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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2014. július 21. napján tartott nyílt ülésének 

JEGYZŐKÖNYVE 

 

Készült: Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli 

nyílt üléséről 

Az ülés helye: Beloiannisz Polgármesteri Hivatal Tanácsterme 

Az ülés 

kezdete: 

2014. július 21. (hétfő) 16.30 óra 

Jelen lévők: 

 

 

 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester 

dr. Horváth István képviselő 

Prekop László Kosztasz képviselő 

Richter Csaba képviselő 

 

Biró Brigitta jegyzői referens 

 

Távollévők: 

 

 

Boka Erika képviselő 

Bene Krisztián képviselő 

Márkusz Tamás képviselő 

Galanisz László Vaszilisz alpolgármester 

 

dr. Bugyi Katalin jegyző 

 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket, 

megállapítom hogy az ülés négy fővel határozatképes, szabályosan lett összehívva, 

jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Prekop László Kosztasz és Dr. Horváth István 

képviselőurakat, akik egyetért vele, kézfeltartással jelezze. Köszönöm. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot fogadta el: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

118/2014. (VII.21.) 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: Egyes napirendi pontnak javaslom a rendőrséggel való 

együttműködés a  kamerarendszerrel kapcsolatban. Kettes napirendi pontnak az egyebeket. 

Aki egyetért vele, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot fogadta el: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

119/2014. (VII.21.) számú 

HATÁROZATA 

Az ülés napirendi pontjának meghatározásáról 
 

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

alábbiak szerint határozza meg: 

 

1) A rendőrséggel való együttműködés a kamerarendszerrel kapcsolatban 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester  

 

2) Egyebek 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

 

 

 

1) A rendőrséggel való együttműködés a kamerarendszerrel kapcsolatban 

 

.Papalexisz Kosztasz polgármester: Az első napirendi pontunk a kamerarendszer pályázatával 

kapcsolatos. Szerintem majd a  Brigi fel fogja olvasni a határozati javaslatot. Itt arról van szó, 

hogy együttműködési megállapodást kötünk a rendőrséggel a KMB irodájában lesz a szerver, 

ott lehet majd nézni a kamera felvételeket. Ehhez viszont a feltételek azok, hogy a rendőrség 

hozzáférhet, vagy mondjuk közterület-felügyelet már nincs, ezért ezt a megoldást választottuk. 

Ez úgy működik, hogy együttműködési megállapodást kell kötni a rendőrséggel, így biztosítjuk 

magát a hálózat fenntartását, és akkor ők az együttműködés keretében pedig az üzemeltetésnek 

ezt a részét tehát az ellenőrzést fogják végezni. Ezzel kapcsolatban most az a feladatunk, hogy 

egy döntést hozzunk, hogy ennek az együttműködési megállapodásnak az aláírásával 

meghatalmazzatok engem. És a határozati javaslatot felolvassa akkor a Brigi. 

Biró Brigitta jegyzői referens: Beloiannisz Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, 

Beloiannisz Község Területének Közbiztonság javítása, erősítése, a közterületek rendjének 

biztosítása érdekében kialakított videokamerás térfigyelő rendszert a rendőrséggel való 

megállapodás útján kívánja működtetni, ezért együttműködési megállapodást köt a Fejér 

Megyei Rendőr-főkapitánysággal, mint a térfigyelő rendszer törvényes használatának  szakmai 

irányítójával. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az együttműködési 

megállapodást aláírja. Felelős polgármester, határidő azonnal. 

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? 

Dr. Horváth István képviselő: Amúgy is ez kézenfekvő dolog. A körzeti megbízott mellett 

biztosít a rendőrség egy monitorozó embert, aki nézi ezt a kamerát? Vagy ez csak annyi, hogy 

időnként visszanézi? 
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Papalexisz Kosztasz polgármester:  Hogyha történik egy esemény, ugye megvan talán, hogy 

azt hiszem harminc napig megőrzi, és ha történik egy esemény, akkor vissza lehet nézni. 

Dr. Horváth István képviselő: Tehát nem lesz egy folyamatos megfigyelés. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Amúgy sem nézhet bele mindenki. 

Biró Brigitta jegyzői referens: Nem, mi például nem nézhetünk. 

Prekop László Kosztasz képviselő:  Mi nem nézhetünk  bele, se te, se én. 

Papalexisz Kosztasz polgáremster: Ennek megvan a jogszabályi háttere, az a lényeg, ha 

bármilyen esemény van, 30 napon belül vissza tudják nézni.  

Dr. Horváth István képviselő:  Csak mit ad akkor a rendőrség?  

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Szabályszerűséget. Ezt kétféleképpen lehetne, ha van egy 

közterület-felügyelő, aki állandó státuszban van, de ugye nekünk erre nincs pénzünk. Vagy a 

rendőrséggel kell megállapodást kötni.  

Dr. Horváth István képviselő:  Persze, személyiségi jogok. 

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Ennek ez a rendje. Tehát a rendőrség ezt a szabályt, 

felhasználási módot adja hozzá, az együttműködési megállapodáshoz ezt adja hozzá, tehát ők 

jogszabály szerint hozzáférnek, megnézhetik. 

Dr. Horváth István képviselő:  És az elképzelhető, hogy adnak egy embert, aki ezt elvégezné?  

Biró Brigitta jegyzői referens: Így sincs állandó körzeti megbízottunk, aki sokat tud itt lenni. 

Dr. Horváth István képviselő:  Mert hogy Ercsiben ott van, 24 órában folyamatosan figyelik. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Indokolt. 

Dr. Horváth István képviselő: Azt nem az önkormányzat finanszírozza, hanem a rendőrség. 

Prekop László Kosztasz képviselő:  Hát meg itt hála isten nincs annyi eset mint Ercsiben. 

Szerintem, ha ugyanennyi ember lenne, vagy ugyan ennyi rendőr lenne, ahány roma van, meg 

ahány lakó van, még akkor sem lenne olyan rend mint nálunk. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát pont azért kell a kamerarendszer, hogy a nálunk 

megtörtént eseteket szűrjük ki. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Meg visszatartó ereje is van, tehát azért egy kocsmai 

verekedéstől kezdve, bármit vissza lehet nézni. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A játszótéren történő rongálások megelőzése, a temetőben 

történő rongálások megállítása közterület tisztántartása, ezek problémát okoznak. Plusz az 

összes bevezető út figyelve lenne. Tehát akármilyen esemény történik, ha mondjuk általában 
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egy évben egyszer-kétszer elő szokott fordulni, hogy sorozatosan egy este öt-hat helyre 

bemennek, majd olyankor megnézzük az összes bevezető kamerát ,azonnal ki lehet szúrni, 

hogy milyen mozgás volt  a területen. 

Dr. Horváth István képviselő: Persze, meg szerintem távoltartó ereje is van. Egy csomó 

faluban nincs kamerarendszer, miért pont ide jöjjenek? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Úgyhogy ez van. Ki ért egyet azzal, hogy ezt az 

együttműködési megállapodást megkössük? 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot fogadta el: 

 

 Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

120/2014. (VII.21.) számú 

HATÁROZATA 

Rendőrséggel való együttműködésről 

 

Beloiannisz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Beloiannisz község területén a 

közbiztonság javítása, erősítése, a közterületek rendjének biztosítása érdekében kialakított 

videokamerás térfigyelő rendszert a Rendőrséggel való megállapodás útján kívánja 

működtetni, ezért együttműködési megállapodást köt a Fejér Megyei Rendőr-

főkapitánysággal (8000. Székesfehérvár, Deák Ferenc u.2.), mint a  térfigyelő rendszer 

törvényes használatának szakmai irányítójával. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Papalexisz Kosztasz polgármestert az együttműködési 

megállapodás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A kamerarendszerrel kapcsolatban tájékoztatlak titeket, 

hogy szerződés van, kivitelezés jövő hét után indul. A szerződésnek megfelelően kettő és 

félmilliós  előlegszámlát kiállítottak. Meg vannak már a kamerák, szerelik össze a 

kameraházakat, tehát igazából az a lényeg, azt az ígéretet kaptam,hogy nem ezen a héten ami 

most jön, hanem az utána következőn jönnek és szerelik fel a rendszert, és ezzel párhuzamosan 

meg zajlik az E-on-nál az ügyintézés, szerződéskötés, tervek előkészítse, az sem egy egyszerű 

folyamat, de már ez is zajlik. Tehát igazából terv szerint haladnak a dolgok. 

Dr. Horváth István képviselő:  Egyébként kábellel, vagy kábel nélkül lesz? 

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Ezek vezeték nélküliek. 

Dr. Horváth István képviselő:: Vezeték nélküliek? Rendben. 
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Papalexisz Kosztasz polgármester:  Lesz ami vezetékes lesz, mert ami itt lesz,meg ami a 

téren lesz azt kihúzzák vezetékkel, tehát ahol lehet… 

Prekop László Kosztasz képviselő: De hát akkor mihez kellett, ja hogy a táphoz kellett a 

vezeték nekik ? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát nem csak a táphoz, hát a szerverrel való 

összeköttetéshez is. 

Prekop László Kosztasz képviselő:  És akkor lesz olyan, amihez nem kell semmi, hanem 

ilyen Wi-fi rendszerű? 

Papalexisz Kosztasz polgármester : Ahhoz is kell áram. 

Dr. Horváth István képviselő:  Vagy saját akkumulátorral? 

Prekop László Kosztasz képviselő:  De hát akkor mindenhova kell vezeték. 

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Nem mindenhova kell  vezeték.  

Prekop László Kosztasz képviselő:  Táphoz kell mindenhova vezeték.  

Papalexisz Kosztasz polgármester:   De az oszlop… 

Prekop László Kosztasz képviselő: Ja azt tudom, de azt nem értettem, hogy miért kellett oda.. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Vezetéken a kamerának a szerverrel való összeköttetését 

értem. Tehát az lesz olyan, tudod, mint ami itt van kamera, ezt ki fogják húzni vezetékkel, ahol 

meg messzebb van, az utcák végén, az rádiójel-adós lesz.  

Prekop László Kosztasz képviselő:  Ja de a tápot oda is ugye, a feszültséget oda kell vinni. 

 

2) Egyebek 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt mindenhova, áramot mindenhova vinni kell. Jól van. 

Az meg lesz. Következő napirendi pontunk az egyebek, azon belül  az első, az egy 

hiányosságuknak a pótlása, a költségvetési rendelettel egy időben el kellett volna fogadnunk, 

ezt is, ez akkor elmaradt, ez egy táblázat, mindjárt a Brigi elmondja hogy miről van szó. A 

jegyzőasszonyt figyelmeztették erre, ugye?. 

Biró Brigitta jegyzői referens: Igen, telefonon. 

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Kértek, hogy ezt csináljuk meg, és akkor ezt kell most 

megtárgyalnunk a testületi-ülésen, mégpedig a Brigi elmondja. 

Biró Brigitta jegyzői referens: Az éves költségvetés elfogadásakor az Áht. 29/A §-a alapján 

kellett volna határozatot hozni arról, hogy az önkormányzatnak a következő három évben 
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várhatóan mennyi lesz a saját bevétele, és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési 

kötelezettsége. Azt kell tudni, hogy mi az az adósságot keletkeztető ügylet. A jogszabályban 

van egy felsorolás és az f) pont szerint a szerződésben kapott legalább 365 nap időtartamú 

halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték is ilyen ügyletnek számít. 

Ugye nekünk van ilyen, mert az E-on felé lesz még 2015-ben is  tartozásunk. És akkor erre a 

jegyző asszony küldött egy határozati javaslatot amit felolvasok. 

- A határozati javaslat felolvasásra került, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. - 

Itt, saját bevételnek, mivel nem tudunk tervezni, hogy 2015-16-ban és 17-ben milyen 

bevételünk lesz, az összes idei tervezett adatot beírtam ugyanúgy, helyi adóból származó 

bevétel, 11 780 000, ezt beírtam 2015-17-re az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot 

megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel az 1 400 000, 

1 300 000, és 1 300 000. Ugye ez a Bóna ingatlaneladásból a bevétel. az osztalék-koncessziós 

díj és hozambevétel az 4 000 000 Ft. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen, az az eszközhasználati. 

Biró Brigitta jegyzői referens: Igen, az.  

Prekop László Kosztasz képviselő:  Ez DRV-s ? 

Biró Brigitta jegyzői referens: Igen.  Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, 

részesedés vállalat értékesítéséből  vagy privatizációból származó bevétel, ez 0. És akkor még 

bírságpótlék és díjbevétel van még, ez idénre lett  betervezve, 992. 000, ezt írtam be 15-16 és 

17-re is. És kezességvállalással kapcsolatos megtérülés,ez 0.  A táblázatnak egy ilyen része 

van, hogy a szerződésben kapott, legalább 365 napig időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés 

és a még ki nem fizetett ellenérték. Ugye 2015-ben -  megnéztük a polgármester úrral - , 

4.886.000 Ft van, amit az E-on felé kell teljesítenünk, és van még 2.590.139 ami pedig a kamat. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Ezek a felhalmozott….. 

Biró Brigitta jegyzői referens: Hát persze, ezek a régi, kifizetetlen számlákból adódnak, mi 

határidőben befizetünk minden számlát. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: És 2016-17-ben meg akkor nincs. 

Biró Brigitta jegyzői referens: Nincs elvileg. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Hát reméljük nem is lesz csinálva. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, tehát igazából ezzel kapcsolatban ezt a határozatot 

kéne meghoznunk, hogy pótoljuk ezt a hiányosságot. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek 

kérdése? Ha nincs, akkor javaslom elfogadásra. A ki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze. 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot fogadta el: 

 

 Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

121/2014. (VII.21.) számú 

HATÁROZATA 

Az önkormányzat várható saját bevételeiről és adósságot keletkeztető ügyletből 

származó kiadásairól 
  
1./ Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A.§ alapján az Önkormányzat saját bevételeinek 

várható összegét a 2015-2017. évekre az alábbiak szerint állapítja meg: 
  

  ezer forintban 

2015 2016 2017 

a helyi adóból származó bevétel  11780  11780  11780 

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető 

vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából 

származó bevétel, 

 1400  1300  1300 

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,  4000  4000  4000 

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, 

részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból 

származó bevétel, 

 0  0  0 

bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint  992  992  992 

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.  0  0  0 

  
  
2./ A Képviselő-testülete az Áht. 29/A.§ alapján az Önkormányzat adósságot keletkeztető 

ügyletből adódó fizetési kötelezettségek várható összegét a 2015-2017. évekre az alábbiak 

szerint állapítja meg: 
  

  ezer forintban 

2015 2016 2017 

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás 

napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális 

tőketartozása 

 0  0  0 

a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti 

hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a 

forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó 

értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén 

annak vételára 

 0  0  0 

váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, 

és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, 

kamatot nem tartalmazó értéke 

 0  0  0 

az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő 

megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben 

 0  0  0 
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kikötött tőkerész hátralévő összege, 

a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött 

adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – 

ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki 

repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött 

visszavásárlási ár 

 0  0  0 

a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap 

időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem 

fizetett ellenérték, 

 6671  0  0 

hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként 

az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: 

ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege 

 0  0  0 

  
határidő: azonnal 
felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester  
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. Következő pont az én szabadságom. Amikor 

egy-két napra szoktam elmenni, akkor nem szoktuk így megszavazni, viszont most így 

augusztus második felében, így az ünnepség után elmennék nem egészen két hétre, mert hétfőn 

még lennék, kedden már nem azon a héten, és akkor következő héten csütörtökön érkeznék 

haza, pénteken már dolgoznék, azért  is lesz még napirendi pontunk a testületi ülésen a mai 

napon ezzel kapcsolatban. Tehát igazából 3+4 az 7 munkanap, úgy számoltam, mert hétfőn 

jövök, szerdán ott amúgy is ünnep van. Ezen a héten 3 munkanap van, a következőn meg ugye 

4, mert pénteken már jönnék, tehát 7 munkanap, még is majdnem két hét időtartam. Az 

Erikával egyeztettem, ő akkor van. A Galanisz Lacival is beszéltem, ő is van. A helyettesítés az 

elvileg megoldott. Tehát ez az időszak, amiről kellene beszélnünk. Tehát van-e valakinek 

kérdése? 

Prekop László Kosztasz képviselő: Annyi kérdésem van, hogy igazából nekünk ebbe miért 

van beleszólásunk? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Mert a munkáltató… 

Dr Horváth István képviselő : Hátha esetleg veszélyezteti a feladatellátást… 

Prekop László Kosztasz képviselő: De miért kell, mivel a helyettesítsed meg van oldva. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor is, tehát a munkáltatói jogkör gyakorlója a 

testület… 

Prekop László Kosztasz képviselő:  Igen, azt tudom. Figyelj, szerintem semmi akadálya. 

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Akkor, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és  1 tartózkodás szavazattal a 

következő határozatot fogadta el: 
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 Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

122/2014. (VII.21.) számú 

HATÁROZATA  
a polgármester szabadságkérelméről 

 

1) A képviselő-testület a polgármester szóban előterjesztett szabadságkérelmében 

foglaltaknak megfelelően a polgármester részére engedélyezi a szabadságot 2014. augusztus 

19-től 2014. augusztus 28-ig. 

2) Az 1. pontban említett időszakban a polgármestert az SZMSZ-ben foglaltak szerint Boka 

Erika alpolgármester helyettesíti. 

 

Felelős: polgármester, alpolgármester 

Határidő: értelemszerűen 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Augusztus 19-én nem leszek és 27-én lesz a testületi-ülés,  

29-én már dolgozom tehát 19-től 28-ig.  

Dr. Horváth István képviselő: És miért nem mész el már szombaton? Akkor már a hétfő már 

minek, nem? 

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Azért akarok hétfőn maradni, mert ha az ünnepséggel 

kapcsolatosan, hogy ha lesznek még átutalások, meg ilyesmik tehát a számlákat utána még el 

tudjuk utalni.  Előfordulhat, hogy ha úgy alakul, ha minden flottul meg van beszélve meg 

vissza tudjuk rakni,  lehet hogy akkor hétfőn elmegyek egyébként. A következő téma, amiről 

kell beszélnünk,a következő pont hogy tervezett testületi ülés van augusztus 27-én ,szerdán,  

oda most az első  féléves beszámoló van betervezve. Mert ott valószínű, hogy módosítani kell a 

költségvetést is. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Igen, erről beszéltünk is. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Biztos hogy kell, tehát, most ez aug.27-ére van tervezve, a 

második féléves ütemterv szerint. Tervezett ülés. Nagyon jó lenne, tehát szeretnék itt lenni 

rajta, viszont ha szerdán lesz, akkor nem tudnék, és így át kéne tennünk péntekre. 

Dr. Horváth István képviselő: És ha átkerülne szeptember 3.-ára ? 

Biró Brigitta jegyzői referens:  Akkor a nemzetiségi önkormányzatnak lesz ülése. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Közmeghallgatásunk is lesz szeptemberben. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nekünk szeptember 19-én lesz. Viszont ezen a pénteken, 

úgy gondoltam hogy.. Nem tudom hogy fogunk tudni összejönni. 

Biró Brigitta jegyzői referens: Rá következő hét hétfőre? 

Prekop László Kosztasz képviselő: Én is arra gondoltam. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: És ilyen délutánra, 6 órára.  
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dr. Horváth István képviselő: A szeptemberi ügyeletet nem tudom még, majd az augusztusit 

igen. Hát akkor a hétfő elvileg jó. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azért lenne jó, ha hétfő lenne, mert akkor pénteken már 

itt vagyok, és akkor hétfőn is még itt vagyok. Tehát azért ott két napot még. De ha nekem 

elkülditek egyszer-egyszer esténként még át tudom nézni.  Bele tudok nézni, ha esetleg már 

elkészült az anyag. Elérhető leszek menet közben is.  De ha visszajövök csütörtökön, akkor 

még mindig hétfőn is, meg pénteken is tudok ránézni.  

Biró Brigitta jegyzői referens: Akkor legyen szeptember 1., hétfő 18:00 óra. Én azt javaslom, 

hogy mivel ugye erről volt egy határozat, az üléstervét meghatározta a testület, hogy azt 

módosítsuk. Azt hiszem a terv 3. pontja volt ez, majd megnézem pontosan és akkor módosítjuk. 

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Jó én akkor azt gondolom, hogy a szept. 1-je hétfő 18 

órát célozzuk meg, és akkor arra talán lesz idő felkészülni, akkor aki ezzel egyetért 

kézfeltartással jelezze, módosítjuk a határozatot. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot fogadta el: 

 Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

123/2014. (VII.21.) számú 

HATÁROZATA 

A 102/2014 (VI.25.) számú határozat módosításáról 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy  a 102/2014 

(VI.25.) Kt. számú határozatának I. pontját módosítja:  „Az ülés tervezett időpontja: 2014. 

augusztus 27. (szerda) 18.00 óra” helyébe a „Az ülés tervezett időpontja: 2014. 

szeptember 1. (hétfő) 18.00 óra” szöveg lép.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2014. szeptember 1. 

 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. Még egy témáról akartam beszélni, az 

augusztus 20-i ünnepségnek nagyjából látszódik a költségvonzata. Jelen pillanatban pályázati 

források is rendelkezésre állnak, egyrészt az étkeztetés az teljes egészében. Tehát délelőtt egy 

gyermekfoci torna 120 fős gyerek létszámmal lesz megrendezve. Az ő étkeztetésük, a 

versenyeztetéshez a díjak, minden, ez a pályázati pénzből meg van. A pályázati pénzből meg 

tudjuk csinálni a protokoll étkeztetést is. Plusz még közben lesz még egy-két ilyen program, 

sátoros program az ott résztvevőknek is. Tehát az étkeztetésre nem kell fordítanunk. A 

hangosításra szintén van pályázati forrás. Tehát megint azért a Kovács Petiék kihangosítanak, 

azért azzal nem volt gond, tehát meg van a saját forrása. Amire viszont nincs ,és költeni kell rá, 

a zenekarok. A két zenekar akit így össze tudtam szedni, az egyik a Taverna másik a Palio 

Buzuki akik ráértek, senki más nem ért rá.100-100.000 Ft plusz áfa a két zenekar. Az bruttóba 

kb. 250-260.000 Ft  körül van. És a másik költség a tűzijáték. Amire ugye ma meg kellett kötni 

a szerződést, az pedig 250.000 Ft lesz, ez ugye durván 500 000. És még 100 000 Ft-ot 
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számoltam, mert jelen pillanatban úgy állunk, hogy csak két fellépő van, senki nem ért rá, 

senkinek nem jó, csak a két  hazai Pyrgos és a Triandafylla. Nem értek rá sem az Adonyiak, 

sem az ercsiiek, Budapestről egyik tánccsoportnak sem jó az időpont. Úgyhogy egyszerűen 

most így állunk. Még egy-két magyar csoport van, akiket megkeresek, például Baracson van 

egy, meg a mezőfalvaiakat megkeresem, ez még hátra van. Tehát azt gondoltam, hogy nagyon 

nem is akarok többet, mert meg van a két hazai, lesz két görög. Ha tudunk hozni legalább egy 

magyar tánccsoportot, aki táncol legalább egy 20-30 percet. Nem fogjuk korán 17:00-kor a 

napsütésben, hanem elkezdjük 18.00-kor vagy 18:30-kor a műsort. Lemennek a táncok. Utána 

Beloianniszért díjátadás, kenyérszentelés…És utána lesz a táncház. Aki el akar jönni a 

környékről, az tud jönni. Minél hamarabb most már le akarjuk pontosítani a végleges 

programot, hogy meghívókat meg tudjuk csinálni, meg föl tudjuk rakni az Internetre is. De 

ezen még kell dolgozni. Tehát nagyságrendileg a költségek úgy néznek ki, hogy olyan 5-

600 000-Ft-nyi, de annyit is terveztünk a költségvetéskor a rendezvényre. Nehézségeink 

vannak, mert a pályázat nem forog vissza a pénz, de valahogy szűken meg tudjuk oldani. 

Biró Brigitta jegyzői referens: Javaslom, hogy a tűzijátékról hozzunk határozatot, mert azért 

ez egy nagy összeg. 250 000 Ft, és  hagyja jóvá a testület. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jóváhagyhatja, a zenekarokat is jóváhagyhatja. Mert az is 

nagy összeg. Hát szerintem már annak idején a költségvetéskor már biztosítottunk erre keretet. 

De most már van konkrétum. Tehát aláírt szerződés van a tűzijátékra, 250.000 Ft-tal ha a 

testület utólag jóváhagyja, kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot fogadta el: 

 

 Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

124/2014. (VII.21.) számú 

HATÁROZATA 

Tűzijáték szervezéséről az augusztus 16.-i rendezvényre 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyja Papalexisz Kosztasz 

polgármester döntését, miszerint a 2014. augusztus 16.-án megrendezésre kerülő 

„Nemzeti ünnep alkalmából tartandó  rendezvényre a tűzijáték megszervezését 

megrendelte bruttó 250.000 Ft értékben. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2014. augusztus 16. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Megrendelem a két zenekart. Az egyik játszana majd este 

8-tól éjfélig, a másik a tűzijátéktól reggel 4-ig. Ezeknek a költsége 100 000 Ft+ÁFA.  Aki 

egyetért ezzel a költséggel, az kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot fogadta el: 



15 

 

 

 Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

125/2014. (VII.21.) számú 

HATÁROZATA 

Augusztus 16.-i rendezvényre zenekarok megrendeléséről 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2014. 

augusztus 16.-án megrendezésre kerülő Nemzeti ünnep alkalmából tartandó rendezvény 

táncmulatságát  a Taverna és a Palio Buzuki zenekarok közreműködésével rendezi meg.  

2. A testület a zenei szolgáltatásra 254.000 Ft-ot különít el a költségvetésében. 

3. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti zenekarokkal szolgáltatási 

szerződést kösse meg. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2014. augusztus 16. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. És ahogy természetesen mondtam, a 

költségben felmerülhet az esetleges magyar zenekar utaztatása. Vagy ha tiszteletdíjat kérnek, 

valamennyit akkor az még nagyságrendileg még oda fog menni. Oké, nekem ennyi lett volna. 

Akkor a képviselőknek átadom a szót. Van-e a képviselőknek kérdése, felvetése, ha nincs, 

akkor megköszönöm a munkát. A testületi ülést akkor lezárjuk. 

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

ülést bezárom. 

 

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

18: 31- kor berekesztette. 

k.m.f.  

 

 

Papalexisz Kosztasz 
polgármester  

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felel: 

 

 

                       Biró Brigitta 

                        jegyzői referens 

 

 

 

Prekop László Kosztasz 

jkv. hitelesítő 

 

dr. Bugyi Katalin 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Horváth István 

jkv. hitelesítő 

 


