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HATÁROZATOK 

 

 

100/2014. (VI.25.) számú 

HATÁROZAT 

a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztásáról 
 

101/2014. (VI.25.) számú 

HATÁROZAT 

Az ülés napirendi pontjának meghatározásáról 
 

102/2014. (VI.25.) számú 

HATÁROZAT 

a képviselő-testület 2014. évi II. félévi munkatervéről 
 

103/2014. (VI.25.) számú 

HATÁROZAT 

Térfigyelő rendszer kiépítéséről 

 

104/2014. (VI.25.) számú 

HATÁROZAT 
Agárdi Pop Strand együttműködési megállapodás megkötésének jóváhagyása 

 

105/2014. (VI.25.) számú 

HATÁROZAT 
Elvi döntés ingatlan eladásáról 

 

106/2014. (VI.25.) számú 

HATÁROZAT 
Köztisztviselői napról 

 

107/2014. (VI.25.) számú 

HATÁROZAT 
Közútkezelői hozzájárulás megadásáról 

 

108/2014. (VI.25.) számú 

HATÁROZAT 
Vízfolyás kezelő hozzájárulás megadásáról 

 

109/2014. (VI.25.) számú 

HATÁROZAT 

az AEK Beloiannisz FC Egyesület részére nyújtott vissza nem térítendő támogatásról 
 

110/2014. (VI.25.) számú 

HATÁROZAT 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 

 

111/2014. (VI.25.) számú 

HATÁROZAT 

Törvényességi felügyeleti eljárás lezárásának tudomásulvételéről 
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112/2014. (VI.25.) számú 

HATÁROZAT 

Falutükörben megjelenő újság hirdetésekről 
 

113/2014. (VI.25.) számú 

HATÁROZAT 

Művelődési Ház felújításának, kapugyártás költségeivel kapcsolatos utólagos beszámoló 

elfogadásáról 
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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2014. június 25. 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. június 25. (szerda) 18.00 óra 

Jelen lévők: 

 

 

 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester 

Boka Erika alpolgármester 

Márkusz Tamás 

dr. Horváth István képviselő 

Prekop László Kosztasz képviselő 

Távollévők: 

 

 

Richter Csaba képviselő 

Bene Krisztián képviselő 

Galanisz László Vaszilisz alpolgármester 

 

dr. Bugyi Katalin jegyző 

 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket, 

alpolgármester asszonyt, megállapítom, hogy a testület öt fővel határozatképes, igazoltan 

távol ketten vannak akik jelezték hogy nem tudnak eljönni. Szabályosan lett összehívva az 

ülés, jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Prekop László Kosztasz és dr. Horváth István 

képviselő urakat. 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 

100/2014. (VI.25.) számú 

HATÁROZATA 

a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztásáról 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőinek Prekop László Kosztasz és dr. Horváth István képviselőket választja meg. 

 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Napirendnek a kiküldött meghívóban szereplő napirendi 

pontokat javaslom, amennyiben nincs más javaslat, akkor aki egyet ért a meghívóban szereplő 

napirendi pontokkal az 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 

101/2014. (VI.25.) számú 

HATÁROZATA 

Az ülés napirendi pontjának meghatározásáról 
 

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

alábbiak szerint határozza meg: 

 

1) A képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervének elfogadása 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester  

 

2) Térfigyelő kamerarendszer kiépítéséről döntés  
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

 

3) Hulladékgazdálkodásról szóló rendelettervezet elfogadása  
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

 

4) Egyebek 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

 

 

 

1) A képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervének elfogadása 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az első napirendi pontunk a 2014. évi második féléves 

munkatervünk, ebben igazából a szokványostól egy eltérés van amiről már beszéltünk. Tettem 

említést, én azt javasoltam, hogy a közmeghallgatást ne decemberben, hanem szeptemberben 

csináljuk meg, mert decemberben már nem lehet tudni hogy melyik testület lesz, és 

szeptemberben már majdnem eltelik az egész év,  van sok minden amiről be lehet számolni. 

Saját példámból indulok ki, amikor nekünk 2010. decemberében kellett összeállítanunk az 

éves beszámolót, semmihez nem volt semmi közünk, nem is tudtam hogy mi van, ezért én 

igazából azt gondoltam, hogy-  egyébként nincs ilyen megkötés hogy mikor legyen-,  

szeptember 19.-én pénteken 18.00-ra terveznénk a közmeghallgatást. És ugyan az már a 

másik testület lesz, de azért november 26.-án szerda 18.00-ra betennénk az aktuális ülést ahol 

a koncepcióról kell beszélni, ahogy kell dolgozni tervszerűen aztán majd meglátjuk. Ha akarja 

az új testület megváltoztathatja a döntést, ha akarja megtartja, minden esetre nekünk 

terveznünk kell a teljes évvel. Ennyi változás van, hogy szeptemberre terveztem a 

közmeghallgatást. Átadom a szót a képviselőknek, hogy van-e valakinek kérdése, javaslata. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő: Annyiból logikus ez a döntés, hogy valójában tényleg 

nem nagyon tudsz ott mit hozzászólni, se képbe nem vagy, be se lakta magát az ember még 

azt lehet mondani, jóformán át se látja a dolgokat, hogy mi van egy önkormányzatnál. Ez egy 

kicsi önkormányzat, de mindenképp kell időt hagyni én azt gondolom, és ennyiből meg jó, 

következő alkalommal meg mire odakerül eltelik egy év és már felkészülten tud kiállni az 

emberek elé. Én támogatom mindenképpen. Ráadásul nincsenek ünnepek, nem úgy mint a 

múltkor hogy elment a fél falu valahova. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen, ilyen szempontból ha jól emlékszem szeptember 

19. körül nem nagyon van. Ezt gondoltam, és szerintem minden választási évben célszerű 
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elgondolkodni rajta, hogy így legyen. Ezt a közmeghallgatást sok helyen év elején szokták 

megtartani, a költségvetés készítésekor. Azt megelőzően, hogy esetleg felmerülhetnek a 

lakóktól is olyan kérések, amit mérlegelhet a testület és be tud rakni a következő évi 

költségvetésbe. Tehát célszerű majd ezen is elgondolkodni, ebben is van logika, nagyon sok 

helyen így csinálják, hogy február elején tartják a közmeghallgatást, ugyan úgy egy éves 

ciklus, ott zárul be, egy évről számol be a testület. Viszont a költségvetést megelőzően, ha 

olyan dolgok merülnek föl, akkor beépítheti. Ez a jövő zenéje lehetne, ettől függetlenül ez a 

szeptemberi megint csak életszerű. Jó, van-e más javaslat? Ha nincs, akkor ezt tenném fel 

szavazásra, aki a második féléves munkatervvel 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 

102/2014. (VI.25.) számú 

HATÁROZATA 

a képviselő-testület 2014. évi II. félévi munkatervéről 
 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az SZMSZ. 17. § (1) bekezdése 

alapján a képviselő-testület 2014. évi II. félévi munkatervét az alábbiak szerint határozza 

meg: 

 

I. Az ülés tervezett időpontja: 2014. augusztus 27. (szerda) 18.00 óra 

 

Tervezett napirendi pontok: 

1. A 2014. évi költségvetés I. félévi beszámolója 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

2. Egyebek 

 

II.) A közmeghallgatás tervezett időpontja: 2014. szeptember 19. (péntek) 18:00 óra 

 

Tervezett napirendi pontok: 

1. Tájékoztató a Képviselő-testület és a Polgármester 2014. évi tevékenységéről 

(közmeghallgatás) 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

2. Egyebek 

 

III.) Az ülés tervezett időpontja: 2014. november 26. (szerda) 18.00 óra 

 

Tervezett napirendi pontok: 

1. Az önkormányzat 2014. évi III. negyedéves beszámolója 

Előterjesztő: polgármester 

2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciója 

Előterjesztő: polgármester 

3. Egyebek 

 

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester, Biró Brigitta jegyzői referens  

Határidő: folyamatos 
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2) Térfigyelő kamerarendszer kiépítéséről döntés  
 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Második napirendi pontunk a kamerarendszerrel 

kapcsolatos döntések meghozatala. Itt kicsit gyorsan zajlottak az események, mert múlt hét 

péntek délben kaptam egy telefont, hogy azonnal menjek föl a belügyminisztériumba aláírni a 

támogatói megállapodást, mert akár le is maradhatunk a támogatásról, aztán kiderült hogy Ők 

ezt jelezték előtte két nappal egy központi e-mail címen, csak a Mariann azon a héten 

szabadságon volt és Ő kezeli azt az e-mailt és nem találtuk meg. 

 

Biró Brigitta jegyzői referens: Nem is gondoltuk, hogy oda küldik. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Mindegy a lényeg az hogy sikerült, én egy órán belül 

Pesten voltam és aláírtam a támogatási szerződést, ugye nekünk volt döntésünk hogy ezen a 

pályázaton elindulunk, nyertünk, én azt gondoltam, hogy ezt megteszem. Azért a képviselő-

testület utólag hozzon egy határozatot, azt javaslom, hogy elfogadja ezt. És amennyiben 

olvastátok, látjátok azt is benne, hogy én aláírtam, de még a miniszteri aláírás nem volt rajta. 

Begyűjtöttek 177 települési képviselőt mindenki ment aláírni, és gondolom, most megy a 

miniszter úrhoz, hogy aláírja. Amikor megtörténik az aláírás, onnantól számítva tíz napon 

belül a pénzt átutalják teljes egészében a számlánkra. Tehát maga a munka indulhat. És mi el 

is indítottuk olyan szempontból, hogy kértünk be árajánlatokat. Láttátok, hogy a három ajánlat 

ami megérkezett, lehetne több is mert azóta folyamatosan hívnak cégek hogy adnának még 

árajánlatot, de én igazából már nem akarom ezt tovább húzni. A három árajánlatot,amit 

kaptunk kicsit eltérőek. Egy ajánlat úgy készült, hogy tudta nagyon jól a cég, hogy mennyi 

pénzt nyertünk, és az ő technikáját rászabta, hogy ő öt millió forintért mit tud adni. Ez az MV 

Net System ahol hét kamerát raktak be és belepasszírozták bruttó 5 millióba, bruttó 4.997 

millió Ft, tehát ők arra gondoltak, hogy az önkormányzatnak ennyi a teherbíró képessége ez 

hét kamera. A Perfekt Zónának az ajánlata 9 kameráról szól, bruttó 6.259.000 Ft. A harmadik 

ajánlat, ami legjobb ajánlat és elég összetett, az pedig a Hiteles Kft., akik jelen pillanatban is 

az önkormányzatnak az internetes szolgáltatását biztosítják. Rendelőnek és a védőnői 

rendelőnek is, mi is velük vagyunk leszerződve. És amennyiben láttátok nem csak arra 

kaptunk ajánlatot hogy kivitelezzék, hanem teljes körű üzemeltetésre. Pl. itt a másik két 

ajánlat nem tartalmazza az áramszolgáltatóval való egyeztetést, ez tartalmazza azt is, tehát 

komplett, mindent tartalmaz. Kaptunk egy 9,10,11 kamerás ajánlatot is. Ezt azért kaptuk így 

mert ez a cégvezető eljött ide, beszélgettünk és azt mondta látva az összeg nagyságrendjét 

amit nyertünk hogy lehet több kamerát is beépíteni. Láttátok a rajzon be is rajzoltuk azokat a 

pontokat amikre szóba jöhetnek a kamerák. Van egy A verzió ami 9 kamera 4.8 millió bruttó, 

a 10 kamerás 5.2 millió, a 11 kamerás 5.6 millió forint. E mellé van egy üzemeltetési ajánlat 

is mert az nem úgy van hogy felrakjuk a kamerákat aztán az idők végezetéig működnek. 

Karban kell tartani a hálózatot, a kamerákat, szerver gépet is. Ennek a díja 516 ezer forint egy 

évben de velük partnerségbe vagyunk ezért 30%-át venné igénybe ez bruttó 154.800 forint 

lenne az éves karbantartási díja. Erre utal a másik két ajánlat tevő is, hogy plusz költségként 

jelentkezne a fenntartás is. Én mindenképpen ennek a cég ajánlatot javasolnám elfogadásra 

méghozzá a 11 kamerás verziót. A 11 kamera az összes bevezető út: a két Gavrilidisz utcai 

bevezetője, az ipartelep felőli bejárat, pékség felőli bejárat, templom felőli bejárat, 

Szeptember-Delcsev utca vége, az összes út ahol kocsival be lehet jönni. Belül a téren az 

venné a két szórakozó egységet, egy a játszótéren, és egy pásztázó kamera a téren ami a 

művelődési háztól az iskoláig venné. Így van ez a 11 kamera. Az utak bevezetőinél olyan 

minőségű kamera van ami rendszám felismerő, a belsők ahol nem kell azok nem rendszám 

felismerők. Kicsit egyszerűbb kamerák és mozgásérzékelősek, tehát nem vesznek 
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folyamatosan. Este infrával ugyan olyan képeket készít. Ennek az ára 5.6 millió forint, a 

pályázaton 5 milliót nyertünk. Evvel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, javaslata? 

 

Márkusz Tamás képviselő: Ezek vezeték nélküli kamerák? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen, vezeték nélküli rendszer. A központi szerver, 

monitor a KMB-s irodájában lenne. Ennek megvan a szabálya itt nálunk a KMB-s nézheti 

vissza és csak esemény esetén. A rendőrséggel egyeztetve kell egyébként magát a kivitelezést 

megcsinálni. 

 

Boka Erika alpolgármester: Mit jelent az, hogy rendszám felismerő? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt jelenti, hogy olyan minőségű képet csinál ha elhúz 

ott egy autó akkor olyan felbontású képet ad hogy a rendszámot meg tudja mondani. Már 

abban a pillanatban van visszatartó ereje, ha tudják hogy van. Abban a pillanatban ha bejön 

lehet érzékelni. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő: Általában ahol van kamera rendszer, fel is hívják a 

közlekedők figyelmét. Fogunk kirakni? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Fogunk, erre jogszabály van. Ki is kell írunk. 

 

Biró Brigitta jegyzői referens: Ahogy bejönnek a faluba figyelmeztetni kell az érkezőket, 

hogy kamerarendszer működik a községben. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Kamrával őrzött terület, tájékoztatni kell a lakókat. 

 

dr. Horváth István képviselő: Én is a 11 kamerásat javaslom és a kamerák elhelyezésén 

lehet változtatni vagy ezek már fixen itt lesznek? Pl. pásztázó kamera a teret nézi. Az 

önkormányzatot melyik nézi? Az orvosi rendelőt is kicsit védtelennek tartom. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az hogy valaki megközelítse az orvosi rendelőt ki tud 

bújni. De valahonnan ki kell jönni, valamelyik kamerának bekerül a látószögébe. Ha éjjel 

kettőkor történik valami és akkor sétál valaki az utcán, be fognak kopogni a rendőrök hozzá. 

A kamera az ipartelepnél azért abba az irányba vesz. Önmagában a hivatalt most már nem 

tudod. Felmerült hogy a pártházra kerül a kamera és onnan pásztázza. Ezen lehet majd 

egyeztetni. Később, ha már működik a rendszer és úgy ítéljük meg hogy mozdítani kell a 

kamerán, bővíteni is lehet, vezeték nélküli a rendszer. A szerver bírja egy-egy kamerát 

feldobunk akár a sportnál ott is szoktak rongálások lenni, ez már mind a jövő zenéje. 

Szerintem azért meg fog szűnni a problémák 90%-a. És majd megmutatja a rendszer hova kell 

még. A temetőbe is lesz a régi részen és a Rákóczi utca felőli a ravatalozó felőli oldalon is. 

Ott is szoktak mozogni. A temető két oldalról védve lesz erre nagy igény volt már. Tehát az öt 

milliós keretünkből megcsinálnánk egy részét és kiegészítenénk saját forrásból 600.000 

forinttal a 11 kamerást rendelnénk meg és igénybe vennénk ezt a 154.800 forintos éves 

üzemeltetési díjat. Ennek a cégnek meg felének van fizetési kötelezettsége és majd 

elrendezzük. 

 

dr. Horváth István képviselő A pásztázó kamera és a fix kamera között nagyon nagy a 

különbség? 
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Én gondolom, hogy igen. Ő pluszba ajánlotta ezt még 

meg lehet kérdezni. Hova gondolnál még? 

 

dr. Horváth István képviselő Hát úgy hogy pásztázna erre polgármesteri hivatal felé. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó meg fogom kérdezni. Van-e még kérdés? Akkor én 

javaslom a Hiteles Kft ajánlatát elfogadni 5.6 milliós 11 kamerával. Ha nincs más javaslat ezt 

teszem fel szavazásra aki ezzel egyet ért kézfenntartással jelezze. 

 

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

határozatot fogadta el: 

 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

103/2014. (VI.25.) számú 

HATÁROZATA 

Térfigyelő rendszer kiépítéséről 
 

1./ Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Beloiannisz 

Község közigazgatási területén térfigyelő kamerarendszert kíván működtetni. A testület 11 

kamerát kíván kiépíteni. 

 

2./ A képviselő-testület a térfigyelő rendszer kialakításával a beérkezett 3 árajánlat közül a 

legkedvezőbb árajánlatot adó Hiteles Kft-t (képviseli: Mikola Péter, 2300 Ráckeve, Liliom u. 

4., cégjegyzék szám: 13-09-074111) bízza meg.  

 

3./ A kamerarendszer kialakításának költsége bruttó 5.600.000.-Ft. A testület a kialakítás 

költségét 28/2014 (IV.1.) BM rendelet alapján elnyert 5.000.000 Ft támogatásból, a 

fennmaradó 600.000 Ft-ot pedig saját forrásból kívánja fedezni. 

 

4./ A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-3. pontban meghatározott 

feltételekkel, és a Magyar Államkincstár által „Technikai előírás a kamerarendszer 

mechanikai kiépítéséről” szóló tájékoztatóban szereplő műszaki tartalommal a vállalkozási 

szerződést aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

3) Hulladékgazdálkodásról szóló rendelettervezet elfogadása  
 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Következő napirendi pontunk a hulladékgazdálkodásról 

szóló rendeletünk elfogadása. Ezt kiküldtük, sok mindent nem akarok hozzáfűzni. Kaptunk a 

Vertikáltól egy ajánlást, a környező településeket is megnéztük úgy lett összerakva. Nekünk 

ezzel a Közép- Duna vidéke társulással van megállapodásunk és ők osztják le hogy melyik 

társaságot delegálják ide. Nekünk nem változott, ugyan úgy a Vertikál maradt. Közvetlenül 

nem a Vertikállal szerződtünk, hanem ezzel a Közép- Duna vidéke társulással. Ezt kell 

rendeletben szabályozni, hogy hogy folyik a hulladék szállítás. 
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Márkusz Tamás képviselő: Árképzés hogy történik? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az árképzés már nem a mi kompetenciánk. Központi 

árszabályozás lesz. Nem a szolgáltató és nem mi szabályozzuk. És lefelé vitték. Jelen 

pillanatban a mi utolsó ajánlatunknál alacsonyabban van. A lényeg hogy nem mi és nem ők 

szabályozzák. Fel tudjuk lapozni, hogy az árképzésről mit látunk?  

 

Biró Brigitta jegyzői referens: Igen, felolvasom a közszolgáltatási szerződésből. A 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közmű- szabályozási 

Hivatal ajánlásának figyelembe vételével a miniszter rendeletben állapítja meg.  

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem mi, nem ők. Más kérdés van-e? Minősített többség 

szükséges mivel rendeletet alkotunk, aki ezzel egyet ért kézfenntartással jelezze. 

 

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

rendeletet alkotja: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete 

A hulladékgazdálkodásról 

 

A Képviselő-testület megalkotta a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező a  

hulladékgazdálkodásról 

szóló 8/2014.(VII.08.) önkormányzati rendeletet. 

 

 

4) Egyebek 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A következő az egyebek napirendi pont. Az első pont az 

együttműködési megállapodás az agárdi popstrand üzemeltetőjével. Tavaly  nagyon sikeres 

volt a megállapodás úgy gondolom idén is az lesz.  Megkeresett a vállalkozó, képviselők, 

lakosok is érdeklődtek, hogy ez az idén is működik-e. Mivel csak pozitív visszajelzés jött 

ezért nem hívtam össze ülést, úgy döntöttem, hogy aláírom a megállapodást. Ha egyet értetek 

vele ezt utólag hagyjátok jóvá. Ugyanazok a feltételek, mint tavaly: 70 ezer Ft + ÁFA. 

Kaptunk  40 darab tisztelet jegyeket és  állandó belépőt adtak külön a polgármesternek, plusz 

ötöt. Ezt ki fogom osztani. Van még 40 db jegy azt is most elosszuk. Akivel ti kapcsolatba 

vagytok és jónak látjátok osszátok szét. Családdal is fel lehet használni, mert ez a testület 

ingyen dolgozik, minimális anyagi megbecsülést sem tudtunk adni. Azt gondolom, ha mást 

nem, ilyen jelképes ajándékkal meg lehet köszönni a munkátokat. Megkérdeztem a 

vállalkozót mondtam neki, hogy bár aláírtam, de ma dönt a testület, holnap reggel fogjuk 

átutalni nekik a pénzt. Nincs akadálya, hogy hétvégén az első programra lakcímkártyával a 

beloiannisziak már mehetnek. Van-e olyan, aki ezzel nem ért egyet? Aki utólag egyet ért 

azzal, hogy az együttműködési megállapodást aláírtam, kézfenntartással jelezze. 

 

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

határozatot fogadta el: 

 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

104/2014. (VI.25.) számú 
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HATÁROZATA 

Agárdi Pop Strand együttműködési megállapodás megkötésének jóváhagyása 
 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Papalexisz Kosztasz 

polgármester döntését, miszerint együttműködési megállapodást kötött  az Agárdi Popstrand  

főrendezőjével, Turbók János egyéni vállalkozóval a melléklet alapján. Az önkormányzat a 

2014. évi kedvezmények igénybevétele érdekében 70.000,- Ft + ÁFA díjat fizet vállalkozó 

számára. 

 

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Papalexisz Kosztasz polgáremster: Következő téma egy vételi szándék. Koller Ákos adta 

be. Tudjátok, amikor a játszóteret csináltuk akkor kitűzettük a telek határokat. A telek határt 

idáig kitűzettük itt az épület, itt egy ajtó. Ha ide raktuk volna a kerítést nem lehetett volna az 

épületet megközelíteni. Ez a terasz rész is kijjebb lóg, mint a telek határ. A játszótér 

megépítéséhez úgy gondoltuk, hogy ne konfrontálódjunk. Megkerestem az Ákost mondtam 

neki, ha esetleg innen kivásárol egy részt, akkor nem kell ott bontani semmit. Azt mondták 

hajlandók ezt megvenni az összes költségével. És abban maradtunk, hogy a kerítést akkor 

húzzuk ki nem a telek határon, hanem beljebb. Ha úgy dönt a testület, hogy nem járul hozzá, 

akkor ki kell szedni a kerítést és átrakni oda. Vagy nem szedjük ki, hanem jelezzük, hogy nem 

jó a telek határ. De a békés megoldás ez lehet. Azt a részt egy 2 méteres sávot vegyen meg. A 

testületnek arról kell dönteni, hogy ezt a megoldást elfogadja-e. Én azt támogatom, hogy 

nyilatkozzuk ki a szándékot, hogy eladjuk, de minden költséget a vevőnek kell állnia. 

Megosztás, geodézia, értékbecslés, mindent. Maga a terület nem sok pénz, de legalább 2-3 

százezres költség a többi. Ezt nem tudjuk megszabni, ugyan úgy versenytárgyalást kell kiírni, 

azt szabjuk meg hogy a vevő vállalja ezeket a költségeket. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő: Akkor oda mehet más is és megveheti? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Oda mehet, csak az a kérdés hogy mit csinál vele. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő: Arra oda kellene figyelnünk, hogy lehet akár precedens 

értékű is, hogy ha valamelyik presszó jobban megy, csinál egy kis teraszt, betéglázza, és 

megint elmegy 10 m2 érted? 

 

Biró Brigitta jegyzői referens: Azt engedélyeztetni kellett volna. Nem tudom, hogy van-e 

engedélye. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én abba nem mentem bele, hogy az most miért. A 

földhivatali alap szerint ott nem is lehetne hozzá építeni. A hozzá épített rész nincs 

bejegyezve. 

 

dr. Horváth István képviselő gyakorlatilag egy fa körbe lett építve bent van a raktárba. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A geodéta mikor kijött hozta a friss rajzot mielőtt 

kitűzte. 

 

Boka Erika alpolgármester: Az már nagyon sok éve ott van nem 2-3 éve építették oda. 
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Márkusz Tamás képviselő: Értettem amit mutattál a rajzon. Az a rész amit most 

elkerítettünk, ahol eddig átjártunk, az marad a miénk az önkormányzat tulajdonában? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Persze. Ez az egy kis sávról van szó. Ez a kis sáv. Ő ezt 

írta le a kérelmébe. Mondtam neki, ha már egyszer lerendezi, rendezze le ezt az oldalát is. 

 

Márkusz Tamás képviselő: Mert megkerestek engem, hogy az egész részt meg akarja venni. 

A Joti kocsmája az előtte lévő meg a lekerített részt. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ez a mi területünk. Jelenleg a kerítésünk így megy. 

 

Márkusz Tamás képviselő: Az önkormányzatnak nem lesz baja, ha hozzájuk igazítjuk a 

telek határt? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem. Egy területünket érinti a 224/5-t. Nincs másik 

telek ami ezt az ügyletet érintené. 

 

Márkusz Tamás képviselő: Még jó hogy az önkormányzatot nem büntették meg mert az 

önkormányzat területén van az épület. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem, az épület még nem jött át, csak megközelíthetetlen 

lenne, ha oda húznák a kerítést. Van-e más javaslat? Nekem egy javaslatom van, hogy vegye 

meg ezt. Javasolni fogom neki, hogy ne csak ezt az oldalát, hanem a taverna felőli oldalon is 

rendezze le. Ha azt mondja, hogy nem, akkor most lezárjuk így akkor más utat fogunk járni. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő: Akkor lebontja azt, amit oda épített. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A kérelmet kiegészítve azzal, hogy a 224/4 nek a 224/2 

felé eső részét is rakjuk rendbe. Az önkormányzat hozzájárul abban az esetben, ha minden 

költséget a vevő vállal magára. Ezt az elvi döntést kell hozni. A megosztáshoz nekünk kell 

bele rakni a pénzt, meg kell finanszírozni, valamikor. És ha akkor azt mondja, hogy nem, 

akkor vissza fordítjuk elindul egy feljelentés és vissza toljuk a telek határt. 

 

Márkusz Tamás képviselő: Én csak akkor megyek bele, ha az önkormányzatnak egy 

forintjába nem kerül. Nincs előleg, semmi.  

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Úgy kerül az önkormányzatnak forintjába, hogy nem 

tudod máshogy. A vevő csak licit tárgyaláson nyerheti meg. Amíg a licit tárgyaláshoz eljutsz, 

addig le kell választani, kell értékbecslés. Azt mi belerakjuk. Viszont amikor az árat állapítjuk 

meg, akkor tudjuk érvényesíteni a költségeket.  

 

Márkusz Tamás képviselő: Erre már a közelmúltban volt példa, hogy volt egy telek amit 

nem adtunk el, mert nem érte volna meg az önkormányzatnak. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Csak ott nem volt akkora kényszer, mint itt. Itt azért van 

egy kényszer, mert muszáj neki ezt rendeznie, mert csak rosszabbul járhat. Jó, akkor aki ezzel 

az elvi döntéssel egyet ért, hogy az önkormányzat hozzájárul ennek a teleknek az eladásához 

abban az esetben, ha minden felmerülő költséget a vevő magára vállal,akkor amennyiben 
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ezzel egyetértünk akkor el tudjuk kezdeni azt a folyamatot, amivel magát az eladást elő tudjuk 

készíteni. 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 

105/2014. (VI.25.) számú 

HATÁROZATA 

Elvi döntés ingatlan eladásáról 
 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete elvi döntés hoz, miszerint  a 224/5 

helyrajzi számú  ingatlanból a 224/4   helyrajzi számú ingatlan felől számított 2 méter széles 

és 15 méter hosszú sávot meg kívánja osztani. 

2. Amennyiben a megosztás jogilag megoldható, úgy a kisebb alapterületű ingatlant az 

önkormányzat a jövőben értékesíteni kívánja azzal a feltétellel, hogy a vevőnek a felmerülő 

költségeket a vételárban meg kell fizetnie. 

3. A testület felkéri a polgármestert, hogy a kiméretés összegéről érdeklődjön, és tájékoztassa 

erről a képviselő-testületet. 

 

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ha megvan a szándék akkor én meg fogom keresni a 

tulajdonost azzal, hogy ezt a döntést hozta az önkormányzat ez ilyen és ilyen költségekkel jár, 

és ha továbbra is fent tartja a vételi szándékot, akkor mi ezt elindítjuk. Nyilatkozzon még 

egyszer, hogy ennek a tükrében is fent tartja- e a vételi szándékot. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő: Ez nem egy új keletű dolog. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én elmondom neked, hogy amikor, aki ott volt a 

kitűzésnél az látta, hogy amikor a geodéta leütötte a karót akkor azt mondta nagyon jól 

dolgoztunk biztos pontosak vagyunk, mert félrehúzta a bozótot és ott volt egy régi karó. 

Ugyan oda volt leütve, már egy előző mérésből látszott,,hogy ott nagyon nem jó helyen van 

az egész. Volt már ennek egyszer előzménye. 

 

dr. Horváth István képviselő Arra nincsen jogi lehetőség, hogy megrendelni az 

értékbecslést, megosztást mindent az önkormányzat,de hogy közvetlenül már ő fizesse ki az 

egészet? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem lehet, ez a mi területünk nem biztos, hogy ő nyeri 

meg, ha kiírjuk eladásra. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő: Ha megveszi valaki a területet és odahúz egy kerítést 

akkor az jól kibaltázott vele. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Következő napirendi pontunk a köztisztviselői nappal 

kapcsolatos döntés. Minden évben július elsején van a köztisztviselők napja. Tavaly már el 

tudtunk menni a köztisztviselőkkel és a közalkalmazottakat is elvittük egy ebédre. Azt 
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gondolom, hogy idén is elmehetnénk. Jövő héten, kedden van július elseje az munkaszüneti 

nap. Én azt gondoltam, hogy előző nap hétfő délután, munka után négy órakor befejeznénk a 

munkát és elmennénk az itt dolgozó emberekkel Budapestre, a  Gyradiko görög étterembe egy 

vacsorára, mert akkor már csak vacsorára tudunk odaérni. Összeszedtünk mindenkit aki itt 

dolgozik, 10 fő lett. Úgy lett 10 fő, hogy ebbe benne van az Erika, őt is kértem, hogy jöjjön, 

és benne van a Galanisz Laci, akit azért is hívtam egyrészt mert alpolgármester, másrészt 

eljön ő is egy autóval és így két autóval tízen el tudunk menni. Brigi, Mariann, Andi, Olgi, 

Viki, a jegyző asszony Kati, és a Gakisz Micsó így vagyunk 10-en. Úgy számoltunk, hogy 

egy főnek durván 3000 ft, nagyságrendileg lenne egy 30-35.000ft-os költsége. Amennyiben a 

képviselő-testület is így gondolja. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő: De ezt nem kell megszavaznunk. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: De meg kell a költségvetést érinti. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő: De úgy volt hogy egy bizonyos összegig. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Mindegy, most van testületi ülés én úgy gondolom hogy 

beszéljünk róla, lehet ellenvetés is. 

 

Márkusz Tamás képviselő: Legyen 35.000-ig. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Szerintem szavazzunk meg 40.000 ft-ot hogy biztosan 

elég legyen de nem nagyon fogjuk elérni szerintem. Ha egyet ért vele a testület akkor 

kézfeltartással jelezze. 

 

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

határozatot fogadta el: 

 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

106/2014. (VI.25.) számú 

HATÁROZATA 

Köztisztviselői napról 
 

 Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Köztisztviselő nap 

megünneplésére 40.000 Ft-ot különít el. 

 

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 

Határidő: 2014. július 1. 

 

 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Következő közútkezelői kérelem érkezett a szeptember 

utca 37.-be, tudjátok sokszor volt már ilyen, kikapcsolt villany visszakapcsoláshoz, nem lehet 

légvezetékkel már földkábellel kell. Új jogszabály van, nem lehet új légvezetékest tervezni, 

csak földkábelest, ezért minden alkalommal amikor ilyen visszakapcsolás van, közútkezelői 

kérelmet kell kérni a földkábel miatt. Ez egy szerencsétlenebb eset, mert az oszlophálózat a 

túl oldalon van és itt át kell vágni az utat is. A szeptember utcának az a része nem egy 

autópálya attól függetlenül nem tesz jót az útnak ha átvágják, mert a minőségén ront. De nem 
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gondolom, hogy nem kellene megadni, mert itt rászoruló emberek összekaparták rá a pénzt. 

Azt a kikötést tudjuk tenni a kivitelező felé, hogy a minőséget úgy állítsák vissza, hogy 

megfelelő legyen. Van-e más javaslat? Ha nincs, akkor aki egyet ért vele hogy kiadjuk a 

tulajdonos és közútkezelői hozzájárulást az kézfeltartással jelezze.  

 

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

határozatot fogadta el: 

 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

107/2014. (VI.25.) 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 Pannon Inferior Kft., valamint az ahhoz csatolt Ncs.14.04.13. számú terv alapján a 

117 hrsz.-ú ingatlan ( Szeptember utca) átvágásához 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.  

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: A következő itt vannak a tervek tudjátok amiről már 

szavaztunk egyszer, a Budapest- Pusztaszabolcs vasútvonal felújításával kapcsolatos téma. Ez 

még mindig csak a tervezéses szakasz, de ugye a vasúti hidakat is felújítják, és azzal 

kapcsolatban van egy ilyen vízfolyáskezelői hozzájárulás, az a mi közigazgatási területünkön 

van, ahhoz hogy ezt újra felújítsák kell hozzá. Mi kezeljük azt a vizet, ezért kell a mi 
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hozzájárulásunk, hogy hozzá tudjanak nyúlni a hidakhoz. Ezzel kapcsolatban kerestek meg 

minket, igazából ez csak egy technikai kérdés. Szerintem ezt meg kell adni hogy haladjanak a 

munkával minél hamarabb. Van-e kérdés? 

 

Márkusz Tamás képviselő: Bosszantják a lakókat már hatvan éve hogy ideteszik a 

vagonokat. Tudom hogy más téma. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az a lényeg hogy ezt most minél hamarabb megoldjuk, 

annál hamarabb megoldódik majd az a probléma is. Aki egyet ért vele, hogy ezt a 

vízfolyáskezelői hozzájárulást megadjuk, kézfeltartással jelezze. 

 

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

határozatot fogadta el: 

 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

108/2014. (VI.25.) számú 

HATÁROZATA 

Vízfolyás kezelő hozzájárulás megadásáról 

 

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

vízfolyásainak kezelője – a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását 

szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról  szóló  

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 2.6.4 pontja alapján – a Constreal 

Mérnöki Iroda Kft., valamint az ahhoz csatolt 42.995. számú terv alapján a 

Százhalombatta- Pusztaszabolcs vasúti vonalszakasz rekonstrukciója során a 10-B400 jelű 

vasúti híd, valamint a 11-B405 jelű vasúti híd  rekonstrukciójához a vízfolyás-kezelői 

hozzájárulást megadja. 

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

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. Azért egyre folyamatosan jönnek olvasom a 

híreket is Pusztaszabolcson is már egyeztetnek. Ez hamar meg fog itt valósulni. A következő 

téma az AEK Beloiannisz FC-nek van itt egy kérelme, itt van az elnök úr is,  itt van a Laci is 

mint vezetőségi tag. Egy rövid költségvetés összesítő van, a második féléves költség, és ennek 

a második félévnek a finanszírozásával kapcsolatban, eddig megnéztük a Brigivel működésre 

200.000 ft-ot adtunk ebben az évben a sportkörnek. Adtunk még egyszer 70.000ft-ot a 

műszaki ellenőr díjára, ami a kerítéshez tartozó illetve adtunk egyszer 193.000ft-ot, ugye 

magának a kivitelezésnek a díja 4.193.000ft-ot volt, a pályázatban 4 milliót nyertek csak rá. 

Önmagában működésre 200.000 ft volt, de a költségek most jönnek, mindig nyáron 

nagyobbak a költségek mikor be kell fizetni a játékengedélyeket, sportorvosit 

ilyeneket.732.000ft a kiadástervezet és 450.000ft a saját bevétel. Itt a különbözet nem 

pontosan 300.00 0ft itt azért vannak mozgások. Ezzel kapcsolatban átadnám a szót a 

képviselőknek. Van-e valakinek kérdése javaslata? 

 

Prekop László Kosztasz képviselő: Nekem van, mert szervesen hozzájárultam ahhoz, hogy 

ezt összeszámoljuk nagyjából, hogy milyen kiadásaink vannak. Ez egy féléves intervallumot 

takar viszont ez a drágábbik félév. A másik félév olcsóbb félév. Ez az egyik, a másik, hogy az 
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adatok nincsenek elhúzva semerre. Sem a bevételi oldalon, sem a kiadási oldalon ez nincs 

kozmetikázva. Plusz- mínusz max.50.000 ft lehet különbség, mi se tudjuk előre, jönnek be 

olyan programok egyre több az olyan program amihez használják azt a pályát, ráadásul ha 

minden igaz, akkor jól járhatunk mert a szomszéd községbe fogják felújítania pályát abból is 

profitálhatunk,mert addig idejönne a megye 1-es az Iváncsának a csapata már ilyen 

tárgyalások is folynak. 

 

Boka Erika alpolgármester: Bérelnék Ők? 

 

Prekop László Kosztasz képviselő: Igen valószínűleg. Amiről beszéltünk a hétvégén a 

jegybevétel, azzal mindenféleképpen jól járnánk. A másik oldala az, hogy szeretnénk 

hosszútávra biztosítani, évekre ha össze tudnánk hozni Iváncsával egész jól ismerősök 

vagyunk az ottani sportkör tulajdonosával. Azt az utánpótlásrészt amit mi tudunk 

finanszírozni és amilyen csapataink vannak azt itt töltenék, és akár a későbbiek folyamán, és 

hogy ne legyen az hogy szélnek eresztünk x gyereket , hogy automatikusan átvehetnék, és 

visszafele ugyan így működne az olyan játékosoknál akik még egy megye-1-be nem tudnak 

beférni, de egy megye 3-as focicsapatban pallérozódhatnak még egy darabig. Ez egy olyan 

együttműködés lehetne ráadásul rengeteg csapatuk van, egy pályájuk van nem bírja el. Onnan 

utánpótlás csapatokat ide lehetne hozni versenyeztetni, meccseket játszani akár hét közben is, 

az embereket érdekli. Tehát mi azon gondolkodunk, hogy hogy mozdítanánk előre, de most 

olyan anyagi helyzetben vagyunk, hogy nem tudjuk finanszírozni a költségeinket. 

Mindenképpen segítségre szorul úgymond a focicsapat, azért mert nem ott megragadt, hanem 

már előrefelé tekint, és próbálja évekre meghatározni a tömegsportot itt a faluban. Eljutott 

odáig az egyesület, hogy ilyenekbe tud gondolkodni, és ehhez kell a működési támogatás. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt kell látni, hogy itt a környező településeken 2-3 

millió forintos támogatást kapnak, nyilván sokkal magasabb költségekkel és adóbevételekkel, 

jóval gazdagabb településekről van szó, de azért például tagdíjat sehol nem fizetnek, inkább 

még pénzt kapnak a játékosok hogy ott játszanak. Én mindenképpen támogatom a kérelmet 

amúgy is mindig támogattam a sportkört, de ha a sportkörtől is elvonatkoztatunk, rengetegen 

járnak oda ki futni, szórakozni a szülők. Olyan színvonalú létesítménye van Beloiannisznak, 

amire Bicske város is büszke lehetne. Itt volt az országgyűlési képviselő és mondta, hogy 

náluk nincs ilyen szép a pálya. Mindenki tudja hogy mennyi pénzt forgattunk oda, nem sokat. 

Ebből is látszik, hogy munka folyik ott. 300.000 forint nem kevés. Nézegettem a költségvetést 

nem vagyok biztos benne hogy 80 ezer forint pálya fenntartásra elég. Itt vannak olyan 

költségek, amik nem jelennek meg. A locsolás itt pl. nem jelenik meg. Más kérdés van-e? 

 

Márkusz Tamás képviselő: Megszavazom a 300 ezret. Olyan szép az a pálya, a kerítés 

mellette egy sávban pedig csúnya. Nem lehetne azt közös erővel széppé tenni? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az a terület már magán terület. Nem hiszem hogy a 

terület gazdája háborog ha levágjuk. Meg fogjuk nézni milyen módon lehet. Javaslom 

elfogadni a kérelmet támogatni, a támogatást megszavazni. Aki ezzel egyet ért 

kézfenntartással 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 

109/2014. (VI.25.) számú 

HATÁROZATA 

az AEK Beloiannisz FC Egyesület részére nyújtott vissza nem térítendő támogatásról 

 

1./ Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete, elismerve az AEK Beloiannisz FC 

(továbbiakban: kérelmező) által végzett tevékenység Beloiannisz település közössége 

irányában kifejtett kedvező hatását, valamint Beloiannisz község sport életéért, illetve az 

egészséges fejlődés, nevelés érdekében kifejtett tevékenységét, a támogatott kérelme alapján 

300.000 Ft vissza nem térítendő kötött felhasználású pénzbeli támogatást nyújt a kérelmező 

részére a 2. pontban meghatározott célokra. 

 

2./ Az 1. pontban nevesített támogatásból kérelmező kizárólag működési célú kiadások 

fedezésére fordíthatja.  

 

3./ Az önkormányzat a pénzbeli támogatást egy összegben folyósítja támogatott részére 2014. 

június 31.-ig, kérelmező bankszámlaszámára történő átutalással. 

 

4./ 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 az egyesület 2014. évben elszámolt bevételeit és 

kiadásait, megjelölve a támogatásul kapott forrást. Az elszámolás során kizárólag 

adóigazgatási azonosításra alkalmas bizonylattal (számlával, készpénzfizetési számlával) 

illetve az ehhez kapcsolódó kifizetést igazoló bizonylatokkal (átutalási, illetve kiadási-

bevételi pénztárbizonylatokkal) számolhat el. 

 

5./ A testület felkéri a polgármestert a fentiekben meghatározottak szerinti megállapodás 

megkötésére kérelmezővel. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2014. június 31. 

 

 

Biró Brigitta jegyzői referens: A következő téma, hogy a kormányhivatal kérte, hogy a 

vagyon nyilatkozatot mindenki leadta és ezt egy határozattal fogadjuk el, hogy mindenki a 

határidőn belül a vagyonnyilatkozati kötelezettségének eleget tett. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Tehát jegyzőkönyvbe mondtuk akkor és kérik, hogy 

határozatot hozzunk róla. Tehát mindenki beadta időben, ahogy megállapította a Tomi. Aki 

elfogadja a beszámolót az kézfenntartással jelezze. 

 

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

határozatot fogadta el: 

 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

110/2014. (VI.25.) számú 

HATÁROZATA 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 
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Beloiannisz Község Önkormányzat képviselő-testülete megállapítja, hogy a helyi 

önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 

10/A. § (1) bekezdésében foglalt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a képviselő-

testület összeg tagja határidőben eleget tett. 

 

Felelős: Ügyrendi, Vagyonnyilatkozatok és Összeférhetetlenségi ügyek vizsgálatát végző 

Bizottság 

Határidő: azonnal 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Törvényességi lezárás a folyékony hulladék 

elszállítással kapcsolatban. Kaptunk egy felszólítást ennek eleget tettünk és megérkezett a 

levél amiben jelzik hogy megszüntették az eljárást. Aki tudomásul veszi, az kézfenntartással 

jelezze. 

 

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

határozatot fogadta el: 

 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

111/2014. (VI.25.) számú 

HATÁROZATA 

Törvényességi felügyeleti eljárás lezárásának tudomásulvételéről 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal 

FEB/02/113-4/2014 ügyszámú értesítését tudomásul veszi, miszerint az önkormányzat  

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § szerinti jogalkotási kötelezettsége 

elmulasztása miatt indult törvényességi felügyeleti eljárást a jogszabálysértés megszűnésével 

lezárja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Következő témánk az újság hirdetési díja. Tudjátok 

beszéltünk róla, hogy lennének hirdetők, állapítsunk meg díjat. Ebben Erika a szakértő át is 

adnám a szót. 

 

Boka Erika alpolgármester: Az újság előállítási költségét vettem alapul. A mai világban 

3000 Ft körül van a szerkesztése egy ilyennek. Ebből jött ki hogy a nyomdai előkészítés, 

szerkesztés, tördelés díja kb. 8000 forintra jön ki egy oldalra. Ennek a több mint felét ki is 

fizetjük önkormányzati pénzből. Javaslom, hogy 3 féle hirdetés,  az egész, a fél, és a negyed 

oldalas hirdetés legyen ennek alapján. Tehát lehet 8.000, 4.000, 2.000. Vagy lehet kicsit több, 

hogy keressünk rajta mint önkormányzat. Ezt rátok bízom. 8.000 forinttal lehet számolni egy 

oldalt. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ha hirdetni akar valaki és azt mondjuk 8 ezer forint egy 

oldal, akkor az csak a bekerülési díj. Az nem hoz semmit. Ha hirdet is valaki az olyan, ami a 

helyiek érdeke, olyan nagyon nem lehet elrugaszkodni az árakkal. 
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Prekop László Kosztasz képviselő: Egy észrevétel a hirdetésekkel kapcsolatban. Politikai 

hirdetések is lehet benne? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Politikait szerintem nem rakunk bele az újságba. Ez a mi 

döntésünk. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő: Ez nem azért lett létrehozva ez az újság hanem, hogy 

információhoz juttassuk a lakókat. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Politikai hirdetés kimerülhet abban, hogy a választások 

előtt csinálunk egy különkiadást, és aki  indul polgármesternek, képviselőnek és egy kisebb, 

rövidebb bemutatkozást szeretne, erről beszélhetünk. Az jó lehet, mert aki indul minden lakó 

egy helyen meg tudja nézni. De dönthetünk úgy, hogy ez se. Szokták, a környező 

településeken láttam. Nem kötelező ez sem. Helyi ügyek bekerülhetnek, de országos politikát 

nem javaslom. 

 

dr. Horváth István képviselő: Érdemes ezeket meghatározni nem? Valami határozatot hozni. 

Mi az ami benne legyen, mi az ami ne. 

 

Márkusz Tamás képviselő: Én például nem javasolnám. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jelen pillanatban az újság teljes tartalmáért vállalunk 

felelősséget, hogy mindent tudjunk kontrollálni. 

 

Boka Erika alpolgármester: Ez csak egy mondat az impresszumot kell kiegészíteni azzal, 

hogy a fizetett hirdetésekért felelősséget nem vállalunk. Ez evidens. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: De mondhatod az,t hogy nem akarom hogy az újságba 

ilyen legyen. De ha megnyitod a kaput, akkor nem mondhatod hogy nem rakod be. 

 

Boka Erika alpolgármester: Én abból indultam ki, hogy más településeken adnak 

lehetőséget. Amikor az internet szolgáltató volt akkor merült fel először, még a télen. Én 

ajánlottam, hogy utána járok, adok javaslatot. Viszont ha olyan hirdetések eljutnak a 

lakókhoz, amit eltesz nem egy szórólap. Nem lenne baj, de ingyen miért tegyem be? 

 

Márkusz Tamás képviselő: Ezen a településen jelenik meg hirdetési újság. Ebből 

bonyodalom lesz. Aki nem fog beleférni az fog megsértődni. 

 

dr. Horváth István képviselő: Szerintem önköltségi árnál többet nem lehet kérni. Nem 

generál itt akkora forgalmat, hogy megérje. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ha közérdekű olyan információ van azt amúgy is bele 

szoktuk rakni pl. mint volt a csatornázás. A rákötési kötelezettség a csatornánál. Mi beraktunk 

minden információt, de ha akkor jelentkezik egy csatorna szerelő, hogy betenném, akkor 

segítesz a lakóknak, mert sokan nem tudták hova kell fordulni. Most az árról vitatkoztunk. De 

lehet azon is hogy szabályozni hogy mi kerülhet bele... 

 

Boka Erika alpolgármester: És ha azt szabályozod, hogy mi nem kerülhet bele, hanem azt 

hogy mi igen? Mondjuk csak olyan hirdetés ami a lakosok mindennapi életéhez... 
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Egyet értek a Tomival. Aki akar a faluba hirdetni van 

olyan újság, hirdessen ott. Szerintem egyenlőre napoljuk el. Döntsünk arról, hogy elvetjük, 

hogy ne legyen benne reklám, mert innentől kezdve ha bárki megkeres, akkor meg tudod 

mondani, hogy a testület erről tárgyalt nem szeretné ha reklám lenne ebbe az újságba. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő: Ezzel kapcsolatban amit az előbb mondtál akkor azt is 

elvetjük, hogy aki indulni akar mint képviselő vagy polgármester vagy akármi akkor ők egy 

kis bemutatkozó cikket kaphatnak, akár ha 40-en is leszünk, de akkor mindenkinek fel kell 

ajánlani. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen akkor meg nem hagyhatsz ki senkit. 

 

dr. Horváth István képviselő Vagy arra egy külön kiadványt. 

 

Boka Erika alpolgármester: Külön kiadványt terveztünk mikor erről először szó volt. 

 

dr. Horváth István képviselő Nem állandóan, de akkor a választások előtt egy külön 

kiadványban. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ha úgy döntünk, hogy csinálunk egy ilyet, akkor minden 

lakásba bedobsz egy lapot amibe beleírod, hogy lesz egy ilyen kiadvány és eddig és eddig kell 

leadni az anyagot ha valaki szeretne ebbe részt venni. Ha valaki nem ad be az övé nem kerül 

be. Így nem tudsz kihagyni senkit, mert mindenkinek joga van belekerülni. Lesz nekünk 

júliusban is és augusztusban is testületi ülésünk majd akkor tárgyaljuk ezt a kérdést. 

 

Márkusz Tamás képviselő: Szerintem ezt intézze mindenki el saját maga, nem kell az 

önkormányzatnak ebbe belefolynia, hogy ki indul a választásokon. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő: Csak a vakoknak segítsünk. 

 

Márkusz Tamás képviselő: Háromszor mondtad már, hogy nincs igazam menjünk vissza a 

négy évvel ezelőttihez,  hányan dobtak be a lakásokba papírt közülünk akik bejutottunk? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én dobtam. 

 

Márkusz Tamás képviselő: Én is dobtam. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő: Én nem. Most se fogok. 

 

Márkusz Tamás képviselő: Erről a témáról beszélünk, hogy meg akarjuk hirdetni, de a 

semmit akarjuk meghirdetni. Azt akarod támogatni, hogy az újságba jelenjen meg. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő: Arra gondoltam, ha van olyan lehetőség akkor oda írok 

egy rövidet. A falu lakossága már nem a régi emberekből áll, azért cserélődött. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ez nem a napirendhez tartozik erre majd vissza térünk a 

nyáron. A reklámmal kapcsolatban azt javaslom, hogy hozzunk olyan döntést, hogy nem 

támogatjuk azt, hogy reklám jelenjen meg a Falutükörben. Aki ezzel egyet ért 

kézfenntartással jelezze. 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 1  tartózkodás szavazattal a 

következő határozatot fogadta el: 

 

 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

112/2014. (VI.25.) számú 

HATÁROZATA 

Falutükörben megjelenő újság hirdetésekről 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy az időszakosan 

megjelenő Falutükör újságban nem kíván reklámokat, hirdetéseket elhelyezni. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A következő témánk az augusztus 20.-i rendezvény. 

Dolgozunk az Erikával rajta. Összeraktunk egy olyan vázat, amit még pénteken pontosítunk. 

Délelőtt lenne egy gyerek foci torna a pályán, karate bemutató, sakk bemutató. Az egészséges 

pályázaton belül lesz szűrő busz, étkezéssel kapcsolatos kiállítások, standok. Lesznek délután 

a szokásos programok, nem lesz hosszú. Azt tervezzük, hogy este 7 kor már lenne az 

ünnepély, kenyér szentelés, Beloianniszért díj átadása, ünnepi köszöntő. Fél kilenc, kilenc felé 

el kellene kezdeni a táncot mert mindig elcsúszunk és a legtöbb ember ide szórakozni jön. 

Lesznek költségei, terveztünk a költségvetésbe is ill. a pályázaton belül több mint 1 millió 

forint van különböző rész feladatokra. Ami látszik, hogy terveztünk egy görögországi 

zenekart hozni az biztos nem fog beleférni. Sok minden elviszi a forrást, két magyarországi 

görög zenekar lesz. Ha bárkinek menet közben kérdése van be tud jönni hozzám szerintem 

még jövő héten is tartani fog. Amit szeretnénk a tűzijátékot, tavaly nagy sikere volt idén is 

kell csinálni. Gondolni kell arra is, hogy idén szúnyog inváziót várnak a nyárra és ez is hozzá 

kapcsolódó költség lehet. Úgy tervezzük, hogy lesz júliusba is egy ülésünk, ha addig valakit 

konkrétan érdekel, bármikor be tud jönni hozzánk de a júliusi ülésre össze fog állni a 

költségvetés. 

 

Boka Erika alpolgármester: Abban maradtunk, hogy pénteken találkozunk, ha 

megbeszéljük hogy hánykor akkor nyitott a dolog aki ráér kedve van jöhet. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő: Eljutottunk már arra a pontra, hogy nem mindenkinek 

természetes hogy itt 20.-a körül itt ilyen buli van. Tehát valami reklám dolog csak nem 

állapodtunk meg, hogy hol kéne, melyik közönséget célozzuk meg. Milyen újságba esetleg... 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Erről is beszélünk majd akkor, mert fontos. Ezt 

megnézzük a marketing tevékenységet. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő: Idáig is elmondtuk, hogy ilyen napon itt görög ünnep, 

buli lesz. Ha ki tudjuk egy kicsit bővebben tájékoztatni, mert volt olyan buli ahova Pestről 

már nem jöttek le tehát nem csak azt a közönséget akarjuk megszólítani. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen lehet, hogy plakátot is csináltatunk akár profikkal 

is. Környező településekre is kirakni. Aug. 16.-a  az időpont. 
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A következő téma a múltkor úgy döntöttünk a  játszótérrel kapcsolatban a plusz munkákról, a 

kisháznak a szigeteléséről, ajtó cseréről ill. amit a Tomi felvetett hogy ha már megcsináljuk az 

oldalsó falat is megcsináljuk a kerítést lefessük. Mivel nem volt árajánlat úgy döntöttünk, 

hogy tájékozódjak és rendeljem meg a munkát és utána számoljak be a testületnek. Annyival 

kiegészítettem, hogy ezeket mindet bele raktunk. Felszereltek a posta felé is egy nagy kaput 

tehát azt is le fogjuk zárni. A gépjármű forgalomhoz ki kell nyitni a nagykaput és ezzel 

végképp le van zárva az összes gépjármű behajtás oda hátra. Mert a legnagyobb értéke ennek 

a játszótérnek, hogy bátran el merik engedni a gyerekeket, semmi nem történhet ott. Ezzel a 

nagykapu beépítéssel együtt 233.000 + ÁFA ezt rendeltem meg, ami bruttó 295.000 Ft lett és 

ezt meg is csinálták. 

 

Boka Erika alpolgármester: Egy valamire nem került sor a játszótér avatás előtt 

megcsináltassuk a táblákat dohányzásra, kutyára... 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt is meg kellene szabnunk, hogy hány éves gyerekek 

használhatnak bizonyos játékokat, mert tönkre is mehetnek hamar. Valami szabályt kell 

csinálnunk. 

 

Boka Erika alpolgármester: Ezt szórólapon kell, mert táblán nem lehet, nem olvassák el. 

Olyan figyelmeztetést, hogy a rendeltetés szerű használat ezt ki lehet tenni. Mikor meg lesz a 

kamera rendszer máris lehet mire hivatkozni. 

 

Márkusz Tamás képviselő: Határozatban szabályozhatjuk. Kitehetjük, hogy az 

önkormányzat határozata alapján ezt a játékot hány éves korig, kutyát, macskát stb... És akkor 

van mire hivatkozni. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Majd beszélünk még erről. A Művelődési Ház oldalának 

felújításával, kapugyártás költségvetéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Aki utólag 

elfogadja, kézfenntartással jelezze. 

 

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

határozatot fogadta el: 

 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

113/2014. (VI.25.) számú 

HATÁROZATA 

Művelődési Ház felújításának, kapu gyártás költségeivel kapcsolatos utólagos beszámoló 

elfogadásáról 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja Papalexisz Kosztasz 

polgármester beszámolóját, miszerint a Művelődési Ház oldalának felújítása, valamint kapu 

gyártási feladatok bruttó 295.000 Ft-ba kerültek. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Egyebeken belül van-e valakinek kérdése? Akkor a nyílt 

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

19: 40- kor berekesztette. 

k.m.f.  

 

 

Papalexisz Kosztasz 
polgármester  

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felel: 
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                        jegyzői referens 

 

 

 

Prekop László Kosztasz 

jkv. hitelesítő 

 

dr. Bugyi Katalin 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Horváth István 

jkv. hitelesítő 
 


