
1 

 

Szám: 183-8/2014 
 

 

 

 

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

 

NYÍLT ÜLÉSÉNEK 

 

 

JEGYZŐKÖNYVE 

 

 

 

 

 

 

2014. május 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. számú jegyzőkönyv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

Napirendi pontok 

 

 

1) A játszótér kiegészítő munkái 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

2) Egyebek 

              Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

HATÁROZATOK 

 

 

 

88/2014. (V.28.) számú 

HATÁROZAT 

a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztásáról 

 

89/2014. (V.28.) számú 

HATÁROZAT 

Az ülés napirendi pontjának meghatározásáról 

 

 

90/2014. (V.28.) számú 

HATÁROZAT 

Játszótéren lévő kis épület felújításáról 

 

 

91/2014. (V.28.) számú 

HATÁROZAT 

Játszótérre tuják vásárlásról 

 

 

92/2014. (V.28.) számú 

HATÁROZAT 

Művelődési ház oldalának felújítási munkáiról 

 

 

93/2014. (V.28.) számú 

HATÁROZAT 

Egészséges Beloiannisz pályázat megvalósításához saját forrás megelőlegezéséről 

 

 

94/2014. (V.28.) számú 

HATÁROZAT 

Egészséges Beloiannisz pályázat finanszírozásáról 

 

 

95/2014. (V.28.) számú 

HATÁROZAT 

a Beloiannisz Közoktatásáért Közalapítvány részére nyújtott vissza nem térítendő 

támogatásról 

 
 

96/2014. (V.28.) számú 
HATÁROZAT 

Közútkezelői hozzájárulás megadásáról 
 

 

 

 

 

 



4 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2014. május 28. napján tartott nyílt ülésének 

JEGYZŐKÖNYVE 

 

Készült: Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő 

nyílt üléséről 

Az ülés helye: Beloiannisz Polgármesteri Hivatal Tanácsterme 

Az ülés kezdete: 2014. május 28. (szerda) 09.00 óra 

Jelen lévők: 

 

 

 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester 

Boka Erika alpolgármester 

Márkusz Tamás 

Richter Csaba képviselő 

Prekop László Kosztasz képviselő 

Távollévők: 

 

 

dr. Horváth István képviselő 

Bene Krisztián képviselő 

Galanisz László Vaszilisz alpolgármester 

 

dr. Bugyi Katalin jegyző 

 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszöntöm a megjelent képviselőket megállapítom, 

hogy öt fővel határozatképesek vagyunk. A testületi ülés szabályosan lett összehívva, 

jegyzőkönyv hitelesítőnek ajánlom Boka Erika alpolgármester asszonyt és Márkusz Tamás 

képviselő urat. Aki egyet ért vele kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot fogadta el: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

88/2014. (V.28.) számú 

HATÁROZATA 

a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztásáról 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőinek Boka Erika és Márkusz Tamás képviselőket választja meg. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A nyílt ülés napirendi pontjainak javaslom  a játszótér 

kiegészítő munkáit, valamint az egyebeket. Ez a két napirendi pont van javaslatra. Van-e 

valakinek más javaslata, kiegészíteni valója? Ha nincs, akkor ezt tenném fel szavazásra. Aki 

egyet ért kézfeltartással jelezze.  

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot fogadta el: 
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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

89/2014. (V.28.) számú 

HATÁROZATA 

Az ülés napirendi pontjának meghatározásáról 
 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nyílt ülés napirendi pontját az 

alábbiak szerint határozza meg: 

 

1) A játszótér kiegészítő munkái 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

2) Egyebek 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az első napirendi pont a játszótér plusz munkáival 

kapcsolatos döntés. Menet közben mikor ment a kivitelezés, akkor vettük észre, hogy 

kimaradt annak a kis tároló háznak a helyzete, ami ott van. Régen olajraktár volt, és 

mindenféle eszközök tárolására szolgált. Jelen pillanatban fel tudjuk majd használni, télen a 

játékok leszerelését követően, a tárolásra. Viszont önmagában az épület, ahogy ott van, azt 

vagy lebontásra kell ítélni, vagy felújítani, hogy ne rontsa ott a látképet, mert nagyon rossz 

állapotban van. Erre kértem egy ajánlatot, ami tartalmazza a bejárati ajtónak a cseréjét, mert 

az egy elrohadt ajtó, ami jelenleg ott van, illetve teljesen körbe burkolják, színezik lábazattal, 

mindennel. Ennek az ára 231.403ft+ ÁFA, amit bruttó 293.882 ft. Plusz leszedik a tetején 

kinőtt fát. Erről kell dönteni. Ennek ennyi az ára, illetve én még kértem, de nem kaptuk meg 

kilenc óráig, a tujáknak a beépítése, ahogy meg lesz csinálva a kerítés innen a kocsma felől, 

annak a részére, hogy takarásba legyen, oda gondoltam, hogy rakjunk tujákat. Illetve ha innen 

megyünk a tér felöl, és ahogy bemegyünk, rögtön az épület felől, van egy nagy teljesen 

elvadult bokor, megnéztem már nagyon csúnya. Mondtam a Lajoséknak , hogy azt szedjék ki, 

és oda is be lehetne rakni négy darab tuját a járda mellé. Összesen kb. 15 db tujáról van szó. 

Ennek az árát nem kaptam meg, állítólag maximum 5000 ft körül van egy tuja, én nem tudom, 

pontosan mennyibe kerül. Arról most nem tudunk dönteni, legfeljebb utólag. Arról tudunk 

most dönteni, amit kaptunk árajánlatot. Szerintem meg kell csinálni, mert csúnya.  

Richter Csaba képviselő: Nem fogják azt is feltörni? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Figyelj, most két variáció lehet, egy,  ha a játékokért 

törik fel, kettő ha a játékokat kint hagyod nem is kell semmit feltörni, leakasztják és elviszik. 

Ha elrakod és elzárod, akkor. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Jellemző szerinted, hogy valaki lopna a játszótérről? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ez idáig még soha nem törték föl. 

Richter Csaba képviselő: Én azt az ajtót láttam már párszor felfeszítve. 
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Prekop László Kosztasz képviselő: Ahhoz képest, hogy mekkora felületről beszélünk, 

milyen állapotban volt és milyen állapotba hozták, ahhoz képest én azt gondolom, hogy nem 

egy olyan nagy összeg. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én próbáltam minél lejjebb vinni, az első áruk kicsit 

több volt, már lejjebb alkudtam. Állításuk szerint most kb. 20.-30.000 ft haszon van nekik 

rajta. Az ajtó önmaga se kevés pénz. 

Márkusz Tamás képviselő: Ezzel kapcsolatban, nem lehetne azt a falat megcsinálni, még 

amit beszéltünk a múltkor? Ami a kultúrházhoz tartozik. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az sok, de nem csak ott van. A sarkon a kidőlt téglákat 

megcsinálják. Én is néztem, de erről majd úgy kell beszélnünk, hogy nem csak azt az oldalát 

kell megcsinálni, hanem az egész hátsó részét. Nem olyan nagy költség az, az hogy lehetne 

megcsinálni. Ezekből indulok ki, amennyi ennek az eleje volt, hogy ha azt veszem, hogy a 

legnagyobb része ennek a műgyanta, az alja. Tehát önmagának a falnak a kijavítása és 

lefestése nem olyan nagy költség, hogy ne lehetne teljesen ott rendbe rakni, mert ráférne. 

Márkusz Tamás képviselő: Én csak mondom, hogy az átadás miatti összhang kép. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ahhoz viszont most nincs annyi pénzünk, hogy 

megcsináljuk, ott csak foltozni tudnánk. 

Boka Erika alpolgármester: Közbe megnéztem, 2000 Ft alatt már vannak tuják, olyan kb. 1 

m-esek. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azért mondom, az szerintem a szállítással együtt egy 

olyan 50.000 ft. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Azt érdemes úgy ültetni, hogy nem közvetlen a járda 

mellé, mert három év múlva senki nem tud majd közlekedni tőle. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem, mindenképp beljebb, a kerítésnél is meg kell 

hagyni a távolságot. Ott hosszú távon nem csak azt kell majd megcsinálni. Azt meg kellene 

néznie egy olyan szakembernek majd, aki  megmondja, hogy a területre milyen virágokat, 

növényeket lehet ültetni, tehát kicsit rendbe tudnánk rakni, mert egyébként gyönyörű 

adottságú hely. Nagyon szépen meg lehet csinálni. Úgy is terveztük, hogy ez az első lépés, 

egy nagy lépés, amit ott most megteszünk, de van ott még mit csinálni. Vannak ott még 

kihasználatlan területek, meg rendbe rakásra váró területek is. Többek között ez is. Most 

dönthetünk úgy, hogy ezt az oldalát megcsináltatjuk, ahol most csinálják az alját, hogy azt ott 

fessék le meg ahol leesik a fal, dönthetünk úgy, hogy csinálják meg, mert az nem hiszem, 

hogy olyan nagy költség. A nagy felületet belül, az meg legyen egy következő terv. 

Hozhatunk egy olyan döntést, hogy ezt megrendeljük, és engem megbíztok azzal, hogy arra 

kérjek ajánlatot, hogy azt a front oldalát, a lépcsőt amúgy is felrakják, de akkor legyen már a 

festése egyöntetű, és a fölötte, annak a front falnak a rendberakása ott van egy pár 
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négyzetméter, ami leesett, azt visszavakolni, és az egészet egybe festeni.  Szerintem ez 

maximum egy 100.000 Ft. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Azt is meg kéne nézni idővel, hogy ezek mitől alakulnak 

ki. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ott hiányzott csatorna, de azokat már visszaraktuk. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Amikor az ÁMK-nak átadtuk a kultúrházat, meg 

mindent, akkor nem úgy volt, hogy fele-fele költségbe… 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A fenntartási költségek. De magának az épületnek a 

karbantartása, állagmegóvása, ezek a beruházások, amivel rendbe teszed, ezeket nekünk kell 

tulajdonosként.  

Márkusz Tamás képviselő: Nagyon sokan kérdezik, hogy a kocsma hogy lesz elválasztva. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Hozom a rajzot. Oszlopok és kerítés, és ide raknánk a 

tujákat. ide be lett rakva két darab oszlop, de lesz majd egy harmadik is, mert ha azt a bokrot 

kivágják, akkor el lehet majd férni. Ide bekerül még egy oszlop.  Elvileg innen bejárható lesz, 

hogy ha bármi van, be lehessen jönni, mert ezáltal, hogy itt is és ott is le van zárva, semmi 

másért nem érdemes ide bejönni, csak a célterület miatt. Átmenő forgalmat nem generál. Ide 

mutatom, amiről most beszélünk, ez a művelődési ház, ez a kisbódé, és itt jön a járda, itt 

szednénk ki ezt a  bokrot és  ide kerülne be  négy tuja még. Ezt a falat itt van a lépcső, ezt 

visszafalazzák, ezt festik le, és még ezt a falat javítsák ki és fessék le. Utána majd a jövőben 

ennek a felületnek, ezt is majd kell, de akkor az átadásig ennyi. 

Márkusz Tamás képviselő: Voltam kint, itt nagyon jó árnyék van, de ide kell majd fákat 

terveznünk szerintem, mert ha elmegy a nap arra, akkor oda fog sütni a játszótérre. Nagy fákat 

kellene terveznünk ide. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen, abban az ütembe mikor azt mondjuk, hogy nézzük 

meg, hogy lehet parkosítani, virágokkal, ezzel-azzal és akkor ezeket a fákat betervezhetjük. 

Ez egy következő terv. Jó akkor igazából ez tájékoztatás. 

Richter Csaba képviselő: Az öt méteres platánfákat már 20.-25.000ft-ért adják. Az már 

nagy, jó vastag a törzse. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az való oda. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Fáról jut eszembe, ez az egy darab az ovi mellett az a 

nyárfa, az egész falu azt mondogatja, hogy mért nem vágjátok már ki, balesetveszélyes. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, haladjunk a téma szerint, és majd erről is beszélünk 

utána. Akkor először feltenném szavazásra az első beterjesztést, tehát magának az épületnek a 

bepucolása, beszínezése illetve az ajtó cseréje, bruttó 293.882 Ft. Ez költség szempontjából, 
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annak idején mi úgy terveztünk, hogy 5.08 millió Ft-ot terveztünk a játszótérre, és 4.877 

millió Ft-tal szerződtünk, tehát ott pont marad annyi. 

Biró Brigitta jegyzői referens: Nem, mert még 91.000 ft hiányzik kiszámoltam. Szerintem a 

hivatal felújítására 635.000 Ft lett tervezve, 490.000 Ft ment el, tudod az akadálymentesítésre, 

és ott maradt annyi. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, tehát akkor, amivel ki kell egészíteni ezt a forrást, az 

a hivatal akadálymentesítéséből megmaradt pénzeszközből egészítenénk ki. Aki ezzel egyet 

ért az kézfeltartással jelezze.  

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot fogadta el: 

 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

90/2014. (V.28.) számú 

HATÁROZATA 

Játszótéren lévő kis épület felújításáról 

 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Játszótéren 

lévő tároló épületet felújítja. 

2. A testület a felújítás kivitelezésével a Farlamex Kft-t (képviseli: Farkas Lajos, 

Iváncsa Zrínyi u 30. adószáma: 12609039-2-07) bízza meg. 

3. Az épület felújításának költsége bruttó 293.882.-Ft. Ezen összeget a testület a 

költségvetésben a felhalmozási kiadások előirányzat játszótér kialakításának 

költségének terhére valamint a hivatal akadálymentesítésére tervezett összegből 

91.000 Ft a Játszótér kialakításának költségéhez átcsoportosításával biztosítja. 

4. A testület felkéri a pénzügyi előadót, hogy a költségvetési rendelet Áht. 34.§-ában 

meghatározott módosításakor a rendelettervezetben az előirányzat módosításáról 

gondoskodjon. 

5. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-3. pontban meghatározottak 

szerint kössön vállalkozási szerződést a vállalkozóval. 

 

Felelős: polgármester, pénzügyi előadó 

Határidő: azonnal 

 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor, a következő, amiről kell döntenünk, a tujákra 

nem kaptam meg az árajánlatokat, de akkor 25 db tujával, amit itt lerajzoltam meg lehetne 

első lépésben oldani. Arra kérek felhatalmazást, hogy ha megkapom az árakat, akkor 

megegyezzek a kivitelezővel, és akkor ezt még megrendelhessem tőlük. Aki ezzel egyet ért az 

kézfeltartással jelezze.  
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot fogadta el: 

 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

91/2014. (V.28.) számú 

HATÁROZATA 

Játszótérre tuják vásárlásról 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat képviselő-testülete megbízza Papalexisz Kosztasz 

polgármestert, hogy a játszótérre 25 db tuját rendeljen meg maximum 100.000 Ft 

értékben. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor a harmadik, a Tomi javaslatára amit szintén 

megmutattunk itt, a művelődési ház oldalának a rendbetétele. Magának a felfalazásnak a díja 

nem, mert az benne van az eredetibe, hogy azt megcsinálják, viszont az oldalfalnak a 

javítására és festésére is fogok kérni egy árajánlatot, és akkor sajáthatáskörben eldöntöm, 

megrendelem, ezért nem fogok összehívni ülést, következő ülésen majd beszámolok a 

testületnek róla, és elfogadásra benyújtom. Aki ezzel egyet ért az kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot fogadta el: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

92/2014. (V.28.) számú 

HATÁROZATA 

Művelődési ház oldalának felújítási munkáiról 

 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Művelődési 

Ház főbejárat jobb oldala, vagyis a Könyvtár felőli oldalának felújítási munkáit 

megrendeli. A testület erre maximum 300.000 Ft-ot különít el. 

2. A testület felkéri a polgármestert, hogy a felújítási munkákat rendelje meg, és azokról 

a következő képviselő-testületi ülésen számoljon be.  

Felelős: polgármester 

Határidő: következő képviselő-testületi ülés 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A játszótérrel kapcsolatban még egy valamit kell 

rögzítenünk, szeretném, ha a jegyzőkönyvbe benne lenne, hogy ez a terveink szerint is első 

ütem, de önmagának a területnek a végső kialakításával még a testület a jövőben foglalkozik, 

ameddig a mi mandátumunk a miénk. Aztán a következő testület nem tudom, hogy fogja 

gondolni, az már az ő dolga. De mi elköteleztünk magunkat az mellett, hogy ezt a területet a 

továbbiakban is fejleszteni kell, és ki kell alakítani ott egy olyan szabadidő parkot ahol, 
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kompletten sokrétűen el lehet tölteni az időt. Mindenféle rendezvény meg lehessen ott 

rendezni. 

 

 

2)Egyebek 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Az egyebek napirendi ponton belül az első témánk, 

említettem én már az előző testületi üléseken többször is, hogy az egészséges Beloiannisz 

pályázatunknál, zajlik maga a pályázat.  A forrásunkból 25% előleget kaptunk, tehát 10 

millióból 2.5 millió forintot az már teljes mértékben felhasználásra került, viszont jönnek a 

következő költségek ezeket fizetni kell, beadtunk már kifizetési kérelmet, hogy kapjuk a 

következő részletet, de az még nem érkezett meg. Viszont a pályázatot nem lehet leállítani a 

pénz folyamatosan bele kell rakni, hogy el tudjunk számolni, és vissza tudjuk kapni. Ezért 

említettem már azt, hogy más forrásokból, amik az önkormányzatnak rendelkezésre állnak, 

ideiglenesen megelőlegezünk kifizetéseket, és amikor megérkezik a pénz, akkor 

visszavezetjük. Ezt tudjuk csinálni. Ellenkező esetben két variáció van, vagy lemondod az 

egészet és nem csinálod meg, vagy pedig hitelt veszel fel. A hitelből megfinanszírozod az 

eseményeket, és amikor megkapod, a pénzt akkor visszarakod. A hitel költsége viszont az 

önkormányzatnak a költsége. Jelen pillanatban mi nem szorulunk hitelfelvételre, mert van 

még fedezet a számlánkon, tehát ez még pöröghet, de elképzelhető, mert itt három hónap van 

még vissza, augusztus végén zárul a projekt, és nagyságrendileg a 10 millió forintból kb. 3.5 

millió lett felhasználva, és a fennmaradó 6.5 millió forint most fog elmenni. Itt vannak nagy 

tételek többek között az augusztus 20.-i rendezvénytől kezdve minden. Ez miatt kell egy 

olyan végleges döntést hozni, hogy amennyiben a finanszírozás máshogy nem megoldott, az 

egyéb forrásaink, amik jelenleg a számláinkon állnak, felhasználjuk, és mikor megérkezik a 

pénz, visszarakjuk. Egyébként már egy 1.005.000 Ft-os kifizetést meg is kellett tennünk, ezt 

utólagosan el kellene fogadnia a testületnek. Akkor utána hozni egy olyan döntést, hogy a 

többi esetben ez mehessen így ezekkel az átvezetésekkel. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek 

kérdése? 

Prekop László Kosztasz  képviselő: Az biztos hogy kifizetik ugye? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ez egy megnyert pályázat. 

Biró Brigitta jegyzői referens: Azt kell tudni, hogy az ESZA feloszlott, és sehogy nem érik 

el a pályázatírók őket. Már márciusban volt az első kifizetési kérelmünk, és azóta semmilyen 

visszajelzés nem érkezett. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Most megint fog menni megint egy kifizetési kérelem, 

és reméljük, hogyha elindul, akkor egybe kifizetik az egészet. Jelen pillanatban nem okoz 

gondot, most még megfinanszírozni, de a teljes 6.5 millió már gondot okozna. Tehát ha nem 
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fog megérkezni a  pénz, akkor le kell üljünk beszélni, és el kell dönteni hogy hogyan tovább. 

Előbb- utóbb meg fog jönni a pénz csak nem mindegy hogy előbb vagy utóbb, meg hogy meg 

tudjuk-e előlegezni vagy sem. A teljes összeget nem tudjuk. 

Biró Brigitta jegyzői referens: Ennyi hitelt meg nem is kapnánk. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Kb. 3-4 milliót tudnánk még megfinanszírozni, de 

többet már nem. Most arról kell dönteni, hogy a testületnek beszámoltam arról, hogy 

1.005.456 Ft-ot már át kellett utalnunk, ezt átvezetéssel átutaltuk, ha ezt a testület utólag 

jóváhagyja, akkor kérem, hogy szavazással erősítsétek meg. Aki egyet ért vele az 

kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot fogadta el: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

93/2014. (V.28.) számú 

HATÁROZATA 

Egészséges Beloiannisz pályázat megvalósításához saját forrás megelőlegezéséről 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyja Papalexisz Kosztasz 

polgármester döntését, miszerint a TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1213 számú Egészséges 

Beloiannisz pályázat sikeres lebonyolítása érdekében az önkormányzat 1.005.456 Ft 

saját forrást előlegezett meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor még egy felhatalmazást szeretnék arra, hogy 

addig, amíg ezek a likviditási problémák fennállnak, természetesen figyelembe véve az 

önkormányzatnak a teljes likviditását, akkor ezekből a forrásokból előlegezzük meg. 

Amennyiben erre már nincs mód, akkor úgy is rendkívüli testületi ülést fogok majd 

összehívni, és akkor megbeszéljük, hogy hogyan lábaljunk ki ebből a helyzetből. Tehát, akkor 

a meghatalmazás arra szólna, hogy a további kifizetéseket ameddig nem érkezik meg a 

támogatótól a pénz ilyen átvezetésekkel meg tudjuk oldani, és ez által a programokat végre 

tudjuk hajtani. Aki ezzel egyet ért az kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot fogadta el: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

94/2014. (V.28.) számú 

HATÁROZATA 

Egészséges Beloiannisz pályázat finanszírozásáról 

 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy TÁMOP-

6.1.2-11/1-2012-1213 számú Egészséges Beloiannisz elnevezésű pályázat sikeres 
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lebonyolítása érdekében, amennyiben a támogatás nem érkezik meg, úgy az 

önkormányzat – figyelembe véve likviditási helyzetét- , saját forrásaiból az esedékes 

számlák összegét megelőlegezi. 

2. A testület felkéri a polgármestert, hogy amint a támogatás megérkezik, úgy a 

megelőlegezett összeg visszavezetéséről gondoskodjon. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2014. augusztus 31. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A gyereknappal kapcsolatban érkezett egy szóbeli 

kérelem a Közoktatási Közalapítványtól és ők ezt kérték célirányosan, ezzel a picik tudnak 

játszani ebben a játszósátorban. Még ami ezzel összekapcsolódhat, és kicsit megkönnyítheti a 

döntést, hogy ezt elvileg összekapcsolnánk a játszótérnek az átadásával. Június 8.-án lenne ez 

vasárnap, ez pünkösdvasárnap, utána pünkösdhétfő az szabad. Tehát, ha összekötnénk ezt, 

akkor lenne egy nagyszabású átadás. Oda kéne vinni ezeket a játékokat is. Szerintem ezt saját 

forrásból ki tudnánk fizetni az mellett, hogy lenne étel, ajándékok, az egyebekre futná abból, 

saját forrásból pedig 70+ÁFA-ra vállalnánk ennek a sátornak a felállítását. Azt még meg kell 

beszélni, hogy milyen esetleges költségek lesznek még, mert tényleg adjuk meg a módját 

magának az átadásnak. Nem tudom, hogy szervezik nekem nincs benne gyakorlatom, de ha 

minimális költség lesz, akkor azt majd megbeszéljük. De magának az átadásnak, ha ezt 

összevonnánk ezzel a gyerek nappal, szerintem jó lenne. Szerintem mi bevállalhatnánk ezt a 

70 +ÁFA-t és akkor mi kötnénk meg közvetlenül erre a játékra az üzemeltetői szerződést. 

Vagy ha már ők amúgy is megszervezik, dönthetünk úgy is, hogy támogatásként odaadjuk, és 

majd ők elszámolnak, és akkor kössék meg ők egybe az egészre a szerződést. Az ÁMK 

szervezi a gyereknapot. 

Márkusz Tamás  képviselő: Neked jó, ha ők szervezik? 

Boka Erika alpolgármester: Itt annyi előírás van a pályázatban, hogy összesen a  kettőnek 7 

órásnak kell lennie. De bőven lesz annyi.  

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor az eleve a pályázati forrásból megy, arra fogjuk 

felhasználni, amire kell, amire pályáztunk. És akkor döntenénk arról, hogy 70.000ft +ÁFA 

erejéig támogatást nyújtunk a Közalapítványnak célirányosan ennek a játszósátornak a 

megrendelésére. És akkor ők szerződjenek, rendeljék meg, mi a pénzeszközt biztosítjuk 

hozzá. Ennek a költségét szintén átcsoportosítással tudjuk, mert a tartalék keretünk már 

kimerült. Majd a féléves záráskor módosítanunk kell a költségvetést, azt majd akkor 

módosítjuk most annak a felhalmozási... 

Biró Brigitta jegyzői referens: Felhalmozásira lett 9.064.000 Ft tervezve, abból 5.080.000 Ft 

van a játszótérre, az önkormányzatok és hivatalok jogalkotó tevékenységre 3.984.000 Ft. A 

hivatal akadálymentesítésére 449.000 Ft-ot fizettünk ki. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az útalapra fordítottból tudjuk most, aztán utána újra 

kell majd rendeznünk az egészet, mert addig nem fogunk az utakhoz hozzányúlni az max. a 
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nyár végén lehet, és erre 1.270. 000 Ft lett tervezve. Onnan átcsoportosítunk, és mikor 

rendezzük, a költségvetést akkor újra kell írni ezeket a számokat. Tehát annak a terhére. Aki 

egyet ért, hogy 70.000ft +ÁFA, kiszámoljuk, bruttó 88.900 Ft. Akkor bruttó 88.900 Ft–os 

támogatást adunk célirányosan ennek a játszósátornak a kibérléséhez a gyermeknap 

programhoz. Aki ezzel egyet ért kézfeltartással jelezze.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot fogadta el: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

95/2014. (V.28.) számú 

HATÁROZATA 

a Beloiannisz Közoktatásáért Közalapítvány részére nyújtott vissza nem 

térítendő támogatásról 

 

1./ Beloiannisz Község Önkormányzat képviselő-testülete elismerve a Beloiannisz  

Közoktatásáért Közalapítvány (továbbiakban: kérelmező) által végzett tevékenység 

Beloiannisz település közössége irányában kifejtett kedvező hatását, valamint Beloiannisz 

község közösségi életéért, illetve az egészséges fejlődés, nevelés érdekében kifejtett 

tevékenységét, a támogatott kérelme alapján 88.900 forint egyszeri, vissza nem térítendő 

pénzbeli támogatást nyújt a kérelmező részére. Kérelmező a támogatást a 2014. június 8.-án 

megrendezésre kerülő Gyereknap elnevezésű rendezvényen belül Játszósátor bérlésére 

használhatja fel.   

 

2./ Kérelmező a pénzbeli támogatással az Áht. 53. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 

legkésőbb 2015. február 28-ig az önkormányzat képviselő-testületi ülésén elszámolni köteles, 

oly módon, hogy részletesen bemutatja adóigazgatási azonosításra alkalmas bizonylattal 

(számlával, készpénzfizetési számlával) illetve az ehhez kapcsolódó kifizetést igazoló 

bizonylatokkal (átutalási, illetve kiadási-bevételi pénztárbizonylatokkal) a felhasználást. 

 A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem 

rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatási szerződéstől történő elállás, annak 

felmondása, a támogatói okirat visszavonása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul 

igénybe vett költségvetési támogatás összegét köteles visszafizetni legkésőbb 2015. február 

28.-ig.  

 

Felelős: Beloiannisz Közoktatásáért Közalapítvány 

Határidő: 2015. február 28. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: És mi is erre a napra tervezzük a játszótérnek a hivatalos 

átadását, ez várhatóan június 8. A következő, amire szeretném felhívni a figyelmeteket, tavaly 

hoztunk egy rendeletet a „Beloianiszért” díj rendeletét. Ezt egy-két mondatban elmondja a 

Brigi, de a honlapon is fent van. A lényege az, hogy a jelölés minden évben egy embert lehet 

jelölni és szerintem jelöljünk is, pontosabban lehet többet is jelölni csak egyet lehet 

választani. Az a lényeg hogy minden évben július 15.-ig meg kell tenni a jelölést, és úgy 

tudjuk kiadni, idén augusztus 16.-án lesz az ünnepünk, akkor adjuk oda. Nekünk lesz június 

25.-én testületi ülésünk, azt szeretném, ha azon az ülésen dönthetnénk róla. Van egyébként 
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lehetőség később is, de ha addig mindenki átgondolja, akkor jó lenne. Első lépésben nekem az 

a kérésem hogy mindenki gondolja át, hogy kik jöhetnek szóba, hogy erről egyáltalán 

beszéljünk és a rendelet alapján mindenki tudja, hogy ha valaki szóba kerül, akkor mi a módja 

annak, hogy jelölje. Méltatást kell írni róla, személyi adatok, miket csinált, ki volt, miért 

gondolja, hogy ő lenne a díjra jelölt. Ha valaki úgy gondolja, hogy van ilyen jelölt, és 

megkeres minket, akkor mi ezeket összerakjuk. Azzal nincs gond. Első lépésben mindenki 

gondolja át, hogy kik jöhetnek szóba, és ha elfogadjátok ti is azt, hogy a június 25.-i ülésen 

hozzuk meg ezt a döntést. Addig van majd egy hónap, ha valamiért nem tudjuk belerakni 

akkor rendkívüli ülés kell. De szerintem most van annyi idő, hogy ezt meg tudjuk csinálni. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Egyet jelölhet mindenki? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Egyet adhatunk át. Több jelölt is lehet. 

Biró Brigitta jegyzői referens: De mikor szavaztok, akkor csak egy jelöltre adhattok igen 

szavazatot. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Csak egyre szavazhatsz, de nyilván nem lesz 15 ember, 

de két-három ember mindig szóba kerülhet. Szerintem úgy kéne csinálni, hogy vagy bejöttök, 

vagy kör mailben, egymásnak elküldeni, hogy kik azok, akik felmerültek, és akkor készítsük 

elő a testületi ülésre, ha lehet, akkor június 25.-i ülésre. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ezt posztumuszba is lehet? 

Biró Brigitta jegyzői referens: Igen lehet élő és elhunyt személy is. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen, lehet. Javaslatot kell tenni és a többség eldönti, 

hogy ki legyen. Jó, akkor ezt csak így tájékoztatásnak mondom. Van-e valakinek a nyílt 

üléssel kapcsolatban, az egyebek napirendi ponton belül kérdése? 

Prekop László Kosztasz  képviselő: Nem ezzel kapcsolatban, hanem a Zalka Máté sáv 

levágásáról, ott alapos munkát végeztek, azt kérdezném, hogy ez idáig tartott és megrekedtek 

a dolgok bár nem kívánom, hogy kivágjátok az egészet? Ebbe is van logika, hogy így 

kivágták, mert mi egyik éven ott szedtük a szemetet és két zsák szemetet szedtünk össze csak 

ott. Így legalább nem lesz tele szeméttel. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A mostani programban a nyári időszakban lesz 5-6 

közmunkás, több emberrel fogunk rendelkezni, most több helyen felmerült igény, hogy 

vágjuk le a szélén a füvet, De ha egynél levágod, akkor mindenkinél le kell. Hol a temetőt hol 

itt a centrumot csinálják. 

Prekop László Kosztasz  képviselő: Van az állomáson is egy rész ahol még nincs járda arra 

szoktak az emberek kerülni, ott érdemes lenne csak az út mentén lekaszálni legalább egyszer. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ha ilyen van, azonnal szóljatok, ne várjátok meg a 

testületi ülést. Szoktak szólni, van olyan ház is amit nem laknak nem lehet a járdán elmenni, 

vagy idősek lakják és akkor szóljatok egyből és kiküldöm a  Micsót. Az állomást is fel kell 
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írni, hogy megcsináljuk, ezt meg kell szervezni, lehet, hogy egy rá kell állítani, aki csak ezt 

csinálja, hogy füvet vág. 

Boka Erika alpolgármester: Van olyan fiatal, aki szeretne igazolást kérni arról, hogy 

bármilyen munkát elvállal, gondolkodjunk abban, hogy néhány fiatalt, hogy igazolása legyen 

a  közösségi munkáról. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Szerintem a következő újságba belerakhatnánk egy 

olyan tájékoztatást, hogy akinek ilyen jellegű igazolásra vagy munkára van szüksége, annak 

tudunk biztosítani.  

Boka Erika alpolgármester: Én annak a fiúnak szólok, aki engem megkeresett, hogy 

keressen meg téged. 

Prekop László Kosztasz  képviselő: Még egy kérdésem lenne, bár szerintem már korábban 

is kérdeztem ezt, hogy esetleg virágosodnánk a faluban, tudunk erről valamit? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én rákérdeztem ezeknek a virágokra, de horrorisztikus 

ára van ezeknek a virágoknak. Lehet tervezgetni, de úgy vagyok vele, amíg nincs rá 

pénzünk… 

Prekop László Kosztasz  képviselő: De én nem olyan virágokra gondoltam, régen is tele volt 

a falu rózsával, és a rózsa az a virág, nézd meg 30-40 éves rózsatövek vannak. Az, ha szépen 

meg van metszve, akkor az évről évre szép lesz. Egy olyan ember kéne, nyilván pénz is kéne 

hozzá, aki meg tudja mondani, hogy hova milyen virág kéne. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt meg kell venni, meg utána gondozni is kell. 

Biró Brigitta jegyzői referens: Az a baj, hogy nem biztos, hogy mindig lesz ennyi 

közmunkásunk. A Micso nálunk 4 órába van foglalkoztatva, és az nagyon kevés, mindent 

rendben tartani. 

Prekop László Kosztasz  képviselő: Én értem, viszont a virágos részek aránya nagyon 

lecsökkent. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ha ilyen ötlet van bárkinek, tovább kéne lépni egyet. 

Olyan szempontból kérem én a továbblépést, hogy nem elég csak kitalálni, hogy legyen virág, 

hanem utána kell egy kicsit nézni, hogy milyen módon lehet, hol lehet megvenni a virágokat, 

kb. milyen fenntartási költségei vannak. Én mindenben segítek. De az hogy van egy ilyen 

ötlet az kevés. 

Prekop László Kosztasz  képviselő: Nem ötlet volt, hanem kérdés. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én értem, de nem tudok rá válaszolni, mert nem tudom 

hová mennyit gondoltál. Ha azt mondod nekem, hogy utána néztél, és ha rózsával beültetjük a 

Szarafisz utcát, és a Rákóczi utcát, mondok egy példát minden ház elé 3 tövet és az belekerül 

egyszer 128.500ft-ba ennek a telepítése és utána ezzel már nem kell semmit csinálni csak egy 



16 

 

évbe kétszer meg kell metszeni, kétszer 5 óra, locsolni nem kell. Akkor ezzel már tudunk 

foglalkozni, mert akkor már azt tudjuk mondani, hogy van egy ilyen javaslat az körülbelül 

ennyibe kerülne. Akkor el tudjuk dönteni, hogy van-e rá pénz. Én mindenben segítek, csak 

így könnyebb lenne. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Én azért érdeklődöm, hogy szeretnénk-e, kinek mi az 

elképzelése, régen ez a rész is be volt ültetve itt elől, én nem az egész utcára gondoltam, 

inkább errefelé itt a fák alatt, ezt a központi részt. Gondolom, mindenki a saját háza előtt 

annyira odafigyel. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Tudod miért vagyunk ebbe a helyzetbe, mert nincs egy 

település fejlesztési és egy település rendezési tervünk. Mert ha lenne egy ilyen kidolgozva, 

több millió forintért egyébként, akkor mi abból tudnánk nagyjából, hogy most rendbe kéne 

tenni a vízhálózatunkat, most rendbe kéne tenni az úthálózatunkat, hol lehetne fejleszteni 

DRV-vel szakaszolók ilyesmi. Megnézi az infrastruktúráinkat, hogy állnak és felépíteni egy 

ilyen fejlesztési tervet. Azon belül lehetne terveztetni, mondok egy példát: simán benne 

lehetne, mondjuk a könyvtár épületének a fűtését korszerűsítsük, napelemessel alakítsuk át, és 

megcsináljuk a tervet és akkor szépen elrakod a polcra, és ha bármilyen pályázat van, 

leveszed és megcsinálod. Ebbe simán beleillik a virágosítás is. Azért van ez, hogy most nem 

tudjuk, hogy akarjuk-e, ezeket össze kéne gyűjteni ezeket az ötleteket, fel kéne dolgozni meg 

kéne csinálni, és akkor semmi más nem lenne a feladat csak figyelve a pályázatokat és 

figyelve a saját forrásaidat mindig valamelyik részt megvalósítani vagy pályázni rá. Most 

amíg ez nem lesz meg addig így fogunk tudni idézőjelbe ötletelni, ha valakinek van egy 

ötlete, hogy megnézzük mennyire életképes. Ezt úgy tudjuk, hogy kicsit körbe van járva, 

idejön vele és azt mondja, hogy ez ennyi lenne. Akkor mi is tudunk vele kalkulálni. De addig 

nem fogjuk átlépni saját magunk árnyékát, ameddig ezt nem fogjuk megvalósítani, legyen 

meg ez a fejlesztési tervünk. Nekem már egy olyan ötletem is van, hogy kéne egy ilyen 

egyesületben gondolkodni, civil szerveződésnek kéne lenni. Jobb helyeken vannak ilyen 

faluvédő egyesületek, ahol olyan emberek tömörülnek, lehet, hogy először csak néhányan, 

aztán lesznek akár 80-an is, akik pont az ilyen felvetéseket, amit te is mondasz, Rácalmást 

tudom mondani példának, mondjuk, ott pénz is van, onnan tudom a virágokat is, mert ők most 

rendeltek egy csomót. Ők annyiból előrébb vannak, hogy van, aki ezt felkarolja, navigálja, 

levezényli. Nekünk is sokkal könnyebb önkormányzatként együttműködni egy olyan civil 

szervezettel, akinek látod a munkáit, odafigyelnek a környezetükre. Ilyenbe is el lehet majd 

hosszútávon gondolkodni. Van feladat bőven, amíg ezeket nem valósítjuk, meg addig viszont 

csak az van. A Tomi felvetette annak idején a térnek a padosítását, annál kértünk egy 

árajánlatot arról kértünk egy árajánlatot a Lajostól azt most nagyjából látjuk, hogy mennyi. 

Azt a témát én a nyár elején még mindenképp elő akarom venni, megnézni még egyszer, hogy 

ha már ennyi munkát kapott a Lajos hogy mennyit engedne esetleg. Mert abból kell kiindulni, 

hogy a nyári rendezvények, amik most is lesznek pl. ballagás, állandóan a fák alá húzódnak 

be az emberek az árnyékba, a padot is folyton rángatják, húzkodják. Ez egy olyan probléma, 

amit meg kéne oldani, és nem olyan nagy költséggel megtudnánk. Ha van ilyen 

kezdeményezés utánanézünk, megszervezzük, megszavazzuk, ha van rá pénzünk 
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megcsináljuk. Ez addig így működhet. Így tudnánk előre lépni, mert egyébként meg minden 

elmarad. 

Prekop László Kosztasz  képviselő: Hadd kérdezzem meg hogy a pénzen kívül mi az 

akadálya, hogy egy falurendezési terv, meg hosszabb távon gondolkodni, hogy egymásra 

építjük a dolgokat és valójában merre szeretnénk? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ha hivatalosan meg akarod csinálni az sok pénz és 

szakemberek rakják össze, de mi magunknak csinálhatunk egyet. 

Biró Brigitta jegyzői referens: De most egy ügyből kifolyólag megkerestek telefonon, hogy 

megkérdezték hogy van- e ilyenünk, mondtam hogy nincs, nincs is rá forrásunk. Ők azt 

mondták, hogy fognak majd keresni és lehet, hogy el fogják készíteni, mert nekik szükség van 

erre a vasútvonal felújításához. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Meglátjuk. 

Márkusz Tamás képviselő: Azért mi is összerakhatnánk. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen, ez csak munka ez azon múlik, hogy összeülünk és 

összeírjuk egyszer. Kétszer háromszor összeülünk, akkor ezt össze lehet rakni. Ha össze van 

rakva, onnantól kezdve akkor már lehet azt csinálni, hogy mindenki utána jár valaminek. Meg 

lehet csinálni, most június van októberbe választás van nem biztos, hogy most ezzel fogunk 

tudni foglalkozni. De én nagyon bízom benne, hogy a testület nagy részének, aki indul sikerül 

egy új mandátumot szerezni, és a lényeg az, hogy olyan testület legyen, mint most aki tud 

együtt dolgozni. Akkor az első lépések egyikének kéne lenni ennek, hogy akkor öt éves ciklus 

lesz a következő kicsit tervezgetni, összerakni, lehet figyelgetni a pályázatokat célirányosan. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Én abba is gondolkodom, hogy megvalósítunk itt 

valamit, megvalósítunk ott valamit, lehet a három nem is harmonizál, örülünk a 

pályázatoknak, de lehet, hogy beleszaladunk egy olyanba, ami az összképet nem javítja fel. 

Oké hogy egy felújított valami, de teljesen hülyén mutat, ezt kéne valahogy valamilyen utat, 

nyilván még rengeteg munka van meg a régi dolgok felújítása is. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Most a játszótérnél is pl. megtettük az első nagy lépést, 

de ott még van jó néhány lépés, amit meg kell tenni. Fel kell bontogatni feladatokra, 600.000 

Ft-ot sokkal könnyebb összeszedni, mint milliókat. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Én azért utána nézek, hogy egy ekkora területnek mibe 

kerül, én rózsába gondolkodom. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azért azt hozzáteszem, hogy két emberrel beszélgettem 

idegennel az utóbbi időben, aki idejött a faluba, az egyik azt mondta, hogy ez mini Helvécia 

ez a falu, mini Svájc tiszta falu,  rendezett szép zöld, meg akik itt voltak Budapestről a  görög 

húsvéton ők is ódákat zengtek róla, hogy milyen tiszta a falu, kis utcákba is jártak mindenhol. 

Tehát alapjába véve, aki ide jön mindenkinek az a véleménye, hogy rendezett a falu. Mikor 
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eljutsz oda mutatta a szemét szedési akció is hogy nem tudtunk 20 zsák szemetet összeszedni, 

ebbe benne van a bekötő út, az állomásút, a focipálya körüli rész. A közmunkások is azonnal 

szedik. 

 

Boka Erika alpolgármester: Én akárhányszor beszólok még aznap vagy másnak mennek és 

szedik. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ezek olyan lépések, amikre büszkének kell, hogy 

legyünk, mert tényleg az. Minél jobb a terület az annál jobban kidobja, hogyha egy - egy 

háznál van probléma nagy a fű ilyesmi.  

Egyebeken belül még egy témánk van. Egy közútkezelői kérelem érkezett a Filachi Transtól. 

Láttátok, én javaslom, hogy adjuk meg a közútkezelői hozzájárulásunkat. Egyetértetek ezzel?  

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot fogadta el: 

 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

96/2014. (V.28.) számú 

HATÁROZATA 

Közútkezelői hozzájárulás megadásáról 
 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Beloiannisz Község 

helyi közútjainak kezelője – a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) 

bekezdése alapján - a Filachi-Trans Kft. kérelme, valamint az ahhoz csatolt A-32086-8/2012 

számú terv alapján a 016/23 hrsz.-ú ingatlanon történő építkezés céljából a 017 hrsz-ú 

ingatlanra esetlegesen kihelyezett sitt, hordalék átmeneti tárolásához megadja a kezelői és 

tulajdonosi hozzájárulást, a 2. pontban részletezett feltételekkel.  

2. A munkát úgy kell végezni, hogy a közúton közlekedőket indokolatlanul ne akadályozza, 

a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. A munkával érintett területek 

fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az eredeti állapot visszaállításáig az 

igénybevevő anyagilag és büntetőjogilag is felelős. A közutat és tartozékait föld-, gép-, 

szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad. A közút vízelvezető rendszerének 

működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell. A sár és egyéb 

szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a kivitelezőnek folyamatosan gondoskodni kell. A 

munkák befejezésével az eredeti állapotot vissza kell állítani. Az engedélyesnek az érintett 

közműveket üzemeltető társaságok külön engedélyét, illetőleg a munka kivitelezéséhez 

szükséges egyéb engedélyeket külön meg kell szereznie. Amennyiben a jelen hozzájárulás 

alapján elhelyezett létesítményben keletkezett meghibásodás miatt a közút igénybevétele 

ismételten szükségessé válik, a munkálatok elvégzéséhez közútkezelői hozzájárulásomat 

ismét meg kell kérni. A közúttal kapcsolatos munka költsége a közút tulajdonosára, illetve 

kezelőjére nem hárítható át. A létesítmény megszüntetése, vagy felhagyása esetén a 

létesítmény tulajdonosának a közutat saját költségén kell az eredeti állapotba visszaállítani. 

3. A felelős kivitelező nevét, címét telefonszámát a földmunkák megkezdése előtt minimum 

8 nappal a Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal Beloianniszi Kirendeltségén (2455 

Beloiannisz, Szarafisz u. 2.) írásban be kell jelenteni.  
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4. A szakszerűtlen helyreállításból keletkező hibákat 3 év időtartamig a kivitelező köteles 

saját költségén kijavítani. 

5. A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az érintetteket. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

 Papalexisz Kosztasz polgármester: Van-e valakinek még az egyebeken belül? Ha nincs 

akkor köszönöm, és az ülést bezárom. 

Mivel több kérdés, észrevétel nem érkezett, így Papalexisz Kosztasz polgármester a nyílt ülést 

10:00- kor berekesztette. 

k.m.f.  

 

 

 

Papalexisz Kosztasz 
polgármester  

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felel: 

 

 

                       Biró Brigitta 

                        jegyzői referens 

 

 

 

Boka Erika 

jkv. hitelesítő 

 

dr. Bugyi Katalin 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Márkusz Tamás 

jkv. hitelesítő 

 


