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N a p i r e n d i  p o n t o k :  
 
 

Nyílt ülés: 
 

1) A 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése 

Előterjesztő: Rizojanisz Kosztasz polgármester 
2) ÁMK beszámoló 
Előterjesztő: Dr. Orosházi Györgyné mb. ÁMK igazgató 
3) ÁMK igazgatói pályázat 

Előterjesztő: Rizojanisz Kosztasz polgármester, dr. Bedő István Zoltán jegyző 
4) Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás átirata 

Előterjesztő: Rizojanisz Kosztasz polgármester 
5) A DRV Zrt. B-62-33/2010. számú, Dunamenti szennyvíztisztító telepek fejlesztése 

tárgyú átirata 

Előterjesztő: dr. Bedő István Zoltán jegyző 
 

 
 
 

 
 

H a t á r o z a t o k :  
 
 

23/2010. (VI.26.) számú 
HATÁROZAT 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestület 
2010. június 26-i rendkívüli nyílt ülésének napirendi pontjairól 

 
24/2010. (VI.26.) számú 

HATÁROZAT 
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról 

 
25/2010. (VI.26.) számú 

HATÁROZAT 
az ÁMK Nikosz Beloiannisz Általános Iskola munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 
26/2010. (VI.26.) számú 

HATÁROZAT 
az ÁMK igazgatói állásra kiírt pályázatról 

 
27/2010. (VI.26.) számú 

HATÁROZAT 
az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetének átiratáról 

 
28/2010. (VI.26.) számú 

HATÁROZAT 
a DRV Zrt. B-62-33/2010. számú, Dunamenti szennyvíztisztító telepek fejlesztése tárgyú átiratáról 
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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete  

2010. június 26 .  napján tartott rendkívüli  nyílt ülésének  

JEGYZŐKÖNYVE  

 

 
Készült: Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének rendkívüli nyílt üléséről 

Az ülés helye: Beloiannisz Polgármesteri Hivatal Tanácsterme 

Az ülés kezdete: 2010. június 26. 10 óra 05 perckor 

Jelen lévők: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Távollévő: 

Rizojanisz Kosztasz 
Márkusz Tamás  

Karta Joanna 

Papalexisz Anna Mária 

Szladky Sándor 

Galanisz Atanaszisz 

Lakakisz György 
 

dr. Bedő István Zoltán 

Czeilinger Tiborné 

 

Boka Erika 
 

polgármester 
alpolgármester 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 
 

jegyző 

jkv.vezető 

 

képviselő 
 

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester megállapítja, hogy az ülés összehívására szabályszerűen 

került sor; a képviselőtestület 6 fő képviselő jelenlétével határozatképes.  

 

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 testüle t 6  igen,  0 nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  Karta Joanna és 
Papalexisz Anna Mária képviselő t  
jegyzőkönyv -hitelesítőnek 
megválasztotta.  

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester azt javasolja, hogy a kiküldött meghívóhoz képest a 

napirendi pontok a következők legyenek: az első napirendi pont a 2009. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése, a második az ÁMK beszámoló, a harmadik az 

ÁMK igazgatói pályázat, a negyedik az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás átirata, az ötödik 
napirendi pont pedig a tegnap érkezett, DRV Zrt. B-62-33/2010. számú, Dunamenti 

szennyvíztisztító telepek fejlesztése tárgyú átirata. 
A Képviselő testüle t 6 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 6  igen, 0  nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  az alábbi 
határozatot hozta:  

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 
Képviselőtestületének 

23/2010. (VI.26.) számú 

HATÁROZATA 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestület 

2010. június 26-i rendkívüli nyílt ülésének napirendi pontjairól 
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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. június 26-i rendkívüli nyílt 
ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
1) A 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése 

Előterjesztő: Rizojanisz Kosztasz polgármester 
2) ÁMK beszámoló 

Előterjesztő: Dr. Orosházi Györgyné mb. ÁMK igazgató 
3) ÁMK igazgatói pályázat 

Előterjesztő: Rizojanisz Kosztasz polgármester, dr. Bedő István Zoltán jegyző 
4) Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás átirata 

Előterjesztő: Rizojanisz Kosztasz polgármester 
5) A DRV Zrt. B-62-33/2010. számú, Dunamenti szennyvíztisztító telepek fejlesztése 

tárgyú átirata 

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

Határidő: azonnal 

 

1) A 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése 
 

Rizojanisz Kosztasz polgármester a napirendi pont megnyitása után elmondja, hogy 

minden képviselő részére ki lett osztva az írásos anyag, ő jónak tartja a gyermekjóléti 

szolgálatot, továbbra is Lengyel Ferencné látja el, ellenőrzést is kaptunk. Sajnos egyelőre 

nem állunk úgy, hogy a hiányokat maradéktalanul javítsuk, mivel egyéb fontosabb dolgok is 
vannak. Kéri a képviselőket, ha valakinek észrevétele javaslata van. 

 

Papalexisz Anna Mária képviselő kérdezi, hogy ha problémák adódnak van-e a faluban 

helyettes szülőnek alkalmas személy, mint az a személy, aki elhunyt a faluban. 

 

dr. Bedő István Zoltán jegyző elmondja, hogy helyettes szülő nincs a faluban, viszont a 
jegyzőnek, mint gyámhatóságnak lehetősége van ideiglenes elhelyezésre, amelyet ezt 

követően a Dunaújvárosi Gyámhivatal felülvizsgál. 

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat 

elfogadásával, az kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselő testü le t 6  igen, 0  nem és 0  

tar tózkodás szavazattal  az alábbi 
határozatot  hozta: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 
Képviselőtestületének 

24/2010. (VI.26.) számú 

HATÁROZATA 
 

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés 

elfogadásáról 

 
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2009. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést 

elfogadja. 

   Felelős: Rizojanisz Kosztasz polgármester 

   Határidő: azonnal 

 
 

 
10 óra 20 perckor megérkezik Szladky Sándor képviselő, a képviselőtestület 7 fővel 

folytatja munkáját. 
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2) ÁMK beszámoló 

 
Rizojanisz Kosztasz polgármester a napirendi pont megnyitása után elmondja, hogy Dr. 

Orosházy Györgyné megbízott ÁMK igazgatót sajnálatos baleset érte, kórházban van, ezért 

nem tudott az ülésre eljönni; azonban a beszámolót a tantestület elfogadta, így azt 

felolvassa. A felolvasást követően elmondja, hogy a felmerülő kérdésekre Papalexisz Anna 

Mária képviselőtársunk, iskolánk egyik pedagógusa fog válaszolni. Megkérdezi Papalexisz 

Anna Mária képviselőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése. 
 

Papalexisz Anna Mária képviselő elmondja, hogy iskolánkban komoly munka folyik, más 

iskolákban ennek töredékét sem végzik el, tanórán kívül is rengeteget foglalkoznak a 

gyermekekkel. Akik ellátogatnak hozzánk, azok az iskolánkat a nyugalom szigetének 

nevezik. Ugyanakkor tolmácsolja az igazgató asszony azon kérését, hogy ha lehetőség van 
rá, szükséges lenne, hogy az adminisztrációban hetente két alkalommal segítsenek neki, 

mert a munkáját nem tudja így ellátni. Elmondja még, hogy egy kolléga, Dulasz Iliász tanár 

úr nyugállományba vonul. 

 

Karta Joanna képviselő kérdezi, hogy van helyette valaki. 

 
Papalexisz Anna Mária képviselő elmondja, hogy házon belül meg tudják oldani. 

 

Lakakisz György képviselő elmondja, hogy örül, hogy ilyen jó az iskolánk, mindig is tudta, 

ezért mérges, hogy a szomszédos településekre viszik a gyerekeket, holott a mi iskolánk is 

színvonalas. 
 

Galanisz Atanaszisz képviselő elmondja, hogy ő is nagyon örül, mert már vagy tíz éve nem 

hallott ilyen pozitív véleményt az iskoláról. 

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy ő mindenkinek mondja, hogy ő büszke 

az iskolánkra, nagyon büszke, hogy az önállóságot megtartotta, és továbbra is szeretnénk 
ezt fenntartani, a kistérségben a többi iskola sem tudott társulni. Görögországból rengeteg 

segítséget kapunk a diákjaink számára. Függetlenül attól, hogy kevés gyermek jár az 

iskolánkba, azt gyönyörűen felújítottuk. Közös a felelősségünk, figyelni kell a 

takarékosságra, az iskola berendezéseire, a csapok feleslegesen ne folyjanak. 

 
Rizojanisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy mivel több hozzászólás nincs, javasolja 

a beszámoló elfogadását; kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, 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 

25/2010. (VI.26.) számú 

HATÁROZATA 
 

az ÁMK Nikosz Beloiannisz Általános Iskola munkájáról szóló beszámoló 

elfogadásáról 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete az ÁMK Nikosz Beloiannisz 

Általános Iskola munkájáról szóló beszámolót a jegyzőkönyv mellékletét képező 
formában elfogadja. 

Felelős: Rizojanisz Kosztasz polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 
3) ÁMK igazgatói pályázat 

 

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

jegyzőnek. 
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dr. Bedő István Zoltán jegyző elmondja, hogy a pályázatot, mivel nem volt pályázó, 
eredménytelenné kell nyilvánítani, és új pályázatot kell kiírni. 

 

Márkusz Tamás alpolgármester kérdezi, hogy a pályázati felhívásban szükséges előírni a 

görög nyelvvizsgát, a közigazgatási hivatal nem fogja törvénytelennek találni, hogy 

eredménytelenné nyilvánítjuk, és újból megpályáztatjuk, hiszen régebben sem kellett az 

igazgatónak görög nyelvvizsga. 
 

dr. Bedő István Zoltán jegyző a kérdésre válaszolva elmondja, hogy a közoktatási törvény 

2006. évi módosítása értelmében a beloianniszi iskola önállóan nem működhetett volna 

tovább. A képviselőtestület, mint az iskola fenntartója az iskola továbbműködtetéséhez való 

hozzájárulást kért az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközponttól. A kérelem 
teljesítéséhez különféle mellékletek csatolása volt szükséges. Az intézményben az alapítása 

óta hagyományosan görög nyelvoktatás folyik, a településen görög kisebbségi önkormányzat 

működik. Az OKÉV engedélyének feltétele volt egyebek mellett az is, hogy a kisebbségi 

önkormányzat egyetértsen a továbbműködés szándékával. Mivel a Nikosz Beloiannisz 

Általános Iskola a görög nyelvoktatás hagyományaira tekintettel az önállóságot megkapta, az 

intézményt kisebbségi nevelési-oktatási intézményként kell kezelni, az ilyen intézményekre 
vonatkozó vezetői megbízási többletfeltételekkel együtt. Ezért szükséges a görög nyelv 

oktatására alkalmas bizonyítvány megléte a vezetőnél. 

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat 

elfogadásával, 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 

26/2010. (VI.26.) számú 

HATÁROZATA 

 

az ÁMK igazgatói állásra kiírt pályázatról 
 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 37/2009. (VI.27.) számú határozatával az ÁMK 
intézményvezetői állás betöltésére kiírt pályázatát - mivel nem volt pályázó - eredménytelenné nyilvánítja. 

2. A képviselőtestület a beloianniszi Általános Művelődési Központ (ÁMK) igazgatói állásának betöltésére 

pályázatot ír ki az alábbiak szerint: 
Munkahely megjelölése: Általános Művelődési Központ (2455 Beloiannisz, 

Rákóczi u. 26-28.)  
Beosztás megjelölése: ÁMK igazgató 

A megbízás kezdő napja: 
A próbaidő 3 hónap, amelynek kezdete azonos a 
megbízás kezdő napjával. 

2011. július 1. 

A megbízás megszűnésének időpontja: 2016. június 30. 

A pályázat benyújtásának határideje: KSZK honlapon való megjelenéstől számított 30 nap 
(Az Oktatási és Kulturális Közlönyben megjelenésnél 
a Pbhi: a KSZK honlapon történő megjelenéstől 
számított 30 nap) 

 
A pályázat véleményezésének határideje: 
 
A pályázat elbírálásának határideje:  

a benyújtási határidő lejártát követő 60 nap 
 
a véleményezési határidő lejártát követő 30 nap 

Pályázati feltételek: - szakirányú felsőfokú végzettség, 
- legalább 5 év szakmai gyakorlat 
- újgörög nyelv óvodai, általános iskolai 

oktatására alkalmas bizonyítvány ill. 

képesítés 
Előny: pedagógus-szakvizsga 

 
A pályázathoz mellékelni kell: a pályázó – személyes adatokat is tartalmazó - 

részletes szakmai önéletrajzát; 
a pályázó vezetői programját; 
iskolai végzettséget, szakképzettséget, az újgörög 
nyelv oktatására alkalmas képesítést, szakmai 

gyakorlatot igazoló okiratok hiteles másolatát; 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt 
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A pályázatokat Beloiannisz Község Polgármesterének címezve (2455 Beloiannisz, Szarafisz u. 2.) kell benyújtani 
„ÁMK igazgatói pályázat” jelöléssel. 
Kinevezés és illetmény a hatályos Kjt. előírásai szerint. A Képviselőtestület szolgálati lakást biztosítani nem tud.  

A pályázat benyújtásával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket és a pályázati feltételeket a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1993. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról 
rendelkező 138/1992 (X.8.) Kormányrendelet, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 
11/1994. (VI.8.) MKM rendelet tartalmazza. 

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást, illetve az intézmény megismeréséhez szükséges tájékoztatást 
Rizojanisz Kosztasz polgármesternél lehet kérni személyesen, illetve a (25) 225-001-es telefonszámon. 

 
Felelős: Rizojanisz Kosztasz polgármester 

Határidő: 2011. február 15. 

 

 

4) Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás átirata 
 

Rizojanisz Kosztasz polgármester a napirendi pont megnyitása után elmondja, hogy a 

Társulás 2010. június 17-i ülésén szóba került Beloiannisz tartozása a Társulás felé. 

Varsányi Viktor telefonon kereste meg, hogy az általuk küldött átiratot minden képviselőnek 

küldje ki, hogy mindenki tudjon róla. A testület tagjai egyébként a Társulás felé fennálló 

tartozásról tudnak, mindenről tájékoztatva vannak. E tudomásuk ellenére is a 
munkaszervezet-vezető kérésének megfelelően a testületi anyaggal minden képviselő 

megkapta az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás TKT/41/1/2010. számú „Felhívás 

tartozás rendezésére” tárgyú átiratát. Megjegyzi, hogy amióta a kistérségi társulás működik, 

soha egy fillér támogatást nem kaptunk. Beloianniszt 2008. március 1. napján katasztrófa 

is érte, ekkor sem kaptunk semmi támogatást, ha Beloiannisz csődbe megy, az senkit nem 
érdekel a társulásban, holott egy nemzetiségi falu.  

 

Papalexisz Anna Mária képviselő elmondja, hogy igenis mindenről tudomásuk van, a 

polgármester úr rendszeresen tájékoztatja a testület tagjait. 

 

Márkusz Tamás alpolgármester elmondja, hogy egyfajta bizalmatlanságot érez emögött, 
hogy a polgármester nem tájékoztatja a testületet, mi tudunk mindent, konkrét 

tájékoztatást kapnak a képviselők. Az is igaz, hogy sajnos tartozunk, a tartozást pedig ki kell 

fizetni. Ha segítettek volna anyagilag, akkor most nem lenne ekkora tartozásunk.  

 

Javasolja, hogy a testület az önkormányzat rendkívüli forráshiányos helyzetére tekintettel 

kérje a Társulás Tanácsától, hogy a 2008. és 2009. évi tartozást engedjék el kivételes 
méltányosságból, mert ez elengedhetetlenül szükséges lenne ahhoz, hogy Beloiannisz 

Önkormányzata a továbbiakban a számláit határidőben fizesse meg a Társulás részére, a 

2010. évi tartozást pedig az önkormányzat 2010. december 31-ig kiegyenlíti. 

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester kéri, hogy aki egyetért Márkusz Tamás alpolgármester 
azon javaslatával, hogy a képviselőtestület az önkormányzat rendkívüli forráshiányos 

helyzetére tekintettel kéri a Társulás Tanácsától, hogy a 2008. és 2009. évi tartozást 

kivételes méltányosságból elengedni szíveskedjék, mert ez elengedhetetlenül szükséges 

lenne ahhoz, hogy Beloiannisz Önkormányzata a továbbiakban a számláit határidőben 

fizesse meg a Társulás részére, a 2010. évi tartozást az önkormányzat 2010. december 31-ig 

kiegyenlíti; 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 

27/2010. (VI.26.) számú 

HATÁROZATA 

 

az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás átiratáról 

 
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Adonyi Többcélú Kistérségi 

Társulás TKT/41/1/2010. számú „Felhívás tartozás rendezésére” tárgyú átiratát 

megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 
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A képviselőtestület az önkormányzat rendkívüli forráshiányos helyzetére tekintettel 

kéri a Társulás Tanácsától, hogy a 2008. és 2009. évi tartozást kivételes 
méltányosságból elengedni szíveskedjék, mert ez elengedhetetlenül szükséges lenne 

ahhoz, hogy Beloiannisz Önkormányzata a továbbiakban a számláit határidőben 

fizesse meg a Társulás részére; a 2010. évi tartozást az önkormányzat 2010. 

december 31-ig kiegyenlíti. 
 
Felelős: Rizojanisz Kosztasz polgármester 
Határidő: 2010. december 31. 

 

 

 

 

5) A DRV Zrt. B-62-33/2010. számú, Dunamenti szennyvíztisztító telepek 
fejlesztése tárgyú átirata 

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester a napirendi pont megnyitása átadja a szót a jegyzőnek. 

 

dr. Bedő István Zoltán jegyző ismerteti a DRV Zrt. B-62-33/2010. számú, Dunamenti 

szennyvíztisztító telepek fejlesztése tárgyú átiratát, majd a szennyezés csökkentési ütemterv 
elfogadásától, 2010. február 27. napjától a 2010. április 27-i testületi ülésen hozott 

határozatig és az azt követő, DRV Zrt.-vel folytatott levélváltást a szennyvíztisztító telepek 

fejlesztési javaslata, az azzal kapcsolatos terhek viselése Iváncsa-Besnyő-Beloiannisz közös 

szennyvíztisztító telep fejlesztése kapcsán különös tekintettel a tulajdonostárs 

önkormányzatok  1/3-1/3-1/3 tulajdoni hányadára, ugyanakkor mégis az ettől eltérő 
eszközhasználati díj, mint a dologból folyó haszon elosztására. Ismerteti továbbá a 

polgármester és jogtanácsos 2010. május 20-án kelt - a tértivevény szerint 2010. május 26-

án átvett - 01-241/2010-2 számú levelét, amelyet Iváncsa-Besnyő-Beloiannisz települések 

közös tulajdonú (1/3-1/3-1/3 arányú) szennyvíztisztító rendszere és csatorna koncessziós 

díj fizetésének módszere tárgyban írtak a DRV Zrt. B-62-09/2010.; B-62-17/2010.; ÉM-

187/13/2010. és az ÉM-1-48/2010. számú leveleire, és amelyre az önkormányzat a mai 
napig sem kapott választ. Közben jött egy levél arra vonatkozóan is, hogy a tervezési és 

pályázatírási feladatok elvégzésére, a szolgáltatások beszerzésére vonatkozó pályáztatás 

lefolytatására vonatkozó megbízási szerződést a polgármester úr írja alá, amelyet ő testületi 

felhatalmazás híján nem írt alá. Ezek szerint a DRV Zrt. úgy járt el megbízott 

ajánlatkérőként, hogy az önkormányzat arra nem is hatalmazta fel. A Képviselőtestület a 
DRV Zrt. Iváncsa-Besnyő-Beloiannisz közös szennyvíztisztító telepre készített fejlesztési 

javaslatáról szóló 19/2010. (IV.27.) határozatának 2-4. pontjaiban már kinyilvánította, hogy 

amennyiben az Iváncsa-Besnyő-Beloiannisz közös szennyvíztisztító telepre készített 

szennyezés csökkentési ütemtervben foglalt kötelezettségek 1/3-1/3-1/3 arányban oszlanak 

meg a három tulajdonostárs között, akkor Beloiannisz Önkormányzata a Ptk. 141.§-ára 

alapítottan - a Koncesszióba Vevő DRV Zrt.–n keresztül - igényt támaszt az eszközhasználati 
díj, öt évre visszamenőleg történő tulajdoni hányad szerinti rendezésére. A képviselőtestület 

az eddig folytatott levelezés alapján, különösen az önkormányzat törvényes képviseletében 

eljáró polgármester 01-241/2010-2. számú levelére történő válasz hiánya miatt érzett 

sérelmének adjon hangot, mert annak ellenére, hogy a Koncesszióba vevőnek a koncessziós 

szerződés 17. pontja 15 napos határidőt ad a válaszra, a levelet egyáltalán válaszra sem 
méltatta. A válasz helyett, mintha semmi nem történt volna, a DRV Zrt. megbízott 

ajánlatkérőként, Beloiannisz Önkormányzata felhatalmazása nélkül járt el. A 

Képviselőtestületnek ki kellene nyilvánítania, hogy amennyiben a Koncesszióba Adó 

tulajdonostárs településekkel és a Koncesszióba Vevővel az eszközhasználati díj - tulajdoni 

hányadok szerinti - öt évre visszamenő rendezésében nem tud megállapodni, akkor a 

szennyvízcsökkentési ütemtervből reá eső kötelezettséget, kizárólag csak a településeken 
kiszámlázott szennyvízmennyiséggel arányosan ismeri el. Mondja ki továbbá azt is a 

képviselőtestület, hogy további rendelkezéséig az Iváncsa-Besnyő-Beloiannisz közös 

szennyvíztisztító telepre készített fejlesztési javaslattal kapcsolatosan a polgármestert 

semmiféle polgári jogügylet megkötésére nem hatalmazza fel, és utasítsa e határozatának, 

továbbá a 3. pontban hivatkozott levél ismételt, elektronikus úton, faxon és postán 
tértivevénnyel történő elküldésére. 
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Márkusz Tamás alpolgármester elmondja, hogy ő támogatja határozati javaslatba foglalni a 

jegyző által előbb elmondottakat. 
 

Papalexisz Anna Mária képviselő elmondja, hogy át kell gondolnunk, mit fogunk a 

következő testületre hagyni. Nagyon oda kell figyelni minden olyan esetre, ahol a 

döntésünknek pénzügyi vonzata van. Ezt erre az esetre is érti, amikor az 1/3-1/3-1/3 

tulajdoni hányadból fakadó kérdések, kötelezettségek, jogok merülnek fel. 

 
Rizojanisz Kosztasz polgármester kéri, hogy aki egyetért Márkusz Tamás alpolgármester 

azon javaslatával, hogy a jegyző által elmondottak határozatban kerüljenek elfogadásra, 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 

28/2010. (VI.26.) számú 
HATÁROZATA 

 
a DRV Zrt. B-62-33/2010. számú, Dunamenti szennyvíztisztító telepek fejlesztése tárgyú 

átiratáról 
 
1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a DRV Zrt. B-62-33/2010. számú, Dunamenti 
szennyvíztisztító telepek fejlesztése tárgyú átiratával kapcsolatosan a következő észrevételt teszi: 
Beloiannisz Önkormányzata megbízott ajánlatkérőként a DRV Zrt.-t nem hatalmazta fel a tervezési és 
pályázatírási feladatok elvégzésére, a szolgáltatások beszerzésére vonatkozó pályáztatás lefolytatására. 
 
2. A Képviselőtestület a DRV Zrt. Iváncsa-Besnyő-Beloiannisz közös szennyvíztisztító telepre készített 
fejlesztési javaslatáról szóló 19/2010. (IV.27.) határozatának 2-4. pontjaiban kinyilvánította, hogy 
amennyiben az Iváncsa-Besnyő-Beloiannisz közös szennyvíztisztító telepre készített szennyezés 
csökkentési ütemtervben foglalt kötelezettségek 1/3-1/3-1/3 arányban oszlanak meg a három 
tulajdonostárs között, akkor Beloiannisz Önkormányzata a Ptk. 141.§-ára alapítottan - a Koncesszióba 
Vevő DRV Zrt.–n keresztül - igényt támaszt az eszközhasználati díj, öt évre visszamenőleg történő 

tulajdoni hányad szerinti rendezésére. 
 
3. A Képviselőtestület az Önkormányzat és a Koncesszióba Vevő DRV Zrt. közötti levelezés alapján 
sérelmezi, hogy az önkormányzat törvényes képviselőjének és jogtanácsosának 01-241/2010-2. (3. hiv. 
számé: 01-43/2010-2) számú – a tértivevény tanúsága szerint 2010. május 26-án átvett, 2010. május 
31-én faxon is elküldött – 1) Iváncsa-Besnyő-Beloiannisz települések közös tulajdonú (1/3-1/3-1/3) 
arányú) szennyvíztisztító rendszere 2) Csatorna koncessziós díj fizetésének módszere tárgyú levelét - 
nemhogy a koncessziós szerződés 17. pontjában írott 15 napos határidőben, de - egyáltalán válaszra 
sem méltatta. A válasz helyett, mintha semmi nem történt volna, a DRV Zrt. megbízott 
ajánlatkérőként, Beloiannisz Önkormányzata felhatalmazása nélkül járt el. 
 
4. A Képviselőtestület - figyelemmel a 2. és 3. pontban megfogalmazottakra - kinyilvánítja, hogy 
amennyiben a Koncesszióba Adó tulajdonostárs településekkel és a Koncesszióba Vevővel az 
eszközhasználati díj - tulajdoni hányadok szerinti - öt évre visszamenő rendezésében nem tud 
megállapodni, akkor a szennyvízcsökkentési ütemtervből reá eső kötelezettséget, kizárólag csak a 
településeken kiszámlázott szennyvízmennyiséggel arányosan ismeri el. 
 
5. A Képviselőtestület - további rendelkezéséig - az Iváncsa-Besnyő-Beloiannisz közös szennyvíztisztító 
telepre készített fejlesztési javaslattal kapcsolatosan a polgármestert semmiféle polgári jogügylet 

megkötésére nem hatalmazza fel. 
 
6. A Képviselőtestület utasítja a polgármestert e határozatának - továbbá a 3. pontban hivatkozott 
levél ismételt - elektronikus úton, faxon és postán tértivevénnyel történő elküldésére. 

 
Felelős: Rizojanisz Kosztasz polgármester 

             dr. Bedő István Zoltán jegyző 
Határidő: azonnal  

 

 
Márkusz Tamás alpolgármester elmondja, hogy szeretne egy bejelentéssel élni, miszerint a 

faluban az megy, hogy ő polgármesternek indul, itt kijelenti, hogy nem indul 
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polgármesternek, csak képviselőnek. Lenne még egy kérdése, meg tudná oldani az 

önkormányzat, hogy augusztus hónapban is legyen az idősek részére ebédkiosztás, mert tőle 
többen kérdezték. 

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy a baj az, hogy augusztus hónapban be 

van zárva az iskola és óvoda is, jelenleg is kb. 20 adag kerül idős embereknek kiosztásra. 

Ezt tavaly is kérdeztük a szolgáltatótól, nemleges választ kaptunk, de idén is megkérdezzük. 

 
Szladky Sándor képviselő elmondja, hogy többen kérdezték a faluban, hogy lesz-e 

szúnyogirtás. Többen mondták, hogy szeretnének fizetni. Kérdezi, hogy önkormányzati 

számlára lehetne-e gyűjteni. Úgy hallotta, hogy lehetne pályázni ingyen a szúnyogirtásra. 

Kért is árajánlatot. 

 
dr. Bedő István Zoltán jegyző a kérdésre válaszolva elmondja, hogy sok mindent meg lehet 

oldani. Ilyen kérdés megoldásának az alapfeltétele egy kiegyensúlyozott gazdálkodás lenne, 

azt azonban nem hiszi, hogy tartozásaink ismeretében, bárki is vállalná a felelősséget azért, 

hogy bármikor leinkasszálhatják a lakosság által befizetett összegeket. 

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester megköszöni a képviselők munkáját és az ülést 11 óra 
35 perckor berekeszti. 

 

k.m.f.  

 

 
Rizojanisz Kosztasz 

polgármester 

 dr. Bedő István Zoltán  

jegyző  

 

 

Karta Joanna 

jkv. hitelesítő 

  

Papalexisz Anna Mária 

jkv. hitelesítő 
 


