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képviselő
Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Tisztelettel  köszöntök  minden  megjelentet.  Megállapítom,  hogy  a 
testületünk 6 fővel határozatképes. Hiányzik Márkusz Tamás képviselő úr, aki jelezte, hogy elfoglaltsága miatt 
nem  lesz  jelen.  Megállapítom,  hogy  az  ülés  szabályosan  lett  összehívva  és  határozatképes.  Jegyzőkönyv 
hitelesítőnek  szeretném  jelölni  Bene  Krisztián  és  Richter  Csaba  képviselő  urakat,  aki  evvel  egyetért,  az 
kézfenntartással szavazzon.

A  Ké pv i se lő - t e s tü l e t  6  i g e n ,  0  ne m  é s  0  t a r tó zk odás 
s zav aza t ta l  Be ne  Kr i s z t i án  é s  Ric h te r  Csaba 
képviselőket j e gy zőköny v- h i t e l e s í t őne k  m egv á las z to t t a .

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Köszönöm.  A napirendet  a  meghívóban  kiküldötteknek  megfelelően 
szeretném feltenni szavazásra. Amennyiben van, módosítási javaslat vagy napirend előtti felszólalás, akkor azt  
kérem, jelezzétek. Ha nincs, akkor a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat tenném fel szavazásra. Aki  
egyetért, az kézfenntartással szavazzon.

A  Ké pv i se lő - t e s tü l e t  6  i g e n ,  0  ne m  é s  0  t a r tó zk odás 
s zav aza t ta l  me ghoz ta  a z  a lább i  ha tá roza to t :

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

98/2012. (XI. 28.) számú
HATÁROZATA

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület
2012. november 28.-i soron következő nyílt ülésének napirendi pontjairól

A képviselő testület az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint állapítja meg:

1) Az önkormányzat 2012. évi III. negyedéves beszámolója
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

2) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

3) A 2013. évi Belső ellenőrzési terv megvitatása



Előterjesztő: Kóródi-Juhász Zsolt jegyző

4) Egyes tiltott, közösségellenes magatartásokat megállapító rendeletek
felülvizsgálata
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

5) Helyi Iparűzési adó rendelet, és a Talajterhelési díjról szóló rendelet
felülvizsgálata
Előterjesztő: Kóródi-Juhász Zsolt jegyző

6) MED-2 Adony Eü. Bt. (Központi orvosi ügyelet ellátója) megkeresése tárgyi
eszköz beszerzésére
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

7) Közös önkormányzati hivatalok kialakításával kapcsolatos tájékoztatás és döntés
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

8) Rizojannisz Kosztasz közszolgálati jogviszonnyal összefüggő követelése
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

9) A képviselő-testület 2013. I félév munkatervének megvitatása
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

10) Dr. Horváth Bt.-vel kötött megbízási szerződés megújítása, felülvizsgálata
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

11) Egyebek

1) Az önkormányzat 2012. évi III. negyedéves beszámolója

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Köszönöm.  Az  első  napirendi  pontunk,  az  önkormányzat  2012.  évi 
harmadik negyed éves beszámolója.  Az anyagot megkaptátok, fönt van a honlapon. Annyit kell tudni, hogy mint  
láttátok össze van foglalva, hogy 2012 évi költségvetésünk indult 139.226.000 Ft-ot, módosítottuk év közben 
146.613.000 Ft-ra, és a módosított előirányzathoz képest látjátok a számokat, a bevételeink 89,1%-ban, míg a 
kiadásaink 87,2%-ban teljesültek. Azt is kell látni, hogy voltak olyan bevételeink, amikkel nem kalkuláltunk. Ez 
első sorban az a pályázat, amit az internetnél nyújtottunk be, az iskolánk fenntartására. Illetve, volt olyan, ami  
nem realizálódott, az ingatlan eladás. Mert nagyságrendre úgy kompenzálta egymást, hogy egy kicsit itt is jobb 
mutatói  vannak.  Minimális  eltérést  okozott  az  is,  hogy  az  év  elején  a  polgármesteri  fizetés,  még  az  
önkormányzati egységhez volt kalkulálva, és menet közben kiderült, hogy ezt a polgármesteri hivatalnál kell 
kimutatni,  ezért  valamennyivel  csökkent.  Tehát  ennyivel  csökkent  az  önkormányzati  oldal,  és  nőtt  a 
polgármesteri hivatalon belül elszámolandó tételek nagysága. Tehát, amit láttok eltéréseket, hogy valahol 121,6 
%-os  teljesülés  van  a  bevételi  oldalon,  míg  a  másik  oldalon  3,9%-os  egységek,  ezek  ebből  fakadnak.  De 
összességében ezek a számok 89,1% és 87,2%. Van-e valakinek kérdése evvel kapcsolatban?  Én azt gondolom,  
hogy nem nagyon kellene módosítanunk semmit, tehát  még jobban is a számok, mint ahogy várhatóak. És,  
hogyha  nincs  más  javaslat,  akkor  én  ezt  a  határozatot,  amit  kiküldtünk,  tehát  ennek  a  beszámolónak  az 
elfogadását javaslom. Aki evvel egyetért, az kézfenntartással szavazzon.

A  Ké pv i se lő - t e s tü l e t  6  i g e n ,  0  ne m  é s  0  t a r tó zk odás 
s zav aza t ta l  me ghoz ta  a z  a lább i  ha tá roza to t :

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

99/2012. (XI. 28.) számú
HATÁROZATA

a 2012. év III. negyedév költségvetési beszámolójáról

Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  2012.  év  III.  negyedéves 
költségvetéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Polgármester



Határidő: nincs

2) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. A 2013. évi költségvetési koncepciónk tárgyalása a második 
napirendi pontunk. Itt azt kell látnotok, hogy igyekeztünk pontosan számolni. Ennél a koncepció összeállításnál  
ugye mindig nehézséget okoz, hogy nem nagyon látunk pontos adatokat, ez még a mai nap is módosult. Tehát a  
mai  nap  is  változott.  Nagyobb tétel,  ami  kikerült  belőle,  látjátok a  főösszeget,  34.000.000 Ft  volt  és  most  
27.000.000 Ft. Ez abból adódik, hogy kikerült az iparűzési adó, a tervezett bevételnél az a 13.900.000 Ft, ez is 
összefügg a mai napirendi pontunkkal, mert a helyi iparűzési rendeletünkkel kapcsolatban is egyeztetünk. Az 
Erzsi az eredeti állapotban azt az összeget szerepeltette, amennyi a kormánynak az elvárt bevétel, és az 1%. És  
én  azt  mondtam,  hogy  alapállapotban  a  koncepciónkat  a  jelenlegi  állapotoknak  megfelelően  tárgyaljuk. 
Magyarán az a durván 14.000.000 Ft-os bevételi egység onnan kikerül. És még a szociális segélyek bevételénél 
volt  egy számítási  hiba,  durván  2.400.000 Ft-os  tétel,  egy szorzás  miatt  hibás  volt.  Tehát  a  bevételi  oldal  
körülbelül  2.400.000  Ft,  és  csökkent  13.000.000  Ft-tal.  Ez  a  bevételi  oldal.  A kiadási  oldal,  a  kiadásunk 
csökkent, körülbelül 3.000.000 Ft-tal, mert ott a segélyek kifizetését kicsit visszább vettük. Na, most ezt úgy 
kompenzáltuk, hogy a segélyek kifizetésénél valamennyire visszavettük, a 30.000.000 Ft-os összeg, az lement 
27.569.000 Ft-ra, és mivel kikerült az a durván 14.000.000 Ft-os iparűzési bevétel, viszont ott nőtt a segélyből,  
az államtól kapott normatíva összege. A különbséget, ami ott kiesett, szintén ingatlan eladásokat tettünk be, mint  
az egyéni költségvetésünkben is. Tehát ezzel próbáljuk kompenzálni, és így jön ki a kiadás és bevételi oldalon ez 
a  27.569.168 Ft.  Továbbra is  azt  mondom, hogy jelen pillanatban,  ezekkel  a  számokkal tudtunk kalkulálni. 
Annyira a koncepciónál nem is lehet, nem is kell olyan pontosan. Mi igyekeztünk számokkal alátámasztani.  
Nagyságrendileg,  most  ezeket  a  számokat  látjuk. De azt  látni  kell,  hogy a költségvetési  törvény még nincs 
elfogadva  a  parlamentbe,  tervezetek  vannak  meg  módosítók.  Amikor  majd  a  költségvetésünket  meg  kell  
határoznunk, akkor majd azért pontosabb számokkal fogunk tudni kalkulálni. Amit még láttok, hogy alacsony 
összeg,  ez  már  úgy van  kalkulálva,  hogy a  polgármesteri  hivatal  az  közös fenntartással  van  és  a  székhely 
település igényli és kapja ilyenkor a normatívát, tehát így ő fogja szerepeltetni bevétel és kiadási oldalon nem mi. 
Tehát ez azért ilyen kicsi összeg. Illetve, még a tavalyihoz képest egy nagy falat, ugye az ÁMK működtetése  
szintén  innen  kikerült,  iskola,  óvoda,  könyvtár,  művelődési  ház.  Aminek  a  fönntartója  az  Országos  
Önkormányzat, és viszi nyilván a normatívákat is, illetve a költségeket is. Azt kell még tudni, hogy a kiadási 
oldalon még bele vannak kalkulálva azok a kifizetetlen összegek, amik még fennállnak. Tehát itt  az Adonyi  
Kistérségi Társulásnak a 3.300.000 Ft, a Dészlognak az a 2.000.000 Ft, ami vitatott tétel még, illetve szintén bent  
van, az E-on felé, a 2013.-as évben esedékes, nagyságrendileg 6.000.000 Ft-os tartozási összeg. Tehát magyarán 
ebben minden benne van. Ezek szintén változtathat még az, hogy nem tudjuk, hogy az ÖNHIKI pályázatokon  
milyen eredmény születik, mert a mai napig nem tudunk semmit. Ha ott nyerünk és nyilván nem mindegy, hogy 
mekkora összeget, akkor azokból még idén tudunk teljesíteni. Ez az összeg megint fog csökkeni, tehát a kiadási  
oldalon és nyilván akkor a bevételi oldalon is lehet még, akkor az ingatlan eladásokat is módosítani. Tehát, hogy  
lássátok,  hogy  ez  még  nagyon  képlények  téma.  És  még  egy  dolog,  amit  tudni  kell,  amit  mi  már  nem 
szerepeltettünk.  Ugye  az  önkormányzatnak  a  hitel  állománya,  amire  ugye  döntés  van,  hogy az  5.000 főnél  
alacsonyabb településeknél,  és egyre jobban ez világosodik ki, hogy a banki hitel állományt fogja átvállalni  
magára a Magyar Állam. Ezeket mi nem is szerepeltettük a koncepcióban, mert ez nyilván meg fog oldódni.  
Tehát ők ezt ebben az évben rendezni fogják. Nyilván mi a koncepciónkban ezzel már nem számoltunk. Ennyit  
szerettem volna hozzátenni. Ehhez képest, van-e valakinek kérdése? Parancsolj, István.

Dr. Horváth István képviselő: A központi támogatásoknál, fel vannak sorolva. És van ott egy olyan tétel, hogy 
leszámítási összeg. Ez nekem nem tiszta pontosan, hogy mi az a mínusz 5.000.000 Ft? Tehát itt növekszik, és 
egyszer csak lemegy mínusz 5.000.000 Ft-ra? 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Az az, elvárt bevétel.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az az elvárt bevétel, amennyivel csökkentik a normatívát. Tehát ugye úgy 
fog összeállni, hogy feladat alapú támogatás van, amihez köt az állam bizonyos fokú elvárt bevételt, ami a helyi 
iparűzési adó nagyságrendét. Illetve más adókból, de nálunk nincs más olyan adó, ami ugye bekalkulálódhatna.  
Amit jelenlegi információk szerint tudunk, hogy ez nagyságrendileg ennyi. Tehát ez, az az összeg, amennyivel  
csökkentik majd a normatívát.

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: És kétféle elvárt bevétel van, tehát ez egy kicsit bonyolítja a helyzetet. Van, ahol 
1%-kal  számolják  a  2011-es  iparűzési  adó  alapra  vetített  elvárt  bevételt.  És  ezeknek  a  tételeknek  a 
vonatkozásában, amik itt a 1/b), 1/ba), bbb) cbb) pontok. Az 1/a is, csak az nem nálunk fog jelentkezni, mert az  
1/a, az önkormányzati hivatal fenntartása, az a székhely településen fog jelentkezni. Ezeknek a feladatoknak a 



vonatkozásában viszont nem 1%-k az elvárt bevétel, hanem 0,5%, tehát ez még egy kicsit tovább bonyolítja a  
számításokat.  Aztán  kérdés  persze,  hogy  mit  fognak  ebből  elfogadni,  mert  ez  egy  módosító  javaslat, 
gyakorlatilag tervezetként van csak költségvetési törvény. Az eredeti költségvetési törvényben nem is így van,  
tehát ez a költségvetési bizottságnak a módosító javaslata. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Még annyit kell hozzá tenni, hogy az elvárt bevételeket 2011-es évi adatok 
alapján  kalkulálják.  Tehát  a  2011  évi  lezárt  év  adatai  alapján.  Tehát  ott  megnézik  a  bejelentett  cégek  
nyilvántartását.  Persze,  ez 2013-ban ez változhat.  De nyilván lezárt  évet  kell vizsgálni. Itt  jöhetnek ki rossz 
számok is, tehát minden településen zajlik az élet. Vállalkozások szűnnek meg, zárnak be, költöznek el, indulnak 
újjak. Tehát valamilyen szinten ez egy kicsit rossz, de jelen pillanatban ezzel kell kalkulálni. Tehát ezt az elvárt 
bevételt, a 2011. évi adatok alapján számolják. Más kérdés van-e? Parancsolj, Krisztián. 

Bene Krisztián képviselő: Igazából én tavaly sem szavaztam meg a költségvetést, pont ugyan ezért a dolgokért,  
ami idén is vannak, hogy egyszerűen nem tudunk előre tervezni. Nyilván ott a törvény, amit írtatok, hogy be kell  
nyújtani a jegyzőnek. De idén pont ugyan ezekért az elvekért nem fogom megszavazni, mert abszolút nem látom, 
hogy mi lesz ebből. Igazából azt sem tudom, amit múltkor beszéltünk, hogy elveszik a súlyadónak a 60%-át, ha  
jól tudom. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jelen pillanatban. 

Bene Krisztián képviselő: Jelen pillanatban. Most ez följebb megy, lejjebb megy, majd meglátjuk. Ugye itt is  
azt beszéltük, hogy úgy lesz, hogy amennyit mi be tudunk hajtani. Tehát neki a 60%-ot mindenképpen oda kell 
adni. Eddig úgy van. És azon felül, ha mi nem tudjuk behajtani, a mi 40%-kat, akkor ott is csökkenni fog, tehát  
akkorát tudnak még ezek a számok változni, hogy nem tudom, miért kell ennyire előre elfogadni.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ez még csak egy koncepció. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Szeretném felhívni a figyelmet, hogy benne is van az előterjesztésben, hogy a 
koncepció készítésének, nincsenek részletes formái, tartalmi előírásai. Az akár lehetne egy számokat abszolút 
nem is  tartalmazó,  szöveges,  feladat  meghatározás  vagy iránymutatás.  Aztán  majd,  amikor  a  költségvetési  
rendeletet összeállítjuk, akkor rakjuk oda mellé a számokat, és esetleg mondjuk azt, hogy azt a feladatot, amit  
meghatároztunk,  vagy  az  az  iránymutatás,  ami  a  koncepcióban  szerepel,  nem  tudjuk  megvalósítani,  mert,  
nincsen hozzá forrás. Tehát itt most csak ezek a számadatok, amik itt vannak, ezek abszolút ilyen tájékoztató 
jellegű, orientáló számok.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igyekeztünk azért minél pontosabbak lenni. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Természetesen, de például a települési önkormányzatnak a működési támogatása,  
ami  rögtön  az  első  pontban  szerepel,  azt  a  saját  nettó  kiadásunk  alapján  határoztunk  meg,  ugyanakkor  a 
bevételek nem ismertek. Csak közelíthet  ahhoz, amit  majd elfogadnak. Mert  a költségvetési  törvénytervezet 
módosító javaslatában, ez úgy szerepel, hogy az összes önkormányzatnak megnézik a nettó kiadását és abból 
fognak egy átlagot számítani. És az átlagnál, a fölső részben lévő 1,0 % és az alsó részben lévő 1,0 %, tehát aki a  
legtöbbet költött és legkevesebbet, azt nem veszik figyelembe az átlagszámításnál. Ez meg csak a saját nettó  
kiadásunk. De ebbe benne lesz pl. Százhalombattának is a kiadása, meg benne lesz Beloiannisznak is, amikor  
átlagolják.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Bocsánat, Százhalombatta valószínűleg nem lesz benne, mert ők a felső 
tízben vannak, mi meg a legalsóban. Jelen pillanatban ezt csak információnak mondtuk el, nem befolyásolhat 
döntéseket. Tehát alapjába véve ez még csak a koncepció. De fejezd be, Krisztián. 

Bene Krisztián képviselő: Ennyit szerettem volna mondani. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, van-e valakinek kérdése evvel kapcsolatban? Ha nincsen, akkor ezt a 
határozati  javaslatot  teszem  föl,  ezekkel  a  számokkal  elfogadásra.  Aki  egyetért,  a  koncepcióval  az 
kézfenntartással szavazzon.

A  Ké pv i se lő - t e s tü l e t  5  i g e n ,  0  ne m  é s  1  t a r tó zk odás 
s zav aza t ta l  me ghoz ta  a z  a lább i  ha tá roza to t :

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

100/2012. (XI. 28.) számú



HATÁROZATA
a 2013. évi költségvetési koncepció elfogadásáról

Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  előterjesztésben  szereplő  költségvetési  koncepciót 
elfogadja. 

Felelős: Polgármester
Határidő: nincs

3) A 2013. évi Belső ellenőrzési terv megvitatása

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Köszönöm.  A harmadik  pontunk,  a  2013.  évi  belső  ellenőrzési  terv 
megvitatása. Itt annyit kell tudni, hogy az utóbbi időben ezt a belső ellenőrzési munkát, ezt közösen a társulással  
láttuk el. Tehát magyarán volt egy belső ellenőr a társulásnál, aki végül gyermek szülés miatt nem dolgozott már  
a végén. Ezért tavaly például egy külső céget bízott meg a társulás.  A belső ellenőrzést azokból a normatív  
forrásokból, amit kaptunk, abból oldottuk meg. Na, most idén egyrészt úgy néz ki, hogy a társulás önmaga sem 
fog így megmaradni, ebben a formájában, de elvileg normatívát sem fogunk erre kapni, ugye Zsolt? 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Igen. Hát, valószínűleg így tűnik.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Hát,  nem látjuk,  hogy kapunk-e  erre  normatívát.  De  ettől  függetlenül 
nekünk ez kötelező feladatunk, hogy belső ellenőrzést végezzünk. Elküldtünk egy olyan anyagot is, ami megint  
csak  egy  gondolatébresztő,  tavaly  is  ebből  dolgoztunk,  kiválasztottunk  belőle  két-három  folyamatot,  és 
megnéztük, hogy mire volt elég a pénz. Idén, mi a Zsolttal a 12. pontban a pénzkezelés ellenőrzését javasoljuk  
átvizsgálni, mert ebben a saját pénztár a készpénzkezelés van benne, tehát a napi ügyekbe mi nem mindig látunk 
bele. Tehát itt forog a pénz, segélyek vannak kifizetve, tehát itt teljesen ebbe nem látunk bele és azért szerettük  
volna ezt a részt átvilágíttatni, hogy ha vannak benne esetleg hiányosságok vagy hibák, hogy ezeket tárja fel a  
belső ellenőrzés. Most nyilván, hogyha valakinek más javaslata van, akkor beszélhetünk róla és, hogy ha jobb 
ötlet van, vagy, hogy ha olyan javaslat van, amit jobban támogat a testület, akkor mi nem zárkózunk el. Mi a 
Zsolttal ezt találtuk a legfontosabbnak, de várom a hozzászólásokat. Van-e valakinek esetleg olyan észrevétele,  
javaslata, ami esetleg más irányt világítana meg? Parancsolj, István. 

Dr. Horváth István képviselő: A vizsgálatoknak egységes tarifája van? Vagy valamelyik olcsóbb, valamelyik 
drágább. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Van, amelyik olcsóbb, van amelyik drágább. 

Dr. Horváth István képviselő: Mivel nem fogunk kapni ilyen normatívát, ezért megkérdezném, hogy mennyi 
pénzünk lesz? Tehát ilyen szempontokat is figyelembe kell venni, hogy melyik a drágább vizsgálat, melyik az 
olcsóbb? A másik az, hogy körül kéne nézni a piacon, hogy milyen cégek vannak, milyen árajánlatok és kérni 
kéni tőlük és az alapján választani. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Így van. Tehát mi nem ragaszkodunk ehhez a céghez, aki tavaly csinálta. 
Tavaly  ugye,  nyilván  a  társulás  szerződött  vele  és  ilyen  módon  nem  volt  bele  szólásunk.  Vagy  is  volt  
beleszólásunk, mert szavaztunk a polgármesterekkel, de ott a többség ugye elfogadta. Ha ezt megcsináljuk ugye,  
ez nem köt minket ehhez a céghez, tehát fogunk kérni ajánlatokat. Alapjába véve most jelen pillanatban, azt se  
látjuk, hogy milyen forrásaink lesznek. Én azért mondtam, hogy célozzuk meg ezt, ha nincsen más javaslat. Ha 
van  más  javaslat,  akkor  azt  is  megcélozhatunk.  És,  amikor  már  jobban  látunk,  akkor  erről  még  mindig 
dönthetünk úgy, hogy módosítunk ezen. Jelen pillanatban, most is azt mondom, hogy tervnek ezt betehetjük, 
amiről döntünk ma, és hogy ha majd meglátjuk a forrásokat, megnézzük, hogy milyen ajánlatokat kapunk, akkor  
még mindig módosíthatunk ezen. Tehát nincsen lekövezve. 

Boka  Erika  alpolgármester: Nekem  egy  olyan  kérdésem  lenne,  hogy  az  adott  időszakot  vizsgál? 
Visszamenőleg egy évre? 

Kóródi-Juhász  Zsolt  jegyző: Igen,  most  el  kell  dönteni,  hogy 2012-ben  mit  fognak  vizsgálni.  És  ugye  a 
vizsgálat az 2013-ban történik, miután lezárult a 2012-es év. Tehát lezárt évet fogják vizsgálni.

Bene Krisztián képviselő: Nekem még kérdésem van, hogy hatvan volt felsorolva. És olyat nem adtak meg, 
hogy területenként kell egyet. Vagy egyet kiválasztunk és az elég? 



Papalexisz Kosztasz polgármester: Lehet többet is választani. Ezt gondolatébresztőnek kaptuk...

Bene Krisztián képviselő: Azt tudom, de egy minimumot nem adtak meg? 

Kóródi-Juhász  Zsolt  jegyző:  Ez a  testület  döntése. Korábban  egy területet  vizsgáltunk.  Idén  volt  először, 
amikor a tavalyit vizsgáltuk, hogy három területet vizsgáltunk egyszerre. És ugye abból futotta a normatíva és ki 
kellett egészíteni, saját forrásból, hogy azokat is le lehessen vizsgálni.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Tehát, hogyha egy területet vizsgálunk, akkor elég a pénz. De, hogy ha 
forrásunk van, rá vagy menet közben úgy látjuk, hogy valami égetően szükséges, akkor dönthetünk úgy, hogy 
még többet is vizsgáljunk. Jó, van-e más javaslat, más terület átvizsgálására? Meg amit továbbra is fenntartok,  
hogy jelen pillanatban azt gondoljuk, hogy ezt a részt át kéne vizsgálnunk, nem jelenti azt, hogy ezen esetleg 
nem lehetne változtatni. Tehát hozhatja úgy az élet, hogy másba kell belenéznünk. Jelen pillanatban mi ezt látjuk 
olyan feladatnak, amit nem ártana megvizsgálni. Tehát, hogy ha nincsen más javaslat, akkor én ezt tenném fel  
szavazásra. Tehát a pénzkezelés ellenőrzését, ami a 12.-es pontban volt megszabva. Aki egyetért avval, hogy a 
belső ellenőrzés keretében ezt a területet vizsgáltassuk át, az kézfenntartással szavazzon.

A  Ké pv i se lő - t e s tü l e t  6  i g e n ,  0  ne m  é s  0  t a r tó zk odás 
s zav aza t ta l  me ghoz ta  a z  a lább i  ha tá roza to t :

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

101/2012. (XI. 28.) számú
HATÁROZATA

az Önkormányzat és szervei 2012. évre vonatkozó belső ellenőrzéséről

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évben a Belső Ellenőrzés végrehajtása 
során vizsgálandó területként  a pénzkezelés ellenőrzését jelöli meg.

2. A testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban megfelelően járjon el, valamint, hogy szerezzen be  
árajánlatokat a Belső ellenőrzés elvégzésére.

Felelős: Jegyzők
Határidő: értelemszerűen

4) Egyes tiltott, közösségellenes magatartásokat megállapító rendeletek felülvizsgálata

Papalexisz Kosztasz polgármester: A következő napirendi pont az egyes tiltott közösség ellenes magatartást 
megállapító rendelet felülvizsgálata. Láttátok ezt idén év elején módosítottuk ezeket a rendeleteket, azért mert a 
jegyzőnek a hatásköre változott jogszabályi változások miatt. Azóta, mint láttátok az anyagot, kiderült, hogy az  
Alkotmánybíróság megvétózta ezeket a változásokat, ezért nekünk is vissza kell állítani ezeket az állapotokat. Én 
átadnám a jegyzőnek a szót.

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Annyi csak, hogy 2012. november 14.-én úgy döntött az Alkotmánybíróság, hogy 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 51. § 4) bekezdésében illetve, a 143. § 4) bekezdésének e)  
pontja  Alaptörvény  ellenes.  Ezek  a  pontok  adtak  felhatalmazást  arra,  hogy  mi  a  tiltott  közösség  ellenes  
magatartási formákat a rendeleteinkben megállapítsuk. Mivel ennek a megállapítására szóló jogszabályi helyeket  
megsemmisítette az Alkotmánybíróság, így az én álláspontom az, hogy nincsen olyan törvényi felhatalmazás, 
ami  alapján  megalkothattuk  volna  a  vonatkozó  rendeleteink  közösségellenes  magatartásokat  megállapító 
rendelkezéseit. És ezért jelen pillanatban, azok a rendeletek, amikben ilyen tiltott közösség ellenes magatartás 
szerepel,  közvetett  módon  Alaptörvény  ellenesek  lettek  az  Alkotmánybíróság  értelmezése  és  utólagos 
normakontrollja  szerint.  Nem  tudunk  mást  csinálni,  az  én  meglátásom  szerint,  mint  ezeket  a  rendeleteket  
módosítani kell. Ki kell venni ezeket a tiltott közösség ellenes magatartásokat belőlük. És akkor maradunk ott, 
hogy nem lesz szankcionálható. Tehát nincsen semmi a kezünkben. Egyébként azt tudni kell, hogy az egészet  
úgy kezdték el vizsgálni,  mert  eddig nem is foglalkozott  volna vele senki, hogy Budapesten született olyan  
rendeletet,  hogy  tiltott  közösség  ellenes  magatartásnak  minősítette  azt,  hogyha  valaki  az  utcán  él  
életvitelszerűen. Tehát a hajléktalanokra gondoltak. És ezt támadták meg az Alkotmánybíróság előtt, ők pedig az  
egészet,  úgy  ahogy van  elkaszálták.  Az  Alkotmánybíróság  azt  mondta  ki,  hogy  azon  túl,  hogy a  rendelet  
alkotmánysértő, az Mötv. rendelkezései  sem felelnek meg a norma világosság követelményének.



Papalexisz Kosztasz polgármester: Van-e valakinek evvel kapcsolatban kérdése? Parancsolj, Krisztián. 

Bene Krisztián képviselő: Na, mindegy lépjünk túl, mert akkora fantázia nem kell ahhoz, hogy ennek a hatását 
mérlegeljük, hogy nincsen semmilyen jogi eszköz a kezünkben.  Az Alkotmánybíróság 51§ (4) bekezdését meg a 
143. § e) pontját semmisítette meg. Na, most mi találtunk azért egy olyan pontot, amibe lehet kapaszkodni. Mert  
az Alkotmánybíróság döntése nem érintette a 143. § (4) bekezdés d) pontját, ami úgy szól, ugyanazzal a címmel, 
hogy az önkormányzatok rendeletet alkothatnak. Az öngondoskodás és a közösségi feladtok ellátásához való 
hozzájárulásához,  továbbá  a  közösségi  együttélés  alapvető  szabályai  valamint  ezek  elmulasztásának 
jogkövetkezményeit lehetne rendeletben szabályozni. Annyi, hogy ez 2013. január. 1.-től lesz hatályos. Ezért én 
azt javaslom, hogy ezt a rendeletet meg kell szüntetnünk. Szóval, az a javaslatom, hogy ezeket vegyük ki, amiket 
az  Alkotmánybíróság  megsemmisített  és  alkossunk  rendeletet  a  közösségi  együttélés  alapvető  szabályait 
valamint  ezek  elmulasztásának  jogkövetkezményei  címmel.  És  azokat  a  kitételek,  amik  az  előzőben  benne 
voltak, azokat egy az egyben emeljük át ide ebbe az új rendeletbe. Ez jövőre január 1.-től lépne hatályba.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Maradjon, akkor ez terítéken. Mert most ezeket ki kell venni. De akkor az 
első testületi ülésünkön jövőre, erre a jogszabályunkra hivatkozva, akkor erre térjünk vissza. Viszont, erre elő 
kell majd készülnünk akkor.

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: És meg kell nézni, hogy működik-e...

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen, azt mondom, hogy majd felül kell vizsgálni. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Egyébként, addig nincsen kizárva, hogy  mert azt ígérte a Parlament, hogy fognak 
alkotni valamilyen jogszabály módosítást, ami meg fog felelni a norma világosság követelményeinek. És nincsen 
kizárva, hogy addig kapunk valami új felhatalmazást. 

Bene Krisztián képviselő: Jó, ha nem, akkor meg januárba visszatérünk rá. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, akkor erre felvetésedre visszatérünk januárba, ha addig nem lesznek 
már  ilyen  változások.  Akkor,  aki  a  határozati  javaslattal,  aki  egyetért,  hogy  vegyük  ki  ezeket  a  
rendeletszabályozásokat, az kézfenntartással szavazzon. Mivel rendeletet alkotunk, minősített többség szükséges. 

A  Ké pv i se lő - t e s tü l e t  6  i g e n ,  0  ne m  é s  0  t a r tó zk odás 
s zav aza t ta l  me ga lk o t ta  –  a  j e l e n  je gy zők önyv  
me l l é k le t é t  ké pző  –  a z  e gy e s  t i l t o t t ,  kö zös sé ge l l e ne s  
m aga tar tá sok a t  m egá l lap í tó  önk orm ány za t i  re nde l e t ek  
m ódos í tá sáró l  s zó ló  8 /2012 .  ( XI . 30 . )  önk orm ány za t i  
re nde l e te t .

5) Helyi Iparűzési adó rendelet, és a Talajterhelési díjról szóló rendelet felülvizsgálata

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. A negyedik pont a helyi iparűzési adóról és a talajterhelésről 
szóló rendelet tárgyalása. Itt két területről van szó, viszont egy rendelet rendelkezik ezekről, ugye Zsolt? 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Nem egészen. Az egyikhez van rendelet tervezet, a másiknál meg ugye csak a 
mértékről beszélünk és ahhoz nem készült tervezet. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor szavazni is külön kell? 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Külön, igen.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Először  a  helyi  iparűzési  adó  rendeletünkről  kellene  beszélnünk. 
Emlékeztek rá, amikor utoljára is erről beszéltünk, hogy ezt most nagyon át kell nekünk számolgatni és nézni.  
Mert következő évi finanszírozása megváltozik az önkormányzatnak. Jelen pillanatban látjátok, hogy mennyire 
képlékeny a rendszer és mennyi  mindent kell  figyelembe vennünk, ahhoz, hogy lássuk, hogy miből fogunk 
megélni.  Több  napot  is  eltöltöttem én  ezzel,  kalkuláltunk,  próbáltunk  számolni  és  én  személy szerint  arra 
jutottam, egyeztettem az alpolgármester úrral is többek között, hogy jelen pillanatban én azt javaslom, hogy ne  
változtassunk az iparűzési adó rendeletünkön. Mert a legnagyobb vállalkozónk, 2013 januárjától át fog menni,  
tehát neki volt egy kötelezettség vállalása a szomszéd településsel. Elkészült a beruházás, elkészült a telephelye,  
a működési engedélyét megkapja, tehát egy korszerű telephellyel, központtal fog ő rendelkezni és ő el fog innen 
menni. Akik itt vannak még nálunk, nagyon jól tudjátok, hogy az iparűzési adónk az elhanyagolható volt. És,  
hogy ha mi hozzányúlunk az iparűzési adó rendelethez fennáll a veszélye annak, hogy ezek a cégek kedvezőbb 



lehetőségeket keresnek. És itt első sorban öt, hat, hét olyan cégről beszélünk, akik a gépjárműadó bevételeink  
oroszlán részét  adják.  Jelen pillanatban,  azt  érzem én,  hogy ha olyan mértékben emelünk,  az  iparűzési  adó  
rendeletünkön, hogy abból olyan bevételeket realizáljunk, azzal azt érhetjük el, hogy ezek a cégek valószínűleg 
elmennek és akkor se gépjárműadó bevétel, se iparűzési adó bevétel nem marad itt. Azt is kell látni, hogy amit  
mi  most  hozunk döntést,  az  annak a  bevétel  szempontjából  2014-ben  lesz  eredménye.  Tehát  mi  most  úgy 
döntünk,  hogy  2013-as  évben  megemeljük  és  annak  az  elszámolási  időszaka  2014-ben  lesz,  és  akkor 
realizálódnak ezek a bevételek. Tehát jelen pillanatban, az előbb is hangsúlyoztam, hogy 2011.-es adatokkal  
határozzák meg a 2013.-ik évi számainkat, amiken ugye már nem lehet változtatni. És, hogy ha ennek a logika  
mentén haladunk tovább, akkor valószínű, hogy 2014.-ben majd a 2012.-es adatok lesznek, és 2015.-ben lesznek 
a 2013.-as adatok, amiről nekünk most dönteni kell. Hozzájárult még az én javaslatomhoz az is, hogy egyszerűen 
nem látjuk azt, hogy jövőre, januártól, hogyan fognak alakulni a bevételeink. Ez a feladat alapú támogatást nem 
látjuk. Nem tudjuk pontosan érzékelni, hogy mivel teszünk jót, hogy ha emelünk, ha tartjuk? És mondom, itt az 
ok-okozati összefüggéseket kell figyelni. Tehát, hogy ha emeljük, nem biztos, hogy itt  maradnak, elmennek, 
csökken a bevétel és nagyobb kárt okozunk magunknak. Éppen ezért gondoltam, hogy szerintem célszerű lenne 
kivárnunk egy évet.  És  meglátjuk,  hogy a 2013.-as  évben,  egyáltalán,  hogy néz ki,  hogyan realizálódnak a  
bevételek. Ezek az elvárt bevételek, miként fogják módosítani a normatív bevételeinket? És ha, akkor problémát  
fog okozni, akkor legfeljebb a rákövetkező évben ezt megváltoztathatjuk. Ha nem válunk ki, akkor meg egy 
olyan állapotot hozhatunk létre, ami abszolút kontrollálhatatlan lesz. Tehát nem tudjuk majd kontrollálni. Nem 
tudjuk megmondani, hogy mi lesz. Legalább az egyik oldala maradja stabil és fix, a bevételi oldalon, ha nem 
látjuk, hogy a kiadási oldalon, hogyan fog változni. Tehát ez nekem a véleményem. Annyit meg még kell tudni,  
erről majd a közös polgármesteri hivatalok kialakításánál is fogunk beszélni, hogy azért teljes mértékben ez a 
cég sem fog minket itt  hagyni, mert azért  van neki itt  is telephelye. 2013.-as évben még ide fogja fizetni a  
gépjárműadót,  2014.-től  kerül majd át  oda a gépjárműadó. De az itt  lévő telephelye miatt  szóba jöhet majd  
iparűzési adó megosztás. Azért is fontos, hogy milyen állapotban, meg, hogy hogyan fogjuk tartani az iparűzési  
adó mértékét.  De jelen pillanatban, még egyszer  összefoglalva a jelen információk alapján, én inkább afelé 
hajlok, hogy az előttünk való évben ne változtassunk az iparűzési adó mértéken. Azt kell még tudni, hogy ha  
ezen a héten nem születik döntés arról, hogy módosítunk, akkor már letelik az az idő, ami alatt mi kihirdethetjük. 
Tehát 30 nap volt a határidő, január 1.-je előtt ezt ki kell hirdetni. Ha ezt a határidőt nem tudjuk tartani, akkor 
nem módosíthatjuk a 2013.-évi iparűzési adó mértékét. Tehát most vagy úgy döntünk, hogy módosítunk, vagy 
még legkésőbb péntekig egy rendkívüli üléssel és azt ki kell akkor hirdetni. Tehát most el kell döntenünk, hogy 
változtatunk.  Ha az  a  többség  véleménye,  hogy változtassunk,  akkor  el  kell  kezdenünk kalkulálnunk,  hogy 
milyen mértékben. De én azt gondolom, hogy sokkal nehezebb időszakokat is átvészeltünk már 2010 óta. Tehát  
én azt  gondolom, hogy ezt  a  bizonytalansági  tényezőt én kiszűrném. Én akkor átadom a szót nektek, hogy 
mondjátok el a véleményeteket. Parancsolj, Laci. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Engem csak az érdekelne, mert igazándiból semmi ellenvetésem ez ellen. 
De ha jól emlékszem, akkor meg van az elvált pénz, amit be kell fizetni az államkasszába? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem kell fizetni, a támogatásból levonják. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Tehát, azzal együtt nézve is, ha azt mondjuk, hogy azt az egy évet kivárjuk, 
akkor még mindig tudjuk tartani az elvártat? Tehát amit nem fognak ide adni? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Értem a kérdésedet. Összességében nézve ez egy fix dolog, hogy ő majd 
mennyit vár el. Azt nem tudjuk mi még ebben a pillanatban, hogy mennyiből vár el. Illetve, ha majd megmondja 
a mértéket, akkor mi meg fogjuk tudni, hogy mennyi is lesz pontosan, mert a 2011.-es adatok rendelkezésre  
állnak, azt meg fogjuk tudni mondani. De azt, hogy mennyiből várja el ezt, azt még nem tudjuk. Illetve, másik 
oldalról ezek nem olyan vállalkozások, hogy negyven éve itt működnek, és, hogy ha megemeled az iparűzési  
adót, hogy ő itt marad. Mert, hogy ha felemelem 1%-ra akkor ők rögtön elmennek. Az adat még itt van, tehát  
2011.-ben attól még ez az elvárt és 2012-ben is ez lesz az elvárt. De már az a bevétel sincsen, amit ezek után  
számolunk gépjárműadó formájában. Tehát ez a probléma. Elmondtam én azt, hogy ha most nem módosítunk, és  
neki megyünk így a 2013.-as évnek, akkor fogjuk majd látni,  valószínűleg  2013. év végén, hogy miből és 
mennyi  volt.  És,  akkor  már  lehet,  hogy üthetjük a  fejünket,  hogy még sem ezt  kellett  volna  csinálni  és  a  
következő évre változtatni kell. De én ebben a pillanatban, ezek alapján, az információk alapján azt gondolom, 
hogy mivel nagyon kényes ezeknek a cégeknek az itt maradása, mivel nagyon könnyen mozdulnak és van is rá 
egy hónapjuk, hogy elmozduljanak. Ezért ez a bizonytalansági tényező. Parancsolj, Erika. 

Boka Erika alpolgármester: Én pedig azért értek ezzel egyet, hogy így maradjon, és ne változtassunk. Mert ha 
a 2011.-es évet túléltük, amikor itt volt még az ÁMK, itt volt a sok adósságunk, a mindennapi megélhetés, az E-
on küzdelmek meg sorban álltak a jogos követelések. Akkor én nem hiszem, hogy a felemelt iparűzési adó, 



akkor nagy előnyhöz juttatna el minket, hogy az oldaná meg a gondjainkat. Tehát, hogy ha abban az időszakban 
túl tudtuk élni, akkor én nem hiszem, hogy 2013.-ban ez mentené meg a költségvetésünket, hogy ezt felemeljük. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Tehát,  hogy ha  most  döntünk,  2013.-ra  az  már  le  van  fixálva.  Majd 
eldöntjük a számokat, és az annyi lesz. De legalább látjuk, hogy a döntés alapján mennyi is volt pontosan. Most a 
2014.-es  évről  beszélünk,  amire  befolyással  van  a  mostani  döntésünk,  és  valószínű,  hogy  csak  2014.-ben 
csapódna le pozitív vagy negatív irányba a döntésünk. És itt valószínű, hogy ha negatív lesz ennek a döntésnek a  
hozama, (ebben a pillanatban 50-50%), de akkor az majd 2014. évben okoz majd egy nehézséget. Amit ugye 
2013 év végén én orvosolhatok, hogy 2015.-ben jó legyen. Tehát itt most a 2014.-es évről beszélünk. Nyilván 
ezekkel az információkkal.

Boka Erika alpolgármester:  Ez a  vállalkozói  kedvnek mindenképpen jót  tesz.  Az sose baj,  hogy ha  nem 
vesszük el a kedvét. Nem csak azért, hogy ide hozzanak olyan vállalkozásokat, ami csak elvileg működik, tehát  
székhelyszolgáltatással. Hanem tényleges tevékenykedő vállalkozásnak is jót tesz. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Ezután is hozhatnak. Mert,  akárhogyan is nézzük, elég alacsonyan van 
tartva az iparűzési adó. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Változott a jogszabály. Tehát bárki alakíthat itt céget, maradjuk ennyiben. 

Galanisz László Vaszilisz alpolgármester: Azért én számoltam. Láttam valakinek van itt tíz kamionja, annak 
körülbelül 4.000.000 Ft-nyi iparűzési adót kell, hogy fizessen. És ez a gépjárműadóban is körülbelül ugyanennyi. 
Most, hogy ha ő egy olyan településen van, ahol mind a kettőt ki kell fizetni, az már 8.000.000 Ft. Na, most itt  
nálunk ez csak 4.000.000 Ft-ot fizet és 4.000.000 Ft-ot keres itt rajtunk. Ha elmegy, és visszamegy megint egy 
olyan helyre, akkor 3-400.000 Ft-ból megoldja. És be tud jelentkezni akárhova. És így ki tudják ezt nagyon 
sokan kerülni. Én ismerek egy-két céget, akik biztos, hogy elmennének. Mert itt nagyon sok pénzről van szó. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Itt jön az, hogy 2012. évben még itt voltak, ugye? Ha most felemeljük, 
akkor ő decemberben elmegy, 2012. évben itt voltak, akkor 2014.-ben elvárja bevételként majd még az itt lévő  
cég alapján. De már 2013.-ban se lesz annak gépjárműadó bevétele, nem hogy 2014.-ben.  

Galanisz László Vaszilisz alpolgármester: És a másik, hogy ha mi tartjuk ezt a 0,001%-ot, azt biztos, hogy egy 
cég még biztosan fog jönni, még két autóval. Lehet, hogy a közel jövőben még többen fognak jönni. Most az új  
rendelet véget, lehet, hogy nagyon sokan vissza fogják emelni az iparűzési adójukat. Mi maradunk, hogy nem 
emeljük vissza és akkor lehet, hogy még több cég fog jelentkezni. Ő arra várt, hogy mi lesz a döntésünk az  
iparűzési adóval. És ők akarnak jönni mindenképpen csak a döntésre várnak.  

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Van-e  még  valakinek  hozzászólása?  Más  vélemény  van-e?  Vagy 
egyetértünk evvel, hogy akkor ne változtassunk? Ha nincsen más javaslat, akkor én az iparűzési adó tekintetében 
azt javaslom, hogy akkor maradjon a jelenlegi iparűzési adó mérték, tehát ehhez ne nyúljunk hozzá. Erről nem 
kell szavaznunk, nem? 

Kóródi-Juhász Zsolt  jegyző: Itt  volt  egy előterjesztés  arról,  hogy a testület  fontolja  meg a rendeletben az 
adómérték módosítását, javaslom, akkor, hogy egy határozatot hozzunk, hogy a képviselő-testület nem kíván az 
adómértéken módosítani, amennyiben jól értem, hogy mindenki ezt támogatja.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor így teszem fel szavazásra. Aki egyetért avval, hogy ne módosítsuk 
az iparűzési adó rendeletünkben szereplő mértéket, az kézfenntartással szavazzon. 
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Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

102/2012. (XI. 28.) számú
HATÁROZATA

az iparűzési-adóról szóló rendelet módosításáról

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak alapján az iparűzési adóról 
szóló rendeletet felülvizsgálata és úgy döntött, hogy az iparűzési-adó mértékét nem módosítja.



Felelős: Polgármester
Határidő: nincs

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. A másik téma, a talajterhelési díjjal kapcsolatos. Hát itt, mint 
mindannyian tudjuk, hogy a kormány 2012.-évben milyen határozatokat, illetve törvényeket, rendeleteket hozott. 
A lényeg az, hogy február 1.-vel megemelte a talajterhelési díjat, 120 Ft-ról 1200 Ft-ra, tehát tízszeresére emelte, 
ezzel is akarta ösztönözni a lakókat, hogy kössenek rá a csatornarendszerre. Most nyilván vannak olyan lakók, 
akik a szociális helyzetüknél fogva erre nem képesek. Ezért gondoltuk azt, több településen is van ez, hogy 
tegyünk bele a rendeletünkbe egy könnyítést. Ezt most én felolvasnám, hogy mi javasolunk módosításnak. Tehát:
„Beloiannisz Község Önkormányzat környezetvédelmi alap létrehozásáról és talajterhelési díjról szóló 12/2004 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) az alábbi 7. §-szal egészül ki.
1) Mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól, az a kibocsájtó, aki a tárgykövető év január 1.-nek napján 
jogerős határozat alapján:  
a) időskorúak járadékában 
b) aktív korúak ellátásában 
c) ápolási díjban 
d) lakás fenntartási támogatásban 
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 

2) Mentes továbbá a talajterhelési díj megfizetése alól, az a kibocsájtó, aki 65. életévét a tárgyévet követő 
január 1.-én betöltötte. 
A  7.§  paragrafusban  foglalt  mentességet,  a  2.  számú  mellékletben  található  talajterhelési  díjmentességi 
nyilatkozat, és a jogerős határozat csatolásával lehet igénybe venni.”
Azt kell ehhez hozzátennem, hogy azok az emberek, akik ezt megtehetik, akik már rákötöttek. És akik itt fel  
vannak sorolva olyan szociális helyzetben lévő emberek, ők nem is fogják és nem is fognak tudni rákötni. És 
folyamatosan  ketyeg  ez  az  1200  Ft-os  díj.  Tehát  ezen  megfontolásból  gondoltuk,  hogy ezeket  a  rászoruló 
embereket, ezzel segítse az önkormányzat, hogy ezt megállapítja nekik. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

Boka Erika alpolgármester: Ez nekünk önkormányzati bevételünk vagy továbbítjuk? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ez önkormányzati bevétel, de alapjába véve hozzá kell tennem, hogy ezek 
pont azok a bevételek, amiket nagyon nehézkesen tudunk behajtani. Mivel ezek az emberek, akiket ez érint,  
mert még nem kötöttek rá a csatornára, többnyire olyan szociális körülmények között élnek... 

Kóródi-Juhász Zsolt  jegyző: A talajterhelési  díjat  adók módjára  kell  behajtani,  és  be  kell  hajtani,  nincsen 
mérlegelés.  Végső soron ingó vagy ingatlan végrehajtással  kell  érvényt  szerezni a  behajtásnak. A környezet 
terhelési  díjról  szóló törvény,  lehetővé teszi,  az önkormányzatnak a 21/A. § (2) bekezdésében, hogy a helyi  
sajátosságoknak megfelelően szabályozza a bevallást, a méltányossági okokat, a fent felsoroltak méltányossági 
okok lehetnek. Egyébként ez nagyjából Adonyban például így működik, tehát megnéztem a rendeletüket hasonló 
méltányossági okok szerepelnek náluk is, mint itt  az előterjesztésben. Lehet esetleg azon gondolkozni, hogy 
valaki ebből kikerüljön, vagy esetleg, hogy ne a 65. életévét betöltő legyen mentes, hanem a 70. életévét betöltött 
személy, tehát a kör szűkíthető, vagy bővíthető, de ez csak egy javaslat. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: De a 120 Ft-osat sem tudták sokan befizetni.

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Igen, vannak sajnos sokan, akik még azt sem tudták befizetni.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Akkor  én  ezt  javaslom.  Van-  e  valakinek  hozzászólása,  ellenvetése? 
Parancsolj, Krisztián. 

Bene Krisztián képviselő: Mekkora idő intervallumra van?  Tehát a 2012.-es évtől vagy ez állandó? Mert ugye 
a törvény 2013. július. 1.-ig rendelkezik.

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: A javaslat szerint az első bekezdésben, mentesül a talajterhelési díj megfizetése 
alól, az a kibocsájtó, aki a tárgyévet követő év január 1. napján... Tehát ez magyarán mondva, hogyha a testület  
megalkotja ezt a rendeletet az ex tunc hatályú lesz, tehát visszaható hatályú lesz, erre lehetőség van mivel nem  
kötelezettséget állapít meg, hanem kedvezményt biztosít a rendelkezés alá tartozókra. Egyébként azt is lehet, 
hogy egy része alól mentesíti a testület a rászorulókat. Tehát nem a teljes díj alól, hanem például az 50% alól.  
Elég magas ez az 1800 Ft-os összeg. Adonyban például 3600 Ft, mert ott hármas a terület érzékenységi szorzó,  
mert közel van a Dunához.



Prekop  László  Kosztasz  képviselő: Nekem annyi  lenne  az  észrevételem,  hogy az  én  szemszögemből  két 
oldalról lehetne megközelíteni ezt a problémát. Ez az egyik oldal, ahonnan megközelítjük. A másik oldal meg az,  
hogy az mellett, hogy nem kötött rá a csatornára, ugye ebből adódóan nem is kell neki csatornadíjat fizetni. Így 
van. Na, most én sajnálom azokat az embereket, akik nem tudtak rákötni. Viszont ez ugyanúgy lejöhet, hogy 
mentesítsük őket a csatornadíj alól, hogy ő nekik fele annyiba se kerül  a díjuk, míg másoknak több mint a  
duplájába kerül, érted? 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Igen,  de  itt  nem mindenkit  mentesítesz.  Csak  azokat  mentesíted,  akik 
rászoruló helyzetben vannak. 

Prekop László Kosztasz képviselő: A faluban azért elég sokan vannak, akiktől be lehet hajtani. 

Boka Erika alpolgármester: Hánynak nincsen még rákötve? 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Én azt hiszem, hogy száz körül mondta a Brigi. Összesen kb. 100 háztartást érint, 
de ebből persze nem mindenki rászoruló...

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Igen  valahogy százhatvan nem volt  még rákötve,  és  azt  hiszem olyan 
hatvanan még rákötöttek. Tehát a nagyságrend egy százas. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Nem a javaslat ellen van ellenvetésem, csak úgy felhoztam őket. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Megjegyzem egyébként, hogy az is problémás dolog, hogy elvileg, ha hívsz egy 
szippantós autót és elszállíttatod vele, és számlával igazolod, hogy ő elszállította, az arra jogosult vállalkozó, 
akkor azzal lehet csökkenteni az adó alapját.  Egyetlen egy probléma van, hogy a DRV megadott húsz ilyen 
vállalkozást és végig hívogatták, mert a Brigi megadta az érdekelteknek a telefonszámukat, hogy őket fel lehet 
hívni. És a húsz vállalkozásból húsz közölte a lakókkal, hogy ő számlát nem ad. Tehát ő nagyon szívesen elviszi,  
de  számlát  nem ad.  Na,  most  innentől  kezdve  nem ér  vele  semmit,  mert  felénk  nem tudja  igazolni,  hogy 
elszállításra került  a szennyvíz,  és  így nem tudja csökkenteni az adóalapot,  többen is jelezték nekem, hogy 
vitettek el  szennyvizet  szippantós  vállalkozóval,  de nem kaptak számlát...  Ez megint  egy olyan dolog, amit  
rendeznie kellene, de ezt mi nem tudjuk. Ezt a NAV-nak kéne valahogyan rendezni. A gond az, hogy a törvény és 
a rendelet is egy olyan feltételhez köti az adóalap csökkentését, amit nem tud teljesíteni az ember, még ha akar  
sem, aki egyébként kiszippantatná, mert nem kap számlát. Pedig, ha teljesen zárt a rendszere valakinek és nem 
szivárog el semmi, akkor elvileg ugyan akkora mennyiségű szennyvizet el tud szállíttatni, mint amennyi a bejövő 
víz mennyisége, így gyakorlatilag az adóalapja lehetne nulla is, akkor nem kellene talajterhelési díjat fizetnie,  
mivel gyakorlatilag megfizette a szippantás díját, de így van aki kvázi duplán fizet, a szennyvizes vállalkozók 
jogsértése miatt.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: De ők  sem ebben a  kategóriában  vannak,  akik  itt  fel  vannak sorolva. 
Parancsolj, István. 

Dr. Horváth István képviselő: Nem lenne, egyszerűbb mondjuk a hosszú felsorolás helyett, az egy főre jutó 
jövedelem? Tehát, mint ahogy nagyon sok segélyt megállapítunk. Vagy, hogy például a nyugdíj minimum másfél  
szeresét nem haladja meg? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Egyébként az időskorúak járadékában, az aktív korúak ellátásában, ápolási 
díjnál a lakásfenntartási támogatásban, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménynél ott feltétel is. 

Dr. Horváth István képviselő: Csak akkor nem kéne ennyi mindent felsorolni, hanem csak az az egy feltétel  
lenne, hogy akinél az egy főre jutó meghaladja az öregségi nyugdíjminimumot...

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Egyszerűbb így vizsgálni, mert ha valamelyik ellátást kapja, akkor már vizsgáltuk 
egyszer a jövedelmi helyzetét, és akkor duplán kellene vizsgálni. Ráadásul az sem lenne rövidebb felsorolás, 
mivel  mondjuk az egyedül élőnél,  szerintem nem a mindenkori  legkisebb öregségi nyugdíj  összegét,  hanem 
legalább a kétszeresét kellene venni. Mert a húszon ezer forinthoz, még a másfélszerese is még mindig nagyon  
kevés. Mert most 28.500 Ft, a legkisebb öregségi nyugdíj. Érted mit akarok mondani, azt mondod, hogy akinél 
az egy főre jutó ezt meghaladja, szerintem akik egyedül élnek már ki is záródnak és nekik nehezebb a helyzetük,  
mint ahol ketten vannak.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Parancsolj, Krisztián. 



Bene Krisztián képviselő: Nekem két kérdésem is lenne vagy javaslatom is lenne, csak nem biztos, hogy ez így 
működik. Hogy mi lenne akkor, hogy nem-e hajthatunk be 180 Ft-ot, a rendes talajterhelési díjunkkal. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Várjál, az enyém nem javaslat, hanem kérdés volt.

Bene Krisztián képviselő: Jó, én is csak kérdezem. Csak annyiban igazad volt, amit fölvetettél, hogy valahol 
visszásságot jelenthet. Nem hajthatjuk-e mi be csak a 180 Ft-ot? 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Azt mondhatjuk a rendeletben, hogy egy meghatározott kör, szociális rászorultsági 
alapon, nem a teljes összeget fizeti meg, vagy nem teljesen mentesül a megfizetése alól, hanem mondjuk a 90%-
a alól,  és  a  fennmaradó 10 %-ot fizeti  meg,  az  eredmény az lesz,  hogy 180 Ft-ot  fizetnek m3-enként,  akik 
rászorulók és a rendeletben nevesítve vannak, de azt nem tehetjük meg, hogy egyszerűen kevesebbet hajtunk 
be...

Prekop László  Kosztasz  képviselő: Akkor  viszont  ilyen  alapon,  akkorára  kell  hagyni  az  összeget,  mintha 
csatornadíjat fizetne. Mert, akkor megint csak erőt ad. Tehát, most ez alapján, az elv alapján, amit most mondasz,  
aki  nehezen  él,  de  mégis  valahogy rákötötte  az  fizet  utána  csatornadíjat,  ami  azt  hiszem 340.-Ft.  Te  meg 
meghagynád neki 180 Ft-on. Ha már az 1800 Ft-ból engedünk, akkor még mindig marad gesztus, hogy 1800 Ft-
ról ne engedjük vissza 340 Ft-ra, ugyan annyira, mint az, aki fizeti. Vagy pedig azt mondjuk, hogy a mindenkori  
csatornadíjnak megfelelő összegre.

Bene Krisztián képviselő:  Rendeben, én is valami ilyesmire gondoltam. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Mert akkor nincsen különbség tétel, mindenki ugyanannyit fizetne. 

Galanisz László Vaszilisz alpolgármester: Aki eddig nem tudta kifizetni a 120 Ft-ot az a 3000 Ft-ot se fogja.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Mert még is adtunk gesztust, még is adtunk kedvezmény. Azok, akik már 
rákötöttek, azokat nem juttatjuk ezzel hátrányba. Ez is egy javaslat. Tehát a Krisztiánnak ez volt a javaslata. 

Bene Krisztián képviselő: Hát nekem eredetileg az volt, hogy vagy a 90%-hoz, kötjük, vagy a csatornadíjhoz.  
Ez lenne az egyik. De van még egy kérdésem. Hogy mi van például azokkal, akik rákötöttek. De erről már  
egyszer  beszélgettünk,  hogy  ebben  az  egész  törvényben  én  azt  tartom  irreálisnak,  hogy  december  végén 
megszavazták, és februártól hatályba lépett. Hát ki az, aki januárba áll neki csatornát kötni és február 1.-ig a  
DRV kijött és átvette tőle.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Maradjunk itt a tárgynál. Tehát igazából azt gondolom, hogy erről nem mi 
tehetünk, nem nekünk kell a törvényeket megítélni. Viszont, mi most dönthetünk úgy is, ahogy a határozati  
javaslat szól, dönthetünk úgy is, hogy nem és elsöpörjük az egészet, dönthetünk úgy is, hogy valamilyen más 
javaslat alapján. 

Bene Krisztián képviselő: Akkor csináljuk azt, hogy július 1.-ig számoljuk ezzel a 180 Ft-os árral, mert addig 
kötelező neki törvény szerint rákötni. Lehet, akkor sem fogja tudni, de elvileg akkor már a törvény hatályba lép.  
Július 1.-től pedig, azt mondjuk, hogy rá kellene volna kötnie, nem tudta megvenni a műanyag csövet, de ettől  
függetlenül a csatornadíjjal meghatározott mértéket kellene fizetnie. Tehát július 1.-ig, maradna a 180 Ft, ugye 
visszahozva a 90%-os módszerrel, és június 1. után azt mondjuk neki, hogy át kellett volna kötni már. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: De  itt  jönnek  Krisztián  a  problémák.  Tehát,  akik  rákötöttek  és  nehéz 
körülmények között vannak, akkor ő fogja verni az asztalt jogosan. Hát, hogyha én ezt tudom, akkor én se kötök 
rá. Tehát ebben igaza volt a Lacinak, hogy ugye mindenkire figyelni kell ilyen szempontból. Én azért láttam,  
akik  rákötöttek.  Láttam,  hogy  voltak  olyan  emberek,  akik  az  utolsó  forintjukat  tették  be  ebbe.  Én  azért  
megmondom őszintén, hogy nekem ez a variáció jobban tetszik, hogy ne legyen megkülönböztetés. Tehát ha 
kedvezményt adunk, akkor adjunk mindenkinek ilyen szempontból. Most arról beszélünk, akinek 1800 Ft helyett 
340 Ft-ot kell fizetnie. És ugyan annyit kell fizetnie, annak is, aki már kifizette, meg ugyan annyit kell annak is  
fizetnie, aki még nem kötött rá. Ezt a kedvezményt adjuk meg. Tehát mi egy nagyon nagy kedvezményt adunk 
még így is, de még mindig nem adunk többet senkinek, annál, mint amennyit a többiek előteremtettek. Én azt  
gondolom, hogy talán ez lenne a legigazságosabb.

Dr.  Horváth  István  képviselő: És  az  önkormányzat  ezt  így  leviheti  ezt  a  talajterhelési  díjat,  teljesen 



büntetlenül? Nem kell a különbözetet az államnak befizetnünk?

Kóródi-Juhász Zsolt  jegyző: Nem, ez  a mi bevételünk,  a  rendeletünk szerint  ez  a  helyi  környezetvédelmi 
alapnak a bevétele. A környezetterhelési díjról szóló törvény 21/A. § (2) bekezdése ezt önkormányzati jogkörbe 
adja ezt a döntést. Az összeget, azt nem mi állapítottuk meg. Mi kedvezményeket és mentességeket állapíthatunk  
meg.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Most mi azokról beszélünk, akik ebbe beleesnek. Ebben nincsenek benne 
azok, akik nem esnek ez alá a szabály alá és nem kötöttek rá. Tehát rájuk egyébként vonatkozik az 1800 Ft. 

Richter Csaba képviselő: És egyébként mi a szankció?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát a szankció az az, hogy a jegyző eljár a hatályos jogszabályok alapján is 
és itt jönnek sorba a letiltások.

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Aki nem fizeti meg a talajterhelési díjat, annál adók módjára kell végrehajtani. 
Letiltás  bérből  vagy egyéb  járandóságból,  ingó-,  ingatlan  végrehajtás,  stb.  Abban  az  esetben,  ha  mondjuk 
bevallást sem nyújt be – előfordult ilyen is – akkor a mulasztási bírsággal is lehet sújtani. Erre volt is már példa  
egyébként. Illetve hatósági beszedési megbízás benyújtása, amire szintén volt már példa.

Papalexisz Kosztasz polgármester: És az a helyzet, hogy nincsen mérlegelési lehetőség. Idáig nem szedték be 
az előttünk lévők. Ezekkel nem foglalkoztak. Ha most elkezded beszedni, akkor véded azoknak az érdekeit, akik  
befizették. Hiszen ez a bevétel, az önkormányzat bevétele, amit fejlesztési célokra is tudna fordítani. Amit a  
többiek befizetnek. De viszont az a kisebbik rész, meg azt fogja érezni, hogy ellenük vagyunk. Tehát ez így egy 
nehéz döntés. 

Richter Csaba képviselő: Tökéletes döntés mindenki számára nem létezik. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Például a környezetvédelmi alapból belerakhatod egy napelemes pályázatnak az 
önrészébe.

Bene Krisztián képviselő: Ez a környezetvédelmi alap teljesen új lenne?

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Nem ez a rendeletünk 2004 óta létezik, a környezetvédelmi alap létrehozásáról és 
a talajterhelési díjról. A beszedett talajterhelési díj, az tulajdonképpen egy környezetvédelmi alapot képez, ennek 
ez lenne a célja. Egyébként az épített és természetes környezetvédelme is egy önkormányzati feladat.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, én azt gondolom, hogy kiveséztük. Van az első javaslat, ami be lett 
nyújtva. Az arról szól, hogy mentesítjük. Krisztián mondhatom azt, hogy a te javaslatod az az, hogy, akkor a  
mértéket adjuk meg, ezeknek a csoportba eső embereknek arra, hogy a csatornadíjnak a mértékéig mérsékeljük? 
Vagy te a 180 Ft-ot javaslod? 

Bene Krisztián képviselő: Én nekem akkor két javaslatom van. Az egyik az, hogy arra mérsékeljük. A másik 
pedig az, hogy a törvény hatályba lépéséig vegyük figyelembe. Tehát odáig mérsékeljük 180 Ft-ra, és onnantól 
emeljük majd 340 Ft-ra. 

Richter Csaba  képviselő: Akkor  még  egy javaslat.  Én  arra  szavaznék,  hogy amikortól  meg kellett  volna 
mindenkinek fizetni a csatornadíjat, akkortól behajtani. 

Bene Krisztián képviselő: Az volt az én javaslatom is, hogy egyrészt mindent 340 Ft-ban számolunk 2012. 
február 1.-től. Két javaslatom volt. Az egyik az, hogy 2012. február 1.-től egységesen 340 Ft legyen. A másik, 
hogy 2012.  február  1.-től,  2013.  július  1.-ig  180 Ft  legyen,  és  2013.  július  1.-től  340 Ft  legyen.  Ez  a  két 
javaslatom van. Mert addig kötelező rákötni.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Tehát 2012. február 1.-től, a törvénybe lépés hatályáig, 2013. július 1.-ig, 
tehát másfél évig 180 Ft legyen? 

Bene Krisztián képviselő: Igen, és utána, mivel törvényszerűen rá kellett volna kötni, utána lesz 340 Ft. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: De ez egy javaslat.



Bene Krisztián képviselő: Igen, ez az egyik javaslat. A másik javaslat az az, hogy 2012. február 1.-től rögtön 
legyen 340 Ft. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor mondd el még egyszer a két javaslatodat. 

Bene Krisztián képviselő: Az egyik javaslatom az az, hogy 2012. február 1.-től, 2013. a törvénybe vezetés 
időpontjáig  90%-ot  engedjünk el,  az  az  180 Ft  legyen.  2013 a  törvénybe  lépés  hatályától  340  Ft,  vagy a 
mindenkori csatornadíj legyen. Ez az egyik. A másik az az, hogy 2012. február 1.-től egységesen 340 Ft legyen. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor tulajdonképpen, ugyanezt mondta a Csaba is. Jó, akkor ez a két 
javaslat van. És van a harmadik, ami előre be volt terjesztve. De gondolom, azzal a kiegészítéssel, akiket itt 
felsoroltunk  és  ezt  újra  felolvasom,  akik  időskorúak  járadékában,  aktív  korúak  ellátásában,  ápolási  díjban,  
lakásfenntartási támogatásban, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. És itt jött még az István 
egy módosítója. Mentes továbbá a talajterhelési díj megfizetése alól, az az egyedül elő kibocsájtó, aki a 65.  
életévét a tárgy évet követő év január 1.-én betöltötte. Most erre mondtam azt, hogy lehet, hogy az egyedül álló 
65 év feletti milliomos. Tehát lehet, hogy akkor itt ki kéne egészíteni. 

Dr. Horváth István képviselő: A minimál nyugdíjnak a kétszeresét kéne venni. Tehát annál kevesebbet keres. 

Papalexisz  Kosztasz polgármester: Tehát  a  mindenkori  legkisebb öregségi  nyugdíj  kétszeresénél  kevesebb 
jövedelemmel rendelkezik. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Akkor azt is bele kellene venni, hogy nincsen vagyona, és nem számít vagyonnak 
az az ingatlan, amiben él. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, akkor először majd arról fogunk szavazni, hogy ezt módosítjuk. Tehát,  
akkor kiegészítjük avval, hogy aki a 65. életévét a tárgyévet követő év január 1.-én betöltötte és jövedelme, a  
mindenkori öregségi nyugdíj kétszeresét nem éri el. 

Bene Krisztián képviselő: De akkor már miért szabjuk meg, hogy egyedül álló. Tehát, hogy ha két minimál  
nyugdíjas van, akkor az fejenként nem haladja meg.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor azt úgy fogalmazzuk meg, hogy az az egyedülálló kibocsájtó, akinek 
a kétszeresét nem haladja meg. Mert ha már ketten vannak, akkor már elve meg van a kétszerese minimum. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Szerintem a képviselő úr arra gondol, hogy mentes továbbá a talajterhelés díj  
megfizetése alól, az a kibocsájtó, aki 65. életévét betöltötte, és a családjában az egy főre jutó jövedelem, nem éri  
el a mindenkori öregségi nyugdíj kétszeresét. Tehát nem csak az egyedül élő...

Boka Erika alpolgármester: Mindenkinek úgy se tudjuk, hogy jó legyen 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen, aki egyedül ilyen helyzetben van, az már valamilyen támogatást kap. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Mi lenne, ha kivennénk ezt a pontot úgy, ahogy van? Mert, hogyha egyedülálló és 
olyan rossz körülmények között van, akkor már biztos, hogy kap valamit. Vagy lakásfenntartásit, vagy valamit. 
Mert ő jogosult rá, tehát beadhatja. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, akkor erről először erről fogunk szavazni. De én is azt mondom, hogy 
vegyük ezt  ki.  Mert  ezt  kiszámolni,  utána  menni,  bekérni  az  adatokat,  kinek mennyi  lenne.  Mert  így jelen 
pillanatban a többi dolgot, azt a saját nyilvántartásunkban lekéri az adóst, megnézi az adatokat és kész. Hogy ha 
tényleg olyan helyzetbe van, akkor azok már tényleg ott vannak a listánkon és azt már látjuk. 

Boka Erika alpolgármester: Szerintem is vegyük ki. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó,  akkor erről  a  javaslatról  szavazzunk első körben.  Tehát,  akkor,  aki 
egyetért azzal, hogy a kettes pontot kivegyük az kézfenntartással szavazzon.

A  Ké pv i se lő - t e s tü l e t  6  i g e n ,  0  ne m  é s  0  t a r tó zk odás 
s zav aza t ta l  a  j av as la to t  e l f ogad ta .



Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. És,  akkor most felteszem szavazásra sorban a javaslatokat. 
Tehát  az  utolsó  javaslat  volt  az,  hogy 2012.  február  1.-től  a  rendelet  tervezetben  nevesített  kedvezményre 
jogosultak a mindenkori csatornadíjnak megfelelő talajterhelési díjat fizetnek, tehát olyan mértékben engedi el az 
önkormányzat az 1800 Ft-ból a fizetendő díjat. Ez volt az utolsó javaslat, akkor ezt teszem fel szavazásra. Tehát,  
aki egyetért avval, hogy az itt felsorolt járandóságokban részesült emberek 2012. február 1.-től a mindenkori 
csatornadíjnak megfelelő összegig adjunk engedményt, a befizetendő talajterhelési díjból, az kézfenntartással 
szavazzon. 

A  Ké pv i se lő - t e s tü l e t  6  i g e n ,  0  ne m  é s  0  t a r tó zk odás 
s zav aza t ta l  a  j av as la to t  e l f ogad ta .

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Akkor ennek megfelelően az elfogadott javaslatokkal módosító rendeletet kell 
alkotni. Tehát, akkor erről külön kell szavazni, hogy ezekkel a módosításokkal a rendelet tervezetet elfogadja a  
testület, és minősített többség kell, annak az elfogadásához.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Ezt  teszem  fel,  akkor  újra  szavazásra.  Aki  egyetért  evvel,  az 
kézfenntartással szavazzon.

A  Ké pv i se lő - t e s tü l e t  6  i g e n ,  0  ne m  é s  0  t a r tó zk odás 
s zav aza t ta l  me ga lk o t ta  –  a  j e l e n  je gy zők önyv  
me l l é k le t é t  k épző  –  a  környe ze t vé de lm i  a lap  
l é t re hozásáró l  é s  t a la j t e rhe lé s i  d í j ró l  s zó ló  12 /2004 .  
(V I I . 7 . )  önk orm ány za t i  re nde l e t  módos í tá sáró l  s zó ló  
9 /2012 .  ( XI . 30 . )  önk orm ány za t i  re nde le t e t .

6) MED-2 Adony Eü. Bt. (Központi orvosi ügyelet ellátója) megkeresése tárgyi

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Köszönöm.  A következő  napirendi  pont,  az  Adonyi  Egészségügyi  Bt. 
központi orvosi ügyelet ellátója megkeresése, tárgyi eszköz beszerzésére. Elég hamar eljött az az időszak, amiről  
itt  a múltkor beszéltünk.  Ettől  függetlenül,  én,  mint laikus azt  gondolom, hogy ha ez az  eszköz kell,  hogy 
működjön, biztonságosan a rendszer én nem zárkóznék el. Esetleg István, nem tudom, hogy van-e neked ezzel 
kapcsolatban valami hozzáfűzni valód? 

Dr. Horváth István képviselő: Nyilván. Tehát, tulajdonképpen csak a kistérség elnökének intézték ezt a levelet.  
Erre most nem is kell szavaznunk. Ez csak egy tájékoztatás, nem?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt kell tudni, hogy most már nem a Kistérségi Társulás tanácsa szervezi,  
hanem Adonyi  város  vette  kezébe  ezt  a  feladatot.  Mi,  akik működtetik  ezt  az  ügyeletet,  a  nyolc  települési  
önkormányzat  plusz Rácalmás,  mi vállaltuk, hogy a szervezésében továbbra is  részt  veszünk. Ugye,  amikor 
aláírtuk a szerződést, akkor volt olyan, hogy ha esetleg kérdések vannak, akkor dönthet úgy a testület, hogy 
további forrásokat biztosít. Most az a kérdés, hogy úgy ítéljük meg, hogy nincsen erre szükség. Vagy úgy ítéljük  
meg, hogy van rá szükség. 

Dr. Horváth István képviselő: Hát nyilván, hogy van rá szükség, de még semmi konkrétum nincsen. Ez csak 
egy megkeresés, hogy majd fog kelleni egy ilyen. De nincs ott, hogy kinek mennyivel kell hozzájárulnia. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Én  azt  javaslom,  hogy lakosság  arányos  számok figyelembe  vételével 
határozzák  meg az  árát.  És  Beloiannisz,  a  ráeső  lakosság  arány tekintetében  vállalja  a  költségeket.  Mi  ezt 
vállaljuk. De én ezt gondolom, ha jól láttam 400-500.000 Ft-ról van szó, kilenc településsel elosztjuk, az 50.000  
Ft körül lehet. De én azt javaslom, hogy hozzunk egy olyan döntést, hogy Beloiannisz, az 500.000 Ft-os árnak, a  
lakosság arányának kivetített részét az önkormányzat vállalja. Jó? Akkor, aki evvel egyetért, az kézfenntartással  
szavazzon.

A  Ké pv i se lő - t e s tü l e t  6  i g e n ,  0  ne m  é s  0  t a r tó zk odás 
s zav aza t ta l  me ghoz ta  a z  a lább i  ha tá roza to t :

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

103/2012. (XI. 28.) számú
HATÁROZATA

a Med – 2 Adony Eü. Bt. megkeresésével kapcsolatban

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja új defibrillátor beszerzését az orvosi ügyeletet  
ellátó  szervezet  részére,  illetve  kötelezettséget  vállal   a  ráeső  lakosságarány  alapján  történő  pénzügyi  
hozzájárulásra.



Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. Az a kérdés lenne, mert itt van egy-kettő olyan témánk, ami idő 
igényes, és még pár témánk, ami gyorsan megy, hogy tartsunk egy rövid szünete, vagy haladjunk?

Boka Erika alpolgármester: Tartsunk szünetet.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor egy öt perces szünetet tartunk.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester  szünetet  rendel  el  19:30-kor,  a  testületet  19:37-kor  változatlan 
összetétellel folytatja a munkát.

7) Közös önkormányzati hivatalok kialakításával kapcsolatos tájékoztatás és döntés

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Folytatnánk  az  testületi  ülést.  A következő  napirendi  pont,  a  közös 
önkormányzatok  kialakításával  kapcsolatos  tájékoztatás  és  döntés.  Kiment  egy előterjesztés.  Két  mondatban 
összefoglalnám, hogy mire jutottunk. Egyrészt, tájékozódtam, voltam Adonyban, Pusztaszabolcson és Besnyőn.  
Iváncsára nem mentem el. Adonyban érdeklődtem, hogy milyen fogadtatás van. Hát udvarias, kimért fogadtatás 
volt. Aminek az volt a lényege, hogy azt mondta a polgármester úr, hogy természetesen, ha úgy döntünk, hogy 
megyünk,  ők  fogadnak  minket.  De  én  nem  érzetem  azt  a  ráutaló  magatartást,  hogy  ők  ennek  örülnének. 
Mindenesetre egyeztetve azért kiderült, hogy ők gondolkoznak egy közös hivatal kialakításával, Iváncsával is.  
Mert, hogy ketten együtt több mint 5000 lakossal számolnak és akkor a helyi építési ügy is meg marad, meg 
minden. És akkor rögtön kicsit úgy éreztem, hogy nem ez az irányvonal, ami felé el kéne indulni. Megmondom 
őszintén, hogy nem támogatnám azt, hogy abba az irányba gondolkodjunk. Aztán átmentem Pusztaszabolcsra, 
ahol az alpolgármester asszony fogadott, ott teljesen mást fogadtatást érzetem. Tehát ott lehetett látni azt, hogy 
pozitív  volt,  örültek  neki.  A Pusztaszabolcsi  hivatal,  21  fővel  egy elég komoly hivatal.  Elég széles  bázisú. 
Anyagilag  rendezett  település,  nincsen  hitelük,  nincsen  adósság  állományunk,  tehát  igazából  teljesen  ilyen 
szempontból is jó. Az utazási szempontok is jók, és továbbra se tettek le arról, hogy Kormányablak alakuljon  
náluk is. Ezen is dolgoznak. Tehát azt gondolom én, hogy miután mindannyian abba gondolkoztunk, hogy első  
sorban Besnyővel kell tudni megállapodnunk, de ne adja, Isten valamilyen oknál fogva még se sikerülne, én ezt a 
Pusztaszabolcsi vonalat sokkal jobban javasolnám, mint az Adonyit. De tovább menve, első sorban, előrehaladott 
tárgyalásokat  folytattunk  Besnyővel  és  nagyon  úgy  néz  ki,  hogy  tudtunk  úgy  közös  nevezőre  jutni,  hogy 
Beloiannisznak az lenne az érdeke, hogy meg tudjon állapodni Besnyővel. Jelen pillanatban úgy néz ki, mivel mi 
is alacsony létszámmal vagyunk és ők is, hogy a normatíva, ami polgármesteri hivatal finanszírozására van, az 
úgy néz ki, hogy megengedi azt, hogy itt is meg maradjunk így, és ott ők is meg maradjanak úgy. Ott legyen a  
jegyző, nálunk itt lenne egy aljegyző, a források úgy néz ki, hogy elegek lennének, talán. De bizonytalanok  
vagyunk olyan kérdésekben, hogy például az elvárt bevétel, hogy fog jelentkezni? Csak Besnyőnek az elvárt  
bevételeit vonják le, hiszen ott van a polgármesteri hivatal? Az, hogy minket oda csapnak, de azt nem írják sehol, 
hogy itt  kirendeltségnek kell  lenni  Beloianniszban.  Tehát,  kezelhetik  úgy is,  hogy Besnyőn  van  egy közös 
polgármesteri hivatal, itt meg van egy napi ügyelet, amikor itt összeszedik az iratokat és átviszik. Tehát az, hogy 
itt meg tudjuk oldani olyan létszámmal, hogy ott is meg itt is működhessen az rendszer, ez nincsen leírva sehol.  
Tehát nem ez az irányvonal, hanem azt szeretnék, hogy egy helyen legyen egy polgármesteri hivatal. Ezt nyilván 
költség hatékony módszerek miatt csinálják. Mert arra nem lenne elég a támogatás, hogy itt is legyen 7-8 fős  
önkormányzat meg ott is legyen egy. De mivel mi így is alacsony létszámmal vagyunk, ezért úgy néz ki, hogy mi 
ezt meg tudjuk oldani. Ami még ide tartozik, hogy beszéltünk arról, hogy a vállalkozó, aki itt van, annak hol  
legyen a székhely települése? Tehát már erről is beszélgettünk. És mi azt szeretnénk, hogy itt legyen, ők azt  
szeretnék,  hogy  ott  legyen.  Nyilván  ők  a  nagyobbak,  mi  vagyunk  a  kisebbek.  Ha  plusz,  forrásokat  kell  
hozzátenni,  a  közös  polgármesteri  hivatalhoz,  azért  nekik  van  hova  nyúlni,  nekünk  nem annyira.  De  abba 
maradtunk, hogy akkor nem megy el 2012 decemberében a vállalkozó, hanem majd csak januárba. Ami azt 
jelenti, hogy a 2013-as évben itt marad a gépjárműadó bevétele, ami nagyságrendileg, ha lecsökkentik a 40%-ra,  
még akkor is itt marad körülbelül 3.000.000 Ft-os tétel. Aztán 2014-ben már ott lesz a gépjárműadó bevétel, de 
mivel a vállalkozónak itt is van telephelye, akkor már lehet, hogy meg lehetne osztani úgy az iparűzési adót, 
hogy ezt az összeget továbbra is  itt  tudjuk tartani. Tehát,  magyarán sikerült  egy ilyen egyességet kialkudni, 
amiről azt gondolom, hogy nekünk előnyös, ha már tárgyalnunk kellett. Ezzel elmondtam azt, hogy elvileg a  
megállapodás szerint Besnyővel lesz székhely település. A Besnyői jegyző lenne a jegyző, a mi jegyzőnk lenne  
az aljegyző. További technikai kérdések még vannak, mert innen is át kell adni egy főt a Kormányhivatalnak,  
meg onnan is át kell adni egyet. Igazából, a megbeszélések alapján abba maradtunk az polgármester asszonnyal,  
hogy megpróbálunk neki vágni az évnek egy alacsonyabb létszámmal még, hogyha nehézségeket is okoz. De 
amikor látjuk, hogy a finanszírozás mit enged meg menet közben is lehet bővíteni a létszámot. Mert a keret  



létszám az úgy néz ki, hogy 11 főt finanszíroznak. Jelen pillanatban, ha innen is meg onnan is elmegy egy ember, 
akkor nálunk a jegyzővel együtt három köztisztviselő marad, náluk meg négy. Tehát ilyen hét, hét és fél ember 
van, és tizenegyet elvileg finanszíroznak. Tehát valószínű, hogy bele fogunk ebbe férni, ezek az elvek. A pontos 
kidolgozására,  már  a  Kormányhivatalba  is  javasolták  nekünk,  hogy  ha  lehet,  akkor  egy  külső  ügyvédet,  
szakértőt,  aki  ezt  az  egész  megállapodást  készítse  elő,  mert  nekünk  kell  készítenünk  egy  együtt  működő 
megállapodást. És amikor a megállapodás tervezet meg van, akkor kell majd a végső döntést meghozni. Jelen 
pillanatban arról kell egy elvi döntést hozunk, hogy ezt a megállapodást a Besnyői polgármester asszonnyal  
kezdjük előkészíteni. Meg is van, hogy melyik ügyvédnő megbízásával. Megadjuk az adatokat, és előkészítjük.  
Nagyjából azért mindenben van már konszenzus, itt egy témán még ma délután is gondolkodtunk a Zsolttal. 
Hogy ennek a finanszírozása hogyan lesz, hogy esetleg nem elég erre a normatíva?  Úgy kell, megállapodunk, 
hogy  elég  lesz,  nem  lesz  elég,  mennyit  vonnak  le  az  elvárt  bevételből  és  mennyit  nem?  Tehát  mire  a 
megállapodást meg kell szavaznunk, addigra nekünk le kell majd tennünk valamit a két testület elé és én azt 
gondolom, hogy egy együttes testületi ülés lenne a célszerű. És akkor addig nem áll fel a testület, amíg nem 
tudunk megállapodni. Ez is lehet, egy forgatókönyv. De ezt az egy részt, kell még majd ott pontosítanunk. Most 
én nagyjából már beszéltem a polgármester asszonnyal ó, én mondtam neki, hogy körülbelül egy millió forint 
fog  hiányozni,  akkor  ők  azt  hozzá  fogják  tenni,  ők  a  székhely  település.  Nem  is  mondott  nemet,  viszont  
előfordulhat,  hogy 6-8 millió  forintot  kell  majd  hozzátenni.  Azért  azt  mi  sem várhatjuk  el,  hogy azt  teljes  
egészében tegyék azt ők oda. Tehát valamilyen szempontból kell egy megállapodás tervezet, hogy ki hogyan 
vállalja a költségeket. Annál is inkább, mert az is előfordulhat, hogy a normatíva még annál is több, amennyit  
elköltünk, és akkor úgy osztjuk el. Én azt mondom, hogy ez az a pont, amit még le kell tisztáznunk pontosan.  
Ami feltételt szabtunk, hogy a vállalkozóval egyeztessünk, mert abban már megállapodás született. Tehát ez  
igazából működhet. Magyarán, összefoglalva Besnyővel látom én azt, hogy a lehető legtöbbet kihozhassuk ebből 
a házasságból. Itt tárgyalhatunk, szabhatunk feltételeket, mert egyébként, ha a többiekkel csatlakozunk, akkor ő 
fogja  szabni  a  feltételek,  hogy hol  mennyi  ember  lesz.  Tehát  nem fognak  többet  ide  tenni,  mint  amennyi  
normatíva  van  és  még meg is  takaríthat  magának.  Tehát,  hogy ha  meg fogja  tudni  oldani  a  feladatot,  egy 
emberrel úgy hogy egy héten egyszer vagy kétszer ideküld valaki, akkor miért ne oldja meg? Nem vagyunk alku  
képesek. Besnyővel úgy néz ki, hogy tudunk kötni megállapodást. Tehát én, arra kérlek benneteket, amennyiben 
nincsen  más  határozati  javaslat,  hogy hozzunk egy elvi  döntést,  hogy akkor  ebben az  irányba  indulunk el. 
Kijelentjük azt, hogy akkor Besnyő legyen a székhely település, kijelentjük azt, hogy még idén megpróbáljuk ezt 
a döntést tető alá hozni. Illetve, az ügyvédnőt pedig megbízzuk ennek a megállapodásnak az előkészítésével és 
ez  azt  jelenti,  hogy  decemberbe  nyilván  nekünk  le  kell  ülni  és  a  végső  döntést  meghozni.  Tehát  röviden  
összefoglalva ez az én véleményem. És akkor átadnám a szót, hogy reagáljatok. Parancsolj, Laci. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Igazándiból erről már beszéltünk, és hogy ha az ember végig gondolja, 
akkor ez a legésszerűbb döntés, akárhogy is nézzük. Viszont, nekem annyi kérdésem lenne mindenesetre, itt a  
megállapodással kapcsolatban, hogy ez évente megújítandó megállapodás lenne? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ciklusra szól. Tehát, most két évig. Igazából ez most azért is jó, mert ez a 
két év arra pont jó lesz, hogy ki tudja hozni a rendszer esetleg a hibákat, a pozitívumokat. És erre a két évre  
lehet,  majd esetleg alapozni  a  következő ciklusban.  Tehát elvileg mindig egy ciklusra szól  a  megállapodás,  
nyilván lehet hosszabbítani is, ha gondolod. De ciklus közben nem lehet váltani. 

Prekop  László  Kosztasz  képviselő: A másik  kérdésem  az  lenne,  hogy  végül  is  akárhogy  is  nézzük,  ha 
Beloiannisz lesz Besnyővel,  ha Besnyő lesz Beloiannisszal,  de valószínűbb az előző. A kirendeltség nyilván  
meghatározza a mi falunk életét is. Ugye mondtad, hogy közös képviselő testületi ülés.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem lesz, azt csak a döntés miatt mondtam. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Azt akarom kérdezni, hogy amennyiben ugye a főpolgármesteri  hivatal 
Besnyő, oly annyit, de döntene esetleg, ami érinti a mi falunkat? 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Nem  dönthet.  Tehát  nem  a  polgármesteri  hivatal  dönt.  Hanem  az 
önkormányzatok döntenek. 

Prekop  László  Kosztasz  képviselő: Még  egy  utolsó  kérdésem  lenne.  Hogy  az,  ami  ide  helyileg  befolyt  
iparűzési adó? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Magyarán az önkormányzatok teljesen függetlenek maradnak. A testület 
helyi ügyekben dönt. A polgármester itt marad, a testület itt marad. A polgármesteri hivatal, aki kiszolgálja az 
önkormányzati testületet is, az lesz közös. Most nyilván munkáltató a Besnyői jegyző asszony. Vannak olyan 



döntések, ahol lakosság arányában történik a szavazás. Tehát ha olyan polgármesteri hivatalokat érintő döntés  
van, ahol nincsen konszenzus, ott úgy szól a jogszabály, hogy a lakosság arány szerint a testület dönt. Tehát itt  
lehet olyan is, hogy 4-5 közösségnek van közös polgármesteri hivatala, de nem a legnagyobb dönt. Tehát jelen 
pillanatban ez így van. Viszont nyilván, hogy ha olyan döntés születik, amit nekünk ebben a ciklusban most le  
kell nyelni, de azért lesz majd egy következő tárgyalás, ahol lehet azt mondani, hogy ez így nem működik. Azt 
mondom, hogy így alapjába véve kompromisszumokat kell kötni, nekik is, nekünk is, mert, hogy ha nem tudsz  
kompromisszumokat  kötni,  akkor nem fog működni.  És nem is ez a  cél,  hogy bárki  erőből  lenyomhassa a  
másikat. Továbbra is azt mondom, hogy itt olyan dolgokról beszélünk, hogy ami csak a polgármesteri hivatal 
működését  érinti.  Tehát  az  önkormányzat  gazdálkodását,  bevételeit  ilyen  szempontból  ez  nem érinti.  Nem 
tudom, hogy van-e még valami, amivel esetleg kiegészítenéd. Én azt gondolom, hogy a lényeg most ez. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Ezzel kapcsolatban nincsen. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Tehát  van-e  esetleg  más  javaslat  vagy  még  kérdés?  Akkor  mindenki 
egyetért  avval,  hogy Besnyővel  folytassuk  tovább?  A határozati  javaslat  egyes  pontja,  hogy a  Beloianniszi  
Önkormányzat  képviselő  testülete  elvi  döntést  hoz,  miszerint  2013.  január  1.-ei  hatállyal,  Besnyő  Község 
Önkormányzatával,  közös  önkormányzati  hivatal  alakít  ki,  melynek  székhelye  Besnyő.  A testület,  felkéri  a 
polgármestert,  hogy a  közös  hivatal  kialakításának  előkészítésével  bízza  meg Pintérné  Dr.  Szekercés  Anna 
ügyévedet. A testület felkéri a polgármestert, hogy a végleges döntéshez 2012. december 14.-ig terjessze elő a  
megállapodás  tervezetet  a  testület  elé.  Erről  kell  most  határoznunk.  Van-e  ehhez  valakinek  még hozzáfűzni 
valója. Ha nincsen, akkor ezt raknám fel szavazásra. Aki egyetért evvel, az kézfenntartással szavazzon. 

A  Ké pv i se lő - t e s tü l e t  6  i g e n ,  0  ne m  é s  0  t a r tó zk odás 
s zav aza t ta l  me ghoz ta  a z  a lább i  ha tá roza to t :

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

104/2012. (XI. 28.) számú
HATÁROZATA

Közös önkormányzati hivatal kialakításával kapcsolatos döntés

1.) Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete elvi döntést hoz, miszerint 2013. január 1-jei hatállyal
Besnyő Község Önkormányzatával közös önkormányzati hivatalt alakít ki, melynek székhelye Besnyő.

2.) A testület felkéri a polgármestert, hogy a közös hivatal kialakításának előkészítésével bízza meg Pintérné dr. 
Szekrczés Anna ügyvédet.

3.)  A testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  végleges  döntéshez  2012.  december  14.-ig  terjessze  elő  a 
megállapodás tervezetet a testület elé.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

8) Rizojanisz Kosztasz közszolgálati jogviszonnyal összefüggő követelése

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. A következő napi rendi pont Rizojanisz Kosztasz közszolgálati 
jogviszonnyal  összefüggő  követelése.  Mint  láttátok  remek  ütemben  megkaptuk  a  volt  polgármester  úr 
követelését. Négy jogcímen kér tőlünk pénzt. Abból három nagy tétel, egy kisebb és hanyagolható. De a lényeg 
az, hogy háromhavi végkielégítést,  35 éves jubileumi jutalom után járó négyhavi illetményt,  illetve 63 napi  
szabadság megváltást. És a negyedik, amit mondtam, egy kisebb tétel, az utolsó hónap költségátalány díja, ami 
73.000 Ft. Összesen 4.286.000 Ft, illetve, ennek két éve ketyegő kamata, így több mint 5.000.000 Ft lesz, az  
biztos. Tizenöt napon belül fizessük ki, tehát magyarán december 15.-én jár le. Na, most azt gondolom, hogy 
első neki futásnak, ami jogosnak tűnik, az a háromhavi végkielégítés, mert az jár. Ugye ezt azért nem fizettük ki, 
mert több milliós összeget hagyott itt és semmit nem tudtunk fizetni. Erről azt gondolom, hogy jogos követelés.  
Viszont, a jubileumi jutalomnak a kérdése viszont komoly dolog. Itt kiderült, hogy nincsen személyi anyaga,  
eltűnt, amiből le lehetne követni, hogy ez a jubileumi jutalom jár. Hát, most dolgozunk, hogy ezt kiderítsük,  
hogy tényleg jár-e avagy sem. Illetve, a szabadság megváltás is, hát itt is vannak szabályok, hogy hogyan lehet  
átvinni szabadságot következő évre, nyilvántartásoknak a vezetése, ezek mind hiányosak. Tehát azért mondom, 
hogy ez  a két  nagyobb tétel  mindenképpen vitatható.  És nekem az  a javaslatom, hogy keressünk meg egy 
ügyvédet és bízzuk meg ennek az ügynek a képviseletével, mert több mint öt millió forintról van szó, tehát,  
akármennyiben is kerül az ügyvéd, az a pénzt legfeljebb egy megnyugvást adhat, ha az derül ki, hogy az a pénz  



tényleg jogosan jár-e, akkor meg kell oldanunk ezt a feladatot. Ha pedig támadható k bizonyos elemek, nyilván  
nem fogjuk azokat kifizetni. Tehát van ebbe olyan, ami számfejtve is volt. Ha jól emlékszem a megváltás az  
1.200.000 Ft bruttó, tehát annak a felét az Államkincstár le is vonta, de amúgy is ezt pontosítani kell. De nekünk  
jubileumi jutalmat kell fizetni, meg végkielégítést, különböző szabadság megváltásokat, 5-6.000.000 Ft értékben 
egy olyan emberért, aki ezt a falut csődbe vitte. Én nekem az a javaslatom, hogy a Zsolttal mindenképpen még 
ezen a héten keresünk egy ügyvédet, akit megbízunk ezzel az üggyel, hogy vizsgáljuk át. Megpróbáltuk gyűjteni 
az adatokat az Államkincstártól, a személyi anyag tekintetében. Mert érdekes módon minden meg van, csak ez  
tűnt el. Tehát nekem ez a javaslatom bízzunk meg egy ügyvédet, aki ezt az ügyet megvizsgálja, és 15 napon belül 
meglátjuk. Van-e más javaslat? Parancsolj, Laci. 

Prekop  László  Kosztasz  képviselő: Nekem  kérdésem  lenne,  azzal  kapcsolatban,  hogy  volt  már  idáig 
megkeresés, Rizojanisz Kosztasz részéről, vagy most van az első? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Amikor volt a polgármester áradás-átvétel, akkor ő mondta, hogy neki ez 
azonnali hatállyal jár, és én megkérdeztem a pénzügyest, hogy van-e annyi pénz a számlánkon, hogy kifizessük 
és akkor ő azt mondta, hogy nincsen. És akkor mondtam a Kosztasznak, hogy lehet, hogy jár neki, de üresen adja 
át a kasszát, úgyhogy nem tudjuk most kifizetni. Ennyi volt a követelése. És azóta ez többet nem került elő. 

Prekop László Kosztasz képviselő: És, akkor gondolja, van már annyi pénze az önkormányzatnak, hogy lehet 
ezt cibálni és elő jön ezzel a követeléssel. Ez aztán etikus. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Lehet, hogy adót kell emelnünk. Lehet, hogy kommunális adót kell kivetni, 
minden lakásra 10.000 Ft-ot, 400 lakás van. Tehát először megnézzük a jogosságát, hogy mi ebből az, ami jogos. 
A végkielégítést, azt nem lehet vitatni, az elvileg jár. Az, hogy erkölcsileg ő ezután ezt kéri, az őt minősíti. A 
másik kettőt, illetve, a harmadik, ami átalány díj, az azért lesz érdekes, mert olyan tankolási számlák vannak, 
amiket most ezzel kapcsolatban most elő fogunk venni. Mert nem tudom, hogy milyen átalány díjat kér, amikor 
mindennap háromszor tankoltak az autóba úgy, hogy nem is volt autó. De olyan tankolási számlák voltak és  
olyan visszaélésekre lehet példa, hogy ezeket meg fogjuk vizsgálni. Annyi téliszalámit vettek, hogy abból járdát 
lehetett volna csinálni. Ezeket szépen elő fogjuk venni, és lehet, hogy lesz követelés, de nekünk meg lesz viszont 
követelésünk több is. Nekem az a javaslatom, hogy keressünk egy ügyvédet, aki ért hozzá, nem elfogult, szakmai 
szemmel  nézze  meg.  És  majd  amikor  ő  ad  egy  véleményt,  akkor  majd  döntsünk,  hogy  hogyan  tovább.  
Parancsolj, Krisztián.

Bene Krisztián képviselő: Nekem még hozzáfűzni valóm van ehhez, hogy természetesen ezt majd a jogászok ki 
okoskodják, hogy mi jár és mi nem. Mert mi ezt úgy se tudjuk megmondani. Viszont itt, ami meg lett említve  
ezek a tankolások, ilyen-olyan dolgok. Én tudom, hogy a mindennapi megélhetés, a mindennapi gondolok az 
első, a legfontosabbak, de ezeket a dolgokat kéne valahogy megsürgetni. Tudjátok nagyon jól, hogy én már 
számtalanszor bejöttem, hogy mit tudok segíteni, de valahogyan mindig megakad. Az iskolával kapcsolatban is 
pénz forog kockán, az is megakadni látszik. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt pont nem megakadni látszik, mert előkerültek olyan dokumentumok 
most, miközben kerestük a személyi anyagot, amik hiányoztak nekünk, amikor a DÉSZLOG-gal itt tárgyaltunk. 
És olyan dokumentumok kerültek elő, amik komoly ütő kártyák itt a kezünkben. Egyébként elakadt volna, ha 
nem lettek volna ezek a dolgok. 

Bene Krisztián képviselő: Akkor ezt majd még átbeszéljük.  De, ezt valahogy gyorsítsuk fel. Mert itt is egyrészt 
tankolások, meg a magyar GDP-t úgy akarta fel emelni, hogy a Tesconak nagy bevásárlói voltunk. Ezeket mind  
elő kell venni. Egyrészt morális okokból, másrészt pénzügyi okokból, mert ott is elő kerülnek majd százezrek. 
Én most is felajánlom a segítséget. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Még  ezen  a  héten,  fel  foglak  hívni.  Mind  a  két  témát  fel  fogjuk 
göngyölíteni. Egyrészt ezeket a tankolásokat, vásárlásokat.  A másik, meg, amiket megtaláltunk kivitelezésekkel  
kapcsolatban, olyan ütőkártyák vannak a kezünkben, amit fel lehet használni, akár a kivitelező céggel szemben 
is. A jövő héten, de lehet, hogy már most pénteken fel foglak hívni. 

Bene Krisztián képviselő: Meg azért kéne ezeket első sorban megsürgetni, mert ezek 2008-as dolgok. Jövőre 
már 2013 van. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Olyan dolgok kerültek elő, amik már jól jöttek volna. Most csak mondok 
egy példát. Jött a Zalka Máté utcával kapcsolatban egy olyan levél, amiben leírták, hogy milyen hiányosságok  



vannak és mit miért csináltak, és az előző polgármester azt mondta, hogy ők ezt nem kapták meg, ők ezt nem 
látták. Most előkerült ez aláírva, mögötte a tértivevény, hogy átvették, a fax, hogy faxon is elment. Tehát ez most 
meg van.  Előkerültek  a  fúrási  jegyzőkönyvek,  amiben  leírták,  hogy nem megfelelő  az  az  út  úgy.  Röviden  
elmondom, most itt két dolog merült fel. Ha nem megfelelő, akkor miért nem csinálta már meg a DÉSZLOG 
megfelelőre. Röviden elmondom, most itt két dolog merült fel. Ha nem megfelelő, akkor miért nem csinálta már  
meg a DÉSZLOG megfelelőre.  Illetve,  hogy ha még mindig vitatjuk, akkor a polgármester átadás-átvételnél 
miért nem mondta nekem, miért nem adta át, hogy ez egy folyamatban lévő ügy, itt még egy vitás helyzet van, ez 
egy 12.000.000 Ft-os pályázat. Tovább megyek, ennél a munkánál 2009. június 16.-án elutal az önkormányzat 
előlegbe 12.000.000 Ft-ot és utána 2009. június 19.-én, rá három napra jönnek meg az első ajánlatai a munkának,  
és utána készül el a szerződés is, de már a pénz át van utalva. És érdekes, hogy a végösszeg meg 12.000.056 Ft  
lesz. És ezek most már itt vannak a kezünkben, le van írva. Emlékszem mikor itt volt a férfi, hogy ők kettő  
költségvetést  hozott  és  abból  választottak.  Nem,  oda  le  van  írva,  hogy  először  az  egyikre  szerződtek  és  
hivatkozik is rá az előző polgármester, hogy miért nem az valósult meg, miért nem a másik. Tehát ott van egy 
másik is. Erre ő azt mondta, hogy nem ez nem így történt. De most már egyértelműen dokumentálva van, hogy  
az nem egyszerre adta be, hanem utólag ezt ők módosították. És az is benne van, hogy ezzel el kell számolni,  
mert az a 12.000.000 Ft egy előleg volt. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: De ők azt mondták, hogy azért nincsen teljesítési igazolás, mert az a teljesítési 
igazolás, az maga az, hogy mi fizettünk.  Ez nem igaz, mert mi előleget fizettünk, nem végszámlát, így nem lehet  
azt mondani, hogy ráutaló magatartással elfogadtuk a teljesítést.

Papalexisz Kosztasz polgármester: És az előleg sokkal több pénzt takar, mint amiket ők oda beépítettek. Tehát, 
most ezeket a dolgokat is elő tudjuk venni, mert ezek előkerültek. 

Bene Krisztián képviselő: De azt én is mondtam, mikor átjártuk.

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Aláírt szerződésünk is van már, tehát azt is megtaláltuk. Ő azt állította, 
hogy aznap ide jött két költségvetési tervezettel és abból a kettőből kiválasztottuk, hogy ezt kell csinálni, azért  
van itt kettő nálunk. És ezt állította a kivitelező. De nem így van. Hanem egyikre szerződtünk, azt nem csinálták 
meg,  helyette  csináltak  mást.  Ezt  mi  nehezményeztük,  mint  önkormányzat,  és  akkor  itt  megállt  a  vita.  És  
nehezményeztük, hogy a műszaki tartalom nem úgy valósult meg, ezért kértünk próbafurást, aminek itt vannak 
az eredményei. És itt megállt az ügy. És utána érdekes módon lettek aszfaltozások. Most már kiderül, hogy miért  
aszfaltozott ez a cég. Az elszámolást be fogjuk fejezni. A fúrások miatt lehet, hogy az egész Zalka Máté utcát föl  
fogja szedni, és 4 cm-es mart aszfalt helyett, majd leteszünk 15 cm-t mert arra szerződtünk. Vagy pedig majd 
megcsinálnak egy másik utcát, ugyanolyan mértékben, mert akkor legalább a bontási költségeket megspórolja,  
mire felszedi itt ezt az egészet. Tehát ez szintén felveti majd azt, hogy miért nem adta át ezt az ügyet? Több 
millió forint nincsen elszámolva. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Egyébként az nagy segítség lenne, hogy én odaadom neked ezeket az anyagokat,  
odaadom azt az Excel táblát,  amit  én elkezdtem, mert egyszerűen ezt  nem tudjuk csinálni, a napi feladatok  
mellett.

Bene Krisztián képviselő: Rendeben, amit ehhez én még hozzátennék, hogy volt róla szó, amikor a DÉSZLOG 
tárgyalások eljöttek, megnéztük együtt, mondtuk mi a bajunk, ők mondták, hogy nem így van. Egyedül az iskola  
előterének a burkolását ismerték el, hogy az tényleg nem 300.000 Ft. Én azt javasoltam a Kosztinak, hogy amik 
előkerültek papírok, mindent meg néztünk, most kerültek elő újak, akkor azt megint meg fogjuk nézni. Elhívtuk 
a DÉSZLOG-ot a V-DBK-t, mindenkit, aki az ügyben érintett volt, a vállalkozó részről. Ezután én javasoltam,  
hogy hallgassuk meg a volt polgármester urat is, akár egy testületi ülés keretein belül, lehet, nem jön el, mert  
nem érdekli. De mi legalább azt is megpróbáltuk. Mi nekünk volt magatartásunk, voltak kérdéseink, tisztázni 
szerettük volna. Meg tudjuk beszélni most már azt is, hogy mi a véleményetek erről.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Két kiegészítést tennék hozzá. Az egyik, hogy arról is beszéltünk, hogy a 
rendőrkapitánnyal egyeztetünk az ügyben. Közben leváltották a rendőrkapitányt. Illetve, azt is mondtam, hogy 
én személy szerint, hogy ha nincsen olyan bizonyíték a kezünkben, akkor nem fogok bele menni, mert a magyar  
igazságszolgáltatás két év alatt megmutatta, hogy mire jutottunk bizonyítékokkal a kezünkben. Mert, az lesz,  
hogy én boszorkányüldözésbe megyek. Ez akadályozta és hátráltatta ezt a dolgot. És én akkor ki is jelentettem, 
hogy én csak akkor fogok ilyet tenni, ha esetleg a testület azt mondja, de amúgy nem. De ezek az adatok most 
pénteken kerültek elő.  Ezek most kerültek elő. Viszont ezekbe már olyan tények és olyan adatok vannak, amik 
teljesen egyértelművé teszik, hogy lépni kell. Itt már nincsen mérlegelési lehetőség. És itt már nem jöhet az,  
hogy én, mint új polgármester, konkurens elfogultsággal. Ezekkel az adatokkal már lehet. Találtam olyan cetlit 



is, ahova részletezve vannak számok, és oda van írva, hogy 920.000 Ft, Dina választási pénz. Ilyen cetli is van 
előttem, kézírással. Tehát ezt is találtam. Ezek ott vannak, és ezeket szépen össze fogjuk szedni. Van benne olyan  
utalás, Krisztián, amibe le van írva, hogy „polgármesteri irodabútor, ajándék”. Amikor azt mondtuk, hogy én úgy 
tudtam, hogy ez ajándék. Ők azt mondták, hogy nem és hoztak egy olyan költségvetést, hogy ez benne van. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző:  Ráadásul az iskola költségvetéséhez van írva. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Mondom, olyan dolgokat találtunk, ami az akkori beszéléshez és a feltárt 
dolgokhoz  képest,  olyan  ütő  kártyák  kerültek  a  kezünkben,  amivel  komolyan  tudunk lépni.  Főleg  ennek a 
tükrében, ez a követelés, ami itt van előttünk, nekünk is lesz majd viszont követelésünk. 

Richter Csaba képviselő: És az a pénz, amit vitatunk? Amit elvileg átadtak, és nem vettek át? És nem érkezett 
meg? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Arról is lehet majd beszélni az ügyvédnővel. Tehát ez az egészet érinti.  
Parancsolj, Laci. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Én ezzel  kapcsolatban,  akkor most olyan értelemben javaslatot  tennék, 
hogy hallgassuk meg a Kosztit. És pont azért, hogy ne boszorkányüldözésnek tűnjön. Az igazság remélhetőleg, 
normális bizonyítékokból, és van annyi bizonyíték, amivel alá lehet támasztani, ki fogja deríteni, hogy igaza van, 
vagy nincsen igaza? Én azt mondom, hogy ez inkább ne így zajlódjon, hanem egy független szervezet előtt,  
legyen az bíróság vagy akár mi, ha esetleg olyan stádiumba jut az ügy. Tehát én úgy gondolom, hogy hiába 
hívnánk meg, egyrészt sok értelme nem lenne, más részt én személy szerint megmondom őszintén, az nem tűnne  
abszolút pártatlannak. Az úgy nézne ki, hogy van itt egy plágium, aki kihallgatja.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Kérdéseket  kell  feltenni.  Mindenképpen  meg  kell  hallgatnunk.  Csak 
először az történt,  hogy előszedtük az anyagokat. Például dátumok is vannak. Van olyan költségvetés,  most  
visszatérve a Zalka Mátéra, hogy június 19.-én volt a szerződés, de van egy június 19-ei költségvetés, alá van 
írva és rá volt írva, hogy nézzék át az árakat, hogy jók-e, 2009. júliusa. De már meg volt kötve a szerződés, ő  
átnézi utána az árakat, de pénz meg már előtte át lett utalva. Tehát ezek ott van, és a Dina választási pénzénél is 
van egy dátum. De akkor én felteszem szavazásra, hogy bízzunk meg egy ügyvédet, hogy egy részt, ezt az ügyet 
felgöngyölítse, de bele vesszük ezt az egy millió forintos kérdést is, tehát, hogy tudunk-e érvényesíteni még 
valamit abból. Aki, egyetért evvel, az kézfenntartással szavazzon.

A  Ké pv i se lő - t e s tü l e t  6  i g e n ,  0  ne m  é s  0  t a r tó zk odás 
s zav aza t ta l  me ghoz ta  a z  a lább i  ha tá roza to t :

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

105/2012. (XI. 28.) számú
HATÁROZATA

Rizojanisz Kosztasz követelésével kapcsolatban

1. Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Rizojanisz  Kosztasz  közszolgálati 
jogviszonyból eredő követelésének egyes elemeit nem ismeri el.

2. A testület felkéri a Polgármestert, hogy bízzon meg az ügyben jogi szakértőt (munkajogászt), aki ellátja  
az önkormányzat peres és nem peres képviseletét a kérdéses ügyben.

3. A testület felkéri a Polgármestert, hogy a jogi szakértővel történt egyeztetés eredményéről elektronikus 
levélben tájékoztassa a testületet.

Felelős: Polgármester
Határidő: Értelemszerűen

9) A képviselő-testület 2013. I félév munkatervének megvitatása

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. A következő napirendi pont, a képviselő testület 2013-as első 
félévi  munkatervének  a  megvitatása.  Ez  fent  van,  ezen  szerintem nincs  mit  nagyon  beszélni.  A feladatok, 
amikhez határidő van szabva, ahhoz van igazítva a naptár. Szerdánként 18:00 órára van meg beszélve a testületi 
ülés. Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése? Ha nincsen, akkor ezt teszem fel szavazásra. Aki, egyetért 
ezzel a munkatervvel, az kézfenntartással szavazzon.



A  Ké pv i se lő - t e s tü l e t  6  i g e n ,  0  ne m  é s  0  t a r tó zk odás 
s zav aza t ta l  me ghoz ta  a z  a lább i  ha tá roza to t :

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

106/2012. (XI. 28.) számú
HATÁROZATA

a képviselő-testület 2013. év I. félévének munkaterve

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az SZMSZ. 17. § (2) bekezdése alapján  a képviselő-
testület 2013. évi I. félévi munkatervét az alábbiak szerint határozza meg:

I.) Az ülés tervezett időpontja: 2013. február 13. (szerda) 18.00 óra
Tervezett napirendi pontok:
1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetése
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 
2) Társadalmi szervezetek beszámolója
Előterjesztő: Szervezetek vezetői
3) Közfoglalkoztatási terv
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester
4) Egyebek
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

II.) Az ülés tervezett időpontja: 2013. április 24. (szerda) 18.00 óra
Tervezett napirendi pontok:
1) Az önkormányzat 2012. évi zárszámadása
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester
2)  Beszámoló  a  Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság  Adonyi  Rendőrőrs  Besnyő-Beloiannisz  Körzeti  Megbízott  
2012. évben végzett munkájáról
Előterjesztő: Rendőrkapitány, Őrsparancsnok
3) A Gyermekjóléti Szolgálat éves beszámolója
Előterjesztő: Vass Erika családgondozó
4) Egyebek
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

III.) Az ülés tervezett időpontja: 2013. június 26. (szerda) 18.00 óra
Tervezett napirendi pontok:
1) A képviselő-testület 2013. évi II. félévi munkaterve
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester
2) Egyebek
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester, Kóródi-Juhász Zsolt jegyző
Határidő: I.) pontnál 2013. február 13.
            II.) pontnál 2012. április 24.
           III.) pontnál 2012. június 26.

10) Dr. Horváth Bt.-vel kötött megbízási szerződés megújítása, felülvizsgálata

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. A következő a Dr. Horváth Bt.-vel kötött szerződés megújítása, 
felülvizsgálata. Ez felkerül a honlapra, de ez is elég későn. Ezen folyamatosan dolgoztunk. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Itt a lényeg, amiért ezt most módosítani  kellene, az egy jogszabály módosítás 
volt, aminek az volt a lényege, hogy van egy jogszabály, ami rendelkezik arról, hogy milyen kötelező elemeket  
kell, hogy tartalmazzon ez a megállapodás. Tehát, gyakorlatilag minimum feltételeket, illetve kötelező tartalmi 
elemeket tartalmaz ez a jogszabály. És ezzel kapcsolatban kaptunk egy megkeresést az OEP-től, nem csak mi, 
hanem a szolgáltató is, amiben felhívták a figyelmünket, hogy a január 1-től hatályba lépő új módosulásoknak 
megfelelően vizsgáljuk felül a megállapodásunkat és annak megfelelően, ha szükséges, akkor módosítsuk. Hát 
mi megnéztük, előszedtük, itt egy 1999-ben megkötött szerződés volt, ami aztán lett módosítva többször is. A 
lényeg az,  hogy az  alap  megállapodás  az  1999-es  volt.  Azt  beszéltük  az  Istvánnal,  hogy felesleges  megint  



módosítgatni,  inkább  egy  teljesen  újat  készítsünk,  ami  megfelel  a  jogszabályoknak,  de  lényegében  szinte 
ugyanazok vannak benne, tehát tartalmilag nem sok változott. Ugye fent van ez az OEP megkeresés is. Azt is  
látjátok, hogy utal a jogszabályi helyre, hogy mire figyeljünk oda. Meg kell küldeni nekik 2012. december 15-ig, 
tehát ők ezt felül fogják vizsgálni, hogy megfelel-e ez a megállapodás a jogszabályban foglaltaknak. Itt van ez a  
törvény is, viszonylag ez egy rövid törvény, ezt is meg tudjátok nézni. És itt van a szerződés tervezet is, amit ma 
véglegesítettünk. Mert amit én előkészítettem, annak egy jó pár szakaszába bele nyúltunk és pontosítottuk, de  
lényegi változás nincsen benne. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Annyira menjünk végig, hogy melyik pont miről szól. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Igen, az első pont az gyakorlatilag annyiról szól,  hogy megállapítjuk, hogy a 
megbízó  az  egészségügyről  szóló  törvény  alapján,  egészségügyi  alapellátás  körében  köteles  gondoskodni 
háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátásról. Ezek ugye vagyunk mi, mint önkormányzat. Ezt az első pontban  
meghatározott önkormányzati feladatot, a Dr. Horváth Bt.-el kívánjuk ellátni a vele kötött szerződés szerint. Az a 
szerződés tartalmazza ennek a feltételeit. A második pontban szerepel, hogy a jelen megbízás feladat ellátására  
csak a megbízott jogosult és köteles, kivéve a betegség, szabadság, hivatalos távollét, továbbképzés idejében. Ez 
esetben harmadik személy helyettesítheti. A jogszabály meghatározza, hogy ki az, aki első sorban, jogosult és 
köteles  a  helyettesítésére.  Ő egyébként  Dr.  Győri  Erzsébet,  háziorvos  Iváncsán.  Más  is  lehet,  de  ő az,  aki  
kötelezhető  adott  esetben.  Indokolt  esetben,  de  ez  egyébként  a  Kistérségi  Népegészségügyi  Intézetnek  is  
szükséges a hozzájárulása, a helyettesítő háziorvos a saját rendelőjében is elláthatja ezt a feladatot. A negyedik 
pontban rögzítettük, hogy a megbízott vállalja, hogy az ellátási területen lakó, külön jogszabályban foglaltak  
szerint, hozzá bejelentkező általa elfogadott, biztosítottak részére ellátja a háziorvosi, házi gyermekorvosi  és  
fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.-es EÜM rendeletben meghatározott háziorvosi ás házi gyermekorvosi 
feladatokat.  Továbbá  külön  megállapodás  szerint  részt  vehet  a  központi  ügyeletszolgáltatásban.  Az  ötödik 
pontban kijelenti a háziorvos, hogy a tevékenység folytatásához előírt, minden szükséges feltétellel illetve, külön 
orvosi felelősség biztosítással rendelkezik, meg a hatósági engedélyekkel. A háziorvosi körzet rendelési idejét az 
egyes számú melléklet  tartalmazza. Ez is fel  van tüntetve.  Rögzítjük benne, hogy a megbízó 1/1 tulajdonát  
képező  Beloiannisz  Rákóczi  utca  22.-es  szám  alatt  található  rendelőt,  a  kiszolgáló  helyiségeivel,  a  mi 
tulajdonainkat képező, bútorokkal, műszerekkel, eszközökkel a megbízott részére ingyenes használatba adja. Hát 
ugye azt beszéltük, hogy a minimum feltételek biztosítottak. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Én  az  Istvánnal  egyeztettem,  hogy  a  minimum  feltételeket  nekünk 
biztosítani kell. És a minimum feltételekben van egy működő számítógép is. És a számítógép tönkre ment, ami  
ott volt és már nem lehet javítani. 

Dr.  Horváth  István  képviselő: Én  ott  a  rendelőben  lecseréltem  a  gépet,  mert  elromlott.  Megpróbáltuk 
megjavíttatni, hogy a védőnőnek jó lesz, mert ugye ott is kötelező a számítógép. Most igazából nem érdemes 
megjavíttatni. Úgyhogy igazából az védőnőnek kellene egy számítógép. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: De magának a rendelőnek,  nekünk a minimum feltételeit  biztosítanunk 
kell. De egyébként a védőnőnek is nekünk kell biztosítani. Jó, akkor én ezt félre értettem. Attól függetlenül ugye 
ott is mi biztosítjuk a minimum feltételeket. 

Dr. Horváth István képviselő: A törvény meghatározza, hogy milyen minimális feltételek szükségesek egy 
orvosi rendelőnek. Ezt biztosítani kell, és gyakorlatilag az önkormányzat feladata, biztosítása, illetve ezeknek a 
pótlása,  javítása.  Nyilván  azt  beleírtuk,  hogyha  külön  pályázatok  vannak,  akkor  én  azt  megpályázom  és  
törekszem, hogy ezeken nyerjünk.

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: De végül nem így került bele. Hanem úgy, hogy ami így került beszerzésre az a 
Bt. tulajdonában marad. Amit pedig mi szerzünk be, az az önkormányzat tulajdonában marad. 

Dr.  Horváth  István  képviselő:  De  meg  is  van  minden.  Most,  amit  néztem,  hogy  mi  nincsen  meg.  A 
csecsemőmérleg, ami nincsen meg. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: A védőnőnél is hiányzik a számítógép meg rossz a hallásvizsgáló készülék. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az a legfontosabb, a számítógép. 

Dr. Horváth István képviselő: A számítógép az kellene, igen. 



Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: A hallás vizsgálót, meg meg kéne nézeti, hogy lehet-e javítani. 

Dr. Horváth István képviselő: Majd meg kéne nézni, hogy mennyi ennek a költsége. És akkor úgy kéne, hogy 
az óvodában van internet ugye? Akkor egy routerrel át lehetne vinni oda és akkor jelentéseket meg mindent  
tudnánk ott végezni.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó,  én azért  akartam itt  közbe szólni,  mert  ha már most egyszer  ezt  a 
szerződést rendezzük, akkor rendezzük most már le a kérdést is. Ugye egy 80-100.000 Ft-ért egy alap laptopot  
már  lehet  venni,  ami  futtatja  ezeket  a  programokat.  Tehát  teljesen  egy  alap  gépet  kéne  venni.  És  én  azt  
gondolom, hogy arra kéne hozni külön egy döntést, hogy jelen pillanatban ezt meg tudjuk vásárolni. Most, ezt  
rendezzük le és vegyük meg. Tehát az alapfeltételek biztosítjuk. Most még meg tudjuk, ki tudja, hogy jövőre mi  
lesz. Menjünk tovább, akkor erről majd külön fogunk szavazni. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Ami még fontos és kiemelendő, mert itt most ezt a nyolcas pontot azt átbeszéltük.  
A hetedik pontba szerepel az, hogy a Rákóczi u. 22 szám alatti rendelő, de ezt csak így utalással van írva, hogy  
azt  a  rendelőnek az  üzemelteti  költségeit  a  megbízó  és  megbízott  megosztja.  Ez  úgy valósul  meg,  hogy a  
megbízott fizeti a közüzemi költségeket, meg a veszélyes hulladék elszállítást. És a fennmaradó költségeket,  
viszont a megbízó fizeti. A felújítás, karbantartás a tulajdonos feladata. Itt azért azt kiemeltük, hogy mivel az  
István tart csecsemő tanácsadást a védőnői rendelőt is, viszont azt a rendelőt másra is használjuk, tehát a védőnő  
is ott van egyrészt meg ugye a nőgyógyász is ott szokott terhes tanácsadást meg egyéb vizsgálatokat csinálni. 
Ezért ott annak az üzemeltetési költségeit, azt 100%-ban az önkormányzat köteles fizetni. A felújítás és a karban 
tartási munkákat, aminek a fogalmát a számviteli törvény határozza meg, azokat mi finanszírozzuk. És külön 
megemlítettük, hogy megállapodtunk abban, hogy a használatba vett épület, műszaki meghibásodásából eredő 
esetleges üzemeltetési többlet költségeket, az épület tulajdonosa, azaz a megbízó köteles viselni.  A megbízott a 
feladat finanszírozásra külön szerződést köt, illetve a meg lévő szerződést hatályban tartja az OEP-el. Ehhez mi  
hozzájárulunk.  Vállalja,  hogy  külön  jogszabályban  meghatározott  képesítéssel  rendelkező  egészségügyi 
alkalmazottat saját költségére foglalkoztatja.  A jogszabály szerint erről is kell rendelkeznünk. Kijelentjük, hogy 
a  megállapodás  közöttünk  már  1999-ben  hatályba  lépett,  ezt  erősítjük  meg  illetve  helyezzük  új  alapokra,  
tekintettel  a jogszabályi  változásokra.  Szerepeltetjük benne, hogy a jelen megállapodást  6 hónap felmondási  
idővel, a megbízó, az intézet írásbeli nyilatkozattal felmondhatja. A hat hónapos felmondási időt jogszabály köti 
ki, hogy minimum ennyinek kell lennie. És nyilvánvaló, hogy közös megegyezéssel ettől el lehet térni, hogy ha 
úgy adódna, hogy mondjuk, a megbízottnak jönne valaki más, és rögtön át is venné itt a praxist, akkor ettől el  
tudnunk térni. Indokolással mi felmondhatjuk a feladat ellátási szerződést. Ezt is jogszabály határozza meg, hogy 
mi csak indokolással mondhatjuk fel az önkormányzat részéről, és csak bizonyos meghatározott esetekben. Ha a 
kötelezettségeit,  amit  a  megállapodásban  vállalat,  nem teljesíti.  Illetve,  a  háziorvos  az  önálló  egészségügyi 
tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszíti. De hát ilyen nem következik be. A többi meg  
az, hogy ha megszűnik a megállapodás, akkor a rendelőt, meg a rendelkezésre bocsájtott eszközöket, vissza kell  
szolgáltatni. És, akkor itt még rendelkezünk arról, hogy amire a megállapodásban nincsen szabály, arról a Ptk 
illetve,  a  vonatkozó önálló orvosi  tevékenységről,  egészségügyről,  meg a háziorvosi  és  házi  gyermekorvosi  
tevékenységről szóló rendelet rendelkezései az irányadók. Meg megállapodtunk abban is, hogy körzetmódosítás 
miatt bekövetkező kárért, kötelesek vagyunk, megfizeti. Ezt is a jogszabály írja elő. Az esetlegesen felmerülő  
jogvitákat elsősorban békés úton, tárgyalással próbáljuk meg rendezni. Végső esetben a Dunaújvárosi Bíróság 
kizárólagos illetékességét kötöttük ki. Ez nagyjából a szerződés, tehát itt már a végéhez is értünk. 

Dr. Horváth István képviselő: És ez tartalmazza az összes pontot, amit a jogszabály előírt. Ezt december 15.-ig 
kell beadni, ha nem adjuk be, akkor januártól elvileg azt mondják, hogy felbonthatják a szerződést. Mert nincsen 
megállapodás az önkormányzattal. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző:  Igen, tartalmazza, az OEP finanszírozási szerződés múlik ezen egyébként. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Most elvileg itt az István érintett a szavazásnál. Van-e valakinek kérdése a 
megállapodással kapcsolatban? Igen?

Bene Krisztián képviselő: Akkor most a számítógépről is szavazunk? Mert annyit akartam ahhoz hozzáfűzni, 
hogy egy csecsemőmérleget, akkor már be tudunk szerezni. Az nem nagy tétel. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor van egy olyan javaslat, hogy ha abba az eszközvásárlási keretbe bele 
fér, akkor megvesszük. Ha meg tudod oldani, akkor jó, ha nem akkor meg pótoljuk.
Jó, akkor szavazzunk erről,  hogy a minimum feltételekhez hiányzik ez a csecsemőmérleg, amennyiben nem 
tudod beszerezni abból az eszközvásárlási forrásból, akkor Krisztián javaslatára mi megvásároljuk.  Aki egyetért 



evvel az kézfenntartással szavazzon. 
A  Ké pv i se lő - t e s tü l e t  5  i g e n ,  0  ne m  é s  1  t a r tó zk odás 
s zav aza t ta l  me ghoz ta  a z  a lább i  ha tá roza to t :

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

107/2012. (XI. 28.) számú
HATÁROZATA

tárgyi eszközök beszerzéséről

1) Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  orvosi  és 
gyermekorvosi rendelő minimumfeltételeinek biztosítása érdekében a költségvetés eszközbeszerzések 
előirányzatának  terhére  –  figyelemmel  a  költséghatékonyság  és  takarékosság  elvére  –  intézkedjen 
számítógép és csecsemőmérleg beszerzésére.

2) Az 1) pontban foglaltak teljesítéséről a soron következő testületi ülésen számoljon be.

Felelős: Polgármester
Határidő: Értelemszerűen

Papalexisz Kosztasz polgármester: És akkor most a szerződést tenném fel szavazásra. Aki egyetért avval, hogy 
ezekkel a feltételekkel megkössük a megállapodást, az kézfenntartással szavazzon.

A  Ké pv i se lő - t e s tü l e t  5  i g e n ,  0  ne m  é s  1  t a r tó zk odás 
s zav aza t ta l  me ghoz ta  a z  a lább i  ha tá roza to t :

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

108/2012. (XI. 28.) számú
HATÁROZATA

kötelező feladat-ellátási (megbízási) szerződés megújításáról

1) Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  előterjesztésben  szereplő  megállapodást 
elfogadja.

2) A testület felkéri a polgármestert,  hogy az 1) pontban szereplő szerződést írja alá az önkormányzat  
képviseletében, és küldje meg az OEP illetékes szervének.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2012. december 15.

11) Egyebek

I. Önkormányzati bérlakás értékesítésére licittárgyalás kiírása
 
Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Köszönöm.  Akkor  a  következő  napirendi  pont  az  egyebek.  Akkor  itt 
elővesszük a lakásvásárlásra érkező érdeklődést. Kállai Aranka végig ülte a testületi ülést türelemmel. Azért van  
bent az egyebek közt a kérelemmel, mert volt bent nálam az Aranka, és érdeklődött a Murgána utcában már  
időközben kiürített lakás iránt, vételi szándékkal. Én, annyit mondtam neki, hogy amennyiben komolyan érdekli 
a téma, akkor előkészítjük ezt, erre a testületi ülésre. Meg is érkezett az értékbecslés és amennyiben továbbra is  
fenntartja a vételi szándékát, akkor a jogszabálynak megfelelően megállapítunk egy vételárat. A magyar állam az 
elővételi jogával él-e vagy nem él, azt nem tudjuk pillanatnyilag. Amennyiben nem, akkor a vételt meg lehet  
tenni. Aranka, akkor megerősíted, hogy továbbra is érdekel az ingatlan? 

Kállai Aranka, Beloiannisz Murgána utca 17. szám alatti lakos: Igen.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Igazából,  annyit  kell  tudni,  hogy megérkezett  az  értékbecslés,  nagyon 
gyorsan megcsinálták. Amely alapján az értékbecslő 3.100.000 Ft-ra értékelte az ingatlant. ÉS van nekünk egy 
saját nyilvántartásunk, és ha jól emlékszem ott 1.900.000 Ft a mi nyilvántartási értékünk. Azt kell még tudni,  
hogy ennél  a  lakásnál  nincsen  befizetve  se  a  csatorna  hozzáférési  járulás,  se  a  gázcsonk.  Most  a  csatorna  
hozzáférési járulást egyszerűen eldönthetjük, mert az hozzánk érkezik be, azt gondolom, hogy azt a vételárba 
tudjuk majd érvényesíteni. Viszont a gázcsonknak a rákötésére a Dina három-négy napig nem tudott eredményt  
elérni. Úgy lehetne, hogyha valaki be akarja kötni, hogy bemegy szerződést köt, akkor már van egy partner 
száma, így hogy csak érdeklődünk, így nem megy. Tehát jelen pillanatban nem tudtuk egy két-három nap alatt az 



E-ontól beszerezni. De én azt  gondolom, hogy 100.000 Ft alatt  van. És nekünk úgy kell  megállapítanunk a 
vételárat,  hogy a csatorna rákötési  díjat  azt  lekompenzáljuk. Tehát magyarán,  aki  megveszi,  annak úgy kell  
megvennie, hogy a csatorna hozzájárulási díj az rendben van. Neki majd le kell fektetnie egy csatornát, meg a  
DRV-vel ezt ráköttetnie, ez már az ő feladata. Illetve, rögzítjük azt, hogy a gáznál neki kell a díjat kifizetni. 

Kóródi-Juhász  Zsolt  jegyző: Egyetlen  egy  dolgot  szeretnék  csak  megjegyezni,  vagy  a  polgármester  urat 
annyival kijavítanám, hogy most nem vételárat határozunk meg, hanem induló licitárat. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Így van, bocsánat. Tehát nem is fogalmazhatunk meg vételárat, hanem egy 
induló licit árat. Hát az épületben a jegyző úr volt bent nem rég, én nem voltam bent. Eléggé le van lakva. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Az tavaly volt, amikor én „nem rég” voltam bent, de nem hiszem, hogy javult 
volna az állapota.

Prekop László Kosztasz képviselő: A realitás nem a 3.100.000 Ft-hoz való közeledés? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: 3.000.000 Ft alatt van mindenféleképpen.  

Prekop László Kosztasz képviselő: Még annyit hozzátennék azért, hogy mindenki egyenlő a faluban, de azért 
azt lehetne mérlegelni, mint ahogy régebben is volt mérlegelés a faluban, hogy mondjuk és családja már igen 
csak rég óta itt lakik a faluban. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: De mi licittárgyalásra írjuk ki.  Csak azért  írjuk ki,  mert  van rá érdeklődő. A 
tárgyaláson mindenki egyenlő feltételekkel indul, nem is szabadna a versenyt torzítani, aki a legjobb ajánlatot  
teszi... 

Prekop László Kosztasz képviselő: Ráadásul onnan is megközelíthetjük, hogy az egy úgymond lakhatatlan 
épület. Ha az ugyanúgy fel lesz újítva, fel lesz építve az a falunak is hasznára válik.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én mondtam az Arankának, de látod nem beszéltünk erről és én ugyanazt 
mondtam,  hogy  a  testületnek  mindig  is  az  volt  a  véleménye,  mióta  mi  együtt  dolgozunk,  hogyha  fiatal  
Beloianniszi  próbál  itt  érvényesülni,  mindenben  megpróbáljuk  támogatni.  Nekünk az  a  célunk,  hogy az  itt  
felnövők találják meg a számításukat Beloianniszban. Itt alapítsanak családot. Én azt gondolom, hogy akkor ki 
kellene tűznünk egy olyan összeget, amiről ez a licittárgyalás elindulhat. Azt kell tudni, hogy utoljára, mikor 
ilyen  ingatlant  adtunk el,  azt  3.000.000 Ft-ért  írtuk ki,  de  ez  már  másfél  éve volt.  A mérete ugyanez  volt,  
állagában volt picit rosszabb.

Richter Csaba képviselő: Kívülről láttam csak. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen, nekünk arra is kell figyelnünk, hogy vagyont nem szabad elherdálni. 
Nekünk  arra  kell  figyelnünk,  hogy próbáljuk  előnybe  részesíteni,  azokat,  akik  itt  vannak.  Semmi  garancia 
nincsen  arra,  hogy  ezt  az  Aranka  fogja  tudni  megvenni.  Mert  itt  licittárgyalás  van.  Tehát  nekem  az  a 
véleményem, hogy 2.800.000 Ft-ért írjuk ki a licittárgyalást, úgy, hogy abból már el van rendezve a csatorna  
rákötési díj, és a vevőnek kell a gáz rákötést intézni. Nekem ez a véleményem. Van-e más javaslat? Parancsolj,  
Krisztián. 

Bene Krisztián képviselő: Nekem kérdésem van. Hogy ha ezt kiírjuk, és minden lemegy az idén, még nem lesz 
megkötve az adás-vételi? Az OTP miatt kérdezem. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ez majdnem 100%, hogy idén nem lesz meg.

Bene Krisztián képviselő: Az OTP miatt kérdezem, mert akkor ő elvileg január 1.-ig még igényt tartana rá. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen. Ez eleve nem tud idén, mert ennek van egy 15 napos kihirdetési 
határideje, aztán utána 30 napos állam elővételi jog. Tehát már ez januárra átcsúszik. Tehát leghamarabb, január 
közepén lehet,  de lehet,  hogy ebből még január vége lesz.  De hát  a lehető leghamarabb.  Mi igyekeztünk a  
megkereséstől számítva a leggyorsabban dolgozni. Egy héten belül itt van az értékbecslés, be tudtam hozni a  
testületi ülés elé. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Egyébként azt jelezném, hogy a Petőfi u. 20 szám alatti ingatlan, ami méretében 



ugyan ekkora, arra 4.100.000 Ft-ot állapított meg tavaly az ingatlan értékbecslő, aki most 3.100.000 Ft-ot. Tehát  
egy millió  forinttal  lejjebb becsülte  a  piaci  értékét,  ami  azért  mutatta  azt,  hogy nem az  a  fekvés,  mert  kis  
településen belül, annak nincsen jelentősége, hogy melyik utcában van. De hát az állapot, meg nyilván azért 
változott  valamennyit  a  piac  is.  Tehát  most  azért  még jobban stagnál  az  ingatlan  piac,  tehát  nyilván  az  is  
befolyásolja az értéket. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Viszont, ott, amikor azt eladtuk, azért pluszban voltak ezek a költségek. 
Tehát ott nem volt gáz. Jó, akkor van-e más javaslat? Tehát én próbáltam egy ilyen árat mondani, mert azért  
nekünk figyelni kell, mert hiába megy le az értékbecslés, azért egy összeget meg kell, hogy kapjunk. Van más 
javaslat? 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: És akkor mi lenne a licit kiírás? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: az 2.800.000 Ft lenne, úgy, hogy ebbe benne van csatorna hozzájárulási díj,  
ami 100.000 Ft. Magyarán, olyan mintha 2.700.000 Ft-ért adnánk. 

Kóródi-Juhász  Zsolt  jegyző: Én  annyit  javaslok  módosítani,  mert  a  korábbi  határozatokban  mindig  az 
szerepelt, hogy a licittárgyalást, mindig a SZÉPHŐ Zrt. bonyolítja, még ő végzi az előkészítést, szerintem nem 
kell ezt rájuk bízni. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ha nincsen más javaslat, akkor én ezt teszem fel szavazásra. (felolvassa a 
határozati javaslatot) Aki egyetért vele az kézfenntartással szavazzon.

A  Ké pv i se lő - t e s tü l e t  6  i g e n ,  0  ne m  é s  0  t a r tó zk odás 
s zav aza t ta l  me ghoz ta  a z  a lább i  ha tá roza to t :

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

109/2012. (XI.28.) számú
HATÁROZATA

Beloiannisz belterület 252. helyrajzi számú (2455 Beloiannisz, Murgána utca 21.) ingatlan értékesítéséről

1) Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Beloiannisz, Murgána u. 21. 
szám alatti, Beloiannisz belterület 252. hrsz-ú „lakóház, udvar” 509 m2 alapterületű telek, valamint 41 m2 

összesített nettó épület alapterületű önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére vonatkozóan a Széphő 
Zrt. által készített értékbecslésben megállapított piaci érték 3.100.000.-Ft, azaz hárommillió-százezer forint.

2) A képviselő-testület a megállapított piaci értékkel szemben – tekintettel a jelenlegi piaci viszonyokra, 
illetve az ingatlan folyamatos állagromlására – a 7/2004. (III.31) Kt. Rendeletben foglaltak – figyelemmel 
az épület könyv szerinti értékére, mely 1.900.000.-Ft, a testület az induló licitértéket 2.800.000,- Ft-ban, 
azaz kettőmillió-nyolcszázezer forintban állapítja meg.

3) A Képviselő-testület az 1. pontban megnevezett ingatlant licittárgyalás útján értékesíti.

4) A licittárgyaláson  való  részvételt  a  hirdetmény  kifüggesztésétől  számított  15  napon  belül  lehet  a  
Polgármesteri Hivatalnál írásban bejelenteni.

5) A  licittárgyaláson  való  részvétel  feltétele  a  Polgármesteri  Hivatalnál  a  kikiáltási  ár  10  %-ának 
egyösszegű befizetése. A befizetett összeg a liciten nyertes pályázó esetén a vételárba beszámít, a nem 
nyertes pályázó esetében a befizetett összeg visszafizetésre kerül. 

6) A nyertes  pályázó  az  ingatlanért  legtöbbet  ajánló.  A nyertes  pályázó  a  teljes  vételárat  a  szerződés  
megkötésével egyidejűleg köteles megfizetni.

7) Amennyiben a hirdetmény kifüggesztésétől számított 15 napon belül nem érkezik részvételi bejelentés, 
úgy  a  licittárgyalás  sikertelennek  minősül.  A licittárgyalás  sikertelensége  esetében  a  15  nap  elteltét  
követően az önkormányzat az első olyan ajánlattevőnek értékesíti az ingatlant, akinek az ajánlata legalább 
az induló licitértéket eléri.

8) A Képviselő-testület a licittárgyalás előkészítésével és lebonyolításával a polgármestert bízza meg.



9) A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  fentieknek  megfelelő  adásvételi  szerződés 
aláírására.

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester
Határidő: azonnal

II. AEK Beloiannisz Fc Egyesület támogatási kérelme

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor következő az ÁEK Beloiannisz FC-től érkezett egy kérelem. A téli 
fűtés  szezonra  kérnek  egy  kis  segítséget.  Én  vissza  néztem  a  jegyzőkönyveket,  annak  idején,  amikor  a 
költségvetésről szavaztunk, akkor abban maradtunk, hogy 300.000 Ft-ot szavazunk meg éves támogatásnak, a  
sportkörnek, de visszatérünk rá. ÉS utána pont a Krisztián javaslata volt, hogy év végén térjünk vissza rá s 
nézzük meg, hogy milyen lehetőségeink vannak. Hát, igazából azt kell látni, hogy ott jelen pillanatban, hogy öt 
csapat  van  és  ezen  a  300.000  Ft-on  felül,  amit  mi  adunk  nekik,  teljes  mértékben  saját  bevételeikből  
finanszírozzák a teljes versenyeztetést, az épület fenntartást, mindent. Gázt, villanyt, fűnyírást. Amiben még be  
tudtunk  segíteni  a  300.000  Ft-on  felül,  az  a  pénteki  fűvágások,  és  a  közmunkásaink  ki  szoktak  menni, 
összegereblyézni. A fűtésnek a kérdése az minden évben problémát szokott okozni, mert nem egyszer volt olyan,  
hogy elfagyott a vizesblokk és az sokkal több pénzbe kerül. És, ami még bonyolítja a helyzetet, az az, hogy 
három vizes blokk van. Tehát van egy hazai fürdő, egy vendégfürdő, és van egy játék vezetői fürdő meg még 
mellette van a WC. És ráadásul úgy van elhelyezve az épületben, hogy három különböző ponton van. Mert a  
játék vezetői fürdő meg a WC egymás mellett van. Tehát alapjába véve az a probléma, hogy a temperálást úgy 
kell megoldani, hogy több helyen. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Most már muszáj begyújtani. Mert idáig, azt tudni kell mindenkinek, hogy 
már edzéseken sem mindig volt begyújtva, egyedül a mérkőzésekre lett begyújtva, mert akkor ott fürödtek a 
játékosok. Tehát úgy van,  hogy a hazai  játékosok, nem is ott  fürdenek, hanem otthon fürdenek. Az idegen, 
játékosok azok esetleg itt  lefürdenek.  De fűtve  nem nagyon szokott  lenni  a  helyiség.  A meccsekre  nyilván 
kénytelenek vagyunk befűteni, mert senkinek nem érdeke, hogy beteg emberek legyenek. Nagyon komolyan van 
spórolva ilyen téren is, a villamos energiával is. És ami a lényege, ennek a kérelemnek, hogy nem lett volna 
szükség erre a kérelemre úgymond, ha nem lennének nehéz helyzetben családok. Ugye az tudni kell, hogy a mi 
egyesületünk, mint megannyi egyesület tagdíjból tartja fent magát első sorba. Tehát tagdíjat fizetnek, akik részt  
vesznek.  Azt  azért  tudni  kell,  hogy jó  pár  gyerek  van,  akinek  sajnos a  szülei  most  már  hónapok óta nem  
engedhetik meg a tagdíj fizetését. A tagdíj az havi 1000 Ft. Más kérdés, hogy erről mindenkinek meg van a  
véleménye. De, ez az összeg ez hiányzik. Hiába tartottuk meg a sportbált, aminek úgyszintén meg van a helye,  
abból 264.000 Ft jött össze, de nyilván nagyjából egy tervezett összeg jött össze, aminek már meg van a helye. 
Tehát azért mondom, ez a 100.000 Ft, ez ebból tevődött össze, hogy a hónapok alatt nem fizettek ki. És én úgy 
gondolom, hogy sokkal több kárunk lehetne, mind a sportnak, mind az önkormányzatnak, ha ott megint egy 
elfagyás van. Nyilván a téli hónapokban napi szinten nem vagyunk ott, vagy két-három naponta, elfagy a víz, az 
akkor senkinek nem érdeke. Ráadásul azt tudni kell, hogy három éve az önkormányzat, egy forintot nem áldozott  
rá, saját pénzből mindenki bevállalt egy helyiséget, és úgy újítottuk fel. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Tavaly semmit nem adtunk, mert tavaly még mi voltunk a fenntartók. Az 
előtte levő évben 2010.-ben az itt maradt számlákat azt kifizettük. De tavaly 2011.-ben semmit nem tudtunk 
adni. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Nyilván a 100.000 Ft-hoz mi  is  rakunk hozzá,  csak nem biztos,  hogy 
takarni fogja. És még azt is kell tudni, hogy a gyerekek, ugye mivel Beloianniszban nincsen rá lehetőség, mivel  
tél van ezt a foglalkozást, de attól nem hagyhatjuk abba, mert az a helyiség nem alkalmas. Most a gyerekek heti  
egyszeri alkalommal elmennek Adonyba, és ott játszanak Adonnyal, Ercsivel, egy ilyen mini tornát rendeznek. 
Ezt is meg kell oldanunk, nyilván nem minden pénzünk megy oda el, de kell egy kis segítség. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Én beszéltem az  elnökkel,  és  körülbelül  egy 100.000 Ft,  az,  ami  úgy 
hiányzik, hogy azt valahogy kellene pótolni. Azt még hozzáteszem, hogy ez egy igazi siker történet. És az, ami  
nekem a legjobban tetszik az a szülőknek a hozzáállása. Tehát az, amikor a pici gyereknek a szülei oda jönnek és 
segítenek, dolgoznak, társadalmi munkával mindent megtesznek. És én azt látom, hogy ott van egy nagyon jó 
szülői generáció, amit én itt hiányoltam. Van itt egy-két olyan generáció a faluban, ahol problémák voltak. De itt  
egy olyan szülői generáció van, aki foglalkozik a gyerekével, megy, csinálja, meg teszi neki, oda figyel rá. Olyan 
környezetben  vannak  a  gyerekek,  ami  irigylésre  méltó.  Két  olyan  tornát  is  rendeztek  a  Bozsikkal,  aminek 
Székesfehérváron, Dunaújvárosban mindenhol a híre ment. A legjobb tornarendezés Beloianniszban volt. 



Prekop László Kosztasz képviselő: Több száz közül, egész Fejér megyében volt itt a legjobb tornarendezés. 
Azt azért tudni kell, hogy egész Fejér megyében nem egy tornát rendeznek. És a Jakab Erikával, aki a Fejér 
megyei instruktorral személyesen is beszéltem, és olyannal is beszéltem, aki visszamondta nekem, hogy milyen  
szép tornát rendeztünk és a legjobb torna Beloianniszban volt. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, én azt javaslom, hogy jelen pillanatban rendelkezünk 100.000 Ft-tal, 
hogy ezt oda tudjuk adni. Én azt javaslom, hogy ezt a 100.000 Ft-ot szavazzuk meg a téli fűtésre. Van-e más  
javaslat? 

Bene Krisztián képviselő: Nekem kérdésem lenne, hogy a téli fűtésre kell a 100.000 Ft, az miért ilyen sürgős. 
Most, az ÖNHIKI pályázat összegével kapcsolatban kérdezem, mert lehet, hogy ha most várnánk két hetet, akkor 
lehet, hogy tudnánk kicsit többet adni. Megszavazhatunk most 100.000 Ft-ot, meg, ha két hét múlva, meg jön az 
ÖNHIKI pályázat, akkor megint megszavazhatunk valamit, nem?

Prekop László Kosztasz képviselő: Én azt mondom, hogy a sportkör is tisztában van a falu helyzetével. Tehát 
indokolatlanul  biztosan nem fognak több pénzt  elkérni.  Idáig is  próbáltuk a saját  módszereinkkel úgymond 
előteremteni a pénzeket. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én azt gondolom, hogy ezt a 100.000 Ft-ot mindenféleképpen oda tudjuk 
adni. És aztán, majd ha az ÖNHIKI-n esetleg olyan helyzetbe kerülünk, akkor még mindig lehet csinálni valamit. 
Mert ott a fűtési rendszer, a meleg víz, ezek mindig problémát okoztak. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Ezért van ott az a pályázat is, hogy ha realizálódik, akkor abból nagyon 
komolyan tudunk újítani. De mi olyan felújításokat is tudunk végezni, aminek az önkormányzat is a hasznát 
látja. Ugye maga az épület az önkormányzat, hiába van a mi kezelésünkbe adva. De abból a pénzből én azt 
mondom, hogy komolyabban lehetne felújítani. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Jó,  akkor  én  figyelembe  véve  a  Krisztiánnak  a  javaslatát  is,  én  azt 
gondolom, hogy jelen pillanatban 100.00 Ft-ot javaslok megszavazni, és amennyiben az ÖNHIKI pályázat olyan 
helyzetbe  hoz  minket,  akkor  még  mindig  visszatérhetünk  a  kérdésre.  Javaslom,  akkor  a  100.000  Ft-ot  
megszavazni. Aki egyetért vele, az kézfenntartással szavazzon.

A  Ké pv i se lő - t e s tü l e t  6  i g e n ,  0  ne m  é s  0  t a r tó zk odás 
s zav aza t ta l  me ghoz ta  a z  a lább i  ha tá roza to t :

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

110/2012. (XI.28.) számú
HATÁROZATA

az AEK Beloiannisz FC Egyesület részére nyújtott vissza nem térítendő támogatásról

1) Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  elismerve  az  AEK  Beloiannisz  FC 
(továbbiakban: kérelmező) által végzett tevékenység Beloiannisz település közössége irányában kifejtett 
kedvező hatását,  valamint  Beloiannisz  község sport  életéért,  illetve  az  egészséges  fejlődés,  nevelés 
érdekében  kifejtett  tevékenységét,  a  támogatott  kérelme  alapján  100 ezer  forint,  azaz  egyszáz-ezer 
forint egyszeri, vissza nem térítendő pénzbeli támogatást nyújt a kérelmező részére dologi kiadásainak 
fedezéséhez az e megállapodásban foglalt feltételek szerint.

2) Az  1.  pontban  nevesített  támogatást  kérelmező  kizárólag  működési  célokra,  az  önkormányzat 
tulajdonában  lévő,  de  a  kérelmező  által  fenntartott  Beloiannisz  belterület  177.  hrsz.-ú  ingatlan 
fenntartási költségeire fordíthatja.

3) Az  önkormányzat  a  pénzbeli  támogatást  egy  összegben  folyósítja  támogatott  részére  a  támogatási 
megállapodás aláírásával egyidejűleg, kérelmező bankszámlaszámára történő átutalással.

4) A támogatást  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény (továbbiakban:  Áht.)  52.  §  (1)  
bekezdésében  foglaltak  szerint  utólagos  elszámolás  melletti  előfinanszírozás  keretében  kerül 



megállapításra kérelmező részére, az Áht. ugyan e szakaszának (2) bekezdésében meghatározott egy 
összegben történő kifizetésben.

5) Kérelmező a pénzbeli támogatással az Áht. 53. § (1) bekezdésében foglaltak alapján legkésőbb 2013. 
február  28-ig  az  önkormányzat  képviselő-testületi  ülésén  elszámolni  köteles.  Az  elszámolás  során 
kizárólag  adóigazgatási  azonosításra  alkalmas  bizonylattal  (számlával,  nyugtával,  készpénzfizetési 
számlával)  illetve  az  ehhez  kapcsolódó  kifizetést  igazoló  bizonylatokkal  (átutalási,  illetve  kiadási-
bevételi pénztárbizonylatokkal) számolhat el.

6) A testület  felkéri  a  polgármestert  a  fentiekben  meghatározottak  szerinti  megállapodás  megkötésére 
kérelmezővel.

Felelős: polgármester
határidő: Értelemszerűen

III. Tájékoztatás ebek transzponderrel történő ellátásáról

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. És akkor a következő témát, azt a Zsoltnak átadnám a kutya 
chippel kapcsolatban. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Kelemen doktor Pusztaszabolcsról, jelezte, hogy ő a megállapított hatósági áron 
vállalja a chippelést, tehát a 3500 Ft-ért, amennyit előír a törvény. Nekünk nem kell senkivel megállapodni, az  
ebtulajdonosok maguk döntik el, hogy kit választanak, van aki drágábban csinálja. A jogszabály azt mondja,  
hogy a kutyatulajdonosnak kötelessége 2013. január 1.-től a 4 hónaposnál idősebb ebekbe transzpondert rakatni.  
Ezzel  mi  azért  kezdtünk foglalkozni,  mert  január 1.-től  szankcionálni  lehet  és  kell  is.  Egyébként  nekünk is 
érdekünk, hogy legyenek a kutyák chippelve, mert ha valami történik, sokkal egyszerűbb rátalálni a kutyára és 
tulajdonosra. Azt mondta még a Kelemen doktor, hogy a felvezetéssel is megoldható szerinte. Annyit kért, hogy 
mivel már december van és hideg van, hogy próbáljunk esetleg helyiséget nézni, aminek van teteje meg oldala.  
Felvetődött a Taverna, mivel ez nem egy állandó orvosi rendelő lenne, hanem egy ideiglenes oltóhely, ezért erre  
nem kell engedély sem. Felvetődött, hogy mi esetleg egy embert biztosítunk, aki segít neki az adminisztrációban,  
hogy gyorsabban menjen, hogy ez egy pár nap alatt lefutna. Ő azt mondta, hogy ő ki is megy a tartás helyére, ha 
olyan kutya van, amit nem tudnak elhozni, azt mondta, hogy nem számít fel a kiszállási díjat. Aki nem tudja  
elvezetni a kutyát, akkor az jelezze, és ő kimegy.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Na, most evvel kapcsolatban ez csak a tájékoztatás volt. Akkor ez le lett  
szervezve?

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Igen, ez csak tájékoztatás volt, mi nem szervezünk ilyen oltást, csak elősegítjük a 
lakosság és az önkormányzat érdekében, de nem is kötünk senkivel megállapodást, az emberek ugyanis saját  
akaratuk szerint döntik el, hogy ezt kivel végeztetik el. Azt gondolom, hogy annak nem lenne akadálya, hogy 
erre a pár napra megoldjuk, hogy egy kolléga segítse a dokit, mert ez a mi érdekünk is. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, akkor ezt intézd tovább Zsolt. 

Prekop László Kosztasz képviselő: És akkor ez 3500 Ft lenne? 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Igen, ez 3500 Ft.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor mi ebben tudunk segíteni, aki szeretne élni vele, az tud vele élni. Aki 
nem, az meg saját gondja. Jó, akkor ez a téma lezárva. Nekünk más témánk nincsen.  A képviselőktől kérdezem, 
hogy van-e valakinek kérdése, más témája. Parancsolj, Erika.

Boka Erika alpolgármester: Ez nem kérdés, hanem tájékoztatás. Megalakult a Mezőföldi önkéntes pont, a mai 
napon és szerintem nagyon jó dolgokat lehet ebből produkálni. Ezt a Sziront Art közhasznú egyesület pályázati 
pénzből  csinálja  nyolc  településen  itt  a  térségben.  Ami  például  rögtön  megragadta  a  figyelmemet  az  első  
tájékoztatáson, hogy akár a polgárőrség, mint olyan is lehet, úgynevezett önkéntes munka. Itt ugye azok, akik 
idén kezdték a középiskolát, azok már csak akkor érettségizhetnek, akik már 50 óra önkéntes munkát hivatalosan 
tudnak igazolni. Illetve, az aktív korúak támogatására azok jogosultak, akik valamilyen munkaviszonyt, vagy 
legalább 30 nap közmunkát felmutatnak. És, ez önkéntes munkával kiváltható. Nekem rögtön ez jutott eszembe, 
hogy ha az önkormányzat regisztrál ide, mint befogadó, vagy akár ezek a nagyon jól működő civil szervezetink a 
településen  regisztrálnak,  mint  befogadó.  Azért  aki  úgy  munkanélküli,  hogy  nem  szeretne  elmenni  parkot  



pakolni. Mert milyen jól hasznosítottuk azt, hogy ha valakinek a kvalifikációja ennél magasabb volt. Na, most 
akár az is lehet, hogy nem csak innen a településről, hanem máshonnan is, lehet, hogy pont olyan szakembert  
tudnának  felajánlani  önkéntesnek,  aki  besegíthet  abba,  hogy  jól  menjenek  a  dolgok,  intézményekben, 
önkormányzatnál,  civil  szervezeteknél.  2013.  október  végéig  három  akció  napot  fognak  településenként 
szervezni. Ami rajtunk múlik, hogy miből áll, hogyan fog zajlani, és ebbe nagyon komolyan tudnak bele tenni 
akár pénzt is, a lebonyolításba vagy akármi. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Mit kell ehhez most tennünk? 

Boka Erika alpolgármester: Azt kell tennünk, hogy a jövő héten már biztosan részleteket is fogunk tudni róla. 
Mindenképpen tájékoztatni kell erről a mi civilszervezeteinket is. És a legelső lépés, hogy regisztráljunk be, 
hogy nyitottak vagyunk erre a dolgokra és fogadjuk az önkénteseket amennyiben szükséges.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jól van, szerintem ennek nincsen akadálya.  Van még valakinek valami 
kérdése? Ha nincsen, akkor lezárom az ülést.

Mivel több kérdés, észrevétel nem érkezett az ülést vezető elnök a testületi ülést 21 óra 17 perckor berekesztette.

K. m. f.
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