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Rizojanisz Kosztasz polgármester megállapítja, hogy az ülés összehívására 

szabályszerűen került sor; a képviselőtestület 7 fő képviselő jelenlétével határozatképes.  
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Rizojanisz Kosztasz polgármester javasolja jegyzőkönyv-hitelesítőnek Karta Joanna 
és Papalexisz Anna Mária képviselőt. 

Kéri a képviselőket, hogy aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon: 
A Képviselő testü le t 7  igen,  0 nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  Karta Joanna 
és Papalexisz Anna Mária képviselő t  
jegyzőkönyv -hitelesítőnek 
megválasztotta.  

Rizojanisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy aki a meghívóban szereplő 

napirendi pontok elfogadásával egyetért, az kézfeltartással szavazzon. 
 

Márkusz Tamás alpolgármester a szavazás előtt elmondja, hogy ő csak akkor szavazza 

meg, ha az érintett is megkapta az anyagot. 

 
dr. Bedő István Zoltán jegyző elmondja, hogy mindig minden képviselő egységesen 

megkapja a meghívót és a testületi ülés anyagát, függetlenül attól, hogy Boka Erika, az 

érintett képviselő a vagyonnyilatkozatát a mai napig sem adta le. 

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a napirend 

elfogadásával egyetért, az kézfeltartással szavazzon: 
A Képviselő testü le t 7  igen, 0  nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  az alábbi 

határozatot hozta:  

Beloiannisz Község Önkormányzat 
Képviselőtestületének 

12/2010. (II.27.) számú 

HATÁROZATA 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestület 

2010. február 27-i rendkívüli nyílt ülésének napirendi pontjairól 
 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. február 27-i 

rendkívüli nyílt ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

1) Az Iváncsa-Besnyő-Beloiannisz közös szennyvíztisztító telepre készített 
szennyezés csökkentési ütemterv megtárgyalása 

Előterjesztő: Rizojanisz Kosztasz polgármester 
 

2) Farkas József Önálló Bírósági Végrehajtó 277.V.1/10/7. végrehajtói 
ügyszámon készült foglalási jegyzőkönyve és annak mellékleteként 
megküldött „harmadik személy nyilatkozata követelésről” nyomtatvány 
kitöltésének megtárgyalása 

Előterjesztő: Rizojanisz Kosztasz polgármester 

 
Felelős: Rizojanisz Kosztasz polgármester 

Határidő: azonnal 

 
1) Az Iváncsa-Besnyő-Beloiannisz közös szennyvíztisztító telepre 

készített szennyezés csökkentési ütemterv megtárgyalása 

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester a napirendi pont megnyitása után köszönti a DRV 

Zrt. részéről megjelenteket, elmondja, hogy a vendégek részt vettek Iváncsa és Besnyő 

községek képviselőtestületi ülésein, ő maga is részt vett a Besnyői ülésen, a lényeg az, 
hogy az ütemtervet mindhárom községnek azonos formában kell elfogadni, ezt Iváncsa 

és Besnyő már megtette, a környezetvédelmi hatóság már csak Beloianniszra vár. 

Átadja a szót Talabér Tibor Úrnak, a DRV munkatársának. 

 

Talabér Tibor a DRV Zrt. képviseletében köszönti a megjelenteket és elmondja, hogy 
a három településnek össze kell fogni, mert egyenként egyedül nem tudják megoldani a 

szennyvíztisztító problémáját. Mivel a mű a három önkormányzat közös tulajdonában 

van, ezért is kell közösen dönteniük a fejlesztésről. A DRV összeállított egy öt éves 

szennyezés-csökkentési ütemtervet, amelynek végrehajtásával a mű megfelelne az uniós 
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előírásoknak. Lényegében a mű fejlesztése nem a mennyiségi, kapacitásbeli 
szempontoknak nem felel meg, hanem a biológiai szennyezettségi határértékeknek 

Előreláthatólag kb. 75 millió Ft-ba fog kerülni, ezt úgy kell érteni, hogy ez az egész 

bekerülési összeg, mivel jelenleg nem állnak rendelkezésre pályázati források. Ha a 

konkrét műszaki tervek elkészülnek, ez az összeg csak kevesebb lehet. 

 
Rizojanisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy amióta beléptünk az Unióba, 

változtak a jogszabályok, az egész szennyvíz-csatorna hálózat és telep kiépítése 1,4 

milliárd forintba került, a műnek, a szennyvíztelepnek a három település egyforma 

arányban tulajdonosa. Akkor a telep átadásakor azt mondták, hogy ez nagyon jól lett 

kiépítve, 10 évig nem kell hozzányúlni, nagyobb kapacitású volt a telep a 

többletrákötéseket is rászámolták, ugyanakkor Iváncsán megépült az uszoda, ami által 
meg lett terhelve. El kell a településünknek gondolkodni azon is, hogy lassan lejár a 

koncessziós szerződés, továbbá azon, hogy az üzemeltetőt is be kellene vonni az 

ütemterv pénzügyi megvalósításába, mivel az önkormányzatunknak sajnos van már 

rossz tapasztalata a csatornázási szerződések kötésével kapcsolatban, a fővállalkozói 

szerződésekben leírtak nem lettek megvalósítva, nevezetesen, hogy a csatornázás 

következtében igen megromlott utjaink az előző állapotnál eggyel magasabb fokozaton 
helyre lesz állítva, fel lesz újítva. Az akkori testület ezt a beruházást is csak úgy tudta 

megvalósítani, hogy beforgatta a gázrészvények értékesítéséből származó bevételét.  Ez 

az előzetesen kikalkulált 75 millió Ft, pontosabban ennek 1/3-ad része terhelni fogja a 

következő testületet is. Azt is kell mondanunk, hogy a szomszéd településekkel nem 

egyformák az anyagi gondjaink. Ha nem dönt a testület, a hatóság 200 ezer forinttól 10 
millió forintig megbírságolhat bennünket. Elöljáróban ezek az aggályok, mert most sem 

látni az ütemterv pénzügyi forrását, de hát az utolsókból lesznek az elsők, a döntés 

véglegessége mindig a másik két településen múlik. Kéri a kérdéseket a 

képviselőtársaitól. 

 

Papalexisz Anna Mária képviselő kérdezi, hogy most megint úgy járunk a döntéssel, 
mint az uszodánál, hogy soha semmilyen pontos számot nem ismertünk. Ha 

kinyilvánítjuk most az akaratunkat, akkor mit hagyunk a következő ciklus testületére, 

benne vagyunk rendben, lássuk a tervet, de egy olyan dologban, ahol jelenleg nem 

ismerünk konkrét számokat, hogyan döntsünk. 

 
Talabér Tibor a DRV Zrt. képviseletében még egyszer elmondja, hogy nem a 

befogadóképességgel van gond, hanem a minőséggel, az iváncsai uszoda zárt rendszerű, 

nem terheli meg jobban a rendszer, mint egy családi ház, sőt inkább jobbat tesz a 

rendszernek, mivel higítja azt. Visszatérve a polgármester úr által elmondott 

üzemeltetői pénzügyi hozzájárulással kapcsolatban elmondja, hogy a DRV, túlnyomóan 

állami cég lévén beszállni pénzügyileg nem tud, ellenben a pályázatoknál szakmai 
segítséget tud nyújtani. Nagy a felelőssége a képviselőtestületnek, hogy hogyan dönt, 

mert ha nemlegesen, akkor a bírságot ki kell fizetni, amely több millió ft is lehet. 

 

Papalexisz Anna Mária képviselő elmondja, hogy miért kell minket egy kalap alá venni 

a másik két településsel, miért 1/3-ban a mi tulajdonunk, amikor településünkről 
kevesebb szennyvíz folyik a telepbe és nincsenek nagy fogyasztóink, szemben a másik 

két településsel.  

 

Talabér Tibor a DRV Zrt. képviseletében elmondja, hogy a három település döntött 

így a szerződésben. 

 
Galanisz Atanaszisz képviselő elmondja, hogy minek vitatkozunk, nincs értelme 

hamarosan az Európai Unió is szétmegy, egyelőre adunk egy szándéknyilatkozatot, a 

következő testület törheti a fejét, hogy honnan teremti elő erre is a pénzt. 

 

Papp Henrietta a DRV Zrt. képviseletében elmondja, hogy a lényeg az, hogy a 
testületnek ma döntenie kell, mert egy nemleges, vagy egy elhárító határozat bírságot 

von maga után, és azt miből fizeti az önkormányzat. Éppen azért készült ez az 

ütemterv, hogy ez is elősegítse a jó technológia alkalmazásával a műnek a fejlesztését. 
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Lakakisz György képviselő elmondja, hogy igaza van, mert ha nem fogadjuk, akkor 
bírságolnak bennünket, és azt miből fizeti az önkormányzat, ráadásul ez plusz pénzt 

jelentene. 

 

Márkusz Tamás alpolgármester elmondja, hogy amikor elkészült ez a beruházás, 

akkor azt mondták, hogy 50 évig ezzel nem kell foglalkoznunk, ehhez képest még 10 év 
sem telt el és már megint ráfordítás kell. 

 

Talabér Tibor a DRV Zrt. képviseletében elmondja, hogy ez nem karbantartási 

költség, ez fejlesztési kiadás, ami a szennyvíz rossz minősége miatt szükséges. 

 

Márkusz Tamás alpolgármester elmondja, hogy az első perctől kezdve mindig 
Beloiannisznak kell fizetnie Besnyő és Iváncsának a költségeit is, mivel akkor úgy 

döntöttek, hogy 1/3-ad,1/3-ad, 1/3-ad lett lesz a tulajdoni arány holott nyilvánvaló, 

hogy mivel Beloiannisznak saját konyhája nincsen, nincs nagyobb állattartása, olyan 

vállalkozásai sincsenek, ahol nagy mértékben vennék igénybe a művet úgy, hogy az a 

szennyvíz biológiai értékeit rontaná. Az önkormányzat nem fogja tudni állni ezt a 20-25 

milliót, nem lesz annyi pénze, nem fogja tudni kifizetni, mivel az OTP-nek is tartozunk. 
Ha bevonjuk a lakosságot, minket megnyúvasztanak. Hiába erőlködünk, ezt nem fogjuk 

tudni kifizetni. 

  

Rizojanisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy mint ő azt az előzőekben is 

elmondta, nem látja a fedezetet, de ma dönteni kell. Az önkormányzat is el fog 
gondolkodni a koncessziós szerződéseknél. 

 

Szladky Sándor képviselő elmondja, hogy akkor többe fog kerülni. 

 

Papalexisz Anna Mária képviselő elmondja, hogy miért kell nekünk most a 

választások előtt dönteni.  
 

Galanisz Atanaszisz képviselő elmondja, hogy igen ütemterv legyen, a Tominak igaza 

van, hogy nincs pénzünk, de eddig is túléltük valahogy, és ezután is túléljük. 

 

Szladky Sándor képviselő elmondja, hogy muszáj. 
 

Lakakisz György képviselő elmondja, hogy akkor most nem tudunk dönteni, az is 

igaz, hogy nem tudunk mit csinálni, mert nincs számszaki rész. 

 

Papalexisz Anna Mária képviselő elmondja, hogy könnyen beszél a másik település, 

mert ők kaptak egy csomó pénzt az autópályából, nekünk lesz gond. 
 

Rizojanisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy ez öt év alatt kell, hogy elkészüljön, 

igaz a költségek vagy csökkennek, vagy nőni fognak. 

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat 
elfogadásával, az kézfeltartással szavazzon. 

A Képviselő testü le t 6 igen, 1 nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  az alábbi 
határozatot hozta:  

Beloiannisz Község Önkormányzat 
Képviselőtestületének 

13/2010. (II.27.) számú 

HATÁROZATA 

 

az Iváncsa-Besnyő-Beloiannisz közös szennyvíztisztító telepre készített  
szennyezés csökkentési ütemtervről 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a DRV Zrt. által 2010. 

január 19. napján, az Iváncsa-Besnyő-Beloiannisz közös szennyvíztisztító 

telepre készített szennyezés csökkentési ütemtervben foglaltakat megismerte, 

az abban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tartja.   
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A szennyezés csökkentési ütemterv a határozat mellékletét képezi. 
 

A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatról a Közép-dunántúli 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget értesítse. 

 
Felelős: dr. Bedő István Zoltán jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

2) Farkas József Önálló Bírósági Végrehajtó 277.V.1/10/7. végrehajtói 

ügyszámon készült foglalási jegyzőkönyve és annak mellékleteként 

megküldött „harmadik személy nyilatkozata követelésről” 

nyomtatvány kitöltésének megtárgyalása 
 

Rizojanisz Kosztasz polgármester a napirend megnyitása után szó szerint, teljes 

terjedelmében felolvassa Farkas József Önálló Bírósági Végrehajtó 277.V.1/10/7 

végrehajtói ügyszámú, 6.417.893,-Ft követelés lefoglalásáról szóló foglalási 

jegyzőkönyvét, amely 2010. február 18. napján készült, Boka Erika végrehajtást 
kérőnek, adós ÁMK Nikosz Beloiannisz Általános Iskola végrehajtási ügyében, majd ezt 

követően átadja a szót a jegyzőnek. 

 

dr. Bedő István Zoltán jegyző elmondja, hogy a polgármester úr által felolvasott 

foglalási jegyzőkönyvből kitűnik, a végrehajtási ügy alanyai a végrehajtást kérő, és az 

adós ÁMK Nikosz Beloiannisz Általános Iskola. A végrehajtási ügybe harmadik 
személyként a Polgármesteri Hivatal úgy kerül be, hogy a bírósági végrehajtásról szóló 

törvény, a Vht. 82.§ (2) bekezdése előírja, hogy a pénzügyi ellátást végző szerv, azaz az 

ÁMK esetében a polgármesteri hivatal - ha az adóst, az ÁMK-t a fizetési kötelezettség a 

költségvetését meghaladó mértékben is terheli - a költségvetési gazdálkodás szabályai 

szerint gondoskodik a pénzügyi fedezet rendelkezésre bocsátásáról. A foglalási 
jegyzőkönyvben a bírósági végrehajtó megállapította, hogy a rendelkezésre álló adatok 

szerint az adós ÁMK-nak a „Polgármesteri Hivatal Beloiannisz”- szal szemben követelése 

van, illetőleg az adóssal olyan szerződést kötött, melyből később követelése keletkezik, 

mely szerint a Polgármesteri Hivatal Beloiannisz köteles az adós részére a működéséhez 

szükséges összeget biztosítani. A Vht. 110.-113. §-ai szabályozzák a követelés 

lefoglalását, az azzal kapcsolatos nyilatkozattételt, a jogkövetkezményeket. A Vht.113. 
§-ának rendelkezése értelmében: „Ha a harmadik személy a követelést, illetőleg a róla 

szóló szerződést nem ismerte el, vagy a 111. § szerinti nyilatkozatot, illetőleg a 112. § 

szerinti befizetést (letétbe helyezést) elmulasztotta, a végrehajtást kérő a harmadik 

személy ellen pert indíthat a követelés behajtása iránt.” A pénzügyi ellátást végző 

szervnek, a Polgármesteri Hivatalnak - amely szervnek alapítója és felügyeleti szerve a 

helyi önkormányzat képviselőtestülete - a költségvetési gazdálkodás szabályai szerint 
kell gondoskodnia a pénzügyi fedezet rendelkezésre bocsátásáról, tehát a lefoglalt 

összeget biztosítani kell. Jelen eset arról is szól, hogy a helyi önkormányzat 

költségvetési szerve egy jogerős és végrehajtható bírósági határozatban foglalt fizetési 

kötelezettségét nem teljesítette, így e napirendi pont felvétele egyben azt is jelenti, hogy 

a polgármester kötelessége a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásról szóló 
1996. évi XXV. törvény (Adtv.) 5.§ (1) bekezdése alapján ilyen helyzet fennállásáról 

pénzügyi bizottság hiányában a képviselőtestületet tájékoztatni, a képviselőtestületi 

ülés 8 napon belül történő összehívásával. Ezt a kötelességét a polgármester úr 

teljesítette az Adtv. által előírt határidőn belül, ma ugyanis február 27. napja van, a 

foglalási jegyzőkönyv pedig február 22-én érkezett hivatalunkhoz. A képviselőtestület az 

Adtv. 5.§ (1) bekezdése alapján kétféle döntést hozhat, vagy a fizetési kötelezettségek 
rendezésére határozatot hoz, vagy felhatalmazza a polgármestert az adósságrendezési 

eljárás azonnali kezdeményezésére. Meg kell jegyezni, hogy ebben az esetben, azaz ha a 

helyi önkormányzat költségvetési szerve egy jogerős és végrehajtható bírósági 

határozatban foglalt fizetési kötelezettségét nem teljesítette – hangsúlyozzuk ki, hogy a 

Magyar Köztársaságban senki sem tagadhatja meg egy jogerős bírósági ítélet 
végrehajtását, ugyanis a bírósági végrehajtási eljárás éppen azt szolgálja, hogy végső 

soron állami kényszerrel is el kell érni, hogy az adós teljesítsen – a polgármester az 

Adtv. 5.§ (2) bekezdése értelmében a képviselőtestület döntésétől függetlenül is köteles 

adósságrendezési eljárást kezdeményezni. Ami e konkrét esetben, a harmadik 
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személlyel, a polgármesteri hivatallal szembeni követelés lefoglalása kapcsán jogilag 
lehetséges lépéseket illeti, arról a korábban már említett Vht. 113.§ rendelkezik. E 

törvényi hely szerint mindegyik lépés - 1) a harmadik személy a követelést nem ismeri 

el, 2) vagy a követelésről nem nyilatkozik, 3) a 112.§ szerint a követelést az esedékesség 

napján nem helyezi végrehajtói vagy bírósági letétbe, azaz azt elmulasztja - azonos 

jogkövetkezményhez, vagyis ahhoz vezet, hogy a végrehajtást kérő a harmadik személy, 
a polgármesteri hivatal ellen pert indíthat a követelés behajtása iránt, amelyben a 

perköltséget a harmadik személy a per eredményére tekintet nélkül viselni köteles. Ha a 

harmadik személy, a polgármesteri hivatal, amely a költségvetési gazdálkodás 

végrehajtó és nem döntő szerve, illetőleg a harmadik személy alapítója és felügyeleti 

szerve nem nyilatkozik, azzal egyrészt azt a látszatot keltené, hogy egy jogerős és 

végrehajtható bírósági határozatban foglalt fizetési kötelezettséget nem akar tudomásul 
venni, másrészt megsértené a korábban már említett, az Adtv. 5.§ (1) bekezdésében 

foglalt azon döntési kötelezettségét, hogy vagy a fizetési kötelezettségek rendezésére 

határozatot hoz, vagy felhatalmazza a polgármestert az adósságrendezési eljárás 

azonnali kezdeményezésére. Jóllehet az önkormányzatnak nyilvánvalóan az ÁMK 

működésével összefüggésben dologi kiadásként 8 millió Ft E-ON Szolgáltató felé 

kiegyenlítetlen gáz- és villanyszámla tartozása halmozódott fel, személyi kiadásként 
pedig az alkalmazottai munkabérére havonta felvett, átlagosan 2,2 millió Ft 

munkabérhitel és annak kamatai, elképzelhető egy olyan döntés is, hogy ez az említett 

összeg, azt meghaladóan, szemben áll a végrehajtó által lefoglalt követelés összegével, 

annak kihangsúlyozott megjegyzése mellett, hogy a végrehajtás eljárás természetéből 

következően a végrehajtási ügy éppen az állami kényszer folytán, minden más polgári 
jogi jogügyletet, akár a számlatartozást, akár a hitelügyletet megelőzi. Ugyanakkor azt 

is látni kell, hogy a Vht.113. §-a a harmadik személy számára jogi lehetőséget ad az 

adós követelésének vitatására, amely a törvény „nem ismeri el” megfogalmazásából 

következik, azzal, hogy a Vht. 112.§ szerint a követelés tárgyát végrehajtói vagy bírósági 

letétbe kell helyezni. Az elmondottakból következik tehát, hogy az adós követelését a 

harmadik személlyel szemben a Vht. értelmében lehet ugyan vitatni, de a követelés 
összegét a végrehajtást kérő által kezdeményezett jogvita elbírálásáig, bírósági letétbe 

kell helyezni. E sok felsorolt szempont lehető figyelembe vételével elkészítettünk egy 

határozati javaslatot, amely egyfelől él a Vht. által lehetővé tett követelés el nem ismerés 

jogával, mert a harmadik személynek szintén az adós működésével összefüggésben azt 

meghaladó követelése áll szemben az adós követelésével, másfelől az el nem ismerés 
mellett az adós követelésének összegét az önkormányzat a végrehajtást kérő által 

kezdeményezett jogvita elbírálásáig bírói letétbe fogja helyezni, harmadrészt 

felhatalmazza a polgármestert a formanyomtatvány eszerinti kitöltésére. 

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy a 2006. évi határozat azért 

született, hogy az önkormányzatnak egyáltalán lehetősége legyen pályázni a 
minisztériumba, amihez a működési költségek - személyi és dologi kiadások - 

csökkentése, mivel ezek az intézkedések feltételei a pályázat benyújtásának. 

Képviselőtestületünk döntött, a létszámcsökkentéssel érintett személyek a törvényben 

előírt juttatásokat megkapták. Az ÁMK pervesztességének alapvető okát már régóta 

ismeri mindenki. 
 

Galanisz Atanaszisz képviselő elmondja, hogy igaz, hogy ő nem volt végig itt ennél az 

ügynél, de ő nem adna neki pénzt, adna inkább neki egy tantermet.  

 

Szladky Sándor képviselő elmondja, hogy ezzel tönkrevágjuk a falut. 

 
Márkusz Tamás alpolgármester elmondja, hogy ő a követelést nem ismeri el, mert 

nem az önkormányzat és nem az ÁMK hibája ez. 

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. Aki a 

határozati javaslat elfogadásával egyetért, az kézfeltartással szavazzon.  
A Képviselő testüle t 5 igen,  0  nem és 2 

tar tózkodás szavazattal  az alábbi 
határozatot hozta:  

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 
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14/2010. (II.27.) számú 
HATÁROZATA 

 

a Polgármesteri Hivatal Beloiannisz, mint harmadik személy nyilatkozatáról 

 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete, mint a Polgármesteri 
Hivatal Beloiannisz alapítója és felügyeleti szerve Boka Erika végrehajtást 

kérőnek, az ÁMK Nikosz Beloiannisz Általános Iskola adós ellen Farkas József 

Önálló Bírósági Végrehajtó előtt 277.V.1/10/7. végrehajtói ügyszámon 

folyamatban lévő végrehajtási ügyében az adós ÁMK Nikosz Beloiannisz 

Általános Iskolának a Polgármesteri Hivatal Beloiannisz, mint harmadik 

személlyel szembeni  - végrehajtó által lefoglalt – követelését nem ismeri el, mert 
az adós működéséhez szükséges követelésével - azt meghaladóan - szemben áll 

dologi kiadásként 8 millió Ft E-ON Szolgáltató felé kiegyenlítetlen gáz- és 

villanyszámla, személyi kiadásként pedig az alkalmazottai munkabérére havonta 

felvett, átlagosan 2,2 millió Ft munkabérhitel és annak kamatai OTP Bank Nyrt. 

felé történő kiegyenlítése.  

2. A képviselőtestület az adós követelésének el nem ismerése mellett az adós 
6.417.893,- Ft-os Polgármesteri Hivatallal, mint harmadik személlyel szembeni 

követelésének összegét a végrehajtást kérő által kezdeményezett jogvita 

elbírálásáig, a Dunaújvárosi Városi Bíróságnál bírósági letétbe fogja helyezni. 

3. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a végrehajtó által a 

követelés lefoglalásáról 277.V.1/10/7. végrehajtói ügyszámon készült foglalási 
jegyzőkönyv mellékleteként megküldött „harmadik személy nyilatkozata 

követelésről” nyomtatványt az 1. pontban foglaltak szerint töltse ki és a kitöltött, 

aláírt, lepecsételt nyomtatványt e határozat kivonatával együtt, Farkas József 

Önálló Bírósági Végrehajtó Úr felé legkésőbb 2010. március 2. napjáig küldje 

meg. 

 
Felelős: Rizojanisz Kosztasz polgármester 

Határidő: 2010. március 2. 

 

 

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  
 

 

Karta Joanna 

jkv. hitelesítő 

  

Papalexisz Anna Mária 

jkv. hitelesítő 

 


