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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete  

2010. jú l ius 31. 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. július 31. 10 óra 15 perckor 

Jelen lévők: 
 

 

 

 

 

 
 

 

Távollévő: 

 

Rizojanisz Kosztasz 
Márkusz Tamás  

Karta Joanna 

Papalexisz Anna Mária 

Galanisz Atanaszisz 

Lakakisz György 

 
dr. Bedő István Zoltán 

Czeilinger Tiborné 

 

Boka Erika 

Szladky Sándor 

polgármester 
alpolgármester 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

 
jegyző 

jkv.vezető 

 

képviselő 

képviselő 
 

Rizojanisz Kosztasz polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés 

összehívására szabályszerűen került sor; a képviselőtestület 6 fő képviselő jelenlétével 

határozatképes.  

 

Márkusz Tamás alpolgármester kérdezi, hogy Boka Erika képviselő leadta-e a 
vagyonnyilatkozatát. 

 

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

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester javasolja jegyzőkönyv-hitelesítőnek Márkusz Tamás 
alpolgármestert és Karta Joanna képviselőt. 

Kéri a képviselőket, hogy aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon: 
A Képviselő testüle t 6  igen,  0 nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  Márkusz Tamás 
alpolgármester t és Karta Joanna képviselő t  
jegyzőkönyv -hitelesítőnek 
megválasztotta.  

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester azt javasolja, hogy a napirendi pontok a következők 

legyenek: az első napirendi pont a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak 

megválasztása, a második az ATKT 2010. I. félévi tevékenységéről szóló tájékoztató, a 

harmadik az ÁMK igazgatói állásra kiírt pályázatról szóló 26/2010. (VI.26.) számú határozat 
módosítása, a negyedik az egyéb önhiki pályázat benyújtása, az ötödik napirendi pont pedig 

az önkormányzati ingatlanok értékesítése. 

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester kéri a képviselőket, hogy aki 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 

31/2010. (VII.31.) számú 

HATÁROZATA 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestület 

2010. július 31-i rendkívüli nyílt ülésének napirendi pontjairól 
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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. július 31-i rendkívüli nyílt 
ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint állapítja meg: 
1) Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása 

Előterjesztő: dr. Bedő István Zoltán jegyző 
2) Az ATKT 2010. I. félévi tevékenységéről szóló tájékoztató  

Előterjesztő: Rizojanisz Kosztasz polgármester 
3) Az ÁMK igazgatói állásra kiírt pályázatról szóló 26/2010.(VI.26.) számú határozat 

módosítása 

Előterjesztő: Rizojanisz Kosztasz polgármester 
4) Egyéb önhiki pályázat benyújtása 

Előterjesztő: Rizojanisz Kosztasz polgármester 
5) Önkormányzati ingatlanok értékesítése 
Előterjesztő: Rizojanisz Kosztasz polgármester 

  
Felelős: Rizojanisz Kosztasz polgármester 

Határidő: azonnal 

 

1) Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása 

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

kell választani a helyi választási bizottság tagjait. Ezt követően átadja a szót a jegyzőnek. 

 

dr. Bedő István Zoltán jegyző elmondja, hogy az önkormányzat képviselők és 

polgármesterek általános választásának kitűzését követően, a képviselőtestületnek 
legkésőbb a szavazás napja előtti 42. napon meg kell választani a helyi választási 

bizottságot, akiknek személyére a helyi választási iroda vezetője, a jegyző tesz indítványt. Öt 

tagot és két póttagot kell választania a testületnek, tagoknak javasolja Erdélyi Károlynét, 

Gróman Ferencnét, Kazsóki Sándort, Prekop Lászlónét és Szentesi János Pétert; 

póttagoknak Lajos Zoltánnét és Sinogli Istvánt. A tagok többsége már több, mint 10 éve 

együtt és nagyon jól, precízen, megbízhatóan dolgozik a választási bizottságban, és mint a 
választási iroda vezetője köszöni, hogy továbbra is vállalják ezt a megbízatást. 

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester kéri, hogy aki egyetért a helyi választási iroda vezetője 

által indítványozott 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 
32/2010. (VII.31.) számú 

HATÁROZATA 

 

a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

 
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a választási eljárásról szóló 1997. 

évi C. törvény 23.§ (2) bekezdése alapján a Helyi Választási Bizottság tagjaivá és 

póttagjaivá megválasztja a Helyi Választási Iroda vezetője által indítványozott alábbi 

személyeket: 

- Erdélyi Károlyné tag 

- Gróman Ferencné tag  
- Kazsóki Sándor tag 

- Prekop Lászlóné tag 

- Szentesi János Péter tag 

- Lajos Zoltánné póttag 

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

Határidő: azonnal 
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2) Az ATKT 2010. I. félévi tevékenységéről szóló tájékoztató  

 
Rizojanisz Kosztasz polgármester a napirendi pont megnyitása után felolvassa az Adonyi 

Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi I. félévi tevékenységéről szóló tájékoztatót. 

Kapcsolódva a tájékoztatóban elhangzott rendőrségi témához, elmondja, hogy amennyiben a 

rendőrkapitányság biztosítani tud rendőrt a faluba, mi megoldjuk a szolgálati lakást. A 

Dunaújvárosi Rendőrkapitány, Budavári úr fel fog keresni bennünket ebben az ügyben, mi 

nyitottak vagyunk. 
 

Márkusz Tamás alpolgármester elmondja, hogy ő személy szerint nem érti ezt az egész 

tájékoztatósdit. Ők elmondják, hogy mit tettek, örülök, hogy van nekik munkájuk. Kérdései: 

Miért kell nekünk tudni, vagy jóváhagyni az ő tájékoztatójukat? Kistérségi szinten beszélnek 

ők rólunk? Pályázatainkat megtárgyalják, támogatnak abban? Sokszor mondják, hogy a 
pályázatokat hivatalunkban nem hozzáértő szakemberek készítik el, holott nem a mi 

hivatalunkban, hanem a kistérségben készítik el szakemberek a pályázatokat. 

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy erre konkrét példa a rendelő akadály-

mentesítése. Ő többször kérte a kistérséget, annak elnökét, hogy a CÉDE és TEKI 

pályázatoknál, támogassák a pályázatunkat. Ennek ellenére egymás után kétszer is 
forráshiány miatt elutasították. Az adonyi kistérségben több 10-20 milliós pályázatokat is 

nyertek egyes települések, sőt volt olyan település, amely mindkettőnél több millió forintot 

nyert el. Beloiannisz egy fillért sem nyert. Mindig fontosabbak más kistérségi települések 

projektjei, és előnyben részesülnek, mint Beloiannisz orvosi rendelőjének - a mozgásában 

gátolt személyek javát szolgáló, és mint ilyen az önkormányzat törvényi kötelezettsége - 
akadály-mentesítése. A 2008-as katasztrófánkban is kérte a kistérség elnökét, hogy 

támogassák községünket, a mai napig egy fillért sem kaptunk. A kistérség más célra mindig 

el tudtak különíteni pénzeket, amit meg is indokoltak, de Beloianniszra nem, holott a 

kistérség elnöke azt mondta, hogy lobbiztak Beloianniszért a katasztrófa ügyében 

 

Lakakisz György képviselő elmondja, hogy persze hogy lobbiztak azért, hogy Beloiannisz 
kevesebbet kapjon, mert ha nem lobbiznak, biztos többet kaptunk volna. 

 

Márkusz Tamás alpolgármester kérdezi, hogy mit tud a polgármester úr Iváncsán a 

tanuszoda emeletén tartott sajtótájékoztatóról. 

 
Rizojanisz Kosztasz polgármester a kérdésre elmondja, hogy 6 település fideszes 

polgármester jelöltje kifejezte azt a szándékát, hogy peren kívül megegyezne a tanuszoda 

további működtetésének kérdésben. Ő nem volt jelen. Egyelőre Beloiannisz ott tart, hogy az 

eszközhasználati díj tisztázával kapcsolatosan a DRV Zrt. vel folytatott levelezésünkre - 

amelyet a DRV az érintett tulajdonostársaknak, Besnyőnek és Iváncsának is továbbított – 

egyik község sem reagált. Holott falunknak jelenleg ez a legfontosabb kérdése, mivel a 
kérdés rendezése az égető forráshiányunkat enyhíthetné. 

 

Márkusz Tamás alpolgármester elmondja, hogy tudomásul veszi a tájékoztatót, de 

megjegyzi, hogy nem ért vele egyet, mert ezek a dolgok már megtörténtek. 

 

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 a lábbi 
határozatot hozta:  

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 

33/2010. (VII.31.) számú 

HATÁROZATA 
 

az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2010. I. félévi tevékenységéről szóló 

tájékoztató tudomásul vételéről 
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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Adonyi Többcélú Kistérségi 

Társulás 2010. évi I. félévi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi, és felkéri 
a jegyzőt, hogy a döntésről az érintettet értesítse. 

 
Felelős: dr. Bedő István Zoltán jegyző 
Határidő: 2010. augusztus 15. 

 

3) Az ÁMK igazgatói állásra kiírt pályázatról szóló 26/2010.(VI.26.) számú 

határozat módosítása 
 

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

jegyzőnek. 

 

dr. Bedő István Zoltán jegyző elmondja, hogy a pályázati felhívás pályázati feltételeit azért 
kell módosítani, mert a pedagógus-szakvizsga előnyként szerepel a felhívásban, holott az 

már pályázati feltétel. 

 

Márkusz Tamás alpolgármester kérdezi, hogy a helyi görög kisebbségi önkormányzatnak 

meg lett küldve az ÁMK igazgatói megbízással kapcsolatos határozati kivonat. 

 
dr. Bedő István Zoltán jegyző elmondja, hogy igen meg lett küldve a részükre, de válasz a 

mai napig nem érkezett. 

 

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 

34/2010. (VII.31.) számú 

HATÁROZATA 

 
az ÁMK igazgatói állásra kiírt pályázatról szóló 26/2010.(VI.26.) számú határozat módosításáról 
 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete az ÁMK igazgatói állásra kiírt pályázatról 
szóló 26/2010. (VI.26.) számú határozatának 2. pontjában a pályázati feltételeket a következőkre 
módosítja: 

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

iskolai oktatására alkalmas 
bizonyítvány ill. képesítés 

Felelős: Rizojanisz Kosztasz polgármester 
Határidő: 2011. február 15. 

 

4) Egyéb önhiki pályázat benyújtása 

 

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

önkormányzatunk a benyújtott egyéb önhiki pályázatán, mint azt a Fejér Megyei Hírlap 
július 27-i száma is megírta a megyéből két települést támogattak, Dég 2 millió, Beloiannisz 

2,5 millió forintot kapott.  

 

Márkusz Tamás alpolgármester elmondja, hogy örül, hogy észrevették, hogy gondjaink 

vannak. 
 

Rizojanisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy természetesen minden forintnak 

örülünk, gondolja, ha nem került volna sok más település az árvíz miatt bajba, akkor többet 

kaphattunk volna. Javasolja, hogy újból nyújtsuk be a pályázatot, mert a pénzügyi 

helyzetünk tovább súlyosbodik. 



2010. évi 8. számú jegyzőkönyv 

Képviselőtestület 2010. július 31-i rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve 
 

 

7 

 

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 

35/2010. (VII.31.) számú 

HATÁROZATA 

 
a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása iránti igény 

benyújtásáról 

 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2010. 

évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 6. számú mellékletének 3. pontja 

alapján támogatási igényt nyújt be a működésképtelen helyi önkormányzatok 2010. 
évi egyéb támogatására. 

2. A képviselőtestület által igényelt támogatási összeg 15.000.000,- Ft, azaz 

tizenötmillió forint. 

3. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban írott 

szándéknak és a 2. pontban meghatározott összegnek megfelelően a támogatási 
kérelmet mellékleteivel készíttesse el, és haladéktalanul nyújtsa be. 

Felelős: Rizojanisz Kosztasz polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5) Önkormányzati ingatlanok értékesítése 

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester a napirendi pont megnyitása után elmondja, hogy 
három önkormányzati bérlakásunk van, ebből két önkormányzati ingatlan újabb 

értékbecslését végeztettük el a Széphő Zrt.-vel. Igaz ezeket az ingatlanokat már többször 

felértékeltettük, legutóbb 2007-ben, de a vásárlásig egyik ingatlan bérlője sem jutott el.  

 

Márkusz Tamás alpolgármester elmondja, hogy ő mindig azt tartotta, hogy a Petőfi utcai  
ingatlan bérlője, aki őt 2007-ben személyesen is felkereste, inkább ne vegye meg, mert csak 

addig van lakása. Gondolja tetemes lakbér-hátralékot halmoztak fel, és csak időhúzásnak 

használják a vásárlási szándékot. Az ő határozott javaslata az, hogy a testület most 

mindenképpen állapítson meg mindkét ingatlanra vonatkozóan határidőt, hogy meddig 

tartja fenn az önkormányzat az 50%-on történő eladási ajánlatát; különben ha ez nem lesz 

rögzítve a határozatban, akkor félő, hogy megint úgy jár az önkormányzat, mint legutóbb 
2007-ben, hogy csak időhúzás a vételi szándék, a lakbért meg közben továbbra is 

halmozzák. 

 

dr. Bedő István Zoltán jegyző elmondja, hogy a határozati javaslatokat akkor az 

alpolgármester úr által felvetett határidő vonatkozásában módosítani és a határidőt 
pontosítani kell.  

 

Márkusz Tamás alpolgármester a javaslatát - tekintettel a már többszöri ingatlan 

értékbecslés önkormányzat általi megrendelésére is - a határidőre vonatkozóan mindkét 

ingatlanra nézve azzal egészíti ki, hogy a testület 2010. szeptember 30-ig tartsa fenn eladási 

ajánlatát. 
 

Rizojanisz Kosztasz polgármester kéri, hogy aki egyetért Márkusz Tamás alpolgármester 

azon módosító javaslatával, hogy egészítsük ki a határozati javaslatokat egy újabb ponttal, - 

amelyek a határozati javaslatokban a 3. pontok lennének és a jelenlegi 3. pontok lennének a 

4. pontok - miszerint a Képviselőtestület a 2. pontban meghatározott feltételek melletti 
elidegenítési szándékát legkésőbb 2010. szeptember 30. napjáig tartja fenn, az 

kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselő testüle t 6 igen,  0 nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  Márkusz Tamás 



2010. évi 8. számú jegyzőkönyv 

Képviselőtestület 2010. július 31-i rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve 
 

 

8 

alpolgármester módosító  javaslatát 
elfogadta.  

Rizojanisz Kosztasz polgármester kéri, hogy aki az előző módosítással egységes 

szerkezetben 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 

36/2010. (VII.31.) számú 
HATÁROZATA 

 

a Beloiannisz, Petőfi u. 20. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan 

értékesítéséről 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Beloiannisz, Petőfi u. 20. szám 

alatti önkormányzati tulajdonú 90 helyrajzi számú ingatlan Széphő Zrt. által készített 
értékbecslését 4.800.000,-Ft-os forgalmi értéken elfogadja. 

2. A Képviselőtestület az ingatlant terhelő hátralékok kiegyenlítését követően hozzájárul az 

ingatlan elidegenítéséhez Hambalgó Tamás és Hambalgó Tamásné bentlakó bérlők részére, a 

forgalmi érték 50 %-át kitevő 2.400.000,- Ft egyösszegű vételárért. 

3. A Képviselőtestület a 2. pontban meghatározott feltételek melletti elidegenítési szándékát 

legkésőbb 2010. szeptember 30. napjáig tartja fenn. 
4. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 

Felelős: Rizojannisz Kosztasz polgármester 

Határidő: 2010. szeptember 30. 

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester kéri, hogy aki a korábbi módosítással egységes 
szerkezetben 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 

37/2010. (VII.31.) számú 

HATÁROZATA 
 

a Beloiannisz, Szarafisz u. 27. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan 

értékesítéséről 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Beloiannisz, Szarafisz u. 27. szám 
alatti önkormányzati tulajdonú 449 helyrajzi számú ingatlan Széphő Zrt. által készített 

értékbecslését 5.600.000,-Ft-os forgalmi értéken elfogadja. 

2. A Képviselőtestület az ingatlant terhelő hátralékok kiegyenlítését követően hozzájárul az 

ingatlan elidegenítéséhez Vasas Ernőné bentlakó bérlő részére, a forgalmi érték 50 %-át 

kitevő 2.800.000,- Ft egyösszegű vételárért. 
3. A Képviselőtestület a 2. pontban meghatározott feltételek melletti elidegenítési szándékát 

legkésőbb 2010. szeptember 30. napjáig tartja fenn. 

4. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 

Felelős: Rizojanisz Kosztasz polgármester 

Határidő: 2010. szeptember 30. 

 
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  

 

Márkusz Tamás 

jkv. hitelesítő 

 

 Karta Joanna 

jkv. hitelesítő 

 


