktatásáért Közalapítvány Alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

2) Egyebek
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az első napirendi pontunkon a múltkor már módosítottunk az előző 
testületi ülésünkön. És most eljutottunk oda hogy akkor a személyi kérdésekben megérkeztek az elfogadó 
nyilatkozatok és ezt foglaltuk bele az alapító okiratba. Miszerint akkor  az elnök lesz Szekula Szilvia a  
kuratórium elnöke, elnökhelyettes Kocsis Istvánné és a harmadik tag Kiatipiszné Nikolau Efdokia.  A 
felügyelő bizottság elnöke Egerváriné Mutafisz Athéne és Tabi Rita illetve Lamos Gyuláné a két tag. Ezt  
foglalatuk bele az alapító okiratba és ezzel a módosítással ha a testület elfogadja akkor a cégbíróságnál  
ezeket az adatokat véglegesítjük. Van-e valakinek kérdése? Ha nincs akkor ezt a határozatot javaslatot 
teszem fel szavazásra. Aki egyetért az alapító okirat módosítással az kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  4  igen,  0  nem  és  0 
tartózkodás  szavazattal  meghozta  az  alábbi  
határozatot:

 Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
42/2013. (IV.09.) számú

HATÁROZATA
a Beloiannisz Közoktatásáért Közalapítvány Alapító okiratának módosításáról

1.  A Képviselő-testület  Beloiannisz  Közoktatásáért  Közalapítvány  Alapító  okiratát  a  3.  pontban  foglaltaknak 
megfelelően állapítja meg (egységes szerkezetben a módosításokkal).

2.  A testület  felkéri  a  Polgármestert,  hogy  az  alapító  képviseletében  a  módosított  alapító  okiratot  egységes 
szerkezetben aláírja.

3. Az Alapító okirat szövege a változtatásokkal egységes szerkezetben:

                                                     „ALAPÍTÓ OKIRAT
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Alulírott Beloiannisz Község Polgármesteri Hivatal Önkormányzata (2455 Beloiannisz, Szarafisz u. 2. sz.) mint alapító az alább  
megfogalmazott célok megvalósítására az 1990. évi I. és az 1993. évi XCII. törvénnyel módosított Ptk. 74/A-F. §-ai és az 1997.  
évi CLVI. törvény alapján – figyelemmel az Alapító Okirat 1999. május 28-i keltű módosítására – a Pk. 62804/1999. sz. alatt  
nyilvántartásba  vett  „Beloiannisz  Közoktatásért  Közalapítvány”  Alapító  Okiratát,  az  alábbiak  szerint  foglalom  egységes  
szerkezetbe:

  I.

  A KÖZALAPITVÁNY ADATAI

1.  A Közalapítvány neve:
                      „Beloiannisz Közoktatásért Közalapítvány”

2.  A Közalapítvány székhelye:
                        2455 Beloiannisz, Rákóczi u. 26-28.

3.  A Közalapítvány jogállása:
                       A Közalapítvány jogi személy.

4.  Az alapító:
 Beloiannisz Község Polgármesteri Hivatal Önkormányzata (2455 Beloiannisz, Szarafisz
 u. 2.) 100.000.- forinttal, azaz Egyszázezer forinttal.

5.  A Közalapítvány időtartama:

A Közalapítvány határozatlan időre létesül.
A Ptk. 74./A. § (2) bekezdése alapján a Közalapítvány a Fejér Megyei Bíróság nyilvántartásba vételével jön létre.

6. A Közalapítvány célja:

A  Közalapítvány  az  Önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  8.  §  (4)  bek.  szerinti  önkormányzati  feladatok  
megvalósítása és a Közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 36. §. (1) bekezdése szerinti közművelődési feladatok ellátása  
– az önkormányzati alapfeladatok kötelező ellátása – érdekében az alábbi célokat valósítja meg:

1) Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
2) Kulturális tevékenység
3) Kulturális örökség megóvása
4) Műemlékvédelem
5) Természetvédelem, állatvédelem
6) Környezetvédelem
7) Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
8) A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal 
kapcsolatos tevékenység

                                      9) Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján 
folytatott sporttevékenység kivételével
10) A nevelési és oktatási intézmények tárgyi eszközök beszerzésének segítése
11) Beloiannisz Emlékplakett létrehozása

                                     12) A Beloianniszi Általános Iskolában kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók, illetve 
magas színvonalon dolgozó pedagógusok díjazása

A Közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI törvény 26. § c.) pont, 4-10. és 13-14. pontjaiban felsorolt  
közhasznú  tevékenységet  folytat,  és  nem zárja  ki  –  ha  tagsággal  rendelkezik –  hogy tagjain  kívül  más  is  részesülhessen a  
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közhasznú szolgáltatásaiból.

A Közalapítvány vállalkozási  tevékenységet  csak  közhasznú  céljainak  megvalósítása  érdekében,  azokat  nem veszélyeztetve  
végez.
Gazdálkodása során elért eredményért nem osztja fel, azt az alapító okiratában meghatározott tevékenységre fordítja.
Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pároktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

II.

A KÖZALAPITVÁNY VAGYONA ÉS FELHASZNÁLÁSA

Az alapító 100.000.- forint, azaz Egyszázezer forint induló tőkét bocsát a Közalapítvány rendelkezésére. Az alapító az induló tőke  
a Közalapítvány számlájára befizette, amely összeg a Közalapítvány saját vagyona.

Közalapítványi vagyonnak minősül a Közalapítványi tőkén felül, annak működéséből származó minden bevétel, a csatlakozási  
befizetési összeg, illetve az ilyen címen rendelkezésre bocsátott vagyontárgyak.

A Közalapítvány nyitott,  ahhoz  bármely belföldi  és  külföldi  természetes  és  jogi  személy  illetőleg  jogi  személyiség  nélküli  
szervezet is csatlakozhat, amennyiben a Közalapítvány kitűzött céljával egyetért, és azt támogatni kívánja.  

A Közalapítványhoz  csatlakozhatnak  konkrét  befizetésekkel,  a  Közalapítványi  célok  megvalósítását  elősegítő  eszközök  és  
szolgáltatások biztosításával, melyek ingó és ingatlan vagyontárgyak is lehetnek.

A Közalapítványi célok megvalósítására felhasználható:

- a Közalapítványi tőke 70 %-a;
- a Közalapítványi tőke évenkénti hozama;
- az év során befolyó csatlakozási összegek;
- a növekmények teljes összege, ezek kamata és hozadéka.

A vagyon felhasználásának módja:

A vagyon felhasználásáról  és  kezeléséről az alapító  okiratban,  illetve a szervezeti  és működési  szabályzatban meghatározott  
módon a kuratórium gondoskodik.

A kuratórium a  közalapítvány vagyoni  helyzete  és  bevétele  ismeretében  évente  dönt  a  közalapítvány céljai  között  felsorolt  
feladatok végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékéről, továbbá a felosztás fontossági sorrend szerinti módjáról.

A  közalapítvány  vagyonával  vállalkozói  tevékenység  nem  folytatható.  A  közalapítvány  gazdálkodása  során  esetleg  elért  
eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapító okiratban meghatározott tevékenységekre fordítja.

- a Közalapítvány vagyona csak céljainak megvalósítása érdekében, használható fel, egyebek között a rászorulók támogatására,  
technikai,  oktatási  eszközök  beszerzésére,  táborozások,  tanulmányi  versenyek  szervezésére,  természetvédelemmel,  
műemlékvédelemmel,  kulturális  örökség megóvásával  kapcsolatos  teendők ellátása  érdekében  és  egyéb módon a  kuratórium 
döntése alapján,

- A Kuratórium döntése alapján a cél megvalósításához pályázatot is ki lehet írni. Ez esetben a pályázatot egy alkalommal a  
megyei lapban meg kell jeleníteni, és az Önkormányzat hirdető tábláján 15 napra ki kell függeszteni, megjelölve a pályázat célját  
és a pályázattal elnyerhető támogatási összeget. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből megállapítható, hogy  
a pályázatnak előre meghatározott nyertese van.

A közalapítvány bankszámlája felett a kuratórium elnöke önállóan rendelkezik.
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Akadályoztatása  esetén  teljes  bizonyító  erejű  magánokirattal  történő  meghatalmazás  alapján  helyette  a  kuratórium tagjai  is  
eljárhatnak.

III.

A KÖZALAPÍTVÁNY SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

A Közalapítvány kezelő szerve az három  tagból álló Kuratórium.

A kuratórium a Közalapítvány döntéshozó,  ügyintéző és  képviseleti  szerve,  amely gondoskodik arról,  hogy a  Közalapítvány 
vagyonát az alapítók által, az alapító okiratban meghatározott célokra és előre meghatározott mértékben használja fel.

A Kuratóriumi felkérés határozatlan időre szól, az alapítók azonban, ha a Közalapítványi célok megvalósulását veszélyben látják,  
jogosultak a Kuratórium egészének vagy egyes tagjainak visszahívására. A kuratórium tagság ezen kívül megszűnhet lemondással  
vagy elhalálozás miatt, továbbá a közalapítvány megszűnésével.

A Kuratórium üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tartja.
A Kuratórium üléseit a Kuratórium Elnöke hívja össze az ülést megelőzően legalább 15 nappal. A Kuratóriumi tagok részére  
küldendő  meghívóban  közli  az  ülés  napirendjeit.  A Kuratórium ülései  nyilvánosak.  A kuratórium  határozatait  egyszerű 
szótöbbséggel, nyílt név szerinti szavazással hozza. A kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen mind a  3 tag jelen van. 
Határozatképtelenség esetén 8 napon belül újabb ülést kell összehívni.
 
Nem  lehet  a  kuratórium  tagja  a  Ptk.  685.  §  b.)  pontjában  meghatározott  személy  és  legfeljebb  2  tag  állhat  függőségi  
jogviszonyban  az  alapítóval.  A közhasznú  szervezet  megszűntét  követő  7  évig  nem lehet  más  közhasznú  szervezet  vezető  
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző 2 évben legalább 1 évig –  
vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek a közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b.) élettársa  
a határozat alapján

-     kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

-      bármilyen előnyben részesül,  illetve  megkötendő jogügyletben egyébként  érdekelt.  Nem minősül  előnynek a 
közhasznú  szervezet  célszerinti  juttatásai  keretében  bárki által  megkötés  nélkül  igénybe  vehető  nem pénzbeli 
szolgáltatás.

A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a döntések tartalmát, időpontját és hatályát,  
illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (személyét). A jegyzőkönyvet az elnöknek és egy tagnak kell aláírnia.  A 
Kuratórium jegyzőkönyveit időrendi sorrendben iktatószámmal ellátva kell megőrizni.
A határozatokról a kuratórium olyan nyilvántartást vezet, amelyből döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a 
döntés támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható.

A Kuratórium döntéseit az érintettekkel írásban közli és az Önkormányzat hirdető tábláján 15 napra kifüggesztve nyilvánosságra  
hozza.

A Közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezet iratokba bárki betekinthet, a betekintés időpontját a Kuratórium elnökével 
előzetesen  egyeztetve.  A  Közalapítvány  működésével  kapcsolatos  beszámolókat  és  határozatokat  az  Önkormányzat  
hirdetőtábláján kell közzé tenni a döntések meghozatalától számított 15 napra.

A Kuratórium évente legalább egy alkalommal beszámol az alapítóknak és a csatlakozóknak a Közalapítvány vagyonáról és annak 
felhasználásáról és a tárgyévet követő január hó 20. napjáig igazolást ad ki az évközi befizetők részére.
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A Kuratórium jogköre:

-     Döntés a Közalapítványhoz való csatlakozás elfogadásáról, a Közalapítvány részére
            nyújtott hozzájárulások elfogadásáról.

-     Meghatározza a gazdálkodás irányát, kezeli a Közalapítvány vagyonát, dönt a vagyon
           felhasználásáról, vállalkozásban való részvételről.

-     Elfogadja az éves pénzügyi tervet, és dönt azokban a kérdésekben, amelyeket a
            Szervezeti és Működési Szabályzat jogkörébe utal.

-     Jóváhagyja a Kuratórium elnökének éves beszámolóját.
-     Dönt pályázatok kiírásáról.
-     Közhasznúsági jelentés elfogadása.

A Kuratórium elnöke:

Szekula Szilvia (szül. Szekula Szilvia), 2455 Beloiannisz, Petőfi u. 10.

A Kuratórium elnök helyettese:

Kocsis Istvánné  (szül. Dobozi Ágnes), 2455 Beloiannisz, Rákóczi u. 6.

A Kuratórium tagjai:

1.Kiatipiszné Nikolau Efdokia (szül. Nikolau Efdokia), 2455 Beloiannisz, Murgána u. 25.

A Közalapítvány képviselője:

Szekula Szilvia (szül. Szekula Szilvia) a Kuratórium elnöke. Távolléte esetén a Kuratórium bármely tagját meghatalmazhatja, de 
rögzíteni kell a képviselet módjait és annak hatásait.

Utalványozási és rendelkezési jog:

Az  utalványozási  jog  közösen  illeti  meg,  Szekula  Szilviát  a  Kuratórium  elnökét  és  Kocsis  Istvánnét  a  Kuratórium 
elnökhelyettesét. Akadályoztatás esetén a Kuratórium két tagja együttesen jogosult az utalványozásra és eljárásra. A helyettesítő  
tagot írásos meghatalmazással kell ellátni, melyben rögzíteni kell a képviselet módját és mértékét.

A Közalapítvány pénzbeli vagyonát pénzintézetnél vezetett elkülönített bankszámlán kell tartani. Az így elhelyezett számlán lévő 
összeggel történő bármely rendelkezéshez az elnök és az elnökhelyettes együttes aláírása szükséges.

A Kuratórium tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek, de költségtérítésre jogosultak.

Felügyelő Bizottság

A közalapítványnál 3 tagú felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság feladata ellenőrizni a közalapítvány működésének 
törvényességét és a közalapítvány vagyonának kezelésével kapcsolatos tevékenységet.

A felügyelő bizottságot az alapító kéri fel 3 évre.

A Felügyelő Bizottság elnöke:

 Egerváriné Mutafisz Athéne Hriszula, 2455 Beloiannisz, Athén u. 4.

A Felügyelő Bizottság tagjai:
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Lamos Gyuláné, 2455 Beloiannisz, Petőfi u. 56.

Tabi Rita, 2455 Beloiannisz, Murgána u. 31.

A felügyelő bizottsági tagság megszűnik:

a tag halálával,
a felkérés időtartamának lejártával,
a tag lemondásával,
a tag visszahívásával,
a közalapítvány megszűnésével.

A felügyelő bizottság szükség szerint ellenőrzi a kuratórium tevékenységét. A felügyelő bizottság ellenőrzései során betekinthet a  
közalapítvány  bármelyik  iratába,  felvilágosítást,  tájékoztatást  kérhet  a  kuratórium  elnökétől.  A  felügyelő  bizottság  tagjai  
tanácskozási joggal részt vehetnek a kuratórium ülésén.

A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha legalább 2 tagja jelen van. Döntéseit, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel  
hozza, egyébként a felügyelő bizottság maga határozza meg működésének rendjét.

A felügyelő bizottság megvizsgálja a közalapítvány pénzügyi tervét, beszámolóját, mérlegét és vagyonkimutatását. Vizsgálatairól  
tájékoztatja a kuratóriumot és az alapítót. Szükség esetén összehívja a kuratóriumot. A felügyelő bizottság tagjainak névsorát az  
alapító okirat melléklete tartalmazza.

A  közalapítvány  politikai  tevékenységet  nem  folytat,  szervezete  pártoktól  független  és  azoknak  anyagi  támogatást  sem 
közvetlenül, sem közvetetten nem nyújt.

A felügyelő  bizottság  tagjai  tanácskozási  joggal  részt  vehetnek  a  kuratórium  ülésein,  s  beszámoltathatják  a  kuratóriumot  
tevékenységéről.

Beszámolási szabályok:

A közalapítványnak az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg készített közhasznúsági jelentése a közhasznú szervezetekről  
szóló  1997.  évi  CLVI.  tv.  19.  §-a  kötelező  előírásainak  megfelelően  tartalmazza:  a  számviteli  beszámolót,  a  költségvetési  
támogatás  felhasználását,  a  vagyon felhasználásával  kapcsolatos  kimutatást,  a  cél  szerinti  juttatások kimutatását,  a  központi  
költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, és  
mindezek szerveitől  kapott  támogatás  mértékét,  a  közalapítvány mint  közhasznú szervezet  vezető tisztségviselőinek  nyújtott  
juttatások mértékét, illetve összegét, valamint a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére saját másolatot készíthet.  
A beszámolót a Közalapítvány székhelyén 15 napra hirdetményként ki kell függeszteni.

IV.

A KÖZALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE

A  Közalapítvány a Ptk. 74/A. § (1) – (5) változott (74/E §)  bekezdésben előírt feltételek megvalósulása esetén szűnik meg. 
Megszűnés esetén a meglévő vagyont hasonló célú Közalapítvány részére kell átadni. A Közalapítvány tartozásáért az alapító,  
illetve a csatlakozók saját vagyonukkal nem felelnek.
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Megszűnik a közalapítvány a Ptk. 74/E. foglalt szabályok szerint a közalapítvány megszűnése esetén a közalapítvány - hitelezők 
kielégítése után megmaradó - vagyona az alapítókat illeti, akik kötelesek azt a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra  
fordítani.

V.

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

Jelen Közalapítványban, mint alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 74./A-F §-ai és a közhasznú szervezetekről  
szóló 1997. évi CLVI. törvény előírásai az irányadók.

A közalapítvány felügyelete nyilvántartása:

 A közalapítvány,  mint  közhasznú szervezet feletti  adóellenőrzést  a székhelye szerinti  adóhatóság,  a költségvetési  támogatás  
felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, a törvényességi felügyeletét pedig az ügyészség látja el, nyilvántartásba 
vétele a Fejér Megyei Bíróság hatáskörébe tartozik.

A fenti alapító okiratot az alapító nyilvánosságra hozza akként, hogy annak egy példányát elhelyezi a község könyvtárában és egy 
példányát kifüggeszti az Önkormányzat hirdetőtábláján, valamint megjelenteti az Önkormányzatok Közlönyében.

A Közalapítvány működésével kapcsolatos részletes szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

Beloiannisz, 2013. április 9.

Papalexisz Kosztasz polgármester
alapító képviseletében”

2) Egyebek    

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  A második  napirendi  pont  az  egyebek.  Első  téma   a  tűz  és 
munkavédelmi oktató megbízásával kapcsolatos döntés. Jelen pillanatban nincs ilyen szakember akivel 
szerződésben állnánk. Szükséges hogy  ez meglegyen, ezért kérem a testületet hogy határozati javaslatnak  
megfelelően bízzon meg azzal hogy szerezzek be 3 árajánlatot és a 3-ból az anyagilag a legelőnyösebbel  
kössek  1 éves határozott idejű szerződést. Van-e valakinek kérdése?

Dr. Horváth István képviselő:  Az önkormányzatnak nincs kapcsolata vagy szerződése,  tavaly volt-e 
ilyen szerződés?

Papalexisz Kosztasz polgármester:Nem tudok róla.

Dr. Horváth István képviselő:Vagy lehet megbízásos.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Megbízással  lenne  ő  is.  Ő  ellátná  a  hivatali  dolgozóknak  az 
önkormányzati  dolgozóknak  a  munkavédelmi  oktatást  illetve  folyamatosan  érkező 
közfoglalkoztatottaknak az oktatását. Történt egy baleset, ami ezeket a dolgokat megvilágította.   Lépést 
kell tenni és ezt is rendbe kell tenni minél gyorsabban le kell folytatnunk. Más kérdés van-e? Akkor ezt  
tenném  fel  szavazásra  aki  egyetért  az  árajánlatot  beszerezzük  és  a  legjobbal  szerződjünk.  Akkor  
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kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  4  igen,  0  nem  és  0 
tartózkodás  szavazattal  meghozta  az  alábbi  
határozatot:

 Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
43/2013. (IV.09.) számú

HATÁROZATA
Tűz- és munkavédelmi oktató megbízásával kapcsolatos döntés 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy tűz- és munkavédelmi 
oktatót 1 év időtartamra megbíz azzal, hogy a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően a  
Beloiannisz  Község  Önkormányzatnál,  valamint  a  Besnyői  Közös  Önkormányzati  Hivatal 
Beloianniszi Kirendeltségén dolgozók számára tűz és munkavédelmi oktatást tartson, valamint 
hogy munkahelyi baleset esetén a szükséges vizsgálatokat folytassa le.

2. A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  szerezzen  be  három  árajánlatot,  és  a 
legkedvezőbb ajánlatot adóval kössön megállapodást 1 év időtartamra.

Határidő: azonnal

Felelős:  polgármester 

Papalexisz Kosztasz polgármester:Köszönöm. Valakinek van még kérdése, észrevétele? Ha nincs, akkor 
az ülést berekesztem.

Papalexisz Kosztasz polgármester mivel több kérdés, észrevétel nem érkezett, a nyílt ülést  10 óra  05 
perckor berekesztette.

k.m.f.

                                                                                               A jegyz yv tartalm 硅rt felel: 

Papalexisz Kosztasz
Polgármester

       
 Dr.   Bugyi Katalin                    Biró Brigitta
              jegyző                               aljegyző

Bene Krisztián
jkv. hitelesítő

Dr. Horváth István
jkv. hitelesítő
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