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2013. április  29.-i rendkívüli nyílt ülésének napirendi pontjairól

57/2013. (IV.29.) számú 
HATÁROZAT

Térfigyelő rendszer kiépítése iránti pályázatról

58/2013. (IV.29.) számú
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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. április 29. napján tartott rendkívüli ülésének

JEGYZŐKÖNYVE

Készült: Beloiannisz  Község  Önkormányzat 
Képviselő-testületének  rendkívüli  nyílt 
üléséről

Az ülés helye: Beloiannisz  Polgármesteri  Hivatal 
Tanácsterme

Az ülés kezdete: 2013. április 29. 18 óra 00 perckor

Jelen lévők:

Távollévők:

Papalexisz Kosztasz
Boka Erika
Márkusz Tamás
Prekop László Kosztasz 
Richter Csaba

Dr Bugyi Katalin
Biró Brigitta

Bene Krisztián
Dr. Horváth István
Galanisz László Vaszilisz

Papalexisz  Kosztasz  polgármester köszöntöm  a  megjelenteket.  Megállapítom,  hogy  az  ülés 
összehívása szabályszerű volt, a Képviselő-testület  5 fő képviselő jelenlétével határozatképes. Bene 
Krisztián képviselő, Dr. Horváth István képviselő és Galanisz László Vaszilisz alpolgármester jelezte,  
hogy  nem  tud  részt  venni  az  ülésen.  A  jegyzőkönyvvezetést  Biró  Brigitta  aljegyző  végzi,  a 
jegyzőkönyv  utólag  kerül  elkészítésre  hangfelvétel  alapján. Javaslom jegyzőkönyv-hitelesítőnek 
Prekop László Kosztasz képviselőt és Richter Csaba képviselőt. Kéri a képviselőket, hogy aki ezzel 
egyetért, az kézfeltartással szavazzon:

A  Képviselő-testület  5  igen,  0  nem  és  0 
tartózkodás  szavazattal  Prekop László Kosztasz  
képviselőt  és  Richter  Csaba  képviselőt 
jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztot ta.

Papalexisz  Kosztasz polgármester  ismerteti  a napirendi pontokat, kéri a képviselőket, hogy aki a 
napirend elfogadásával egyetért, az kézfeltartással szavazzon:

A  Képviselő-testület  5  igen,  0  nem  és  0 
tartózkodás  szavazattal  az  alábbi  
határozatot  hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
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56/2013. (IV. 29.) számú
HATÁROZATA

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület
2013. április  29.-i rendkívüli nyílt ülésének napirendi pontjairól

1) Pályázatokkal kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

2) Törvényességi felhívás 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

3) Egyebek
E l ő t e r j e s z t ő :  P a p a l e x i s z  K o s z t a s z  p o l g á r m e s t e r

1)  Pályázatokkal kapcsolatos döntések  

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az első napirendi pont és amiért a mai ülést össze kellett hívni 
térfigyelő rendszer kiépítésére van pályázati kiírás a BM egyik rendeletében, a 8/2013. (III. 29.) BM 
rendeletben. A pályázat benyújtásának határideje május 2.-a, tehát sürgős. Bruttó 6.259.703 Ft, amely 
összegnek a 80 %-át lehet megpályázni. Az önrész összege 1.251.941 Ft lenne. A megpályázott összeg  
9 db kamera és annak kiépítését foglalja magában. A 9 kamera elhelyezése érintené: a központot két  
helyen, amely beláthatóvá tenné a Főteret, az iskolát, valamint a másik kamera a presszót fogná be.  
Egy kamera lenne a temetőnél, a többi 6 pedig a bevezető utakon lenne elhelyezve: Gavrilidisz utca  
sarka, ahol a méhész lakik, ez az Ercsi irányából érkező turistákat fogadja. Innen elindulva egy kamera 
lenne az ipartelepnél, Paparigász-Rákóczi utca sarok, egy kamera lenne kint a pékségnél lévő saroknál,  
ami a vasútról bevezető járdát és a bekötő utat fogná, egy kamera lenne a templom előtt, ami a bejövő  
utat pásztázná, egy kamera lenne Szeptember- Delcsev utca sarkánál, ami a  feljövő földutat figyelné.  
Így igazából az összes bekötő utat pásztázza, illetve két kamera a belső centrumot figyeli. Ezáltal ki  
lehet szűrni, hogy ha valami történik, ha gépjárművel közelítik meg a települést, az rögzítve lesz. Ezek 
a pontok azok, amelyek legtöbbször érintve vannak. Gondolja esetleg valaki máshogy? Senki, akkor 
folytatom. A körzeti megbízott irodájában lenne egy szerver központ. Erre kértünk egy árajánlatot,  
amit gyorsan meg is kaptunk. Ha a testület kedvezően dönt,  akkor ezt a pályázatot a holnapi nap  
folyamán be is adhatjuk. Úgy gondolom, ezen önerő megfizetésével egy olyan beruházás valósulhatna 
meg, amelyet már régóta terveztünk. Az önrészt nekünk kell biztosítani. Arra gondoltam, hogy most itt 
ne kelljen a költségvetéshez hozzányúlni – amúgy majd hozzá kell nyúlni és májusban rendezni -, 
ezért  a jelenlegi  költségvetésben van egy 3.000.000 Ft-os  összeg,  amit  az útfelújításra  tettünk be.  
Annak  a  terhére  szavaznánk  ezt  meg,  ez  a  dologi  kiadás  annyival  csökken,  viszont  ahhoz  majd  
májusban szintén  hozzá  kell  nyúlni,  ha  beérkeztek  az  árajánlatok.  Akkor  majd  úgy is  leülünk és 
módosítjuk a költségvetést annak megfelelően. De most a pályázat benyújtásához elég, ha technikailag 
módosítjuk. Van e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése?

Márkusz Tamás képviselő: Lehet tudni, hogy milyen minőségben rögzítenek ezek a kamerák? Az esti 
órákban például, amikor fontos lehet?

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Infra  fényvetőkkel  vannak  ellátva,  ezáltal  az  esti  órákban, 
éjszakai feltételek is jól láthatóak. Egyébként szinte minden oszlopon van lámpa is.

Márkusz Tamás képviselő: Nem lehetne erősebb izzót tenni azokra az oszlopokra, ahol a kamera fel 
van szerelve, vagy jobban megvilágítani azt a részt?

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Igazából  ezek  a  kamerák  az  infra  fényerővel  akkor  is 
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megfelelőképet tudnak rögzíteni, ha nincs világítás.

Richter Csaba képviselő: A pásztázó kamerák egy pontra néznek?

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Erről  most  nincs  információnk,  mert  kevés  volt  az  időnk. 
Igazából a pásztázó kamera 3 ponton lenne fontos: a centrumban a két belső és a temetőnél, valamint  
egy pontra az utakat pásztázva. Itt nem is kell, hogy elmozduljon. Sikeres pályázat esetén ezekre a 
dolgokra is ki lehet térni.

Richter Csaba képviselő: Az árban ezek benne vannak? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A cég ajánlata alapján megy be a pályázat.

Boka Erika alpolgármester: Annak idején, amikor először merült  fel ez a dolog, valami olyasmi 
hangzott el, hogy jogi akadálya van annak, hogy ilyet felszereljünk, mert azt nem nézheti bárki vissza.  
Tehát most nem fog ez változni? 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Utoljára  azt  mondta  a  rendőrkapitány,  hogy  változott  a 
jogszabály egyrészt, másrészt nálunk a körzeti megbízott irodájában lesz kiépítve. De ismert, hogy a 
környező településeken pl: Nagyvenyimen a múlt héten adták át. Több településen most már lehetővé 
vált a kiépítése.

Boka Erika alpolgármester: Kérdés volt tavaly, hogy nincs, aki figyelje, amikor történés van…

Papalexisz Kosztasz polgármester: A rendőrkapitány szerint változtak a jogszabályok. Van e még 
valakinek kérdése? Ha nincs, akkor feltenném szavazásra azt a határozati javaslatot –amit mindenki  
megkapott  már  -,  miszerint  térfigyelő  kamerák  kiépítésére  pályázatot  benyújtsunk.  Kézfeltartással 
jelezze, aki ezzel a határozattal egyetért. 

A  Képviselő-testület  5  igen,  0  nem  és  0 
tartózkodás  szavazattal  a  testület  
megszavazta a pályázat benyújtását 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
57/2013. (IV.29.) Kt. sz. határozata

Térfigyelő rendszer kiépítése iránti pályázatról

1./  Beloiannisz Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy dönt,  hogy pályázatot  nyújt  be  az 
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési  támogatás igénybevételének részletes szabályairól 
szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendeletben meghirdetett, „a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 
megvalósítása” tárgyú vissza nem térítendő támogatás igénylésére.
A Képviselő-testület e pályázati forrásból kívánja megvalósítani Beloiannisz közigazgatási területén 
térfigyelő rendszer kialakítását.

2./ A Képviselő-testület a pályázatból az alábbi beruházás megvalósítását tervezi:

Megvalósítandó fejlesztések Igényelt  támogatás 
bruttó összege

Saját  erő  bruttó 
összege 

1. Térfigyelő rendszer kiépítése 5.007.762.- Ft 1.251.941.- Ft 
a beruházás összköltsége 6.259.703 Ft 

3./  A  Képviselő-testület  a  térfigyelő  rendszer  kiépítését  bruttó  6.259.195.-forintból  kívánja 
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megvalósítani, melyhez bruttó 5.007.762.-Ft összegű támogatást igényel.
A saját  forrás  összegét,  bruttó  1.251.941.-Forintot  Beloiannisz  Község  Önkormányzata 2013.  évi 
költségvetésében a dologi kiadások terhére biztosítja.

4./ A testület felkéri Papalexisz Kosztasz polgármestert, hogy a pályázat határidőn belüli benyújtásáról  
gondoskodjon.

Határidő: 2013. május 2.
Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 

2) Törvényességi felhívás  

Papalexisz Kosztasz polgármester: Érkezett egy panasz, ami alapján elindult egy eljárás. Írásban 
kaptuk meg ezt a törvényességi felhívást. Ezzel kapcsolatosan az a véleményem, hogy el kell fogadni  
a törvényességi észrevételt és ennek megfelelően el kell járnunk. Ezt a hibát korrigálni kell. Ezzel  
kapcsolatban  átadnám  jegyző  asszonynak  a  szót,  hogy  tájékoztassa  a  testületet.

dr.  Bugyi  Katalin jegyző: Múlt  héten érkezett  meg ez a  törvényességi  felhívás.  A törvényességi 
felhívásban  foglaltakról  a  képviselő-testületet  csupán  tájékoztatni  szükséges,  az  azzal  kapcsolatos 
intézkedés  megtételére  a  polgármestereknek  van  hatásköre.  A  Kormányhivatal  által  írt  hibákat 
megfelelően  korrigálni  fogjuk  a  kitűzött  határidőn  belül.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Alternatív megoldásokat lehet találni. Ha ők ezt írták le, akkor 
azt  nem  érdemes  felülbírálni.  Jogszerű  megoldást  fogunk  találni.
Aki a tájékoztatást elfogadja, az kézfeltartással jelezze: 

A  Képviselő-testület  5  igen,  0  nem  és  0 
tartózkodás  szavazattal  a  testület  elfogadta a 
tájékoztatást

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
58/2013. (IV.29.) Kt. sz. határozata

Fejér Megyei Kormányhivatal
FEB/02/644-2/2013. számú   törvényességi felhívásáról  

1. Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal 
FEB/02/644-2/2013. számú törvényességi felhívását és az arról szóló tájékoztatását tudomásul 
vette, és elfogadja azt. 

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az elmúlt 2 hónapban nagyon sok elmaradt, 2012. évi 
jegyzőkönyvet készített el Brigi, és azokat folyamatosan küldjük be a Kormányhivatalhoz. A 
második  törvényességi  felhívás  a  beküldött  jegyzőkönyvek egyikében szereplő  módosított 
szociális  rendeletünkkel  kapcsolatban  érkezett.  Átadnám  a  szót  a  jegyző  asszonynak.
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dr. Bugyi Katalin jegyző: végigolvasva a felhívást, látható, hogy elég sok ponttal kapcsolatos 
visszatérő hiba, hogy magasabb szintű jogszabálynak a szövegét nem lehet beemelni helyi 
rendeletbe,  csupán  visszautalni  lehet  rá,  de  szó  szerint  megismételni  nem.  A felhívásban 
szereplő kifogásolt rendelkezéseket szükséges felülvizsgálni, erre hosszabb határidőt kaptunk. 
Vannak olyan hibák, amit már időközben korrigáltunk, a többit pedig június 30-ig meg fogjuk 
tenni.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ezzel kapcsolatban van e valakinek kérdése? Erről csak 
tájékoztatást  kell  adni?

Dr. Bugyi Katalin jegyző: Úgy gondolom, hogy erről most még nem kell határozatot hozni, a 
júniusi  testületi  ülésen  elegendő  lesz.  Akkorra  előterjesztjük  a  rendelet  módosítását.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Menjünk tovább. 

3)  Egyebek

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Tájékoztatom  a  képviselő-testületet,  hogy  az  uszodapernél 
megszületett a döntés, ami helyben hagyta a II. fokú ítéletet. Az ügyvédnő tájékoztatott – aki ott volt a  
tárgyaláson -, hogy az utolsó szavazáson az előző polgármester úr felemelte a kezét. Ha ott nemmel  
szavazott  volna  –  amire  a  testület  kérte  -,  akkor  nem ítélték  volna  meg  nekünk.  Mivel  igennel  
szavazott, így lezárult ez a kérdés. Innentől tartanunk kell magunkat ahhoz a megállapodáshoz, amely 
megköttetett. Azok a pénzek, amiket kifizettünk ott maradnak Iváncsán. Tudnotok kell, hogy a múlt 
héten ennek a döntésnek a költségeit és valamennyi ügyvédi költséget leszámítva minden az uszodával  
kapcsolatos tartozást kifizettünk. Tehát jelen pillanatban még ezzel fogunk tartozni, ezeket kifizetjük,  
és az aktuálisakat megfizetjük. Nincs egy forint elmaradásunk sem az uszodát érintően. Akkor utaltuk 
át az összeget (1.600.000 Ft-ot), amikor megkaptuk a nyilatkozatot Iváncsától .Van ezzel kapcsolatban 
valakinek kérdése? Ha nincs, akkor megyünk tovább.  Ma délelőtt Kistérségi Társulási ülés volt, ahol  
– így utólag meg kell szavaznia a testületnek is – kimondtuk a társulásnak a megszűnését június 30. 
napjával. Nemrég mi arról döntöttünk, hogy egyrészt módosítjuk a társulási megállapodást, hogy 3 
hónapos  felmondási  idővel  lehet  megtenni  és  benyújtottuk  azt  a  határozatot,  miszerint  június  30. 
napjával kilépünk a társulatból. Erre érkezett egy törvényességi észrevétel a kormányhivatalból, hogy 
ezt  így  nem  lehet.  Az  a  megoldás,  hogy  ha  megszüntetjük  a  társulást.  Erre  nekem  nem  volt  
felhatalmazásom,  de  igazából  a  döntés  lényege  az  volt,  hogy  június  30.  napjával  a  társulásból 
kilépjünk. Én ezért megszavaztam, egyhangú 8 igenes szavazás volt, viszont ezt így utólag szeretném,  
ha  a  testület,  akkor  elfogadná.  Aki  egyetért  és  elfogadja  a  beszámolót  ezzel  kapcsolatban,  
kézfeltartással jelezze:

A  Képviselő-testület  5  igen,  0  nem  és  0 
tartózkodás  szavazattal  a  testület  
megszavazta a beszámolót 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
59/2013. (IV.29.) Kt. sz. határozata
Utólagos beszámoló elfogadásáról

A képviselő-testület elfogadja Papalexisz Kosztasz polgármester utólagos beszámolóját a kistérségi 
társulás megszűnéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
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Papalexisz  Kosztasz polgármester: Van még valakinek kérdése,  észrevétele?  Mivel  több kérdés, 
észrevétel nem érkezett az ülést vezető elnök a testületi ülést 18 óra 50 perckor berekesztette.

K. m. f.

 

Papalexisz Kosztasz
Polgármester

Dr. Bugyi Katalin
Jegyző

Prekop László Kosztasz
jkv. hitelesítő

Richter Csaba
jkv. hitelesítő

9


