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Rizojanisz Kosztasz polgármester megállapítja, hogy az ülés összehívására 

szabályszerűen került sor; a képviselőtestület 5 fő képviselő jelenlétével határozatképes.  

Rizojanisz Kosztasz polgármester javasolja jegyzőkönyv-hitelesítőnek Márkusz Tamás 

alpolgármestert és Szladky Sándor képviselőt. Kéri a képviselőket, hogy aki ezzel 

egyetért, az kézfeltartással szavazzon: 
A Képviselő testü le t 5  igen,  0 nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  Márkusz Tamás 
alpolgármester t  és Szladky Sándor  
képviselő t  jegyzőkönyv -hitelesítőnek 
megválasztotta.  

Rizojanisz Kosztasz polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a napirend 

elfogadásával egyetért, az kézfeltartással szavazzon: 
A Képviselő testü le t 5  igen, 0  nem és 0  

tar tózkodás szavazattal  az alábbi 
határozatot hozta:  

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 
6/2010. (II.13.) számú 

HATÁROZATA 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestület 

2010. február 13-i rendkívüli nyílt ülésének napirendi pontjairól 
 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. február 13-i 

rendkívüli nyílt ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint állapítja meg: 
1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetése 

Előterjesztő: Rizojanisz Kosztasz polgármester  
2) Közfoglalkoztatási terv 
Előterjesztő: Rizojanisz Kosztasz polgármester 
3) Választási Bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztása 

Előterjesztő: dr. Bedő István Zoltán HVI vezetője 
Felelős: Rizojanisz Kosztasz polgármester 

Határidő: azonnal 

 
1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetése 

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester a napirendi pont megnyitása után elmondja, hogy 

továbbra is jelenleg az önkormányzat kifizetetlen számlái kb. 12 millió Ft-ot tesznek ki; 

a havi munkabérhitelünk megközelítőleg 4 millió Ft, és továbbra is fennáll az éven 

belüli 20 millió Ft-os hitelünk úgy, hogy most már bontva lett 9 millió Ft-ra és 11 millió 
Ft-ra, ez utóbbi 11 millió Ft-ot a 2010. évben ki kell fizetnünk. Emellett ismét 

megpróbáltunk egy feszített költségvetést összeállítani azért, hogy az önkormányzatunk 

továbbra is működőképes maradjon. Maximálisan takarékoskodunk, pályázati 

lehetőségekkel élünk, kihasználjuk, ami folyamatban van idénre a ravatalozó 

felújítására, a játszótér és a díszpark kialakítására. Az ÁMK-nál már látszik a 
bérmegtakarítás, de azért ismét felhívja mindenki figyelmét, hogy még jobban 

takarékoskodjon az energiával, mert a bérek után a legnagyobb költség az energiáé. Át 

is adja a szót az ÁMK igazgatónak. 

 

Dr. Orosházi Györgyné ÁMK igazgató elmondja, hogy igenis a kollegák és ő is mindig 

odafigyel a takarékosságra, végigjárja a tantermeket, hogy a villanyok felkapcsolva ne 
maradjanak. A termosztátnál a fűtés 19 fokra van beállítva. Sok esetben a függönyt is 

elhúzzák, hogy nagyobb természetes fény érje a tantermeket, ezzel is kiváltva a 

világítást. 

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy nagyobb energiamegtakarítást kell 
elérni az intézményeknél, mivel a nyílászárók is ki lettek cserélve és az épületek 

hőszigetelése is megtörtént. 

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester kéri az észrevételeket, javaslatokat a 

költségvetéssel kapcsolatban. 
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Márkusz Tamás alpolgármester elmondja, hogy neki észrevételei vannak a 

bevételeknél, 1. sz. melléklet ÁMK bevételei a bérleti díjaknál mit takar. 

 

Somogyi Ferencné pénzügyi főelőadó elmondja, hogy ez a Művelődési Ház előterének 

bérbeadásából származó bevétel. 

 
Márkusz Tamás alpolgármester kérdezi, hogy amikor különböző társadalmi 

szervezetek tartanak rendezvényeket és széttörik a székeket, rongálnak, ki javítja 

ezeket. 

 

Dr. Orosházi Györgyné ÁMK igazgató elmondja, hogy a Művelődési Házban az Attila 
és a karbantartó. 

 

Márkusz Tamás alpolgármester elmondja, hogy a károkozó fizesse ki a kárt, ne a 

karbantartó javítgassa, kinek a feladatra ez, ha már egyszer ingyenesen biztosítja az 

önkormányzat számukra a termet, akkor ne kerüljön további pénzébe az 

önkormányzatnak, legalább használják már rendeltetésszerűen. 
 

Márkusz Tamás alpolgármester kérdezi, hogy az önkormányzatnál az egyéb bevételek 

mit takarnak. 

 

Somogyi Ferencné pénzügyi főelőadó elmondja, hogy ez a támogatások összegét, és a 
kisebb összegű, megnyert pályázatok összegét tartalmazza. 

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy a LEADER-pályázat három nemzeti 

ünnepre benyújtott és elnyert 2,5 MFt pályázati pénz is itt szerepel. 

 

Márkusz Tamás alpolgármester kérdezi, hogy az átengedett gépjárműadó, iparűzési 
adó a ténylegesen befolyt összeget jelenti, ezek plusz bevételek. 

 

Somogyi Ferencné pénzügyi főelőadó elmondja, hogy ezek a ténylegesen várható 

összegek. 

 
Márkusz Tamás alpolgármester kérdezi, hogy az 1,544e Ft a közfoglalkoztatási 

tervben szereplők teljes bérét tartamazza. 

 

Somogyi Ferencné pénzügyi főelőadó elmondja, hogy ezen felül még a járulékok is be 

lettek tervezve a kiadási oldalra. 

 
Márkusz Tamás alpolgármester kérdezi, hogy az önkormányzat kiadási oldalán a 

cafeteriára betervezett összeg csak a hivatalra vonatkozik. 

 

dr. Bedő István Zoltán jegyző elmondja, hogy az új. ún. cafeteria-rendszer csak a 

köztisztviselőket érinti, ennek összegnek a minimuma az államigazgatásban 
megállapított illetményalap ötszöröse, a maximuma a huszonötszöröse, a költségvetésbe 

a minimum lett betervezve, de ezt be kell tervezni. 

 

Márkusz Tamás alpolgármester kérdezi, hogy a rendezvényekre betervezett 1,5 MFt 

nem kevés összeg. 

 
Somogyi Ferencné pénzügyi főelőadó elmondja, hogy egyik része itt, másik része az 

egyéb kiadásoknál szerepel. 

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy egyelőre ez az előirányzat, több 

pénz szükséges, mivel magasrangú vendégek érkeznek, a nagykövet, a Metropolita, 
miniszterek, államtitkárok, akiket megfelelő színvonalon kell fogadni. Lesznek előre 

nem látható kiadásaink is, amelyeket menet közben kell rendezni. 

 

Márkusz Tamás alpolgármester elmondja, hogy összességében elfogadja a 

költségvetést. 
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Rizojanisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy nem kis pénzek mennek ki a 

társadalmi szervezetekre, sportra. Mert a sportot sem csak 300 ezer forinttal támogatja 

az önkormányzat, hanem a rezsiköltséget, a gázt, vizet, villanyt, így ez összességében 

1,1 millió. Senkit sem érdekel, hogy az önkormányzat ingyen biztosítja a társadalmi 

szervezetek rendezvényeihez, megbeszéléseire a helyiségeket.  

 
Márkusz Tamás alpolgármester elmondja, hogy ő vállalja a költségvetést, tartja a 

hátát érte, de elvárja, hogy a képviselőtársai is felelősséget vállaljanak. 

 

Papalexisz Anna Mária képviselő elmondja, hogy az iskolát idén is el kellene kezdeni 

megismertetni a kistérségi újságon keresztül is. 
 

Rizojanisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy közös az érdeke mindenkinek, hogy 

intézményeinket fenntartsuk, gyönyörűen fel lett újítva az óvoda, iskola, mindenki 

végezze a munkáját megfelelően. 

 

Dr. Orosházi Györgyné ÁMK igazgató elmondja, hogy az ÁMK nevében köszöni az 
önkormányzat támogatását, segítségét, tudják, hogy nagy az oktatásra fordított 

önkormányzati kiadás, de igyekeznek a munkájukat színvonalasan, kiegyensúlyozottan 

végezni. 

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy egy beloianniszi lakos érdeklődött 
két korábban licitre hirdetett ingatlan vásárlása ügyében. Eddig érdeklődő nem volt 

egyik ingatlanra sem. Az önkormányzatnak lehetősége van az értékbecslő által 

megállapított forgalmi értéktől való eltérésre. Mivel az OTP-nek idén ki kell fizetni a 11 

millió Ft-ot, javasolja a szolgálati lakás és garázs, továbbá a vendéglő Széphő Zrt. által 

megállapított forgalmi értékének leszállítását, az előbbi ingatlanokét 6.200.000,- Ft-os 

forgalmi értékről, a 5.000.000,- Ft-ra; a vendéglőét 6.900.000,- Ft-os forgalmi értékről 
5.700.000,- Ft-ra. 

 

Márkusz Tamás alpolgármester elmondja, hogy ő is egyetért vele, mert így csak  

mállik a vakolat, az állaguk romlik, feleslegesen tartogatjuk üresen. 

 
Papalexisz Anna Mária képviselő kérdezi, hogy a Petőfi utcai szolgálati lakásokkal 

nem lehetne-e valamit kezdeni. 

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy ezeket egyelőre azért tartjuk 

üresen, mert biztosítani kell a Görögországból érkező pedagógusoknak, óvónőnek, 

tanárnak. 
 

Rizojanisz Kosztasz polgármester kéri, hogy aki egyetért a Beloiannisz, Rákóczi u 22. 

szám alatti önkormányzati tulajdonú társasházi ingatlanok értékesítéséről szóló 

45/2009. (IX.19.) számú határozat módosításáról szóló határozati javaslat 

elfogadásával, miszerint a Széphő Zrt. által készített, és elfogadott 6.200.000,- Ft-os 
forgalmi értéket, a képviselőtestület 5.000.000,- Ft-ra szállítja le, az kézfeltartással 

szavazzon. 
A Képviselő testü le t 5  igen, 0  nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  az alábbi 
határozatot hozta:  

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 

7/2010. (II.13.) számú 

HATÁROZATA 

 
a Beloiannisz, Rákóczi u 22. szám alatti önkormányzati tulajdonú társasházi 

ingatlanok értékesítéséről szóló 45/2009. (IX.19.) számú határozat módosításáról 

 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 45/2009. (IX.19.) számú 

határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

„1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Beloiannisz, Rákóczi u. 22. 
szám alatti - 225/A/2 hrsz-ú „Kivett lakás” 39 m2 alapterületű társasházi lakás és a 
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225/B/1 hrsz-ú „Kivett gazdasági épület” 28 m2 alapterületű társasházi gazdasági 

épület - önkormányzati tulajdonú társasházi ingatlanok együttes értékesítésére 

vonatkozó Széphő Zrt. által készített, és elfogadott 6.200.000,- Ft-os forgalmi értéket, 

5.000.000,- Ft-ra szállítja le. 

2. A Képviselőtestület az 1. pontban megnevezett ingatlanokat együttesen az 1. pont 

szerint leszállított fogalmi értéknek megfelelő összegű indulóáron licittárgyalás útján 
értékesíti. 

3. A licittárgyaláson való részvételt a hirdetmény kifüggesztésétől számított 15 napon 

belül lehet a Polgármesteri Hivatalnál írásban bejelenteni. 

4. A licittárgyaláson való részvétel feltétele a Polgármesteri Hivatalnál a kikiáltási ár 10 

%-ának egyösszegű befizetése. A befizetett összeg a liciten nyertes pályázó esetén a 
vételárba beszámít, a nem nyertes pályázó esetében a befizetett összeg visszafizetésre 

kerül.  

5. A nyertes pályázó az ingatlanért legtöbbet ajánló. A nyertes pályázó a teljes vételárat 

a szerződés megkötésével egyidejűleg köteles megfizetni. 

6. A Képviselőtestület a licittárgyalás előkészítésével és lebonyolításával a 

székesfehérvári Széphő Zrt.-t bízza meg. 
7. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a fentieknek megfelelő adásvételi 

szerződés aláírására.” 

 
Felelős: Rizojannisz Kosztasz polgármester 

Határidő: folyamatos 

 
Rizojanisz Kosztasz polgármester kéri, hogy aki egyetért a Beloiannisz, Rákóczi u 

24/2. szám alatti önkormányzati tulajdonú társasházi vendéglő értékesítéséről szóló 

47/2009. (IX.19.) számú határozat módosításáról szóló határozati javaslat 

elfogadásával, miszerint a Széphő Zrt. által készített, és elfogadott 6.900.000,- Ft-os 

forgalmi értéket, a képviselőtestület 5.700.000,- Ft-ra szállítja le, az kézfeltartással 

szavazzon. 
A Képviselő testü le t 5  igen, 0  nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  az alábbi 

határozatot hozta:  

Beloiannisz Község Önkormányzat 
Képviselőtestületének 

8/2010. (II.13.) számú 

HATÁROZATA 

 

a Beloiannisz, Rákóczi u 24/2. szám alatti önkormányzati tulajdonú társasházi 
vendéglő értékesítéséről szóló 47/2009. (IX.19.) számú határozat módosításáról 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 47/2009. (IX.19.) számú 

határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

„1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Beloiannisz, Rákóczi u. 

24/2. szám alatti – 224/2/A/1 hrsz-ú „Kivett vendéglő és udvar” 90 m2 alapterületű 
társasházi vendéglő - önkormányzati tulajdonú társasházi ingatlan értékesítésére 

vonatkozó Széphő Zrt. által készített, és elfogadott 6.900.000,- Ft-os forgalmi értéket, 

5.700.000,- Ft-ra szállítja le. 

2. A Képviselőtestület az 1. pontban megnevezett ingatlant az 1. pont szerint leszállított 

fogalmi értéknek megfelelő összegű indulóáron licittárgyalás útján értékesíti. 

3. A licittárgyaláson való részvételt a hirdetmény kifüggesztésétől számított 15 napon 
belül lehet a Polgármesteri Hivatalnál írásban bejelenteni. 

4. A licittárgyaláson való részvétel feltétele a Polgármesteri Hivatalnál a kikiáltási ár 10 

%-ának egyösszegű befizetése. A befizetett összeg a liciten nyertes pályázó esetén a 

vételárba beszámít, a nem nyertes pályázó esetében a befizetett összeg visszafizetésre 

kerül.  
5. A nyertes pályázó az ingatlanért legtöbbet ajánló. A nyertes pályázó a teljes vételárat 

a szerződés megkötésével egyidejűleg köteles megfizetni. 

6. A Képviselőtestület a licittárgyalás előkészítésével és lebonyolításával a 

székesfehérvári Széphő Zrt.-t bízza meg. 

7. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a fentieknek megfelelő adásvételi 

szerződés aláírására.” 
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Felelős: Rizojannisz Kosztasz polgármester 

Határidő: folyamatos 

 
Márkusz Tamás alpolgármester kérdezi az ÁMK vezetőjétől, hogy van- e gondnoka, 

karbantartója az iskolának, mert most ahogy jött az ülésre a hivatalba, az iskola mellett 

térdig érő hó lepi el a járdát, nem kellene letakarítani, mielőtt valaki balesetet 
szenvedne. 

 

Dr. Orosházi Györgyné ÁMK igazgató elmondja, hogy van az iskolának gondnoka, 

illetve karbantartója; de most kb. két hete betegállományba került, így az iskola 

takarítónője sózta az iskola körüli területet. 
 

Rizojanisz Kosztasz polgármester kéri, hogy aki egyetért az önkormányzat 2010. évi 
költségvetéséről szóló rendelet-tervezet elfogadásával, az kézfeltartással szavazzon. 

 
A Képviselő testü le t 5 igen 0  nem 0 
tar tózkodás szavazattal  a jegyzőkönyv 
mel lékle té t képező f ormában 
megalkotta  az önkormányzat 2010. 
évi költségvetéséről szóló 
1/2010.(I I .15 . )  számú rendeletét.  

 
2) Közfoglalkoztatási terv 

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester a napirend megnyitása után átadja a szót a 

jegyzőnek. 

 
dr. Bedő István Zoltán jegyző elmondja, hogy az elmúlt évi tapasztalatok alapján 

elkészítettük az Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervének tervezetét, a 

lényege, hogy kevesebb létszámmal kalkulál a terv, de az egyes létszámokra 

vonatkozóan éven belüli hosszabb foglalkoztatási idővel. A tervet az illetékes Munkaügyi 

Kirendeltségnek véleményezésre megküldtük, a véleményt is a terv mellett mindenki 

megkapta. Ha valakinek kérdése van tegye fel. 
 

Rizojanisz Kosztasz polgármester szavazásra teszi fel a az Önkormányzat 2010. évi 

közfoglalkoztatási tervének elfogadásáról szóló határozati javaslatot. Aki a határozati 

javaslat elfogadásával egyetért, az kézfeltartással szavazzon.  
A Képviselő testü le t 5  igen, 0  nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  az alábbi 
határozatot hozta:  

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 
9/2010. (II.13.) számú 

HATÁROZATA 

 

az Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadásáról 

 
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat 2010. évi 

közfoglalkoztatási tervét - a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Ercsi 

Kirendeltségének 3324-1/2010-0709 számú véleményét figyelembe véve - a 

jegyzőkönyv mellékletét képező formában elfogadja. 
 Felelős: Rizojanisz Kosztasz Polgármester 

 Határidő: 2010. február 15. 

 
3) Választási Bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztása 

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester a napirend megnyitása után átadja a szót a 

jegyzőnek. 
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dr. Bedő István Zoltán jegyző elmondja, hogy nem teljesen egyértelmű a helyzet a 

Választási Bizottságok megválasztása körül. Az egyik probléma a Választási eljárási 

törvény kapcsán, hogy a 2006-os új kisebbségi választási szisztéma szabályozása során 

az eljárási törvény külön nem szabályozta a Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottságok 

megválasztásának idejét, így az OVI vezetője - a Baranya Megyei Területi Választási 

Iroda vezetőjének küldött - szakmai álláspontjának lényege szerint, mivel a Választási 
eljárási törvény külön speciális szabályokat nem tartalmaz a Kisebbségi 

Szavazatszámláló Bizottságok megválasztásának időpontjára, ezért a kisebbségi 

választáson működő szavazatszámláló bizottságot is a Ve. 23.§ (1) bekezdésének 

megfelelően, azaz az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését 

követően, legkésőbb a szavazás előtti 20. napig kell megválasztani minden település 
tekintetében. Ez az egyik, a másik kérdés, hogy az elmúlt ülésen a HVB tagjait, 

póttagjait is újraválasztottuk, holott a Választási Bizottságok választott tagjainak és 

póttagjainak megbízatása a Ve. 26.§ (1) bekezdése szerint, a következő általános 

választásra létrehozott bizottság alakuló üléséig tart. Tehát a múlt ülésen hozott e 

tárgyú határozatot vissza kell vonni azzal, hogy az egy szavazókörös jellegből adódóan a 

Szavazatszámláló Bizottság feladatait is ellátó HVB-be két póttagot mégis választani 
kell, mert ugyan a Ve. egyik helyen azt mondja, hogy a képviselőtestület a helyi 

választási bizottság három – egy szavazókörrel rendelkező településen öt – tagját és 

szükséges számban póttagokat választ, a másik helyen azt mondja, hogy az igazolással 

szavazás lebonyolítására kijelölt szavazatszámláló biztottság tagjainak száma nem lehet 

kevesebb, mint hét, és egy szavazókörös településen a szavazókör értelemszerűen az az 
egy, ezért az öt tagú, és a HVB három tagja és kettő póttagja mellett további két 

póttagot kell megválasztani. Ezt követően indítványt tesz a Kisebbségi Szavazatszámláló 

Bizottság tagjainak és póttagjainak, majd a HVB póttagjanak személyére. 

 

Márkusz Tamás alpolgármester kérdezi a jegyzőtől, hogy ki javasolja ezeket a neveket. 

 
dr. Bedő István Zoltán jegyző elmondja, hogy nyilvánvaló a gyakorlatban, hogy ha a 

jegyző nem helyi lakos, nincsenek pontos ismeretei az emberekről, akkor a körülötte 

dolgozóktól érdeklődik olyan szóbajöhető, köztiszteletben álló személyek felől, akiket 

természetesen előzetesen nyilatkoztat, hogy vállalják-e a megbízatást. 

 
Rizojanisz Kosztasz polgármester szavazásra teszi fel a Kisebbségi Szavazatszámláló 

Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló határozati javaslatot. Aki a határozati 

javaslat elfogadásával egyetért, az kézfeltartással szavazzon.  
A Képviselő testü le t 5  igen, 0  nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  az alábbi 
határozatot hozta:  

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 

10/2010. (II.13.) számú 

HATÁROZATA 
 

a Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a választási eljárásról szóló 

1997. évi C. törvény (Ve.) 23.§ (1) bekezdése alapján a Kisebbségi Szavazatszámláló 

Bizottság tagjaivá és póttagjaivá megválasztja a Helyi Választási Iroda vezetője által 
indítványozott alábbi személyeket: 

- Kariofili Mária tag 

- Topp János tag 

- Vörös Gyuláné tag 

- Nagy Sándor póttag 
- Bernáth Sándorné póttag 

- Polihronidisz Judit póttag 

- Dobozi Barbara póttag 

 
Felelős: Rizojanisz Kosztasz polgármester, dr. Bedő István Zoltán HVI vezetője 

Határidő: azonnal 
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Rizojanisz Kosztasz polgármester szavazásra teszi fel a a Helyi Választási Bizottság, 

Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak megválasztásáról szóló határozati javaslatot. 

Aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, az kézfeltartással szavazzon.  
A Képviselő testü le t 5  igen, 0  nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  az alábbi 
határozatot hozta:  

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 

11/2010. (II.13.) számú 

HATÁROZATA 
 

a Helyi Választási Bizottság, Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak 

megválasztásáról 

 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a a Helyi Választási 
Bizottság, Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról  szóló 

3/2010.(I.30.) számú határozatát visszavonja. 

2. A képviselőtestület a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (Ve.) 23.§ (1) 

bekezdése alapján a Helyi Választási Bizottság – amely, tekintettel arra, hogy 

Beloiannisz község egy szavazókörrel rendelkező település a Ve. 31.§ (2) 

bekezdése alapján a településen ellátja a Szavazatszámláló Bizottság feladatait is 
– póttagjaivá megválasztja a Helyi Választási Iroda vezetője által indítványozott 

alábbi személyeket: 

- Lajos Zoltánné póttag 

- Sinogli István póttag 

 
Felelős: Rizojanisz Kosztasz polgármester, dr. Bedő István Zoltán HVI vezetője 
Határidő: azonnal 

 

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester megköszöni a képviselők munkáját és az ülést 11 

óra 13 perckor berekeszti. 

 
k.m.f.  

 

Rizojanisz Kosztasz 

polgármester 

  

 

 

dr. Bedő István Zoltán  

jegyző  

 
 

Márkusz Tamás 

jkv. hitelesítő 

 

 

 

Szladky Sándor 

jkv. hitelesítő 

 


