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Papalexisz Kosztasz polgármester köszönti a lakosság részéről megjelent 47  főt, a 

képviselőket, valamint a NOVI-COM képviselőjét, megállapítja, hogy a képviselőtestület 6 fő 

képviselő jelenlétével határozatképes. Javasolja jegyzőkönyv-hitelesítőnek Boka Erika 

képviselőt és Dr. Horváth István képviselőt. 

Kéri a Képviselőket, hogy aki a jegyzőkönyv-hitelesítőkkel egyetért, az kézfeltartással 

szavazzon. 

A Képviselőtestület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal Boka Erika és Dr. Horváth István 

képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy a lakosság részéről felmerülő igény volt, a 

községünkben kiépült KábelTv hálózattal kapcsolatos tájékoztatás, mivel az írásos árajánlatuk 

nem minden ingatlantulajdonoshoz jutott el, ezért meghívásra került a NOVI-COM 

képviselője Réti Mihály Úr, aki felé a megjelentek kérdéseket intézhetnek. 

Ezért javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a kiküldött meghívóhoz képest, a napirendi 

pontok a következők legyenek. 

 

1.) NOVI-COM Kft. tájékoztatója 

     Előterjesztő: Réti Mihály ügyvezető igazgató 

2.) Tájékoztató a Képviselőtestület és a Polgármesteri 2010. évi tevékenységéről. 

      Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

3.) Egyebek. 

      Előerjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem, 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 6 igen szavazattal 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, az alábbi határozatot 

hozta:   

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 

                                                   69/2010. (XII. 16.) számú  

HATÁROZATA 

 

Beloiannisz Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. december 16-i  rendkívüli 

nyílt ülésének – közmeghallgatás - napirendi pontjairól 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. december 16-i 

közmeghallgatás napirendi pontjait az alábbiak szerint állapítja meg: 
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1.) NOVI-COM  Kft. tájékoztatója 

      Előterjesztő: Réti Mihály ügyvezető igazgató 

2.) Tájékoztató a Képviselőtestület és a Polgármester 2010. évi tevékenységéről. 

      Előterjesztő. Papalexisz Kosztasz polgármester 

 3.) Egyebek 

      Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester  

 

 

1.) NOVI-COM Kft. tájékoztatója: 

 

Réti Mihály ügyvezető igazgató elmondja, hogy a községben, a Kft. részéről kiépítésre került   

a Kábeltv-internet-telefon  szolgáltatás,  melyet együtt és külön-külön is igénybe lehet venni. 

Ismerteti e jegyzőkönyv mellékletét képező NOVI-COM Kft. hálózatán elérhető 7 alap és 46 

bővített csatorna és azok akciós árait. A szolgáltatásra 2 éves hűségidő vállalással vagy 

anélkül is lehet szerződést kötni,  ez nem kötelező. A községből eddig 8 ügyféllel létesült 

szerződés a kábeltévére.  

 

 

(Takács Katalin képviselő 17.10 perckor érkezik a közmeghallgatásra, így a képviselőtestület  

7 fővel folytatja munkáját.)  

 

Papalexisz Kosztasz polgármester ezt követően kérte a lakosságot, hogy hozzászólásaikat, 

javaslataikat tegyék meg.  

 

Vlahopuloszné Kovács Mónika 24545 Beloiannisz, Paparigász u. 31. szám alatti lakos 

kérdezi, hogy a kábeleket rendesen meghúzták-e, mivel olyan furcsa csapkodó hangos zajt 

lehet hallani. 

 

Réti Mihály ügyvezető igazgató elmondja, hogy a kábeleket nem lehet megfeszíteni, közepén 

van egy lógása, ez normális ennek így kell lennie.  

 

Kiatipisz Janisz 2455 Beloiannisz, Murgána u. 33. szám alatti lakos kérdezi, hogy eddig digin 

keresztül beszélt Kanadában élő lányával, most ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást mennyibe 

fog kerülni. 

 

Réti Mihály ügyvezető igazgató elmondja, konkrétan erre nem készült fel, hogy külföldi 

országokba mennyibe kerül. Javasolja, hogy internet szolgáltatásra kössön szerződést. Az 

előzőekben is elmondta, hogy a szolgáltatásokat lehet egybe és külön-külön is igénybe venni.  

 

Dulasz Takisz 2455 Beloiannisz, Szarafisz u. 49. szám alatti lakos kérdezi, ha mindhárom 

szolgáltatást igénybe veszi, mennyi a legalacsonyabb és legmagasabb díj. 

 

Réti Mihály ügyvezető igazgató elmondja, hogy ez nagy kérdés, a legalacsonyabb ár 3.480.- 

Ft,  a legmagasabb díj  kb. 11.000.- Ft körüli.  

 

 

Vlahopulosz Ziszisz 2455 Beloiannisz, Petőfi u. 3. sz. alatti lakos kérdezi, hogy mikor indul 
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be a szolgáltatás, tájékoztatva lesz a lakosság, továbbá, a Fő utcán és a Petőfi utcán a 

vezetékek melyik oldalon lesznek kifeszítve.  

 

Réti Mihály ügyvezető igazgató elmondja, hogy minden házba bedobtak az akcióról egy 

tájékoztatót, de most is hozott magával 50-60 db szórólapot. A szolgáltatás már működik, 8 

ügyféllel van már élő szerződésük. Egyébként a Fő utca mindkét oldalán van kiépítve a 

vezeték, a Petőfi utcán, áthúzták az utca felett. 

 

Dr. Horváth István képviselő kérdezi, hogy mennyi idő alatt kötik be a szolgáltatást. 

 

Réti Mihály ügyvezető igazgató elmondja, hogy a megrendeléstől számított egy hónapon 

belül, de volt olyan is, hogy két hét alatt is be tudták kötni a szolgáltatásra az ingatlant. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester kérdezi, hogy van e még kérdése vagy hozzászólása a 

megjelenteknek. Több hozzászólás, kérdés nem lévén, megköszöni Réti Mihály ügyvezető 

igazgatónak a közmeghallgatáson való megjelenését és a tájékoztatást. 

 

 

2.) Tájékoztató a Képviselőtestület és a Polgármester 2010. évi tevékenységéről: 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester e jegyzőkönyv mellékletét képező beszámoló ismertetését 

követően a polgármester úr kiegészítette az alábbiakkal: 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kifizetése, mely november hónapban lett volna 

esedékes, december hónapban kerül kifizetésre, valamint hogy az éven belüli lejáratú 20 

millió forintos hitelünket, újból fel kell venni, hogy az ez évit ki tudjuk fizetni, amelynek 

kamata éves szinten kb. 4 millió forint.  

 

3.) Egyebek. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester az „Egyebek” napirendi pont kiegészítéseként elmondja, 

hogy a LEADER pályázatnál elnyert kb. 19 millió forint felhasználását 2011. évben meg kell 

oldani, mivel ez utólagos finanszírozású, így olyan kivitelezőt kell keresni a három felújítási 

munkálat elvégzésére (ravatalozó, hivatal és óvoda közötti park felújítása, községi játszótér 

kiépítése), aki megelőlegezi ezt az összeget. 

 

Ezt követően kérte a lakosságot, hogy hozzászólásaikat, javaslataikat tegyék meg. 

 

Farcalasz Petroszné 2455 Beloiannisz, Murgána u. 4. szám alatti lakos, az elhangzott 

beszámolóval kapcsolatban kérdezi a polgármester úrtól, hogy hol vannak azok akik hibáztak, 

miért nem hívták meg a volt polgármestert, még jó, hogy itt van két régi képviselő. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy az előző testület munkáját nem kívánja és 

nem korrekt minősíteni. Mindkét régi képviselő teszi a dolgát, úgy végzik, hogy 

megfeleljenek az elvárásoknak, mind a kettő konstruktív. A felszültségek feloldása érdekében, 

hogy ne légből kapott dolgok terjedjenek a községben, a Képviselőtestület szórólapokon 

tájékoztatja a lakosságot, az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetéről, ebből kell 

kiindulni. A 2011. évi koncepció 131 millió forint, a 2010. évi 161 millió forintos 

költségvetési főösszeggel szemben, ez kb. 30 millió forintos csökkenést mutat a bevételi ill. 

kiadási oldal összegében. A Képviselőtestület célja a takarékoskodás, a bevétel növelése. 
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Farcalasz Petroszné 2455 Beloiannisz, Murgána u. 4. szám alatti lakos kérdezi a polgármester 

úrtól, hogy most 70 milliót, később 100 millió forintot fognak mondani, mi lesz ezzel a 

tartozással, ezeket ki fogja kifizetni. Évente kétszer Görögországba utaztak, házakat építettek, 

miből.  

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy nem négy évről beszélünk, olyan 

költségvetések voltak, amit a Képviselőtestületek nem tudtak tartani, ezért is kellett hitelt 

felvenni. Ezért további célunk, hogy a hitelállományt elkezdjük lefaragni, ill. csökkenteni, 

nehéz lesz, de ez jövő év február-március hónapjában fog kiderülni, hogyan tudjuk 

megoldani, különben adósságrendezésre kerül sor, ami azt jelenti, hogy csődbiztos fogja 

vezetni a pénzügyeinket. Sokkal több a kifizetni való, mint a bevételünk. A szolgáltatótól 

folyamatosan érkeznek a kikapcsolási felszólítók, magánszemélyeknek tartozunk, akik 

bírósághoz fordultak, elvesztett munkaügyi pereket kell kifizetnünk. Ezért kellett a 

Képviselőtestületnek minden egyes forintot megfognia, munkahelyet megszüntetni, 

munkaidőt csökkenteni, mert a közösség érdeke ezt kívánja. 2-3 év alatt fejleszteni nem lehet, 

mert kb. ennyi idő kell a pénzügyi stabilitás megteremtéséhez. A közel 60 millió forintos 

hitelállomány, a 2011. évi költségvetésünknek majdnem a fele, ez van, ezzel kell dolgoznunk.  

 

Lagnelné Szinatkasz Eleni 2455 Beloiannisz, Gavrilidisz u. 10. szám alatti lakos kérdezi, 

hogy a Görög Követség nem ad támogatást. Ígéretet nem adtak.  

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy a Görög Nagykövettel beszélt ebben az 

ügyben, de azt a tájékoztatást kapta,  hogy Görögország jelenleg nagyon nehéz helyzetben 

van, a sztrájkok és a válság miatt, de azért a falut  csődbe menni nem hagyják. 

 

Németh Árpádné 2455 Beloiannisz, Petőfi u. 7. szám alatti lakos kérdezi, hogy hol a pénz, 

amit eddig adott Görögország. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy a Görögországból kapott támogatások 

célirányosak voltak, azokat csak arra a célra lehetett felhasználni, pld. Zalka Máté utca 

felújítása, az intézmények szigetelése stb. Működési költségekre nem lehet felhasználni.  

 

Zsivkov Tibor  2455 Beloiannisz, Delcsev u. 21. szám alatti lakos kérdezi, hogy minden 

kifizetés jogos, nincs olyan, amit visszalehetne szerezni. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy vannak pénzügyi tranzakciók, amelyek 

nincsenek letisztázva. Az ÁSZ 2006. évben vizsgálta a község önkormányzatának a 

gazdálkodását.  A polgármesteri munkakör átadás-átvétele óta újabb és újabb számlák 

kerülnek elő, ezért kértük az ÁSZ-t egy átfogó vizsgálatra, de kapacitáshiányra hivatkozva 

nem tudják elvállalni. Javasolták, hogy az önkormányzat egy külső szakértővel végeztesse el 

az ellenőrzést, amiért az önkormányzatnak fizetnie kell. 

 

Lagnelné Szinatkasz Eleni 2455 Beloiannisz, Gavrilidisz u. 10. szám alatti lakos kérdezi, 

hogy EU-s pályázatokat a Képviselőtestület nem tud benyújtani. 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnak, az illetékes 

pályázatírókkal folyamatos a kapcsolata. A beszámolójában elhangzott, hogy a LEADER 

pályázaton elnyert kb. 19 millió forinthoz is 25 %-os önerő szükséges,(ez is nagy terhet ró az 

önkormányzatra) ráadásul utólagos finanszírozású, ami azt jelenti, hogy a beruházást végre 

kell hajtani az önkormányzatnak és a kivitelezőnek történt átutalást követően, kerül sor 
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számla alapján az elnyert pályázati támogatási összeg lehívására.    

 

Lagnelné Szinatkasz Eleni 2455 Beloiannisz, Gavrilidisz u. 10. sz. alatti lakos elmondja, hogy 

kuriózum ez a falu Magyarországon, ösztönözni kellene a turizmust, mert akkor több turistát 

hoznának az idegenvezetők a faluba.  

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy a jelenlegi Görög Országos Önkormányzat 

vezetősége kinyilvánította, hogy a Könyvtár épületének felső részén ki lehetne alakítani olyan 

helyiségeket, ahol a görögség mindkét diaszpórája, kulturált körülmények között eltölthetne 

2-3 órát. Állandó jelleggel vállalnák az épület költségeinek a finanszírozását, így az 

önkormányzatnak nem kerülne pénzébe. 

 

Sztefopulosz Pandelisz 2455 Beloiannisz, Paparigász u. 54. szám alatti lakos kérdezi, hogy 

nem lehetne-e a vasútállomásnál álló tehervagonokat széthúzni, mert állandóan át kell 

mászniuk azon, hogy elérjék a járatos személyi vonatot.  

 

Takács Katalin képviselőnő kérdésre válaszolva elmondja, hogy bejáró dolgozó lévén nap, 

mint nap tanúja, hogy a sorompótól – a lámpák végéig állnak a tehervagonok, ezért felkereste 

a forgalmi irodát, hogy megkérje, húzzák szét a vagonokat, mert nagyon sokat kellene kerülni 

a bejáró embereknek.  Azt a választ kapta, hogy ez a beloianniszi út, ami az iváncsai 

állomásra vezet, nem hivatalos út. Egyébként azért állnak itt a vagonok, mert Ercsiben 

kirabolják őket. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy ebben az ügyben felkeresik a MÁV 

illetékeseit. 

 

Márkusz Tamás 2455 Beloiannisz, Gavrilidisz u. 18. szám alatti lakos kéri, hogy a Hivatal 

épülete mellett lévő szennyvízakna fedelét javítsák ki, mert havazáskor nem lehet látni és 

eléggé balesetveszélyes. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy soron kívül intézkedni fog. Megköszöni a 

képviselők munkáját, a lakosság hozzászólásait, észrevételeit és az ülést 18.05 órakor 

berekeszti.  

 

                                                               K.m.f. 

 Papalexisz  Kosztasz 

polgármester 

  

 

 

dr. Bedő István Zoltán jegyző  

megbízásából:  

 

  Czeilinger Tiborné  

igazgatási főmunkatárs 

 

 Dr. Horváth István  

jkv. hitelesítő 

 

 

 Boka Erika  

jkv. hitelesítő 

 


