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

 

1.) A 2011. évi hulladékkezelési közszolgáltatási díjak megállapítása 
Előterjesztő: dr. Bedő István Zoltán jegyző 

2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

3.) Szociális Bizottság megválasztása 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

4.) A képviselőtestület 2011. évi I. félévi munkaterve 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

5.) MÁV tulajdoni igénye 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

6.) A 2011. évi ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatási díjak megállapítása 
Előterjesztő: dr. Bedő István Zoltán jegyző 

7.) A települési folyékony hulladék 2011. évi ártalmatlanítási díjának 
megállapítása 

Előterjesztő: dr. Bedő István Zoltán jegyző 
8.) Egyebek 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester, dr. Bedő István Zoltán 
jegyző 

 
 

H a t á r o z a t o k :  
 

51/2010. (XII. 03.) számú 
HATÁROZAT 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestület 
2010. december 03-i rendkívüli nyílt ülésének napirendi pontjairól 

 
52/2010. (XII. 03.) számú 

HATÁROZAT 
a 2010. évi féléves költségvetési beszámoló elfogadásáról 

53/2010. (XII. 03.) számú 
HATÁROZAT 

a 2010. évi III. negyedéves költségvetési beszámoló elfogadásáról 
 

54/2010. (XII. 03.) számú 
HATÁROZAT 

az önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervéről 
 

55/2010. (XII. 03.) számú 
HATÁROZAT 

működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása iránti igény benyújtásáról 
 

56/2010. (XII. 03.) számú 
HATÁROZAT 

az önkormányzat hitelfelvételéről 
 

57/2010. (XII. 03.) számú 
HATÁROZAT 

az önkormányzat intézményeinek létszámcsökkentéséről és részmunkaidős álláshelyek kialakításáról 

58/2010. (XII. 03.) számú 
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az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról 
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59/2010. (XII. 03.) számú 
HATÁROZAT 

Szociális Bizottság megválasztásáról 
 

60/2010. (XII. 03.) számú 
HATÁROZAT 

a képviselőtestület 2011. évi I. félévi munkatervéről 
 

61/2010. (XII. 03.) számú 
HATÁROZAT 

a Gavrilidisz u. 6. szám alatti ingatlan tulajdonának peren kívüli rendezéséről 
 

62/2010. (XII. 03.) számú 
HATÁROZAT 

az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a levegőtisztaság-védelem 
helyi szabályozásáról szóló rendelet megtárgyalásáról 

 
63/2010. (XII. 03.) számú 

HATÁROZAT 
a Közösségi Könyvtár emléktáblája tartalmának megváltoztatásáról 

 
64/2010. (XII. 03.) számú 

HATÁROZAT 
családgondozói állásra kiírt pályázatról 

 
65/2010. (XII. 03.) számú 

HATÁROZAT 

az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás pénzügyi hiányának rendezése érdekében 
történő hozzájárulásról 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete 

2010. december 03. 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. december 03. 18 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 összehívása 
szabályszerűen történt, a képviselőtestület 7 fő képviselő jelenlétével határozatképes. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester javasolja jegyzőkönyv-hitelesítőnek Prekop László 

Kosztasz és Takács Katalin képviselőt. 

Kéri a képviselőket, hogy aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon: 
A Képviselőtestület 7 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal Prekop László 
Kosztasz és Takács Katalin képviselőt 
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jegyzőkönyv-hitelesítőnek 
megválasztotta. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy a DRV Zrt. részéről késni fognak, 

mert az M7-esen Székesfehérvár előtt baleset volt, ezért azt javasolja, hogy a kiküldött 

meghívóhoz képest a napirendi pontok a következők legyenek:  
 

1.) A 2011. évi hulladékkezelési közszolgáltatási díjak megállapítása 

Előterjesztő: dr. Bedő István Zoltán jegyző 
2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 
3.) Szociális Bizottság megválasztása 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 
4.) A képviselőtestület 2011. évi I. félévi munkaterve 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 
5.) MÁV tulajdoni igénye 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 
6.) A 2011. évi ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatási díjak megállapítása 

Előterjesztő: dr. Bedő István Zoltán jegyző 
7.) A települési folyékony hulladék 2011. évi ártalmatlanítási díjának megállapítása 

Előterjesztő: dr. Bedő István Zoltán jegyző 
8.) Egyebek 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester, dr. Bedő István Zoltán jegyző 
 

A Képviselőtestület 7 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal Papalexisz 
Kosztasz polgármester napirend 

módosítási javaslatát elfogadta. 

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

módosítással egységes szerkezetben a napirend elfogadásával egyetért, az 

kézfeltartással szavazzon: 
A Képviselőtestület 7 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 

51/2010. (XII. 03.) számú 

HATÁROZATA 

 
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestület 

2010. december 03-i rendkívüli nyílt ülésének napirendi pontjairól 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. december 03-i 

rendkívüli nyílt ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
1.) A 2011. évi hulladékkezelési közszolgáltatási díjak megállapítása 

Előterjesztő: dr. Bedő István Zoltán jegyző 
2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 
3.) Szociális Bizottság megválasztása 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 
4.) A képviselőtestület 2011. évi I. félévi munkaterve 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 
5.) MÁV tulajdoni igénye 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 
6.) A 2011. évi ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatási díjak megállapítása 

Előterjesztő: dr. Bedő István Zoltán jegyző 
7.) A települési folyékony hulladék 2011. évi ártalmatlanítási díjának megállapítása 

Előterjesztő: dr. Bedő István Zoltán jegyző 
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8.) Egyebek 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester, dr. Bedő István Zoltán jegyző 

 
Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 

Határidő: azonnal 

 

1.)  A 2011. évi hulladékkezelési közszolgáltatási díjak megállapítása 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester a napirend megnyitása után átadja a szót a 

Vertikál Zrt. képviseletében megjelent Botár Gergelynek. 

 

Botár Gergely a Vertikál Zrt. képviseletében elmondja, hogy a szolgáltatói díjjavaslat 

gazdasági számítások és jogszabályok alapján készült, részletesen lett kidolgozva, 
elemeire bontva, ha valakinek kérdése van, az tegye fel. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester kérdezi, hogy van-e kérdés vagy javaslat, ami eltér 

a szolgáltató által megküldött díjjavaslathoz képest. 

 
Márkusz Tamás képviselő elmondja, hogy pár éve a díjjavaslatnak a tematikája 

ugyanaz, vannak akik díjhátralékosok, kérdezi, hogy a szolgáltató belekalkulálta a 

bevételkiesést. 

 

Botár Gergely a Vertikál Zrt. képviseletében elmondja, hogy a 2006-os anyagba bele 

volt téve, a kintlevőségek behajtása a jegyző hatáskörébe tartozik. A díjkalkulációban a 
hátralékok nem szerepelnek. A Vertikál Zrt-nek 160 millió Ft kintlevősége van, melynek 

a finanszírozása banki hitelekből történik. 

 

Márkusz Tamás képviselő kérdezi, hogy hogyan tudjuk kiszűrni a hátralékosokat. 

 
Botár Gergely a Vertikál Zrt. képviseletében elmondja, hogy a szolgáltató pénzügye 

számlát ad ki arról, hogy melyik ingatlanon van hátralék. 

 

Márkusz Tamás képviselő kérdezi, hogy ha nem fizetik ki, akkor az önkormányzat 

fizeti ki. 

 
Botár Gergely a Vertikál Zrt. képviseletében elmondja, hogy ez más, külön dolog a 

kintlevőség finanszírozása elég sok a három térségre. 

 

dr. Horváth István képviselő kérdezi, hogy mennyivel emelkedett 2010-hez képest. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy a 2010. évhez képest 14,2%, az 
inflációval ez köszönő viszonyban sincs, horribilis emelkedésnek tartja, a 10% emelés is 

nagyon magas, nem gondolja, hogy a 14,2%-ot meg kell szavazni, minden cégnél van 

emelés, de ez szerinte az inflációhoz igazodjon. 

 

Botár Gergely a Vertikál Zrt. képviseletében elmondja, hogy a kalkuláció az elmúlt 
háromnegyed év alapján készült, ami tartalmazza azt is, hogy a szolgáltató saját 

beruházásban épít, bővit. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester kérdezi, hogy ha a kalkulációt áttekintjük, akkor 

az 5-6 %-os inflációval és 4 % nettó ráfordítás növekedéssel számol, hogy jön ki 

igazándiból a 14%. 
 

Botár Gergely a Vertikál Zrt. képviseletében elmondja, hogy a jövőre gondolva 2011-

re bővíteni kell két hulladéklerakót, 2012-re pedig arrafelé kell haladni, hogy 

hulladékkezelő telepet kell építeni. Ezek költségét kell ráosztani pluszban, minden 

évben lefaragva egy kicsit. Az üzemanyagnál volt nagyobb áremelkedés. 
 

Márkusz Tamás képviselő elmondja, hogy a DRV-sek 6-8% emelést javasolnak, és 

kérdezi ők mit fognak mondani, ők is 14%-al jönnek majd. Ő 8% díjemelést javasol. 
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dr. Horváth István képviselő kérdezi, hogy nem lehetne-e szabályozni, hogy mindig 
csak az infláció mértékével emelkedjen a díj. 

 

dr. Bedő István Zoltán elmondja, hogy a hulladékgazdálkodási törvényen túl a 

Kormány rendeletben szabályozta a díjmegállapítás szabályait és ismerteti a 

képviselőtestülettel a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának 
részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008.(III.28.) Korm. rendelet alapján mit kell 

figyelembe venni a díjképzés során, és ha az önkormányzat az így számított díjnál 

alacsonyabb mértékben állapítja meg, a különbséget díjkompenzáció formájában 

köteles a közszolgáltatónak megtéríteni. 

 

dr. Horváth István képviselő kérdezi, hogy ha az önkormányzat 10%-ot fogad el, 
akkor a 4%-ot az önkormányzat fizeti. 

 

Koller Ákos alpolgármester elmondja, hogy a közös teherviselést sehol nem látja, az 

infláció mértékéhez viszonyítva semmi nem alapozza meg ezt a 14,2%-os emelést. 

 

Márkusz Tamás képviselő elmondja, hogy az infláció mértékére 4%-ot mondott 
pártunk és kormányunk, ő ezt szorozta be kettővel, így jött ki az ő javaslata. 

 

Boka Erika képviselő kérdezi, hogy 2011 januárjában a szelektív hulladékgyűjtés 

hogyan fog indulni. 

 
Botár Gergely a Vertikál Zrt. képviseletében elmondja, hogy ez egy opciós lehetőség, 

ebben a testület dönt. 

 

Márkusz Tamás képviselő elmondja, hogy ez a lehetőség téma volt tavaly is, de nem 

volt ösztönző. 

 
Botár Gergely a Vertikál Zrt. képviseletében elmondja, hogy az új 

hulladékgazdálkodási törvény ezt 1-2 éven belül kötelezővé fogja tenni, ennek díja 

állandó lesz, költségcsökkentő tényező, a számítási metodika szerint, minél többen 

veszik igénybe, amit ha elfogad a testület, a különbségből például, lehet az iskolában a 

környezettudatos nevelést megvalósítani. 
 

Márkusz Tamás képviselő elmondja, hogy a lakosságot tájékoztatni, felkészíteni 

kellene erre a szelektív hulladékgyűjtésre. 

 

Botár Gergely a Vertikál Zrt. képviseletében elmondja, hogy ez többletszolgáltatás 

lenne, kísérleti jelleggel. 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy a testületnek is van felelőssége, és 

az önkormányzat teherbíró képességét mindenki ismeri, az önkormányzat által 

megfizetendő díjkompenzációt nem bírja el.  

 
Prekop László Kosztasz képviselő elmondja, hogy miért biztos a szolgáltató 

számítása, mi nem tudjuk ellenőrizni, nincs összehasonlítási alapunk. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy Márkusz Tamás képviselő az 

infláció 4%-át szorozta be kettővel. Az ő javaslata 10%-os emelés, bár ez is magas. 

 
Botár Gergely a Vertikál Zrt. képviseletében elmondja, hogy neki nincs 

felhatalmazása, hogy döntsön ebben az ügyben. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester szavazásra teszi fel Márkusz Tamás képviselőnek 

azt javaslatát, hogy az egységnyi díjtétel a közszolgáltató által javasolt és a 
rendelettervezetbe épített 14,2%-os emelés 8%-os legyen, az kézfeltartással szavazzon.  

A Képviselő testüle t 2 igen, 5  nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  Márkusz 
Tamás képviselő azon módosító 

javaslatát ,  miszerint a 
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rendelettervezetben szereplő 14,2% -
os  emelés 8% -os  legyen, elutasítja. 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester szavazásra teszi fel azt javaslatát, hogy az 

egységnyi díjtétel a közszolgáltató által javasolt és a rendelettervezetbe épített 14,2%-os 

emelés 10%-os legyen, az kézfeltartással szavazzon.  
A Képviselő testüle t 5 igen, 2  nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  Papalexisz 
Kosztasz polgármester  azon 
módosító javaslatát ,  miszerint a 
rendelettervezetben szereplő 14,2% -
os  emelés 10%-os legyen, elfogadja. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester kéri, hogy aki egyetért a település tisztaságáról és a 

köztisztasági szolgáltatásról szóló 12/2003. (XI.24.) számú rendelet módosításáról szóló 

rendelet-tervezetnek az előző módosítással egységes szerkezetű elfogadásával, az 

kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselő testü le t 5 igen 2  nem 0 

tar tózkodás szavazattal  a jegyzőkönyv 
mel lékle té t képező f ormában megalkotta  a 
település tisztaságáról és a 

köztisztasági szolgáltatásról szóló 
12/2003 . (XI.24.)  számú rendelet 
módosításáról  szóló 6/2010.(XII.13. )   
számú önkormányzati rendeletét.  

 

2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester a napirend megnyitása után elmondja, hogy e 

napirenden belül több döntést is hoznia kell a testületnek. Mindenki megkapta az 

anyagot. Ha valakinek kérdése, vagy javaslata van, tegye meg. 

 

Márkusz Tamás képviselő elmondja, hogy az elköltés időarányos. 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a 2010. évi félévi 

beszámolóra vonatkozó határozati javaslat elfogadásával egyetért, az kézfeltartással 

szavazzon: 
A Képviselő tes tü le t 7  igen, 0  nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  az alábbi 
határozatot hozta:  

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 
52/2010. (XII. 03.) számú 

HATÁROZATA 

 

a 2010. évi féléves költségvetési beszámoló elfogadásáról 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2010. évi 
féléves költségvetéséről szóló beszámolót elfogadja. 

Felelős: Papalexisz Kosztasz 

Határidő: azonnal 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy időarányos a teljesítés. Ha nincs 

kérdés szavazásra teszi fel a javaslatot. 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a 2010. évi III. 

negyedévi beszámolóra vonatkozó határozati javaslat elfogadásával egyetért, az 

kézfeltartással szavazzon: 
A Képviselő testü le t 7  igen, 0  nem és 0  

tar tózkodás szavazattal  az alábbi 
határozatot hozta:  
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Beloiannisz Község Önkormányzat 
Képviselőtestületének 

53/2010. (XII. 03.) számú 

HATÁROZATA 

 

a 2010. évi III. negyedéves költségvetési beszámoló elfogadásáról 
 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2010. évi III. 

negyedéves költségvetéséről szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Papalexisz Kosztasz 

Határidő: azonnal 

 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester átadja a szót a jegyzőnek. 

 

dr. Bedő István Zoltán jegyző elmondja, hogy a kistérségi társulás végzi a belső 

ellenőrzés, ehhez előzetesen meg kell adnunk az ellenőrzési témát, Javasolja, hogy a 

2010. évi gépjárműadó és iparűzési adó legyen, ez a 2011.év zárszámadásánál, 2012-
ben kerül a testület elé. 

 

dr. Horváth István képviselő kérdezi, hogy teljes átvilágítást nem lehet kérni. 

 

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

területet kérhetünk. 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester kéri a képviselőket, hogy aki az önkormányzat 

2011. évi belső ellenőrzési tervéről szóló határozati javaslat 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 
54/2010. (XII. 03.) számú 

HATÁROZATA 

 

az önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervéről 

 
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2011. évi 

belső ellenőrzési tervét az Ötv. 92. § (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint 

jóváhagyja: 
A) Ellenőrzött szerv: Polgármesteri Hivatal 
B) Ellenőrzést végzi: Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Belső Ellenőre  
C) Ellenőrzési időpont: Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi ütemterve 

szerint 
D) Ellenőrzési időszak: 2010. év 
E) Ellenőrzési terület: „A 2010. évi gépjárműadó és iparűzési adó ellenőrzése” 

Felelős: dr. Bedő István Zoltán jegyző 

Határidő: 2011. december 31. 

 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy a működésképtelen helyi 
önkormányzatok egyéb támogatása iránti igényt ismét szeretnénk benyújtani, legutóbb 

1,5 millió Ft-ot kaptunk, erről kellene döntést hozni. 

 

Koller Ákos alpolgármester kérdezi, hogy ezt az anyagot a testület nézi át, mert látni 

szeretné mielőtt elmegy a MÁK-hoz. 
 

dr. Horváth István képviselő kérdezi, hogy általában kétszer kapunk, vagy kétszer 

bírálják el. 
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dr. Bedő István Zoltán jegyző a kérdésre válaszolva elmondja, hogy folyamatos. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy mielőtt elküldjük az igényt Koller 

Ákos alpolgármester úr áttekinti. 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a működésképtelen 

helyi önkormányzatok egyéb támogatása iránti igény benyújtásáról szóló határozati 

javaslat 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 

55/2010. (XII. 03.) 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: Papalexisz Kosztasz polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy az önkormányzat meglévő 9 és 11 

milliós hitelkeretünk meg kell újítani, ehhez szükséges a döntés. A koncepciónál úgy 

terveztük, hogy a jövő évben meg szüntetni, legalább is törekedni kell arra, hogy ezt 

megszüntessük. 

 
Koller Ákos alpolgármester kérdezi, hogy a hitelfelvétel megfelel az önkormányzati 

törvény 88.§-ában foglaltaknak. 

 

dr. Bedő István Zoltán jegyző a kérdésre válaszolva elmondja, hogy éven belüli és 

folyószámlahitelről van szó, ezek nem esnek a korrigált saját folyó bevételi korlát 

szabályai alá. 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy a hitelek mögött ingatlanfedezetek 

állnak. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester kéri a képviselőket, hogy aki az önkormányzat 
hitelfelvételéről szóló határozati javaslat 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 

56/2010. (XII. 03.) számú 

HATÁROZATA 
 

az önkormányzat hitelfelvételéről 
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1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a 2011. évben 

az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt-nél 9,0 millió forint éven belüli lejáratú 

folyószámlahitelt és 11,0 millió forint éven belüli lejáratú hitelt vesz fel, egyben a 

meglévő 9,0 millió forint éven belüli lejáratú folyószámlahitelt és 11,0 millió forint éven 

belüli lejáratú hitelt  kiegyenlíti. 
2. A Képviselőtestület kijelenti, hogy a hitelfelvétel megfelel az Ötv. 88. §-ában 

foglaltaknak. 

3. A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2011. évi költségvetése 

összeállításakor a felvett éven belüli folyószámla és éven belüli hitelt, továbbá azok 

járulékait az Önkormányzat minden más fejlesztési kiadását megelőzően betervezi és 

jóváhagyja, legkésőbb lejáratkor visszafizeti azzal, hogy az éven belüli hitelt a 4. 
pontban meghatározott, ezen hitel mögé állított ingatlanok értékesítése során befolyt 

vételárból betörleszti. 

4. A Képviselőtestület a 9,0 millió forint folyószámlahitel fedezetéül Beloiannisz 

belterületén a következő helyrajzi számú, forgalomképes önkormányzati tulajdonú 

ingatlanokat ajánlja fel: 468/1; 473/3; 473/4; 473/5; 5; a 11,0 millió forint éven belüli 

hitel fedezetéül a következő helyrajzi számú, forgalomképes önkormányzati tulajdonú 
ingatlanokat ajánlja fel: 225/A/2; 225/B/1; 474/2; 477/15. 

5. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert – a jegyző ellenjegyzésével – a 

fentiek szerinti kötelezettségvállalásra. 

 
Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 

Határidő: 2011. február 10. 

 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja ismét, hogy mindenki megkapta a 

részletes anyagot, konkrétumokról nem beszélhetünk, azonban a koncepcióban 

lefaragott kiadásokhoz elengedhetetlenül szükséges lépések egyike az önkormányzat 
intézményeinek létszámcsökkentéséről és részmunkaidős álláshelyek kialakításáról 

szóló határozati javaslat elfogadása. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester kéri a képviselőket, hogy aki az önkormányzat 

intézményeinek létszámcsökkentéséről és részmunkaidős álláshelyek kialakításáról 

szóló határozati javaslat 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 

57/2010. (XII.03.) számú 

HATÁROZATA 

 
az önkormányzat intézményeinek létszámcsökkentéséről és részmunkaidős 

álláshelyek kialakításáról 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete kiadásainak csökkentése 

érdekében elrendeli a mellékletben felsorolt szerveinél az ott meghatározott 

mértékű létszámcsökkentés és részmunkaidős álláshelyek kialakításának 
végrehajtását a munkajogi és az intézmény működésére vonatkozó jogszabályok 

betartása mellett. 

Felelős: 

- Önkormányzatnál: Papalexisz Kosztasz polgármester 

- Polgármesteri Hivatalnál: dr. Bedő István Zoltán jegyző 

- Általános Művelődési Központnál: Dr. Orosházi Györgyné mb. igazgató 
Határidő: 

- Önkormányzatnál: végrehajtás elkezdésére 2010. december 15. 

- Polgármesteri Hivatalnál: végrehajtás elkezdésére 2010. december 15. 

- Általános Művelődési Központnál: 2011. augusztus 01-ig 
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Melléklet Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestületének 57/2010. (XII.03.) számú határozatához 

 

INTÉZMÉNY CSÖKKENTÉS  

(FŐ) 

4 ÓRÁS 
RÉSZMUNKAIDŐ 

(FŐ) 

1. Polgármesteri Hivatal és önkormányzati szakfeladatok   

1. 1. Polgármesteri Hivatal 1 1 

1. 2. Háziorvosi Szolgálat 1 - 

Összesen: 2 1 

2. Általános Művelődési Központ intézményegységei   

2. 1. Óvoda 1 1 

2. 2. Nikosz Beloiannisz Általános Iskola - - 

2. 3. Művelődési Ház - 1 

Összesen: 1 2 

Mindösszesen: 3 3 

 

 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy az előző döntéseket most a 

korábban már többször hivatkozott 2011. évi koncepció kapcsán kellett meghozni. Most 
elérkeztünk az önkormányzat 2011. évi koncepcióhoz. A polgármesteri átadás-átvételt 

követően az az újabb információ került elő, hogy a fogászati ellátás önkormányzati 

hozzájárulása havonta 50-50%, legfeljebb 20 ezer forint összegig, ez éves szinten 

240.000,-Ft, ami a kiadási oldalunkat fog jelentkezni. Bevételi oldalon is találtunk 

910.000,- Ft a görög nemzeti ünneppel kapcsolatos, elszámolása januárban lesz. A 
2010. évi költségvetés 161 millió Ft volt, a 2011. évi koncepció főösszege 131-132 millió 

Ft, azaz kb. 30 millió Ft-tal kevesebbet kalkuláltunk. 2002-2006 közötti ciklusban volt 

képviselő, a bevételi oldal akkor mindig nem realizálható bevételekkel volt teletűzdelve, 

a mostani koncepcióban két instabil tétel van, a költségvetés inkább alultervezett, hogy 

meglepetés ne érjen bennünket. Hozzáteszi, ez csak koncepció, még nem állnak 

rendelkezésre végleges számok. 
 

Márkusz Tamás képviselő elmondja, hogy kért több adatot a hivataltól, most 

konkrétan a sportról van szó, összehasonlításképpen a 2008/2009 és 2009/2010 

között 5000 köbméter a különbség, ez miből adódik. 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy nem olyan sok a sport gázszámlája, 

havi 31.000,- Ft, ha tekintetbe vesszük, hogy az épületben a víz többször elfagyott, ezért 

minimálisan tartani kell a fűtést, ő egyébként figyeli a számlákat. A felújításokból 

adódóan ezen a télen fognak jelentkezni a megtakarítások. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő elmondja, hogy, az épület az önkormányzat 
tulajdona ugyan, de nem költ állagmegóvásra, ők társadalmi munkát és a saját 

pénzüket teszik bele, kicseréltek több nyílászárót, megcsinálták az öltözőket stb.; a 

különbség abból adódik, hogy már nemcsak péntekenként, mint korábban; hanem 

rendszeresebben, tehát hetente többször edzenek. 

 
Márkusz Tamás képviselő elmondja, hogy nem tudta, hogy több edzés van.  

 

Papalexisz Kosztasz polgármester kéri a képviselőket, hogy aki az önkormányzat  

2011. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról szóló határozati javaslat 

elfogadásával egyetért, az kézfeltartással szavazzon: 
A Képviselő testü le t 7  igen, 0  nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  az alábbi 
határozatot hozta:  
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Beloiannisz Község Önkormányzat 
Képviselőtestületének 

58/2010. (XII. 03.) számú 

HATÁROZATA 

 

az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról 
 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2011. évi 

költségvetésére vonatkozó koncepciót elfogadja. 

A Képviselőtestület felkéri dr. Bedő István Zoltán jegyzőt, hogy a költségvetési 

rendelettervezetet készítse elő; Papalexisz Kosztasz polgármestert, hogy az előkészített 

rendelettervezetet 2011. február 15-ig terjessze elő a képviselőtestület ülésére. 
 
Határidő: 2011. február 15. 

Felelős: a költségvetés előkészítéséért: dr. Bedő István Zoltán jegyző 

              a költségvetés előterjesztéséért: Papalexisz Kosztasz Polgármester 

 
 

3.) Szociális Bizottság megválasztása 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester megnyitja a Szociális Bizottság megválasztása 

napirendi pont tárgyalását, a Bizottság elnökének javasolja Boka Erika képviselőt, 
tagjainak pedig dr. Horváth István és Takács Katalin képviselőket, és kéri javasolt 

képviselőket, nyilatkozzanak, hogy vállalják-e és egyben arról a napirendi pont nyílt 

ülésen történő tárgyalásához hozzájárulnak-e. 

 

Képviselők válasza egyenként: Boka Erika igen. Takács Katalin igen. Dr. Horváth István 
igen.  

 

Papalexisz Kosztasz polgármester ezután szavazásra teszi fel, hogy aki egyetért azzal 

a javaslattal, hogy a Szociális Bizottság elnöke Boka Erika legyen, az kézfeltartással 

szavazzon. 
A Képviselőtestület 7 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal Boka Erika 
képviselőt a Szociális Bizottság 

elnökének megválasztotta. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester ezután szavazásra teszi fel, hogy aki egyetért azzal 

a javaslattal, hogy a Szociális Bizottság tagja dr. Horváth István képviselő legyen, az 
kézfeltartással szavazzon. 

A Képviselőtestület 7 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal dr. Horváth István 
képviselőt a Szociális Bizottság 

Bizottság tagjának megválasztotta. 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester ezután szavazásra teszi fel, hogy aki egyetért azzal 

a javaslattal, hogy a Szociális Bizottság tagja Takács Katalin képviselő legyen, az 

kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselőtestület 7 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal Takács Katalin 
képviselőt a Szociális Bizottság 

Bizottság tagjának megválasztotta. 

  

Papalexisz Kosztasz polgármester ezt követően javasolja, hogy a Képviselőtestület a 

Szociális Bizottság megválasztott elnökét és tagjait egységes szerkezetben fogadja el. Aki 

ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselőtestület 7 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 
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Képviselőtestületének 
59/2010. (XII.03.) számú 

HATÁROZATA 

 

a Szociális Bizottság megválasztásáról 

 
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbiak szerint a Szociális 

Bizottságot megválasztotta: 

Szociális Bizottság elnöke: Boka Erika  

Szociális Bizottság tagjai: dr. Horváth István, Takács Katalin. 
Felelős:  Papalexisz Kosztasz polgármester, dr. Bedő István Zoltán jegyző 

Határidő: azonnal 

 
 

4.) A képviselőtestület 2011. évi I. félévi munkaterve 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester a napirend megnyitása után elmondja, hogy a 

rendes ülésen időpontjai rendszeres feladatok határidőihez igazodnak az időpontjuk 
péntek 18.00 óra, mert vannak, akik műszakban dolgoznak, lehet jó, lehet rossz, de 

lakosságbarát időpont, a külföldön dolgozóknak is lehetőségük van részt venni az 

ülésen, de ez nincs kőbe vésve. 

 

Márkusz Tamás képviselő elmondja, hogy az időpont nagyon jó, és kérdezi, hogy ne 

legyen benne egyebek. 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy javasolja, legyen egyebek, aki a 

határozati javaslatnak ezzel a módosításával, hogy legyen egyebek minden rendes 

ülésen, az kézfeltartással szavazzon: 
A Képviselő testüle t 7 igen,  0 nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  Papalex isz 
Kosztasz polgármesternek azt a  
módosító javaslatát, miszerint 
minden rendes ülésen legyen egyebek 
napirendi pont is ,  elfogadta.  

 

Papalexisz Kosztasz polgármester kéri a képviselőket, hogy aki az előző módosítással 

egységes szerkezetben a képviselőtestület 2011. évi I. félévi munkatervéről szóló 
határozati javaslat 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 

60/2010. (XII.03.) számú 

HATÁROZATA 

 
a képviselőtestület 2011. évi I. félévi munkatervéről 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete az SZMSZ. 17. § (2) bekezdése 

alapján a képviselőtestület 2011. évi I. félévi munkatervét az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 
I.) Az ülés tervezett időpontja: 2011. február 11 (péntek) 18.00 óra 

Tervezett napirendi pontok: 
1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetése 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester  
2) Társadalmi szervezetek beszámolója 
Előterjesztő: Szervezetek vezetői 
3) Közfoglalkoztatási terv 

Előterjesztő:  Papalexisz Kosztasz polgármester 
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4) Egyebek 
Előterjesztő:  Papalexisz Kosztasz polgármester 
 

II.) Az ülés tervezett időpontja: 2011. április 29 (péntek) 18.00 óra 

Tervezett napirendi pontok: 
1) Az önkormányzat 2010. évi zárszámadása 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 
2) Beszámoló a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adonyi Rendőrőrs Besnyő-

Beloiannisz Körzeti Megbízott 2010. évben végzett munkájáról 

Előterjesztő: Rendőrkapitány, Őrsparancsnok 
3) A Gyermekjóléti Szolgálat éves beszámolója 

Előterjesztő:Családgondozó 
4) Egyebek 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 
 

III.) Az ülés tervezett időpontja: 2011. június 24 (péntek) 18.00 óra 

Tervezett napirendi pontok: 
1) A képviselőtestület 2011. évi II. félévi munkaterve 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

      2) ÁMK beszámoló 

Előterjesztő: ÁMK vezető 
3) Egyebek 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 
 

        Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 

             dr. Bedő István Zoltán jegyző 

 
Határidő: I.) pontnál 2010. február 11. 

            II.) pontnál 2010. április 29. 
           III.) pontnál 2010. június 24. 

 

 

5.) MÁV tulajdoni igénye 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester a napirendi pont megnyitása után elmondja, hogy 
egyik szomszéd építkezésénél derült, hogy az ingatlan az önkormányzat nevén van, 

holott ezt a MÁV 1984-ben megvásárolta. Mindenki megkapta a részletes előterjesztést 

és anyagot. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a Gavrilidisz u. 6. 

szám alatti ingatlan tulajdonának peren kívüli rendezéséről szóló határozati javaslat 
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 

61/2010. (XII.03.) számú 

HATÁROZATA 
 

a Gavrilidisz u. 6. szám alatti ingatlan tulajdonának peren kívüli rendezéséről 

 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Beloiannisz belterület 

hrsz: 194; lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, természetben a 2455 

Beloiannisz, Gavrilidisz u. 6. szám alatti ingatlanra vonatkozóan a MÁV 
tulajdonjogát elismeri; hozzájárul ahhoz, hogy a MÁV az okiratot elkészítse, és 

azt tulajdonjog rendezése jogcímén beadja a földhivatalba.  

2. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete kiköti, hogy a MÁV által 
készített okirat tartalmazza a következő rendelkezést: „A felek megállapodnak 
abban, hogy Beloiannisz Község Önkormányzata kizár minden olyan esetleg a 
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tulajdonost terhelő kötelezettséget, amely annak folytán terhelné, vagy terhelte 
volna, hogy az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként volt feltüntetve; a 
Magyar Államvasutak jelen okirat aláírásával e kizárt kötelezettségeket minden 
feltétel nélkül vállalja.” 

3. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a fentiek szerint elkészített 

okirat aláírására. 
 
Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester, dr. Bedő István Zoltán jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

6.) A 2011. évi ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatási díjak megállapítása 
 

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

DRV Zrt. képviselőjének. 

 

Vörösné Weiner Katalin a DRV Zrt. képviseletében elmondja, hogy a 2011. évi 
díjtervezés új alapokra helyeződött. Két alternatíva készült, a díjkalkulációk attól 

függően különböznek, hogy a testület a jövő évtől elkülöníti-e az eszközhasználati díjat 

vagy sem, ha elkülöníti, akkor alacsonyabb a díj, ha nem magasabb. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy a 2011. évi koncepció az 

eszközhasználati díj bevétellel kalkulál, arról az önkormányzat jelenleg nem tud 
lemondani, azonban tervezi, hogy a következő évben már elkülönítetten kezeli az 

eszközhasználati díjat. Így ő a 2. számú tervezet elfogadását javasolja, és támogatja, az 

eszközhasználati díj kerüljön be a költségvetés bevételi oldalára. 

 

Márkusz Tamás képviselő kérdezi, hogy mennyi a koncessziós díj 2011-re, 4 millió Ft, 
ezt kell visszaforgatnunk a közműbe. 

 

Vörösné Weiner Katalin a DRV Zrt. képviseletében elmondja, hogy 3 millió. 

 

 Márkusz Tamás képviselő kérdezi, hogy 3 millióból mit tudunk kezdeni, kicserélünk 

100 m csövet. 
 

Vörösné Weiner Katalin a DRV Zrt. képviseletében elmondja, hogy minden évben 

megküldjük a rekonstrukciós programot, abban tervezve van pl. a tolózárak, tűzcsapok 

cseréje, szakaszolók kiépítése stb. Ezután röviden ismerteti a testülettel a szennyezés-

csökkentési ütemtervvel kapcsolatos tudnivalókat, az iváncsai szennyvíztisztítóval 

kapcsolatos környezetvédelmi hatósági kötelezést és az önkormányzatok, továbbá az 
üzemeltető teendőit. Minél hamarabb el kellene kezdeni legalább a tervek elkészítését, 

mert tervezők készen állnak, a pályázatírók is, a pályázatokhoz legalább tervek 

kellenek. Pályázat nélkül kisebb beruházások is nehezen valósíthatók meg, a kötelezés 

sürget mindannyiunkat. 

 
Márkusz Tamás képviselő kérdezi, hogy a csatornadíjakat egységesen fizetjük. 

 

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

kedvezményt, minden év április 15-ig lehet benyújtani május 30-tól szeptember 30-ig 

10 % locsolási kedvezményt lehet igénybe venni, de kérelmezni kell. 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy erről a lakosságot tájékoztatni 

fogjuk. 

 

Márkusz Tamás képviselő kérdezi, hogy az önkormányzatnak és intézményeinek nem 

lehet-e kedvezőbb a díj, mint a lakosságnak. 
 

Vörösné Weiner Katalin a DRV Zrt. képviseletében elmondja, hogy nem lehet, mert 

az önkormányzat és intézményei is gazdálkodó szervezetek, különbséget nem lehet 

tenni közöttük. 
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Vörösné Weiner Katalin a DRV Zrt. képviseletében visszatérve a szennyvíztelephez, 

elmondja, hogy mivel közös tulajdonban van a mű, ezért az ő tudomása szerint 

Iváncsán közös testületi ülést fognak tartani a szennyezés-csökkentési ütemterv 

megvalósításával kapcsolatos további teendőkről. 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy ezt minél hamarabb össze kell 

hívni, mert az ő tudomása szerint az 1/3 tulajdon Beloiannisznál csak a kötelezettségek 

tekintetében tapasztalható, az eszközhasználati díj elosztása viszont nem eszerint 

történt. 

 

dr. Horváth István képviselő elmondja, hogy nem érti, hogy a közel hat éve átadott 
szennyvíztelepet miért kell felújítani, a falu útjai a csatornázás miatt kerültek ilyen 

rossz állapotba, miért nem rakták rendbe. 

 

Vörösné Weiner Katalin a DRV Zrt. képviseletében elmondja, hogy 2002-ben lett 

átadva és a legmodernebb mű volt akkor, időközben 2004-ben EU tagok lettünk, senki 

nem gondolta, hogy probléma lesz a kibocsátott szennyvíz biológiai értékeivel. 
 

dr. Horváth István képviselő kérdezi, hogy a DRV sem gondolt arra, hogy először 

tájékozódjon az EU joganyagában. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy az előző testület fogadta így el a 
koncessziós szerződést, amelyben az elosztás fogyasztáshoz igazodó, és ne a tulajdoni 

hányadok szerint legyen. Most viszont a kötelezettségünk a tulajdoni hányadunkhoz 

igazodik. Meg kell keresni a 3 tulajdonostárs-településnek a megoldást, a 

kompromisszumot, nekünk is engedményeket kell tenni. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő elmondja, hogy maximálisan egyetért a 
polgármester úrral, tudja, megérti, hogy korszerűsíteni kell, de Beloiannisz ne csak a 

kötelezettség oldalán álljon ott, hanem a jogok oldalán is.  

 

Koller Ákos alpolgármester kérdezi, hogy karbantartási költséget tartalmaz-e ez a díj.  

 
Vörösné Weiner Katalin a DRV Zrt. képviseletében elmondja, hogy nem, ahogy 

előzőleg mondta, rekonstrukciós terv alapján dolgoznak, ez külön költség, nem tudja 

beépíteni. 

 

Márkusz Tamás képviselő kérdezi az ivóvízdíjjal kapcsolatban, hogy van átalánydíja 

ennek az egésznek. 
 

Koller Ákos alpolgármester kérdezi, hogy nem terheli-e az önkormányzatot valamilyen 

többletköltség. 

 

Vörösné Weiner Katalin a DRV Zrt. képviseletében elmondja, hogy 38-as 
kormányrendelet rendezi. 

 

Márkusz Tamás képviselő elmondja, hogy kötelezni kellene az átalánydíjasokat a 

rákötésre. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy november 30-án megkaptuk a 
DRV-től a 2011. évi vízterhelési díjjal kapcsolatos levelet is, amely szerint a DRV a 

2011. évi vízterhelési díjat január 1-től állítja be a számlázási rendszerébe. A levelet 

minden képviselő részére kiküldtük, így a képviselőtestület tájékoztatása megtörtént a 

vízterhelési díj 2011. évi fajlagos mértékéről, azaz 7,-Ft/m3 plusz ÁFA. 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester kéri, hogy aki egyetért az ivóvíz- és 

szennyvízszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 15/2003. (XII. 17.) számú rendelet 

módosításáról szóló 2. számú rendelet-tervezet elfogadásával, az kézfeltartással 

szavazzon. 
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A Képviselő testü le t 7 igen 0  nem 0 
tar tózkodás szavazattal  a jegyzőkönyv 
mel lékle té t képező f ormában 
megalkotta  az ivóvíz -  és 
szennyvízszolgáltatás díjának 

megállapításáról szóló 15/2003. (XII.  
17. ) számú rendelet  módosításáról 
szóló 7/2010 . (XII.13 . )  számú 
önkormányzati rendeletét.  

 

 

7.) A települési folyékony hulladék 2011. évi ártalmatlanítási díjának 
megállapítása 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester a napirendi pont megnyitása után elmondja, hogy 

mindenki megkapta a települési folyékony hulladék ártalmatlanítási díjának 

megállapításáról szóló 1/2007.(II.20.) számú rendelet módosításáról szóló rendelet-

tervezetet. Összességében 5-6%-os emelésről beszélünk, ami ÁFA-val 530,-Ft/m3. Ha 
valakinek javaslata vagy kérdése van, tegye fel. 

 

Vörösné Weiner Katalin a DRV Zrt. képviseletében informálja a testületet a kiküldött 

javaslatuk lényegéről a folyékony hulladék díjával kapcsolatosan és várja az esetleges 

kérdéseket. 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester mivel sem javaslat, sem kérdés nem érkezett kéri, 

hogy aki egyetért a települési folyékony hulladék ártalmatlanítási díjának 

megállapításáról szóló 1/2007.(II.20.) számú rendelet módosításáról szóló 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 
települési folyékony hulladék 
ártalmatlanítási  díjának 
megállapításáról szóló 1/2007.(II .20. )  
számú rendelet módosításáról  szóló 
8/2010.(XII.13 . )  számú önkormányzati 

rendeletét.  

 

 

8.) Egyebek 
 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester napirendi pont megnyitása után elmondja, hogy 

mindenki megkapta a rendelettervezetet, határozati javaslatot. Ha valakinek észrevétele, 

javaslata van, tegye meg. 

 
Takács Katalin képviselő elmondja, hogy kevesli ezt az egy napon, legyen kettő, 

javasolja szerdát és csütörtököt. 

 

Koller Ákos alpolgármester elmondja, hogy egyetért ezzel ő is, szerinte is legyen kettő, 

Besnyőn szerdán és hétfőn van. 
 

Márkusz Tamás képviselő elmondja, hogy a szerdát támogatja, de milyen szankciói 

lesznek annak, ha valaki megszegi, ki fogja ellenőrizni. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy meglesznek a szankciók. Ha lesz 

rendelet, a lakosság 80%-a akkor gyújt tüzet, a 20% szankcionálva lesz, összességében 
szabályozni kell. Javasolja a szerdai és pénteki napot. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő elmondja, hogy pénteken azért nem jó, mert edzés 

van. Ha megalkotjuk ezt a rendeletet, nincs rá kapacitás, de ha nem alkotjuk meg, 

akkor szabályozatlan az egész, de alapból próbáljuk keretek közé szorítani és 

betartatni. 
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Boka Erika képviselő szerint a lehető legkevesebb égetés történjen, védjük a 
környezetünket, mindenfélét eltüzelnek, tavasszal és ősszel is tüzelnek. Javasolja, hogy 

a szerdai nap mellett legyen a vasárnap, de időkorlátok között, késő délután 16.00 

órától 20.00 óráig.  

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy akkor a Boka Erika képviselő 
javaslata szerint szerdán és vasárnap délután 16.00 órától 20.00 óráig. 

 

Takács Katalin képviselő elmondja, hogy visszavonja a csütörtökre vonatkozó 

javaslatát. 

 

Koller Ákos alpolgármester elmondja, hogy visszavonja a hétfőre vonatkozó javaslatát. 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy az avar és kerti hulladék 

égetéséről, valamint a levegőtisztaság-védelem helyi szabályozásáról szóló rendelet 

megtárgyalásáról szóló határozati javaslathoz Boka Erikának az a módosító javaslata 

érkezett, hogy a tervezet 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő szöveg legyen: „Avar és 

kerti hulladékot égetni kizárólag szélcsendes időben, a hét szerdai napján 00.00 órától 
24.00 óráig és vasárnap 16.00 – 20.00 óra között lehet, kivéve ha e nap ünnepnapra 

esik.”; és a testület felkéri a jegyzőt a tervezet eszerinti átszerkesztésére. Kéri, hogy aki 

a határozati javaslat módosításával egyetért, az kézfeltartással szavazzon: 
A Képviselő testüle t 7 igen,  0 nem és 0  

tar tózkodás szavazattal  Boka Erika 
képviselő  módosító  javaslatát 
elfogadta. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester kéri a képviselőket, hogy aki az előzőek szerinti 
módosítással egységes szerkezetben az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a 

levegőtisztaság-védelem helyi szabályozásáról szóló rendelet megtárgyalásáról szóló 

határozati javaslat 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 

62/2010. (XII.03.) számú 
HATÁROZATA 

az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a levegőtisztaság-védelem helyi 

szabályozásáról szóló rendelet megtárgyalásáról 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete az avar és 

kerti hulladék égetéséről, valamint a levegőtisztaság-védelem helyi 

szabályozásáról szóló rendelettervezetet megtárgyalta, a szabályozás 

szükségességével, elveivel egyetért. 
2. A képviselőtestület úgy dönt, hogy a tervezet 4.§ (1) bekezdése 

helyébe a következő szöveg legyen: „Avar és kerti hulladékot égetni 

kizárólag szélcsendes időben, a hét szerdai napján 00.00 órától 
24.00 óráig és vasárnap 16.00 – 20.00 óra között lehet, kivéve ha e 

nap ünnepnapra esik.”; és felkéri a jegyzőt a tervezet eszerinti 

átszerkesztésére. 
3. A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy a tervezetet a szomszédos 

és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes 

környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre küldje meg. 

Felelős: dr. Bedő István Zoltán jegyző 

Határidő: 2010. december 15. 
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Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy a Közösségi Könyvtár falán és 

temető téglakerítésén lévő emléktáblákról van szó, amelyek tartalmazzák, hogy a görög 

parlament támogatásával, Rizojannisz Kosztasz polgármestersége idején készültek a 

beruházások, a Főtér és a temető téglakerítése. Véleménye szerint ez személyi 

kultusznak minősül, és sokan megkeresték azzal, hogy ezek miért vannak így felírva. 
Ezért javasolja, hogy a Képviselőtestület a Közösségi Könyvtár épületén és temető 

téglafalán elhelyezett réz emléktáblák levételét rendelje el, és döntsön úgy, hogy 

ugyanolyan szövegezésű, ugyanolyan anyagból, és nagyságban emléktáblákat helyez el 

azzal a tartalmi változtatással, hogy a szöveg ne tartalmazza azt, hogy „Rizojanisz 

Kosztasz polgármestersége idején”. 

 
Koller Ákos alpolgármester elmondja, hogy ezek a táblák, hogy kerültek ki, valaki 

csak jóváhagyta azokat. Ha most levesszük, nehogy megsértsük a Görög Államot. Meg 

kellene kérdezni az érdekelteket. Vajon nem kellene beszerezni a hozzájárulásukat. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy a 2002-2006 közötti testület 

döntött a kihelyezésükről. 
 

Márkusz Tamás képviselő elmondja, hogy akkor a többi emléktáblát is kellene 

ellenőrizni, sok tábla van, amit meg kellene változtatni. Őt nem zavarja sem ebben, sem 

a másik formában. 

 
Koller Ákos alpolgármester elmondja, hogy szerinte a Görög követséget meg kellene 

kérdezni. Kérdezi, hogy nem is fogják tudni. 

 

Prekop László Kosztasz véleménye szerint semmi probléma nincs, de voltak előző 

tanácselnökök, így az édesanyja is, polgármesterek, tettek ők is ezért a faluért sokat, és 

a táblára Beloiannisz 1213 lakosát is fel lehetne írni. 
 

Koller Ákos alpolgármester elmondja, hogy ne semmisítsük meg, tartsuk tiszteletben, 

őt nem zavarja. 

 

Márkusz Tamás képviselő elmondja, hogy másik táblák lesznek kihelyezve, de azokat 
is méltó módon kell elkészíttetni. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy amint lesz pénzünk, méltó módon 

felrakjuk az emléktáblákat. 

 

Koller Ákos alpolgármester elmondja, hogy az egész tér a görög állam pénzéből lett 
felújítva. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy az alpolgármester úr elmondta az 

állásfoglalását. 

 
Koller Ákos alpolgármester elmondja, hogy elmondta a véleményét, de javaslata nincs 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a Közösségi Könyvtár 

és temető emléktáblái tartalmának megváltoztatásáról szóló határozati javaslat 

elfogadásával egyetért, az kézfeltartással szavazzon: 
A Képviselő testü le t 5  igen, 0  nem és 2  
tar tózkodás szavazattal  az alábbi 
határozatot hozta:  

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 
Képviselőtestületének 

63/2010. (XII.03.) számú 

HATÁROZATA 
 

a Közösségi Könyvtár és temető emléktáblái tartalmának megváltoztatásáról 
 



2010. évi 12. számú jegyzőkönyv 

Képviselőtestület 2010. december 03-i rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve 
 

 

20 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Közösségi Könyvtár falán 
és a temető téglakerítésén lévő réz emléktáblák levételét elrendeli.  

2. A képviselőtestület úgy dönt, hogy ugyanazon a helyen, ugyanolyan 

szövegezésű, ugyanolyan anyagból, és nagyságban emléktáblákat helyez el azzal 

a tartalmi változtatással, hogy a szöveg ne tartalmazza azt, hogy „Rizojanisz 

Kosztasz polgármestersége idején”.  
 

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 

Határidő: 1. pont azonnal, 2. pont folyamatos 

 

Márkusz Tamás képviselő elmondja, hogy a szavazásnál abban a tudatban szavazott 

igennel, hogy a többi táblát is felül kell vizsgálni. 

 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester tájékoztatásként röviden ismerteti a 

képviselőtestületnek is egyébként kiküldött anyagokat. Az Állami Számvevőszékkel 

folytatott levelezésről elmondja, hogy időközben rendőrségi feljelentést is tettünk, külső 

szakembert bevonni a pénzügyi átfogó ellenőrzésre nem tudunk, mert nem tudjuk 
megfizetni. A közétkezetésnél is jelentős tartozásunk van az Ayrin Kft. felé, 3.260.000,- 

Ft, a Kft. ezt követelését engedményezte. Az értesítésben az engedményes a követelés 

megfizetésére 2011. március 16-ig adott határidőt. A személyi illetményről kiküldött 

jegyzői anyaggal kapcsolatosan elmondja, hogy a hivatalban két dolgozónak van 

személyi illetménye, az egyik kimagaslóan magas, ezeket azonban lecsökkenteni nem 

lehet. A tanuszoda per kapcsán készült beadványt mindenki megkapta, ahhoz nem fűz 
semmit. A lakbérekkel kapcsolatos tájékoztatót is mindenki megkapta, a részletek 

megbeszélése zárt ülésre tartozóak.  

 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester az előbbi tájékoztatásként követően átadja a szót a 
jegyzőnek. 

 

dr. Bedő István Zoltán jegyző röviden ismerteti a családgondozóval kapcsolatos 

történéseket, adatokat, követelményeket. Ercsi intézményvezetőjével felvettük a 

kapcsolatot, azt mondták, hogy ideiglenesen, a megpályáztatott állás betöltéséig tudná 

vállalni. 
 

dr. Horváth István képviselő megjegyzi, hogy nyugdíjas pedagógus is elláthatja ezt a 

feladatot, ha rendelkezik gyermek- és ifjúságvédelmi végzettséggel. 

 

Boka Erika képviselő kérdezi, hogy az ercsi családgondozó elvállalná. 

 
dr. Bedő István Zoltán jegyző elmondja, hogy heti 8 órában, de pályázatot kell kiírni. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a családgondozói 

állásra kiírt pályázatról szóló határozati javaslat 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 

64/2010. (XII.03.) számú 

HATÁROZATA 

 

családgondozói állásra kiírt pályázatról 
 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete családgondozói állás 

betöltésére pályázatot ír ki az alábbiak szerint: 
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Beloiannisz Község Önkormányzata  

                         
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 

Beloiannisz Község Önkormányzata  
 

családgondozó  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         
Foglalkoztatás jellege:  

Részmunkaidő, heti 8 órás 

A munkavégzés helye: 

Fejér megye, 2455 Beloiannisz, Rákóczi u. 26.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM 
rendeletben meghatározott feladatok  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         
Pályázati feltételek: 

         Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti képesítés,  
         B kategóriás jogosítvány,  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

        szakmai önéletrajzot, iskolai végzettséget igazoló okmány másolatát, 3 hónapnál nem 
régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázó nyilatkozata arról, amely szerint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) 
bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn, a pályázó nyilatkozata 
arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggő kezeléséhez hozzájárul  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2011. március 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. január 31.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Papalexisz Kosztasz polgármester 
nyújt, a 25-225-001 -os telefonszámon. 



2010. évi 12. számú jegyzőkönyv 

Képviselőtestület 2010. december 03-i rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve 
 

 

22 

A pályázatok benyújtásának módja:  
        Postai úton, a pályázatnak a Beloiannisz Község Önkormányzata címére történő 

megküldésével (2455 Beloiannisz, Rákóczi u. 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-508/2010-0, valamint a munkakör 
megnevezését: családgondozó.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. február 11.  

 
Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 
Határidő: 2010. december 15. 

 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy a kistérségi társulás anyagi 

gondokkal küzd, ennek egy részében Beloiannisz tartozása az okozója. Ismerteti, hogy 
miből áll össze a tartozása a kistérségnek, a legnagyobb tétel a korábbi kistérségi busz 

értékesítésének Áfa-ja. Beloiannisznak a kistérség pénzügyi hiányának rendezése 

érdekében december 15-ig 163.208,- Ft-ot kell fizetni, erről kéri a testület döntését, 

megjegyezve, hogy a többi adósságot is rendezni kell, a tagdíj, orvosi ügyelet, logopédia 

stb., ugyanis a többi település finanszírozza helyettünk. 
 
Papalexisz Kosztasz polgármester kéri a képviselőket, hogy aki az Adonyi Többcélú 

Kistérségi Társulás pénzügyi hiányának rendezése érdekében történő hozzájárulásról 

szóló határozati javaslat 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 

65/2010. (XII. 03.) számú 
HATÁROZATA 

 

az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás pénzügyi hiányának 

rendezése érdekében történő hozzájárulásról 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Adonyi Többcélú 
Kistérségi Társulás működőképességének biztosítása érdekében a Társulási 

Tanácsnak a Társulás pénzügyi helyzetének rendezéséről hozott 53/2010.(XII.1.) 

TT sz. határozatában meghatározott, Beloiannisz községre eső 163.208,- Ft 

hozzájárulást - az általános tartalékalap terhére - jóváhagyja, és a Társulás 

számlájára átutalni rendeli. 

2. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott összeg átutalásáról gondoskodjon, és felkéri a jegyzőt, hogy e 

döntésről az érintettet értesítse. 
Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester, dr. Bedő István Zoltán jegyző 

Határidő: 2010. december 15. 

 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy a Beloiannisz Közoktatásáért 

Közalapítványt is működőképessé kell tenni, mert eddig sok gond volt vele. Az emberek 

az 1% adójukat sem tudták felajánlani az alapítványnak, konkrétan csak régi, 1999-es 

iratokat találtunk meg. Azért is rendbe kellene tenni, mert vannak vállalkozók, akik 

fizetnének be az alapítvány számlájára. 

 
dr. Bedő István Zoltán jegyző elmondja, hogy a Könyvtárban vannak zsákokban az 

irattári anyagok. 

 

Márkusz Tamás képviselő elmondja, hogy ezt meg kell oldani. 
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Fülöpné Kipru Miranda beloianniszi lakos, mint a Közalapítvány egyik tagja 
elmondja, hogy Kovácsné Kocsmár Teréz az elnöke, Sinogli Lászlóné, ifj. Vörös Gyula és 

Bozóki Ilona a tagjai, rajta kívül. 

 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy újabb tartozásokkal kellet 
szembesülnünk a polgármesteri átadás-átvétel óta, amelyből rendőrségi feljelentés, 

rendőrségi ügy lett, továbbá két magánszemély bírósághoz fordult a követelésével, akik 

közül az egyik magánszemély 1.000.000,- Ft-tal többet követel annál, mint ami a 

polgármesteri átadás-átvételből (800.000,- Ft) kitűnik, azaz összesen 1.800.000,- Ft-ot. 

A másik magánszemély az 1.900.000,- Ft-ot követel bírósági úton. Előkerült egy idei hó-

eltakarítási számla 100.000,- Ft-ról. 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester miután több hozzászólás nem érkezett megköszöni 

a képviselők munkáját és hozzászólásaikat, és a jelenlévő lakosok megjelenését, majd 

az ülést 21 óra 30 perckor berekeszti. 

 

k.m.f. 
  

 

 

Papalexisz Kosztasz 

polgármester 

 

 

 

 

dr. Bedő István Zoltán 

jegyző 
 

 

Prekop László Kosztasz 

alpolgármester 

jkv. hitelesítő 

 

 

 

 

 

 

 

Takács Katalin 

képviselő 

jkv. hitelesítő 

                          


