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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete 

2010. október 28. napján tartott nyílt ülésének 

JEGYZŐKÖNYVE 

 
Készült: Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének nyílt üléséről 

Az ülés helye: 

 

Beloiannisz Polgármesteri Hivatal Tanácsterme 

Az ülés kezdete: 2010. október 28. 16 óra 00 perckor 

Jelen lévők: Papalexisz Kosztasz 
Koller Ákos 

Boka Erika 

dr. Horváth István 

Márkusz Tamás  

Prekop László Kosztasz 
Takács Katalin 

 

dr. Bedő István Zoltán 

Czeilinger Tiborné 

polgármester 
alpolgármester 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 
képviselő 

 

jegyző 

jkv. vezető 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester megállapítja, hogy a képviselőtestület 7 fő 
képviselő jelenlétével határozatképes. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester javasolja jegyzőkönyv-hitelesítőnek Koller Ákos 

alpolgármestert és Márkusz Tamás képviselőt. 

Kéri a képviselőket, hogy aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon: 
A Képviselőtestület 7 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal Koller Ákos 
alpolgármestert és Márkusz Tamás 
képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek 

megválasztotta. 
 
Papalexisz Kosztasz polgármester javasolja a mai rendkívüli ülés napirendi 

pontjainak elfogadását a következők szerint: 

1. Az ÁMK Nikosz Beloiannisz Általános Iskola adós végrehajtási ügyei 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz Polgármester, dr. Bedő István Zoltán jegyző 

2. Az önkormányzat SZMSZ-ének módosítása 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz Polgármester, dr. Bedő István Zoltán jegyző 
3. A helyi iparűzési adó tárgyalása 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz Polgármester 

4. Egyebek 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz Polgármester 

Kéri a képviselőket, hogy aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon: 
A Képviselőtestület 7 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 
47/2010. (X.28.) számú 

HATÁROZATA 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestület 

2010. október 28-i rendkívüli nyílt ülésének napirendi pontjairól 

 
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. október 28-i 

rendkívüli nyílt ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint állapítja meg: 

1. Az ÁMK Nikosz Beloiannisz Általános Iskola adós végrehajtási ügyei 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz Polgármester, dr. Bedő István Zoltán jegyző 

2. Az önkormányzat SZMSZ-ének módosítása 
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Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz Polgármester, dr. Bedő István Zoltán jegyző 
 

3. A helyi iparűzési adó tárgyalása 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz Polgármester 

4. Egyebek 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz Polgármester 

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 

Határidő: azonnal 

 

1.) Az ÁMK Nikosz Beloiannisz Általános Iskola adós végrehajtási ügyei 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester a napirendi pont megnyitását követően átadja a 

szót a jegyzőnek. 
 

dr. Bedő István Zoltán jegyző elmondja, hogy ez a napirendi pont három végrehajtási 

ügyet tartalmaz. Az egyik Boka Erika végrehajtást kérő régóta húzódó ügye. A Csák 

Józsefné és Lamos Gyuláné végrehajtást kérők ügye a mai napon érkezett a hivatalba. 

Mindhárom ügy a Nikosz Beloiannisz Általános Iskola adós önkormányzattal szembeni 
követelésének lefoglalásáról szól. Ezt követően ismerteti a Boka Erika végrehajtási 

ügyének részleteit. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy időhúzásnak tartja ezt az egészet, 

hogy jár-e vagy sem, a bíróság megítélte, ezt ki kell fizetni. Le kell zárni ezt a kérdést, ne 

csűrjük-csavarjuk, illetve ne generáljunk további feszültséget. A mai két üggyel 
kapcsolatban 8 napon belül kell reagálni kb. 3 milliót kell letenni. 

 

dr. Bedő István Zoltán jegyző elmondja, hogy ha nem tesszük le a pénzt, akkor 

adósságrendezési eljárást kell indítania a polgármesternek, akkor is ha a testület nem 

dönt, mert jogerősen megítélt követelésről van szó. 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy a mai napon, a testületi ülést 

megelőző fél órán belül beszélt Farkas József önálló bírósági végrehajtóval, ahol 

megbeszélték, hogy ha a testület elismeri a folyamatban lévő Boka Erika ügyében a 

követelést, akkor a másik két követelésre 2011. február 28-ig ad határidőt a pénz 

letételére, természetesen ezeket is elismerve. 
 

Takács Katalin képviselő kérdezi, hogy addig nem emelkedik az összeg. 

 

dr. Horváth István képviselő kérdezi, hogy mikor lett letétbe helyezve, és mennyit 

emelkedett. 

 
dr. Bedő István Zoltán jegyző elmondja, hogy 2010. áprilisában kelt a letétet elfogadó 

végzés. A fellebbezés során az is kérdés, hogy a bírósághoz történő teljesítés is 

megfelelő-e vagy sem, e másodfokú döntéstől függ az emelkedés mértéke. 

 

dr. Horváth István képviselő elmondja, hogy semmi értelme nincs húzni, halasztani, 
mert addig is nő az összeg. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester kérdezi, hogy van-e kérdése, észrevétele valakinek. 

 

Márkusz Tamás képviselő elmondja, hogy ő nem fog szavazni, ő törvénytisztelő 

állampolgár, sem az eljárással, sem a kifizetéssel nem ért egyet, az előző testületnél sem 
vettek fel tiszteletdíjat, és nem is került megállapításra, de nem azért, hogy más elvigye 

ezt a pénzt, inkább kimegy, nem hajlandó szavazni, semmivel nem ért egyet. 

 

dr. Horváth István képviselő kérdezi, hogy mivel nem ért egyet, a Boka Erika 

eltávolításával kapcsolatban. 
 

Márkusz Tamás képviselő elmondja, hogy az egésszel nem ért egyet. 
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Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy nem kötelező egyetérteni, de ezt le 
kell rendezni. 

 

dr. Bedő István Zoltán jegyző elmondja, hogy jogerős bírósági ítéleteken alapulnak az 

ügyek. 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester szavazásra teszi fel Boka Erika végrehajtási 

ügyében azt a felolvasott határozati javaslatot, amely a korábbi testület által ebben az 

ügyben hozott határozatot visszavonja, és a követelést elismeri. 

Kéri a képviselőket, hogy aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon: 
A Képviselőtestület 4 igen, 0 nem és 2 
tartózkodás, 1 képviselő nem szavazott, 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 

48/2010. (X.28.) 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 hozott 14/2010. (II.27.) számú 

határozatát visszavonja. 

2. Az adós ÁMK Nikosz Beloiannisz Általános Iskolának a Polgármesteri Hivatal 

Beloiannisz, mint harmadik személlyel szembeni - végrehajtó által lefoglalt – 
követelését elismeri. 

3.  A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a testület e határozatát 

soron kívül juttassa el Farkas József Önálló Bírósági Végrehajtó részére. 

 
Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester szavazásra teszi fel Csák Józsefné végrehajtási 

ügyében azt a felolvasott határozati javaslatot, amely a követelést elismeri. 

Kéri a képviselőket, hogy aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon: 
A Képviselőtestület 6 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás, 1 képviselő nem szavazott, 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 

49/2010. (X.28.) számú 

HATÁROZATA 
 

az ÁMK Nikosz Beloiannisz Általános Iskola adós ügyéről 

 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Csák Józsefné 

végrehajtást kérőnek, az ÁMK Nikosz Beloiannisz Általános Iskola adós ellen 
Farkas József Önálló Bírósági Végrehajtó előtt 277.V.1623/2010-5. végrehajtói 

ügyszámon folyamatban lévő végrehajtási ügyében az adós ÁMK Nikosz 

Beloiannisz Általános Iskolának a Beloiannisz Község Önkormányzattal, mint 

harmadik személlyel szembeni - végrehajtó által lefoglalt – követelését elismeri. 

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

követelés lefoglalásáról 277.V.1623/2010-5. végrehajtói ügyszámon készült 
foglalási jegyzőkönyv leválasztandó részét az 1. pontban foglaltak szerint töltse 

ki és a kitöltött, aláírt, lepecsételt nyomtatványt Farkas József Önálló Bírósági 

Végrehajtó Úr felé haladéktalanul küldje meg. 



2010. évi 11. számú jegyzőkönyv 

Képviselőtestület 2010. október 28-i rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve 
 

 

6 

 
Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 

Határidő: 2010. november 5. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester szavazásra teszi fel Lamos Gyuláné végrehajtási 

ügyében azt a felolvasott határozati javaslatot, amely a követelést elismeri. 

Kéri a képviselőket, hogy aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon: 
A Képviselőtestület 6 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás, 1 képviselő nem szavazott, 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 
50/2010. (X.28.) számú 

HATÁROZATA 

 

az ÁMK Nikosz Beloiannisz Általános Iskola adós ügyéről 

 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Lamos Gyuláné 
végrehajtást kérőnek, az ÁMK Nikosz Beloiannisz Általános Iskola adós ellen 

Farkas József Önálló Bírósági Végrehajtó előtt 277.V.1624/2010-4. végrehajtói 

ügyszámon folyamatban lévő végrehajtási ügyében az adós ÁMK Nikosz 

Beloiannisz Általános Iskolának a Beloiannisz Község Önkormányzattal, mint 

harmadik személlyel szembeni - végrehajtó által lefoglalt – követelését elismeri. 
2. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a végrehajtó által a 

követelés lefoglalásáról 277.V.1624/2010-4. végrehajtói ügyszámon készült 

foglalási jegyzőkönyv leválasztandó részét az 1. pontban foglaltak szerint töltse 

ki és a kitöltött, aláírt, lepecsételt nyomtatványt Farkas József Önálló Bírósági 

Végrehajtó Úr felé haladéktalanul küldje meg. 

 
Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 

Határidő: 2010. november 5. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy a polgármesteri munkakör átadás-

átvételt követően még inkább kiderült az, hogy semmi mozgásterünk nincsen, a 

számlánkon kb. 1 millió Ft erejéig inkasszó van, emellett ott van a két másik 
végrehajtási ügy 3.100.000,- Ft-ja, amiről az előbbi két döntés született, különben 

adósságrendezés és csődbiztos. 

 

Koller Ákos alpolgármester ki képviselte akkor az önkormányzatot, ki lehetne 

vizsgálni az ügyet, megnézni, hogyan kezdődött, azt, hogy személyi mulasztás történt-e, 

lehet, hogy vizsgálati bizottságot kell felállítani és megtörténhetne a felelősségre vonás. 
 

Boka Erika képviselő elmondja, hogy az önkormányzat egyszer sem képviseltette 

magát, jogerős bírósági ítélet van, nem ő, hanem a bíróság adta át a végrehajtónak az 

ügyet, egyébként részletfizetési kedvezményt is kapott az önkormányzat a megítélt 

összeg egy részére, de ez sem teljesült. A letétbe helyezett összeg nem teljesen őt illeti, 
ebből 1,5 millió Ft a végrehajtóé. 

 

Márkusz Tamás képviselő elmondja, hogy lehetne mit keresgélni, a két főre 

létszámleépítés alapján került sor, meg mint ÁMK vezető. 

 

Boka Erika képviselő elmondja, hogy a Tomi valamit nagyon összekever, mert őt 
utcára rakták ki. Akkor ő már nem volt ÁMK igazgató, mert a pályázatát nem fogadták 

el, hanem pedagógusként magyart tanított. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő elmondja, hogy érti az Ákost, de nincsenek ezekkel 

tisztában, a Tomi jobban benne van ezekben a dolgokban, jobban tudja az 
előzményeket, rendben van nézzünk utána, semmit ne söpörjünk a szőnyeg alá, 

minden dolognak nem tudunk utánanézni, de ha úgy van, ő segít, ha az idejéből telik. 

Lesz vajon annyi energiájuk, inkább előre kellene nézni, mint hogy felelőst keressünk. 
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dr. Horváth István képviselő elmondja, hogy itt testületi döntések vannak, felesleges 

most ezek után kutakodni. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy egy csomót időt elvenne a 

teendőink ellátásából, és nem biztos, hogy lenne eredménye. 
 

dr. Bedő István Zoltán röviden elmondja, hogy most hogyan áll pontosan Boka Erika 

végrehajtást kérő ügyén a letett pénz. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy lépjünk túl ezeken az ügyeken, 

amikor lehetőségünk lesz rá, előbb-utóbb tényleg meg fogjuk nézni. 
 

 

2.) Az önkormányzat SZMSZ-ének módosítása 

 

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

jegyzőnek. 
 

dr. Bedő István Zoltán elmondja, hogy hat hónapon belül átfogóan kell felülvizsgálni 

az SZMSZ-t, de most csak a legszükségesebb változtatásokat kell végrehajtani. Az egyik 

a magyar és görög ünnepek megtartásának kiemelése, a másik a képviselőtestület 

létszáma, a harmadik szerint a testületi ülések meghívója és az előterjesztések 
elektronikus úton is megküldhetők, valamint a határozatok és a rendeletek formai 

pontosítása, gyakorlathoz igazítása. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy aki egyetért a jegyző által 

előkészített SZMSZ- módosítás tervezetével … 

 
Márkusz Tamás képviselő elmondja, hogy még mielőtt megszavazzák a módosítást, 

kérdezni szeretné, hogy a 10. oldalon a polgármesteri hivatal belső tagozódása nem 

változott. 

 

dr. Bedő István Zoltán elmondja, hogy ennyire mélyen most nem mentünk bele, de 
szükséges lesz az SZMSZ teljes revíziója. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester kéri, hogy aki egyetért a képviselőtestület és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/1998.(XII.18.) számú rendelet 

módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet elfogadásával, az kézfeltartással 

szavazzon. 
A Képviselő testü le t 7 igen 0  nem 0 
tar tózkodás szavazattal  a jegyzőkönyv 
mel lékle té t képező f ormában 

megalkotta  a képviselőtestület és 
szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 
14/1998.(XII.18. ) számú rendelet 
módosításáról szóló  4/2010.(X.29. )  
számú önkormányzati rendeletét.  

 

 
3.) A helyi iparűzési adó tárgyalása 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester a napirendi pont megnyitása után részletesen 

ismerteti a helyi iparűzési adórendelet módosításával kapcsolatos összes rendelkezésre 

információt, előterjesztést, rendelet-tervezeteket. Minden képviselő megkapta az írásos 
előterjesztést, rendelet-tervezeteket. Az egyik rendelet-tervezet szerint a településen 

törölnénk a helyi iparűzési adót, kockáztatva ezzel, hogy a későbbiek során, a 

jogszabályváltozásokból következően csökken az állami támogatásunk, a másik szerint 

jelentősen leszállítanánk az iparűzési adó mértékét. (Az írásos anyagok a 

jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy a technikai részleteken 
folyamatosan dolgozunk. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése még. 

 

Takács Katalin képviselő kérdezi, hogy eddig mennyi folyt be iparűzési adóból. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester a kérdésre válaszolva elmondja, hogy ez éves 
szinten 2-3 millió Ft. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő elmondja, hogy a két változat közül ő a 

csökkentéssel, és nem a megszüntetéssel ért egyet. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy a két rendelet-tervezet közül ő is a 
csökkentést, vagyis a rendelet módosítását javasolja elfogadni, az állami normatíva 

csökkenése a harmadik évben jelentkezne. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester kéri, hogy aki egyetért a helyi iparűzési adóról szóló 

14/2003.(XI.24.) számú rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet 

elfogadásával, az kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselő testü le t 7 igen 0  nem 0 
tar tózkodás szavazattal  a jegyzőkönyv 
mel lékle té t képező f ormában megalkotta  a 

helyi iparűzési adóról szóló 14/2003.  
(XI.24 . )  számú rendelet módosításáról 
szóló  5/2010.(X.29. )  számú 
önkormányzati rendeletét.  
 

4.) Egyebek 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester e napirendi pont megnyitása után elmondja, hogy e 

napirendi pontban tájékoztatja a testületet, a holnapi nap folyamán kiküldésre kerül a 

lakosság részére az az anyag, amelyik tartalmazza az önkormányzat jelenlegi pénzügyi 

helyzetét. (E tájékoztató anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz.) 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester tájékoztatja a testületet a kistérségi társulási 

tanács alakuló ülésén történtekről, a lényeg, hogy nem Adony polgármestere Ronyecz 

Péter lett az elnök, hanem Somogyi Balázs Perkáta polgármestere. Bizottságokat nem 

sikerült a társulási tanács alakuló ülésen választani.  

 
Papalexisz Kosztasz polgármester miután több hozzászólás nem érkezett megköszöni 

a képviselők munkáját és hozzászólásaikat, és az ülést 17 óra 05 perckor berekeszti. 

 

k.m.f. 

  
 

 

Papalexisz Kosztasz 

polgármester 

 

 

 

 

dr. Bedő István Zoltán 

jegyző 

 

 
Koller Ákos 

alpolgármester 

jkv. hitelesítő 

 

 
 

 

 

 

 
Márkusz Tamás 

képviselő 

jkv. hitelesítő 

 


