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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete  

2010. ápril is 27 .  napján tartott rendes nyílt ülésének  

JEGYZŐKÖNYVE  

 

 
Készült: Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének rendes nyílt üléséről 

Az ülés helye: Beloiannisz Polgármesteri Hivatal Tanácsterme 

Az ülés kezdete: 2010. április 27. 14 óra 00 perckor 

Jelen lévők: 

 
 

 

 

 

 

 
 

Távollévő: 

Rizojanisz Kosztasz 

Márkusz Tamás  
Karta Joanna 

Papalexisz Anna Mária 

Szladky Sándor 

 

dr. Bedő István Zoltán 

Czeilinger Tiborné 
 

 

Boka Erika 

Galanisz Atanaszisz 

Lakakisz György 

polgármester 

alpolgármester 
képviselő 

képviselő 

képviselő 

 

jegyző 

jkv.vezető 
 

 

képviselő 

képviselő 

képviselő 
 

Rizojanisz Kosztasz polgármester megállapítja, hogy az ülés összehívására 

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

Köszönti a Dunaújvárosi Rendőrkapitányt, Budavári Árpád Urat, valamint Mák Attila 

őrsparancsnok-helyettest és Soós András főtörzs-zászlós Urakat. 

 
Rizojanisz Kosztasz polgármester javasolja jegyzőkönyv-hitelesítőnek Márkusz Tamás 

alpolgármester 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 elmondja, hogy a kiküldött meghívóhoz képest a 

DRV a rendőrségi beszámoló után kerüljön sorra, mivel a képviselőik Iváncsa község 

testületi ülésére mennének tovább, és egy további napirendi pont felvételét javasolja, az 
ATKT társulási megállapodás módosításának megtárgyalását. 

A Képviselő testüle t 5 igen,  0 nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  Rizo janisz 
Kosztasz polgármester napirend 
módosítási javaslatát elfogadta.  

 
Rizojanisz Kosztasz polgármester kéri a képviselőket, hogy aki az előzőek szerinti 

módosítással egységes szerkezetben 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 

17/2010. (IV.27.) számú 
HATÁROZATA 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestület 

2010. április 27-i rendes nyílt ülésének napirendi pontjairól 
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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. április 27-i rendes 
nyílt ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

1) Beszámoló a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adonyi Rendőrőrs Beloiannisz 
Körzeti Megbízott 2009. évben végzett munkájáról 

Előterjesztő: Stanczel Béla r. alezredes Őrsparancsnok 
2) DRV Zrt. szennyvíztelep fejlesztési javaslata 

Előterjesztő: Rizojanisz Kosztasz polgármester 
3) A Gyermekjóléti Szolgálat éves beszámolója 

Előterjesztő: Lengyel Ferencné Családgondozó 
4) Az önkormányzat 2009. évi zárszámadása 

Előterjesztő: Rizojanisz Kosztasz polgármester 
5) Étkezési térítési díjak 

Előterjesztő: dr. Bedő István Zoltán jegyző 
6) ATKT Társulási Megállapodásának X. módosítása 

Előterjesztő: dr. Bedő István Zoltán jegyző 
Felelős: Rizojanisz Kosztasz polgármester 

Határidő: azonnal 

 

1) Beszámoló a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adonyi Rendőrőrs 

Beloiannisz Körzeti Megbízott 2009. évben végzett munkájáról 

 

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester a napirendi pont megnyitása után elmondja, hogy 
a településen azért nagyobb problémák nincsenek és örül annak, hogy előre láthatóan 

az új Kormány megerősíti a rendőrséget, nagyobb támogatást fog kapni, ezáltal még 

hatékonyabban fogják tudni ellátni a munkát településünkön is. A rendőrséggel a 

kapcsolatunk nagyon jó, Soós Urat bármikor kerestük, rendelkezésünkre áll, a 

kapcsolatunk napi szintűnek mondható, ő javasolja a beszámoló elfogadását, ezt 
követően átadja a szót Budavári kapitánynak. 

 

Budavári Árpád rendőrkapitány elmondja, hogy köszöni a méltató szavakat, és 

különösen örül annak, hogy jó a kapcsolat a rendőrséggel. Tisztelt polgármester úr, 

tisztelt képviselőtestület, ők is örülnek, hogy a 2009. év gond és bajok nélkül telt el. A 

statisztikát figyelve, tavaly 26 eset volt, ami számszerűen nem tűnik soknak, ami az ő 
látószögükből esetleg kevés, az Beloiannisz nézőpontjából soknak tűnik. Beloianniszban 

jó lakóközösség lakik, kicsi a település, jobban figyelnek egymásra, jó a kapcsolat a 

rendőrséggel. Kéri, hogy amennyiben vannak kérdések, javaslatok, észrevételek, azt 

tegyék fel, mondják el és kéri a beszámolójuk elfogadását. 

 

Márkusz Tamás alpolgármester kérdezi, hogy ez az 1066 óra közterületen eltöltött idő 
Beloianniszra vonatkozik, ő 17 óráig dolgozik, ekkor tér haza és nem nagyon lát 

rendőrt, pedig ha sűrűbben járőrözne, annak nagyobb pszichikai visszatartó hatása 

lenne. 

 

Budavári Árpád rendőrkapitány elmondja, hogy igen ez a szám Beloianniszra 
vonatkozik, Besnyő-Beloiannisz körzeti megbízottja, nagyjából ennyit tud lenni a 

munkajogi szabályok betartása mellett. A rendőrségnek egyébként egy óra túlóra, 

2000,-Ft-jába kerül. 

 

Márkusz Tamás alpolgármester szerint több rendőri jelenlét kellene, mert ha 

meglátják, akkor félnek, akiknek félnie kell. 
 

Budavári Árpád rendőrkapitány elmondja, hogy ezzel az a probléma, hogy a rendőri 

erőket oda kell átcsoportosítani, ahol nagyobb a betörések száma.  

 

Márkusz Tamás alpolgármester elmondja, hogy nemrég hozzá is bementek, elment az 
Adonyi Rendőrőrsre, ott zárva volt minden, a központi ügyelet telefonon azt mondta, 

hogy írja le és adja be a feljelentését. Kérdése, hogy miben tudna az önkormányzat 

segíteni. 
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Budavári Árpád rendőrkapitány elmondja, hogy más településen működik pl. 
polgárőrség, legyen ez például egy cél, ők szívesen segítenek szakmailag. A cél, hogy a 

polgárőrség tudjon együtt dolgozni a rendőrséggel a település önvédelméért, pl. a 

polgárőrség kocsijával razziát tarthatnának. Mivel Beloianniszban 7-10 fő az a kör, 

amely bűncselekményeket követ el, valamint a baráti szálakkal idekapcsolódó 

elkövetők. 
 

Szladky Sándor képviselő elmondja, hogy neki is lettek volna kérdései az óraszámmal 

kapcsolatban, de már kapott választ. Megjegyzi, hogy az elmúlt héten a bűnözési 

hullám, lopások mintha növekedtek volna. 

 

Budavári Árpád rendőrkapitány elmondja, hogy jó példa az előbb említett 
átcsoportosításra ez a növekedés, Ercsi városában kellett nagyobb jelenlétet biztosítani, 

így onnan a potenciális elkövetők a szomszédos településekre, így ide is, szorultak ki. 

 

Karta Joanna képviselő kérdezi, hogy van-e lehetőség arra, hogy tegyen valamit a 

rendőrség az utakon járó olyan autóroncsok ügyében, amelyeknek nincsen sem 

rendszámtáblája, sem kötelező biztosítása, azokat jogosítvány nélkül vezetik, nagy kárt 
okozhatnak értékesebb autókban, és akkor az ember mehet a bíróságra, védekezni 

kellene valahogy ez ellen, itt nem akar neveket mondani. 

 

Budavári Árpád rendőrkapitány elmondja, hogy teljesen rendben van, hogy itt nem 

mond neveket, azonban ülés után a körzeti megbízott kollégának megmondhatja, mert 
csak úgy tudnak hatékonyan fellépni az ilyen jelenségek ellen. 

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat 

elfogadásával, 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 
18/2010. (IV.27.) számú 

HATÁROZATA 

 

a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adony Rendőrőrs Beloiannisz Körzeti 

Megbízott 2009. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Dunaújvárosi 

Rendőrkapitányság Adony Rendőrőrs Beloiannisz Körzeti Megbízott 2009. évben végzett 

munkájáról szóló - a jegyzőkönyv mellékletét képező - beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Rizojanisz Kosztasz polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2) DRV Zrt. szennyvíztelep fejlesztési javaslata 

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester a napirendi pont megnyitása után átadja a szót a 

DRV Zrt. képviseletében megjelenteknek. 
 

Vörösné Weiner Katalin DRV Zrt. képviseletében elmondja, hogy kettő variáció 

lehetséges az iváncsai közös tulajdonú szennyvíztisztító telep fejlesztésére, 

korszerűsítésére, részben vagy teljesen felújítani. Ő azt ajánlja, hogy a 2. változatot 

támogassa a testület, amelyben a DRV is tud segíteni. A hatóság kötelezte a tulajdonos 

önkormányzatokat a szennyezés-csökkentésre. Átadja a szót Czipai András Úrnak, aki 
elmondja a pályázati lehetőségeket. 

 

Czipai András DRV Zrt. képviseletében részletesen elmondja, hogy mit takar a két 

variáció. (A szennyvíztelep fejlesztési javaslat, írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Papalexisz Anna Mária képviselő kérdezi, hogy Beloiannisz községnek miért kell 
mindig ugyanannyit fizetni, mint Iváncsának és Besnyőnek, holott nálunk a 

legalacsonyabb a lakosságszám, és földrajzilag is kisebb település vagyunk, így 

kevesebbet anyagot kell nálunk felhasználni, mint Iváncsán vagy Besnyőn, ott ugyanis 

jóval nagyobbak a telkek méretei. Kapunk-e valamilyen garanciát arra, hogy ha most 

korszerűsítjük, akkor ez tuti jó lesz.  
 

Vörösné Weiner Katalin DRV Zrt. képviseletében elmondja, hogy a koncessziós díjak, 

azaz az eszközhasználati díjak megemelésével lehetne még pluszforrásokat biztosítani, 

egyébként külön számlán kellett volna kezelni az eszközhasználati díj összegét, hogy ez 

most ne legyen gond. 

 
Rizojanisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy a három önkormányzatnak 1/3-

1/3-1/3-ad tulajdoni hányada, így kötelezettsége van a szennyvíztisztító telep 

fejlesztésénél. 

 

Papalexisz Anna Mária képviselő kérdezi, hogy miért kell nekünk mindig ugyanannyit 

fizetni, mint a másik két falunak, lakosságszám arányában kapjuk az eszközhasználati 
díjat is. 

 

Czipai András DRV Zrt. képviseletében kérdően megjegyzi, hogy 1/3-1/3-1/3-ad 

tulajdoni hányad. 

 
Vörösné Weiner Katalin DRV Zrt. képviseletében elmondja, hogy igen ilyen a 

tulajdoni hányad. 

 

dr. Bedő István Zoltán jegyző a képviselőtestület döntése előtt fontosnak tartja 

elmondani, hogy Beloiannisz község jelenleg a fennmaradásáért küzd, a mindennapi 

működéséhez szükséges kiadásokkal sem rendelkezik. A szennyezés-csökkentés is 
nagyon fontos probléma, azonban a község alapvető léte, intézményeinek fenntartása, 

folyamatos működtetése Beloiannisz Önkormányzatának elsődleges feladata. 

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester 15 óra 20 perckor szünetet rendel el. 

 
 
15 óra 30 perckor: Szünet után 

 

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester kéri, hogy aki egyetért a szünetben a hivatal által 

elkészített határozati javaslat elfogadásával, 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 

19/2010. (IV.27.) számú 

HATÁROZATA 

 

A DRV Zrt. Iváncsa-Besnyő-Beloiannisz közös szennyvíztisztító telepre készített 
fejlesztési javaslatáról 

 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete tényként állapítja meg, hogy az 

Iváncsa-Besnyő-Beloiannisz közös szennyvíztisztító telepre készített szennyezés 

csökkentési ütemtervről szóló 13/2010.(II.27.) számú határozatával a szennyezés 
csökkentési ütemtervben foglaltakat megismerte, az abban foglaltakat elfogadta. 

 

2. A Képviselőtestület megállapítja továbbá, hogy az ütemterv - a DRV Zrt. B 35-

3/2010. számú kísérőlevele szerint is - alapvetően és meghatározóan a koncessziós díj, 

mint rendelkezésre álló forrás figyelembe vételével készült, és az ütemterv végrehajtása 
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- az árkondíciós ütemterv szerint 2009. évi árszinten számítva - mindösszesen 75 millió 
Ft-ba kerül, amely kötelezettség a tulajdoni hányadok arányában, azaz 1/3-1/3-1/3 

arányban oszlik meg a tulajdonostársak között, így Beloiannisz Önkormányzatára 25 

millió Ft kötelezettség keletkezik. 

 

3. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy a DRV Zrt. 
ÉM-1-48/2010. számon készített szennyvíztelep fejlesztési javaslatával - soron kívül - 

további tárgyalási alapként érdemben csak akkor tud foglalkozni, ha a Koncesszióba 

Vevő DRV Zrt. a dolog tulajdoni hányadainak arányában, öt évre visszamenőleg rendezi 

Beloiannisznak azt az igényét, hogy az eszközhasználati díjat 1/3-1/3-1/3 tulajdoni 

hányadoknak megfelelően osztja el, és számlaszámára azt átutalja.  

 
4. A Képviselőtestület álláspontja szerint nemcsak a dologból folyó kötelezettség 1/3-a 

illeti meg Beloiannisz Önkormányzatát, hanem az eszközhasználati díjnak, mint a 

dologból folyó haszonnak 1/3-a is; tekintettel arra, hogy a Polgári Törvénykönyv 141.§-

a értelmében a dolog hasznai a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk arányában 

illetik meg, és ilyen arányban terhelik őket a dolog fenntartásával járó és a dologgal 

kapcsolatos egyéb kiadások, a közös tulajdoni viszonyból eredő kötelezettségek. 
 

Felelős: Rizojanisz Kosztasz polgármester 

             dr. Bedő István Zoltán jegyző 
Határidő: azonnal  

 

 
3) A Gyermekjóléti Szolgálat éves beszámolója 

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester a napirendi pont megnyitása után átadja a szót 

Lengyel Ferencné családgondozónak. 

 
Lengyel Ferencné családgondozó elmondja, hogy írásban elkészítette a beszámolóját, 

ezen  felül, ha kérdés van tegyék fel. 

 

Szladky Sándor képviselő kérdezi, hogy a jelzőrendszer miért nem hatékony. 

 

Lengyel Ferencné családgondozó a kérdésre válaszolva elmondja, hogy azért, mert az 
emberek nem szeretnek feljelentést tenni, ugyanis írásban kell jelezni. 

 

Szladky Sándor képviselő kérdezi, hogy nem azért, mert tájékozatlanok az emberek. 

 

Lengyel Ferencné családgondozó a kérdésre válaszolva elmondja, hogy nem, mert ki 

van írva pontosan, hogy hol van a családgondozó ügyfélfogadási helye, az iskolával, 
óvodával a kapcsolata rendszeres, civil szervezetek is tehetnek jelzést. 

 

Szladky Sándor képviselő kérdezi, hogy a 7. oldalon utaló bekezdés mit takar, hogy a 

nem megfelelő szakmai segítés az együttműködésre kötelezett szakemberek részéről. 

 
Lengyel Ferencné családgondozó a kérdésre válaszolva elmondja, hogy a városban 

könnyű az iskolákba bejárni, kapcsolatot tartani, de onnan ide nem tud kijönni, 

tekintettel arra, hogy 35 km-ről ők nem tudnak kiutazni, és nincs erre finanszírozás, 

hogy ide kijöjjenek. 

 

Márkusz Tamás alpolgármester kérdezi, hogy miért nem megoldott a gyermekek 
átmeneti gondozása. 

 

Lengyel Ferencné családgondozó a kérdésre válaszolva elmondja, hogy ez nem a 

gyermekjóléti szolgálat feladata. 

 
Rizojanisz Kosztasz polgármester kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat 

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

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 
Képviselőtestületének 

20/2010. (IV.27.) számú 

HATÁROZATA 

 
a Gyermekjóléti Szolgálat éves beszámolójának elfogadásáról 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Gyermekjóléti Szolgálat 2009. 

évi munkájáról szóló, a jegyzőkönyv mellékletét képező beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Rizojanisz Kosztasz polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4) Az önkormányzat 2009. évi zárszámadása 

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester a napirendi pont megnyitása után elmondja, hogy 

minden képviselő megkapta a részletes írásos anyagot, ha valakinek kérdése, javaslata 

van, tegye fel, annyit elmond, hogy az önkormányzatnak az E-ON felé és az étkeztetési 
szolgáltató felé tartozása áll fenn. Elmondja a jelenlévő intézményvezetőnek, hogy 

továbbítsa az ÁMK dolgozói felé, hogy május 1-je előtt sajnos nem lesz fizetés, mivel az 

újabb munkabérhitelt csak következő hó elején tudjuk felvenni. 

 

Dr. Orosházi Györgyné mb. ÁMK igazgató fontosnak tartja elmondani, hogy a Nikosz 
Beloiannisz Általános Iskola jó hírnevét tovább erősítették a gyerekek, hogy különböző 

versenyeken igen jól szerepeltek, szerepelnek, jó helyezéseket érnek el, az iskola 

25.000,- Ft-os sportszer vásárlási utalványt is kapott a Dunaújvárosi Futóversenyen 

elért második helyezéséért, Szabadegyházán mesemondóversenyen, Ráckeresztúron 

népi hagyományőrző versenyen (Görög Húsvét). Büszke lehet az önkormányzat, hogy az 

intézményének ilyen jó tantestülete van. Tájékoztatja a testületet arról is, hogy 
szeptembertől kilenc kis elsős iratkozott be az iskolába. 

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester kéri az igazgató asszonyt, hogy járjanak utána 

annak, hogy a környező községekből, pl. Sinatelepen lenne-e igény az iskolánkba 

beiratkozni, azért is mert közelebb vagyunk, mint Ercsi városa, a bejárást megfelelő 
jelentkező esetén megoldanánk. 

 

Somogyi Ferencné pénzügyi főelőadó elmondja, hogy 2010. január 1-től a MÁK az 

állami támogatást csak az aktuális hónap első munkanapján folyósítják, az előző havi 

munkabérhitelt ebből tudjuk kiegyenlíteni, és csak ezt követően lehet az aktuális havi 

munkabérhitelt igénybe venni. 
 

Márkusz Tamás alpolgármester kérdezi, hogy miből alakult ki a személyi juttatások 

kiadási oldalán a megtakarítás, és a dologi kiadások 43 millióval szemben a 26 milliós 

teljesítés. 

 
Somogyi Ferencné pénzügyi főelőadó elmondja, hogy a személyi juttatásoknál az 

óraadó tanárok, megbízási szerződésekből, valamint azok járulékainak 

megtakarításából, a dologi kiadásoknál a kifizetetlen számlák benne szerepelnek. 

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester kéri, hogy aki egyetért a 2009. évi költségvetés 

végrehajtásáról 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  a 2009. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló 2/2010.(IV .29. )  
számú önkormányzati rendeletét.  
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Rizojanisz Kosztasz polgármester kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat 

elfogadásával, 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 

21/2010. (IV.27.) számú 

HATÁROZATA 
 

az önkormányzat 2009. évi éves ellenőrzési jelentésének elfogadásáról 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat - Ötv. 92. § 

(10) bekezdésében meghatározottak szerint előterjesztett - 2009. évi éves ellenőrzési 
jelentését a jegyzőkönyv mellékletét képező formában elfogadja. 

 
Felelős: dr. Bedő István Zoltán jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 
5) Étkezési térítési díjak 

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester a napirendi pont megnyitása után elmondja, hogy 

az étkeztetési szolgáltató 2007-ben, lassan három éve nem nyújtott be 

nyersanyagnorma emelési igényt, ezt már nem tudja halogatni a folyamatosan 
emelkedő költségei miatt. 

 

Szladky Sándor képviselő megjegyzi, hogy mástól is lehetne árajánlatot kérni. 

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy nem lehet panaszunk a 

szolgáltatóra, mert sajnos állandóan késedelmesen fizetünk, és mégsem számít fel 
késedelmi kamatot. Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester kéri, hogy aki egyetért az étkezésért fizetendő 

térítési díjakról szóló 11/2004.(VI.29.) számú rendelet módosításáról szóló 

3/2010.(IV.29.) számú önkormányzati 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 étkezésért f izetendő 
térítési díjakról szóló 
11/2004.(VI.29. ) számú rendelet 
módosításáról szóló 3/2010.(IV .29. )  
számú önkormányzati rendeletét.  

 

 
6) ATKT Társulási Megállapodásának X. módosítása 

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester a napirendi pont megnyitása után átadja a szót a 

jegyzőnek. 

 
dr. Bedő István Zoltán jegyző röviden elmondja, hogy a munkaszervezet szerint miért 

szükséges a társulási megállapodás X. módosítása. A társuláson belül ténylegesen 

megvalósult mikro-körzeti társulásoknak a Társulási Megállapodásban való eredeti 

módon szerepeltetéséről van szó, és meg kell jegyezni, hogy szó szerint a visszavont IX. 

számú módosítás római II. pontját emeli vissza. 

 
Rizojanisz Kosztasz polgármester kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat 

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

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 
Képviselőtestületének 

22/2010. (IV.27.) számú 

HATÁROZATA 

 
az ATKT Társulási Megállapodásának X. számú módosításáról 

 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Adonyi Többcélú Kistérségi 

Társulás Társulási Megállapodásának IX. számú módosításáról szóló 12/2009.(III.28.) 

számú határozatának visszavonásával egyidejűleg a Társulási Megállapodás X. számú 

módosítását - amely a társuláson belül ténylegesen megvalósult mikro-körzeti 
társulásoknak a Társulási Megállapodásban való eredeti módon szerepeltetéséről szól 

és szó szerint a visszavont IX. számú módosítás II. pontját emeli vissza - a jegyzőkönyv 

mellékletét képező tervezet szerinti tartalommal elfogadja. 

2. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás X. számú 

módosításának aláírására. 
Felelős: Rizojanisz Kosztasz polgármester 
Határidő: azonnal  

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester megköszöni a képviselők munkáját és az ülést 16 

óra 35 perckor berekeszti. 

 

k.m.f.  
 

 

Rizojanisz Kosztasz 

polgármester 

 dr. Bedő István Zoltán  

jegyző  

 

 
 

Márkusz Tamás 

jkv. hitelesítő 

  
 

Szladky Sándor 

jkv. hitelesítő 

 


