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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. november 13. napján tartott rendkívüli nyílt ülésének
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
rendkívüli nyílt üléséről

Az ülés helye:

Beloiannisz Polgármesteri Hivatal Tanácsterme

Az
kezdete:

ülés 2013. november 13 . 18 óra 00 perckor

Jelen lévők:

Papalexisz Kosztasz polgármester
Boka Erika alpolgármester
Bene Krisztián képviselő
Richter Csaba képviselő

Biró Brigitta jegyzői referens

Távollévők:

Márkusz Tamás képviselő
Prekop László Kosztasz képviselő
Galanisz László Vaszilisz alpolgármester
dr. Bugyi Katalin jegyző

Papalexisz Kosztasz polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket. Megállapítom,
hogy a testület négy fővel határozatképes. Dr. Horváth István képviselő jelezte, hogy késni fog.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek jelölném Boka Erika alpolgármester asszonyt, illetve Richter Csaba
képviselő urat. Aki evvel egyetért, az kézfenntartással jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem és 0
tartózkodás
szavazattal
Boka
Erika
alpolgármestert és Richter Csaba képviselőt
jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. Napirendeknek a kiküldött meghívóban szereplő
napirendi pontokat tenném felszavazásra, amennyiben nincsen más javaslat. Aki evvel egyetért, az
kézfenntartással jelezze.
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A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem és 0
tartózkodás
szavazattal
az
alábbi
határozatot hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
169/2013. (XI.13.) számú
HATÁROZATA
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület
2013. november 13.-i rendkívüli nyílt ülésének napirendi pontjairól
Napirendi pontok:
1) Belső ellenőri jelentések
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

2) A Hivatal akadálymentesítése
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

3) Szakaszoló beépítése
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

4) Beloiannisz Falutükör különszáma
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

5) Egyebek
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

Papalexisz Kosztasz polgármester: Mielőtt elkezdjük a napirendi pontot a vasárnap tragikus
hirtelenséggel elhunyt görög nemzetiségi képviselő, Kész József emlékére egyperces néma felállást
javaslok.

1)

Belső ellenőri jelentések

Papalexisz
Kosztasz
polgármester:
Köszönöm
szépen.
Akkor az első napirendi pontunk a 2008-2009. évi belső ellenőri jelentés tárgyalása. Mint láttátok az
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anyagban, ez teljesen összhangban van, illetve összecseng a 2010. évi jelentéssel. Amikor úgy
döntöttünk, hogy ezt a vizsgálatot megrendeljük, első sorban az volt a szándéka a testületnek, hogy
nézzük meg azt, hogy ez a 2010. év egy ilyen kiugrás volt, vagy esetleg lehet arra következtetni, hogy
itt egy folyamat zajlott. Hát a jelentés alapján látszik, hogy egyértelműen egy rossz folyamat zajlott, ez
bebizonyosodott. A végén az összegzésben az látszik, hogy az egyes pontban javasolják, hogy azonnal
hatállyal kezdeményezzük a 2008-2009. évi házi pénztári kifizetésekkel és elszámolásokkal
kapcsolatos felelősségre vonást. A többi megállapítás az mind, már a 2010-es évben is szerepel és arra
már határozati javaslatot, nem javaslunk a Brigivel, mert arra már hoztunk. Tehát azokat már
felülvizsgáltuk, ezeket már rendeztük. Viszont javaslom az egyes ponttal kapcsolatban, a meglévő
feljelentést kiegészíteni. Tehát ennek a jelentésnek az észrevételeivel, a folyamatban lévő feljelentést
az ügyvéd által kiegészíteni. Ugye ebbe maradtunk, hogy ha ilyen van, akkor erről majd döntünk.
Van-e evvel kapcsolatban, bárkinek kérdése vagy javaslata? Parancsolj, Krisztián.
Bene Krisztián képviselő: Nekem van kérdésem, hogy visszajelzést kaptunk a rendőrségtől, hogy
befogadták a feljelentést és abba csak a 2010-es évről van szó. És, abban csak a 6.900.000 Ft-ot
nevesítik, hogy az irányban indult nyomozás. Hogy mi van a többivel? Illetve, ugyan azok a tételek,
ezek a kivezetések meg vannak a 2008-2009-es évben is a jelentés szerint, de mi van a többivel? Tehát
a többi tétellel, amit vitatunk? A vásárlásokkal, felvett, fel nem vett, a visszavezetett előlegekkel mi
van?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát igazából én hivatalosan semmilyen visszajelzést erről nem
kaptam, ezen kívül a levélen kívül, amit láttatok, hogy elindul a nyomozás. Ezen felül, azóta se, senki
velünk fel nem vette a kapcsolatot. Tehát én erre most nem tudok válaszolni. Azt tudom mondani,
hogy ha úgy dönt a testület, hogy ezt a feljelentés kiegészítést tegyük meg, akkor levélben felteszem
ezeket a kérdéseket.
Biró Brigitta jegyzői referens Én beszéltem telefonon az ügyvéddel, és ő azt mondta, hogy beszélt a
Dunaújvárosi Rendőrkapitánysággal, és azt mondta, hogy több helyről is elindulhat a nyomozás.
Lehet, hogy a NAV-tól fog elindulni nyomozás, lehet, hogy az ÁSZ-tól. De én azutáni héten
beszéltem vele, amikor megkaptuk. És, azóta se kaptunk semmi visszajelzést.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Tehát az a kérdés, hogy a többi tételben is, ami ugye bizonytalan
volt, vagy legalábbis amit úgy érzünk, hogy nem jó, de a feljelentés úgy is szólni fog, hogy azzal
kapcsolatban mi van, erre fogunk mi, akkor egy írásbeli állásfoglalást kérni Krisztián.
Biró Brigitta jegyzői referens A rendőrségtől?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen. Akkor egyrészt javasolni fogom azt, hogy tegyük meg a
feljelentés kiegészítést. Ez lesz az egyik javaslat. A másik pedig az, de erre gondolom, nem kell
határozatot hozni, hogy írásban akkor erre választ fogunk kérni, hogy a feljelentés többi tartamával
kapcsolatban mi a reakciója a rendőrségnek? Jó? Evvel kapcsolatban van-e valaki másnak kérdése? Ha
nincsen, akkor ezt tenném fel szavazásra, aki evvel egyetért, az kézfenntartással jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem és 0
tartózkodás
szavazattal
az
alábbi
határozatot hozta:
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Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
170/2013. (XI.13.) számú
HATÁROZATA
Feljelentés kiegészítés megtételéről
1.
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vincent Auditor Kft.
által 2013. október 28.-án készített a 2008. és 2009. évi pénzkezelés, pénztárbizonylatok
ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés alapján a 137/2013 (VIII.28.) és 138/2013 (VIII.28.) Kt.
számú határozatban foglalt feljelentéseken felül feljelentés kiegészítést kíván tenni a Rendőrségen.
2. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy bízzon meg egy ügyvédet az 1. pontban
részletezett ügyben.
Felelős:polgármester
Határidő: azonnal

Biró Brigitta jegyzői referens: És még a belső ellenőrzési jelentést el kéne fogadni egy határozattal.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, akkor én ezt a belső ellenőrzési jelentést elfogadásra
javaslom, azzal a kivétellel, hogy a többi pontoknak már megtörtént a javítása. Illetve az egyes ponttal
kapcsolatban így döntöttük, hogy kiegészítjük. De, akkor egy határozatot hozunk, hogy akkor ezt a
jelentést elfogadjuk. Aki evvel egyetért, az kézfenntartással jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem és 0
tartózkodás
szavazattal
az
alábbi
határozatot hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
171/2013. (XI.13.) számú
HATÁROZATA
Belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról
1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vincent Auditor Kft.
által elkészített 2008. és 2009. évi pénzkezelés, pénztárbizonylatok ellenőrzéséről készített
belső ellenőrzési jelentést tudomásul vette, elfogadja megállapításait.
Felelős: Biró Brigitta jegyzői referens
Határidő: azonnal
2)

A Hivatal akadálymentesítése

Papalexisz Kosztasz polgármester: A második napirendi pontunk, az akadálymentesítés kérdése.
Hát itt az utolsó pillanatig érkeztek árajánlatok, volt, amelyik fél órával ezelőtt érkezett meg. Több
vállalkozótól is kértünk, összesen négy helyről és háromról érkezett ajánlat. Ami felkerült a honlapra,
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az a Aszalós-Bau Kft., ami végösszegre 549.910 Ft, ebből adtak 20% engedményt, ez 439.100 Ft,
tehát nem éri el a 440.000 Ft-ot.

18:12-kor dr. Horváth István képviselő megérkezik, a testület 5 fővel ülésezik tovább.

Papalexisz Kosztasz polgármester: A többinél…. a Farlamex Kf-től, ők a Farkas Lajosék, tőlük jött
egy 478.194 Ft-os árajánlat. Illetve, Pusztaszabolcsról az Almási vállalkozótól egy 477.774 Ft-os
ajánlat, ez 300 Ft-tal olcsóbb, mint a Farkas Lajosé. Viszont ő nála van, egy úgynevezett egyszerűbb
elkészítés, ahol a lejtő betonozás, és egy új beton kiépítése, lépcső marad, és a korlát, tehát ez egy
ilyen egyszerű kivitel, ez 240.000 Ft. Na, most azt kell tudni, hogy a többi nagyságrendileg, körülbelül
egy megegyező ajánlat, mert 440.000-470.000-ig terjed, az mind arról szól, hogy innen oldalról, ahol
van a tábla, onnan jönne fel, ott befordulna és emelkedne szépen hosszan, mert kell az a bizonyos
szög, hogy milyen szögbe mehet csak felfele. Tehát nem lehet az, hogy csak onnan szemben
egyenesen és akkor had menjen. Ebbe benne van az, hogy feltörik azt a régi rossz követ, lebontják,
normális aljzatot csinálnak neki, térkővel és korláttal látják el, tehát igazából korrekten meg kell
csinálni. Erre érkezett három árajánlat és ebből a háromból a legolcsóbb ez az Asalós-Bau, budapesti
cég. A második a Pusztaszabolcsi, és 300 Ft-tal a legdrágább a Farlamex Kft.-é, de 439.000 Ft és
478.000 Ft között mozog. De én azt gondolom, hogy nem határoztuk meg azt, hogy árban mennyi
legyen, hogy árban kinyerjen, nem határoztuk meg a tervet sem, tehát igazából lehetnek az
árajánlatadásoknál is eltérések. Azt gondolom, hogy itt egy kicsit az objektivitáson túl kell lépni, tehát
bele kell vinni egy kis szubjektivitást is, mert nem olyan volt az ajánlat. Itt amin mérlegelni lehet
esetleg, hogy a három ajánlat közül, hogy egy érkezett ami, esetleg egy egyszerűbb elkészítési módot
javasol, ami fél áron van 240.000 Ft-ért, hogy esetleg az, hogy nem olyan szoros az idő, mert ennek
márciusig kell elkészülnie, tehát a választásokra kell elkészülni. Tehát dönthetünk úgy, hogy
választunk most egy ajánlatot, és akkor megbízzuk vele, vagy dönthetünk úgy is, hogy ezt a
legolcsóbbat rendeljük meg, mert ez a legolcsóbb, aztán meglátjuk, hogy abból mit lehet kihozni. De
nekem az a véleményem, hogy ha már egyszer felbontunk valamit, akkor azt már csináljuk meg
szépen. Tehát az, hogy itt csak le legyen betonozva, és összesufnizva az egész, én annak nem vagyok a
híve, hanem akkor plusz 200.000 Ft-ért legyen megcsinálva szépen. De mégis azért 200.000 Ft-ról van
szó, amit azért lehetne másra is fordítani. Tehát az is egy lehetőség, hogy azt mondjuk, hogy most nem
döntünk, és utána járok, hogy mit takar ez az olcsó megoldás. Aztán döntünk egy két hét múlva a
következő testületi ülésen, akár. Vagy azt mondjuk, hogy elvetjük ezt, mert ha csak beton lenne az
nem egy szép látvány.
dr. Horváth István képviselő: De akkor egy egységes koncepciót ki kéne alakítani, hogy mit
csináljunk. Mert, most lehet, hogy ezt a sokkal egyszerűbb változatot a másik vállalkozó is meg tudja
csinálni a feléből. De egy olyan típusút, ami tényleg megfelel minden szabványnak, meg a
legkorszerűbb, a legesztétikusabb azt meg kell gondolni.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen, arra van az a három árajánlat. De, akkor ezt lőjük ki, ezt a
legolcsóbbat, mert az a másik három az alapján készül, amit elmondtunk, és amit elkértünk. És,
igazából itt a legolcsóbb és a legdrágább között van bruttó 39.000 Ft különbség.
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dr. Horváth István képviselő: Viszont az egyik vállalkozót már ismerjük. Megbízható, a többi nem
ismerjük. Tehát én inkább a járt útnál maradnék, akivel jól tudunk kommunikálni. Akinek ismerjük is
a munkáját, tehát én mindenféleképpen őt javasolnám.
Biró Brigitta jegyzői referens Ő a legdrágább.
dr. Horváth István képviselő: Igen, ő a legdrágább, de igazából nagyságrendileg különbség nincsen.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Mondjuk, 300 Ft-tal előzi meg a másik. De egyébként az a
budapesti cég képben volt, tehát ők sem kezdők. Ami még ugye a Lajos mellett szól, az az, hogy itt
van. Tehát, hogy ha garanciális problémád van, vagy bármi, ő nem költözik el, nem szűnik meg.
dr. Horváth István képviselő:
probléma van, akkor szólunk.

Igen, ezért mondtam, hogy jól kommunikálunk vele, ha bármi

Papalexisz Kosztasz polgármester: A másik két céget nem ismerem. Tehát ez a javaslat van. Van-e
valakinek más javaslata?
Bene Krisztián képviselő: Más javaslatom nincsen. Nekem is megfelelne ez a legdrágább főleg,
hogy ha itt helyben lehet és már dolgozott is nálunk. Viszont azt meg kell gondolnunk, hogy ha
hozzányúlunk a front részhez, amiről már a múltkori ülésen is beszéltünk, hogy az ajtót nem-e lehetne
érdemes beleszámolni? Mert, hogy ha most megcsináljuk azt a részt, és utána akarunk ajtót bontani,
akkor az lehet, hogy azt is fel kell valamilyen szinten bontani vagy hozzányúlni? Tehát meg kell
gondolni, hogy nem-e lehetne tényleg tavaszra eltolni és akkor hátha.
Papalexisz Kosztasz polgármester: A kivitelezést én is inkább tavaszra gondolom.
Bene Krisztián képviselő: De akkor a döntést is ez miatt, mert szerintem hozzá kéne tenni ezt az ajtót
mindenképpen.
Biró Brigitta jegyzői referens: Már nagyon szorít a határidő.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Ezt meg kell hozni, mert már nyilatkozni kellett, hogy ezt
megcsináljuk.
Bene Krisztián képviselő: Na, mindegy. TI tudjátok, hogy hogyan állunk pénzügyileg, mert
szerintem azt az első ajtót, amit már beszéltünk is, mindenféleképpen ki kéne cserélni.
Biró Brigitta jegyzői referens Hát arra is kérhetünk árajánlatot.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Én azt javaslom, hogy döntsünk most erről. ÉS aztán hozzá lehet
tenni. Az már lehet egy külön döntés, hogy ki tudjuk-e egészíteni. Arra maximum kérünk egy plusz
árajánlatot a nyertes vállalkozótól és annak a plusz költségeire kapunk egy árajánlatot, még mielőtt a
kivitelezés elkezdődik, és azt ki lehet avval egészíteni. Ezt a két bejárati ajtót tényleg nem ártana ki
cserélni. De lehet nem is kéne kettő, lehet elég egy. Mert a belsőt, azt csak ki kéne venni onnan, ha jól
szigetel. Ha szépen megcsinálod, akkor elég egy is.
Bene Krisztián képviselő: Abból a szempontból mindegy, hogy az külön tér. Az már nem zavarja a
kinti munkálatokat.
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Tehát mondom, ami információnk itt van, az az, hogy
nagyságrendileg nincsen nagy eltérés, egy cégnek már úgy gondolom, hogy van referenciája is nálunk,
mert már dolgozott itt, ismerjük. Tehát a garanciális problémák nála látszanak a legjobban
érvényesíthetőnek, amennyiben erre van szükség. Egy javaslat volt arra, hogy a Farlamexét fogadjuk
el. Van-e más javaslat? Nekem sincsen más javaslatom, ha akkora eltérések lettek volna,
meggondolandó, de itt 39.000 Ft-ért nem hiszem, hogy zsákba macskát kellene vennünk. Én is, akkor
azt javaslom, hogy a bruttó 479.194 Ft kivitelezési összegért, és ki fogjuk kötni, hogy a kivitelezésnek
legkésőbb 2014. március 15.-ig el kell készülnie. Evvel a határidővel, akkor megbízzuk a Farlamex
Kft.-t. Jó, akkor aki, egyetért evvel, az kézfenntartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0
tartózkodás
szavazattal
az
alábbi
határozatot hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
172/2013. (XI.13.) számú
HATÁROZATA
Hivatal akadálymentesítésének megrendelése
1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Besnyői Közös
Önkormányzati Hivatal Beloianniszi Kirendeltségének Hivatali Épületének akadálymentesítésének
elkészítésével megbízza a Farlamex Kft. (,2454 Iváncsa, Zrínyi u. 30., Adószám: 12609039-2-07

Cg.:

07-09-007741) -t.

2.
Az akadálymentesítés költsége bruttó 478.194 Ft, amit a testület a költségvetésben a
felhalmozási kiadások terhére biztosít.
3.
A testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. és 2. pontban meghatározott feltételekkel kössön
szerződést a vállalkozással.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3)

Szakaszoló beépítése

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, köszönöm. Akkor ezt elfogadtuk. A következő pontunk.
Említettem nektek a DRV-el kapcsolatban, hogy miután elindultak itt a munkálatok két kérdés
felmerült még. A teljes szakaszolhatóság megvalósítása érdekében, még a Szarafisz utcának a felső
végére javasoltak egy tolózárat beépíteni. Illetve, az Ilektra utcának a legvégében, ahol nem volt
összekötve a vízhálózat, annak az összekötése, szintén a szakaszolhatóság miatt kellett, hogy
elkészüljön. Aztán az kiderült, hogy ugyan össze van kötve, de csak egy kétcolos csővel és le van
szakadva róla egy tűzcsap, úgyhogy arra is kértem tőlük egy árajánlatot. Annak az ára, az Ilektra utca
végén, a tűzcsap előtti vezeték kiváltása, és egy új tűzcsap telepítése 238.926 Ft bruttóban. És itt a
felrakott anyaggal ellentétben, ugye észrevettük, hogy jóval magasabb összegért cserélnék ezt a DL80as tolózárat, mint az előző ajánlatunkban, mert erre már adtak árajánlatot. És felhívtuk őket, azt
mondták, hogy ez tévedés, azt vegyük az alacsonyabb áron. Tehát nem 342.000 Ft, hanem 174.910 Ft,
mint a többi tolózár esetében. A két összeg együtt 413.836 Ft, bruttóban, szemben az itt megjelenített
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581.816 Ft-tal. Na, most én ezt javaslom, hogy fogadjuk el. Annál is inkább, mert az Ilektra utcainál
nem is nagyon lehetett más választásunk, azt meg kellett rendelnünk, mert azt felbontották és látszott,
hogy rossz, tehát azt meg kellett csinálni, és már megcsinálták. A Szarafisz utcait pedig meg fogják
csinálni. És a még mindig ki nem fizetett részünkre, a ki nem fizetett eszközhasználati díj terhére,
igazából ez a pénz, rendelkezésre is áll. Tehát én javaslom, ezt a két beruházást még elfogadni. Van-e
valakinek még kérdése? Hogy ha nincsen, akkor ezen az áron meg fogjuk rendelni és elkészítettjük,
tehát 413.836 Ft, bruttó áron ezt a két kivitelezést. Aki evvel egyetért az kézfenntartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0
tartózkodás
szavazattal
az
alábbi
határozatot hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
173/2013. (XI.13.) számú
HATÁROZATA
DRV Zrt.-től szakaszolók beépítésének megrendelése
1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DRV Zrt. 2013.
október 17.-én kelt árajánlata alapján Beloiannisz Község területén a Szarafisz, valamint az
Ilektra utcában az ivóvíz elosztó hálózatán tűzcsapok és tolózárak cseréjét bruttó 413.836 Ftos áron megrendeli.
2. A testület a kiadást az eszközhasználati díj terhére biztosítja.
3. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. és 2. pontban részletezett felújítást
megrendelje.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4)

Beloiannisz Falutükör különszáma

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. A következő a Beloianniszi Falutükör különszáma.
Itt két szót elmondok én is aztán, hogy ha az eseti bizottság elnöke is szeretne mondani valamit, akkor
átadom majd a szót. A lényeg az, hogy megalakult az eseti bizottság, elkezdett dolgozni, én segítettem
nekik és elkészült egy olyan alap, ami a különkiadásnak a vázát képezi. Mindenki látta, több cikk, van
benne bevezető, van benne kivitelezésről szó, van benne gazdálkodásról szó, van benne összegzés,
feljelentés, tehát láttátok, hogy miből állna össze az anyag. Annak idején abban maradtunk, hogy a
november 13.-i testületi ülésre, az eseti bizottság ezt előkészíti, a mandátuma itt lejár az eseti
bizottságnak, a testület dönt arról, hogy tartalmilag ezt az újság vázat elfogadja, és amennyiben az így
van, akkor ennek a megszerkesztését már a szakemberek, elvégzik, összerakják, tördelik és az újság
várhatóan még novemberben megjelenésre kerül. Ennyit akartam elmondani, és akkor átadom a szót a
Krisztiánnak, hogy van-e valami kiegészíteni valója még esetleg ezzel kapcsolatban.

Bene Krisztián képviselő: Annyi kiegészíteni valóm van, amit talán nem tudtok, hogy az újságnak az
utolsó oldala ugyanúgy képviselői sarok lesz, és én arra bíztatok minden jelenlévő és nem jelenlévő
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képviselőt, hogy írjanak ezzel a témával kapcsolatba vele. Lehet egyetértő vagy nem egyetértő
vélemény. Mindenki a saját véleményét írja le. Ez egy olyan fajsúlyos dolog, amiről úgy gondolom,
hogy mindenkinek van valamilyen gondolata vagy véleményre róla. Arra kérek mindenkit, hogy írjon
a képviselői sarokba.
Biró Brigitta jegyzői referens Még esetleg ez egy kör e-mailbe mehetne.
Bene Krisztián képviselő: Persze. Szerintem most még hétvégéig van idő erre. Tehát, hogy ha valaki
most írni akar bele, akkor hétvégéig még ezt az írást küldje el.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt kéne, akkor, hogy ezt egy kör e-mailbe, ezt leírod. Jó.
Tartalmilag van-e valakinek kérdése, hozzáfűzni valója, kiegészíteni valója, javításra javasolt dolog
esetleg, vagy bármi evvel kapcsolatban? Ha nincsen, akkor azt gondolom, hogy az eseti bizottságnak
köszönöm a munkáját, ők elvégezték a feladatukat, a mandátumuk megszűnik. Legyen a határidő
november 30-a, addig legkésőbb ki kell mennie. Annyi volt még az előző döntésünkben, hogy a
közmeghallgatáson a lakóknak lehet kérdése, akkor fogunk tudni nekik válaszolni. És feltenném
szavazásra, a jelenlévő képviselőknek, hogy aki evvel tartalmilag egyetért, hogy ezt az újságot, ebben
a formában, ezzel a tartalommal kiadjuk, az kézfenntartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0
tartózkodás
szavazattal
az
alábbi
határozatot hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
174/2013. (XI.13.) számú
HATÁROZATA
Falutükör különszámának kiadásáról

1.
Beloiannisz Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Falutükör
különszámot jelentet meg az önkormányzatot érintő fontos peres ügyekről, a mellékletek szerinti
tartalommal.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. november 30.

5)

Egyebek

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az egyebeken belül az első pontunk, a 462/17 hrsz.-ú telekre
jelezte a Csaba, hogy vételi szándéka lenne. Ennek érkeztek meg elsőre az információi. Nem egyszerű
a dolog, mint láttátok. Tehát a DRV elvileg nyilatkozta, hogy őket nem zavarja, hogy ha értékesítjük
ezt az ingatlant, azzal a kitétellel, hogy, akkor osszuk meg ezt az ingatlant, és, akkor, ami az ő
12

létesítményük, az egy helyrajzi szám, ez pedig egy másikon. Ezeknek itt láttátok a költségeit, tehát ha
úgy döntünk, hogy ezt megosztjuk, akkor ezt ennyibe kerül. De, akkor még nem tudjuk, hogy mennyi
az ára, és még nem tudjuk, hogy egyáltalán, aki licitál erre, és meg akarja venni, hogy egyáltalán meg
is veszi-e. Tehát én nekem az a javaslatom, hogy ha az nektek elfogadható, hogy döntöttünk, hogy az
ingatlant értékesíteni szeretnénk, tehát kérjünk egy értékbecslést az ingatlanra, és akkor meglátjuk,
hogy milyen összeg jön ki. Mert aztán előfordulhat, hogy a vételi szándék abban a pillanatban meg is
szűnik, hogy ha olyan érték jön ki. Nekem ez a javaslatom. Most mondok egy példát. Hogy ha megint
egy olyan ár jön ki, amit lehet, hogy soknak vagy túlzónak tartunk, de nem tudjuk lejjebb vinni, és a
Csaba az azt mondja rá, hogy nem, akkor feleslegesen ne dobáljuk, mert akkor nincsen értelme.
Viszont az értékbecslést 20-30.000 Ft-ért meg tudjuk kérni, megérkezik az értékbecslés, ami, ha úgy
döntünk, már a következő ülésre megérkezik, ami november 27.-én van, tehát két héten belül ezek
meg vannak. Akkor látjuk esetleg, hogy ez az ingatlan mennyit ér, és érdemes-e ebbe belemenni? Jó,
ez így Csaba vagy van másik javaslat?
Richter Csaba képviselő: : Nekem jó, csak nem tudom, hogy ezt ugyanaz az értékbecslő csinálja,
mint aki a bölcsődét. Mert volt negatív példa is, pont a bölcsőde, mert az egy olyan túlzó és hibás
értékbecslő is volt, tehát olyanok is szerepeltetett, ami nem valós.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát egy értékbecslővel szoktuk csinálni, ami mindig a SZÉPHŐ.
Richter Csaba képviselő: : Jó. Hát én már azt se nagyon értettem, de sebaj. De kihozhatnak teljesen
egy olyan értéket, ami nem éri meg.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, akkor inkább előzzük meg ezt ezzel. Mert ne költsük el, ne
osszuk el feleslegesen, hanem akkor megkérjük. Akkor én azt javaslom, hogy hozunk egy olyan
határozatot, amivel kérjük ennek az ingatlannak az értékbecslését, és a következő testületi ülésre ez
megjön, és akkor annak a tükrében tudunk dönteni a következő lépésről, jó? Akkor, aki evvel egyetért,
az kézfenntartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0
tartózkodás
szavazattal
az
alábbi
határozatot hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
175/2013. (XI.13.) számú
HATÁROZATA
Értékbecslés megrendeléséről
1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 462/17 hrsz.-ú
ingatlan értékbecslést elvégezteti.
2. A testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározottak szerint elkészített
értékbecslést a testület következő rendes ülésére terjessze be.
Felelős: polgármester
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Határidő: azonnal

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. A harmadik pont, a honlap frissítésére, elkészítésére
jött három árajánlat. Egy nagyon drága, egy nagyon olcsó, meg egy közepes. Tehát azt lehet látni,
hogy ez az INTROVEB ajánlat, nagyon profi és nagyon szépen néz ki, meg gyönyörűen érzékeltet
mindent, de olyan magas áron van, hogy 230.000 Ft csak az arculat kialakítás, míg a Pletser István
adott erre egy árajánlatot 50.000 Ft-ért, és érkezett egy ajánlat Halász Bálinttól, ők 29.900 Ft-ért
vállalják ennek a weblapnak az elkészítését. És, ebbe már benne van a tárhely is.
Dr. Horváth István képviselő: Mekkora tárhely van ehhez?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt nem látom itt megjeleníteni, csak azt látom, hogy ha a
weblap náluk van elhelyezve, akkor ingyenesen vállalják a karbantartását. Tehát hetente készül
biztonsági mentés a weblapról, bármikor visszaállítható a korábbi verzió. Meg tudják úgy csinálni az
adminisztrációs felületet, hogy mi is hozzá tudjunk férni. Itt azt írta, hogy egy csekély összegért, ha
gondoljuk, akkor felrakják ők is, de úgy csinálják meg, hogy pillanatok alatt fel lehet pakolni rá, aztán
eldönthetjük, hogy melyikkel csináljuk. Arányaiba véve, messze ez a legjobb ajánlat. Mert ugye itt az
50.000 Ft mellé még hozzá kell venni azt, hogy havonta 20.000 Ft a frissítés, meg plusz van a tárhely
is, és nekünk most azért erre, nincsen olyan sok pénzünk. Tehát ez a három van, de én azt gondolom,
hogy azt a legdrágábbat, azt abszolút kilőném, mert tényleg nagyon drága, ebből a kettőből kéne
választanunk, de nem tudom, hogy kinek milyen javaslata van?
Richter Csaba képviselő: Szerintem próbálkozzunk meg az olcsóval, de mondom ezt én, aki abszolút
nem ért hozzá, én csak használni tudom a gépet.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát itt ugye, egy évre köteleznénk magunkat, és akkor ez
lehetne akár január 01.-től következő év január 01.-ig is. Vagy mondjuk december 01.-től.
Boka Erika alpolgármester: Hát két hét alatt nem biztos, hogy kész, bár lehet, hogy profi cég
megcsinálja két hét alatt is.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát igazából sokat azzal nem vesztünk, hogy egy évre
megbízzuk. Aztán majd meglátjuk, hogy olcsó húsnak híg a leve, akkor egy év múlva lehet másról
beszélni.
Dr. Horváth István képviselő: De legkevesebb az egy év? Tehát, hogy ha nem vagyunk vele
megelégedve három hónap után?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Ha ő megcsinálja, és kifizeted neki a 30.000 Ft-ot, és utána az
üzemeltetésnél kötünk egy ilyen alkalmankénti díjat, és nekünk nem felel meg, akkor bármikor
kiszállhatunk egyből.
Bene Krisztián képviselő: Nekem az olcsó honlap a szimpatikusabb.
Boka Erika alpolgármester: Nekem gyakorlati tapasztalatom van benne, mert én is úgy csináltattam
a honlapomat, és egy csomó mindent a mai napig azzal csináltatok, aki megcsinálta az egészet. Tehát
én is feltudok menni, beleírok valamit, vagy valamit módosítok rajta, de igazából pontosan az
időhiány és a hozzáértés hiány miatt én azt gondolom, hogy egyáltalán nem baj, hogy ha van egy
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olyan cég, akinek mindig elküldjük, és mindegy, hogy milyen formátumban és itt ennek van nagy
jelentősége, hogy mindegy, hogy milyen formátumban van, és én csak továbbítom, hogy ezt rakd fel.
És, azt majd ő tudja, hogy mi az, aminek csak a linkjét kell megjeleníteni, mi az, amit PDF fájlba kell
megjeleníteni stb.. tehát értitek. Én azt gondolom, hogy meg ér annyit, főleg az első évben. Tehát az
egyik az, hogy még sok munkánk és sok dolgunk van, a másik az, hogy nem értünk hozzá és ez egy
abszolút megfizethető dolog. Nagyon nem foghatunk mellé. Mondjuk, én arra vagyok kíváncsi, hogy
van-e esetleg egy referenciája?
Bene Krisztián képviselő: Ennek van.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát, ha gondoljátok, megnézhetünk erről egy –két referenciát és
dönthetünk erről két hét múlva is.
Biró Brigitta jegyzői referens Persze. De itt is van internet és fel is tudsz menni, megnézni, akár.
Boka Erika alpolgármester: Itt a www.olcsohonlap.com-on.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Szerintem akkor inkább halasszuk el. Akkor kérem vissza az
anyagokat, és két hét múlvára elhalasztjuk, addig megnézzük esetleg a referenciáit. A Pityuét, ha
valaki felmegy a Pyrgosra, akkor ott meg tudja nézni. Azért megnézem azt is, mert kíváncsi vagyok,
hogy mit árul ennyiért.
Boka Erika alpolgármester: Meg, hogy mekkora a tárhely, azt is meg kell tudni, mert nekünk azért
van anyagunk.
Bene Krisztián képviselő: Most például, ha akarsz egy olyan menüpontot, hogy a falu történetének
az áttekintése, oda képeket felrakni, az elég sok tárhelyet foglal.
Papalexisz Kosztasz polgármester:
megnézzük a referenciákat is.

Jó, akkor megnézzük a tárhelyeket is, hogy mit nyújt és

Boka Erika alpolgármester: Van itt egy 90 napos kipróbálási idő is. Tehát, hogy ha nem
csináltatunk arculatot rögtön, hanem a meglévőt csináltatjuk, akkor aközben kipróbáljuk, hogy hogyan
tudunk együttműködni. Nem jó gondolom?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Napoljuk ezt el a következő ülésre. Akkor úgy döntöttünk, hogy
a
következő
ülésig,
ezeket
a
hiányzó
információkat
beszerezzük.
A következő, a tulajdonos és közút kezelői hozzájárulás kérése érkezett Athén u. 35. számnál
földkábeles csatlakozó építésénél. Ez ugyanolyan, mint a múltkor, gondolom, új mérő visszakötés van,
mert már nem lehet légvezetéken, mindenhova kábel lehet, úgyhogy ezeket mindig fogják kérni. Itt az
Athén utcánál magát az úttestet nem érinti, mert ugyanazon az oldalon van a lakás, mint amelyik
oldalon az oszlop van. Hát a járdának az átvágás van, tehát én azt gondolom, hogy ugyanazzal a
feltétellel adjuk meg a tulajdonos és közt kezelői hozzájárulást, hogy a meglévő állapotokat
ugyanolyan színvonalra vissza kell állítani. Tehát, hogy ha betonozott járda volt, akkor szépen
betonozzák vissza. De én nekem az a javaslatom, hogy adjuk meg ezeket a hozzájárulásokat. Van-e
evvel kapcsolatban kérdés? Ha nincsen, akkor, aki egyetért vele, az kézfenntartással jelezze.
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A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0
tartózkodás
szavazattal
az
alábbi
határozatot hozta:
Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
176/2013. (XI.13.) számú
HATÁROZATA
Közútkezelői hozzájárulás megadásáról
1.
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Beloiannisz Község helyi közútjainak
kezelője – a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján - a Pannon Inferior Kft.
kérelme, valamint az ahhoz csatolt NCS 13.10.34. rajzszámú nyomvonalterv alapján a 357 hrsz.-ú ingatlan
(Athén utca) átvágásához megadja a kezelői és tulajdonosi hozzájárulást, a 2. pontban részletezett feltételekkel.

2. A munkát úgy kell végezni, hogy a közúton közlekedőket indokolatlanul ne akadályozza, a személy- és
vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen
bekövetkező károkért az eredeti állapot visszaállításáig az igénybevevő anyagilag és büntetőjogilag is
felelős. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad. A
közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell. A sár
és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a kivitelezőnek folyamatosan gondoskodni kell. A
munkák befejezésével az eredeti állapotot vissza kell állítani, vagyis aszfalttal vagy mart aszfalttal
kell helyreállítani. Az engedélyesnek az érintett közműveket üzemeltető társaságok külön engedélyét,
illetőleg a munka kivitelezéséhez szükséges egyéb engedélyeket külön meg kell szereznie. Amennyiben
a jelen hozzájárulás alapján elhelyezett létesítményben keletkezett meghibásodás miatt a közút
igénybevétele ismételten szükségessé válik, a munkálatok elvégzéséhez közútkezelői hozzájárulásomat
ismét meg kell kérni. A közúttal kapcsolatos munka költsége a közút tulajdonosára, illetve kezelőjére
nem hárítható át. A létesítmény megszüntetése, vagy felhagyása esetén a létesítmény tulajdonosának a
közutat saját költségén kell az eredeti állapotba visszaállítani.
3.

A felelős kivitelező nevét, címét telefonszámát a földmunkák megkezdése előtt minimum 8 nappal a
Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal Beloianniszi Kirendeltségén (2455 Beloiannisz, Szarafisz u. 2.)
írásban be kell jelenteni.

4.
A szakszerűtlen helyreállításból keletkező hibákat 3 év időtartamig a kivitelező köteles saját költségén
kijavítani.
5.

A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az érintetteket.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. Szociális tűzifával kapcsolatban, amiről beszéltünk
a múltkor, hogy azon a pályázaton elindulunk, amiről nagyon gyorsan kellett dönteni és
megszavaztuk, hogy nagyságrendileg nekünk 100.000 Ft-ba fog kerülni, mert körülbelül 60.000 Ft az
önrész és ennek a szállítása még körülbelül 30-40.000 Ft. Hát nyertünk azon a pályázaton 22
köbméternyi fát, 327.666 Ft vissza nem térítendő egyszeri támogatás került jóváhagyásra. Mivel
nagyon gyorsan kellett reagálni, ezt már meg is rendeltük a VADEX Kft.-től, tehát meg volt
határozva, hogy kitől lehet és hol megrendelni. Ez már meg van rendelve. Bekértük az árajánlatokat,
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azoktól a szállítóktól, fuvarozóktól, akik itt szóba jöhetnek, azokat még várjuk, és ezzel kapcsolatban
csak tájékoztattalak benneteket. Na, most itt kell nekünk rendeletet alkotunk. Az mikorra kell?
Biró Brigitta jegyzői referens Hát
Holnap lesz szociális bizottsági ülés, ugye?

a

következő

ülésre,

ami

november

27.-e.

–

Richter Csaba képviselő: Igen.
Biró Brigitta jegyzői referens Jó, én akkor arra behozok egy rendelet tervezetet, amit ha átnéztek az
jó lenne és, akkor ha a szociális bizottság is véleményezné. De, el is küldöm e-mailben nektek.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, és akkor 27.-re egy új rendeletet alkotunk, ami az alapja lesz
ennek a fának a kiosztására, hogy kik lesznek erre jogosultak. Mert ezen dolgozik még a bizottság is
és a testület majd 27.-én.
Richter Csaba képviselő: : Technikai kérdés, hogy van-e hely ahova betároljuk?
Bene Krisztián képviselő: Ez milyen fa? Rönk fa vagy hasított fa?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Én szerintem mi fogjuk meghatározni, hogy mikor hozzuk el, és
én szerintem az lenne a legésszerűbb, hogy ha már el lenne osztva, és a szállítás napján már osztanánk
is. De ezt a technikai kérdést, egyelőre még nem tudom bővebben. Az ipartelepre tudjuk lerakni
szerintem.
Biró Brigitta jegyzői referens: És ami a sportpályán van, ahol volt a Multicar?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Oda nem hiszem, hogy befér egy kamionnyi fa.
Biró Brigitta jegyzői referens Mert én mondtam a Micsónak, hogy ott rakjanak rendet.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, akkor megnézzük a telephelyet is.
Bene Krisztián képviselő: De most ezzel kapcsolatban azok a kérdéseim vannak, hogy ez mi? Rönk
fa, hasított fa, hasáb, kugli? Tehát, hogy mibe jön?
Biró Brigitta jegyzői referens Erdei köbméterben jön.
Bene Krisztián képviselő: Jó, de milyen méretekben?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Kemény lombos tűzifa, de azt nem írja, hogy milyen formában.
Biró Brigitta jegyzői referens Jó, holnapra ezt meg fogja kérdezni a Mariann.
Bene Krisztián képviselő: Jó, de ezt ki fogja felvágni?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát majd a Micsó feldarabolja.
Bene Krisztián képviselő: Meg lehetne kérdezni a Bónát. Úgy tudom, hogy neki van ilyen daraboló
gépe, mos 25 köbmétert felvágni, oké, hogy közmunkás, de mikor?
Biró Brigitta jegyzői referens Jó, figyelj Krisztián, holnapra ezt megkérdezzük neked, hogy mibe
hozzák.
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Bene Krisztián képviselő: Mert akkor úgy kell készülni, hogy ha idehozzák esetleg reggel, akkor már
neki lehessen állni.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Akármilyen megoldás lesz, nem fog olyan előfordulni, hogy egy
rászoruló öreg néni, kap egy két méteres fadarabot. Tehát meg fogjuk nekik oldani, mert nyilván a
rászoruló rétegről van szó.
Bene Krisztián képviselő: Kérhetünk segítséget, nem?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Majd meglátjuk, mert lehet, hogy lesz egy olyan család, ahol
hárman vannak, de egyik se dolgozik, akkor ott lesz három dolgos kéz, és lehet meg fogják csinálni.
Meg fogjuk vizsgálni, utána járunk, hogy egyáltalán milyen formában jön, aztán ezt a kérdést meg
fogjuk
oldani.
A következő, Triandafylla együttes. A Triandafylla együttes október 6.-án részt vett Monoron ezen a
népek tánca, népek zenéje rendezvényen, egy minősítő vizsgán, ahol az elő döntőn tovább jutottak az
országos döntőben, ami Harkányba lesz szombaton. Ennek az útiköltsége úgy tudnák megoldani, hogy
a helyi nemzetiségi önkormányzat felajánlott nekik 50.000 Ft-ot, és még 50.000 Ft kellene a busznak a
költségére, és a nevezési díjat pedig ők a saját költségeiken állnák. Én azt mondtam nekik, hogy adják
be ezt a kérelmet, elvileg én megszavaztam volna nekik egyedül, de mivel utólag kellett volna
elfogadni. De mivel 16.-ára került és bejött ez a testületi ülés, így nekünk kell eldönteni. Én azt
gondolom, hogy én javaslom, hogy támogassuk őket, hogy meg tudják ezt a vetélkedést csinálni.
Tehát én nem látom pénzügyi akadályát, a jó hírünket viszik, nekik pedig egy olyan jó visszajelzés,
ami pozitív. Evvel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Mondjad Krisztián.
Bene Krisztián képviselő: Azt nem lehet tudni, hogy mennyi volt a nevezési díj, hogy mennyit
állnak ők?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt abból fizetik, amit már előzőleg megszavaztunk nekik, mert
abból maradt.
Bene Krisztián képviselő: Idén szavaztunk meg nekik pénzt?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Idén már szavaztunk meg nekik még működésre, meg utazásra,
meg magnóvásárlásra. Tehát abból még van nekik.
dr. Horváth István képviselő: De akkor ennyi? Ez az 50.000 Ft, ami még hiányzik?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen.
Bene Krisztián képviselő: Azért kérdeztem, mert nem emlékeztem, hogy idén adtunk-e már
támogatást. Mert akkor át lehetett volna venni a nevezési díjat is.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem hát abból maradt neki, tehát azt abból fizetik ki.
Akkor én javaslom elfogadásra ezt az 50.000 Ft-os támogatást, aki evvel egyetért, az kézfenntartással
jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0
tartózkodás
szavazattal
az
alábbi
határozatot hozta:
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Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
177/2013. (XI.13.) számú
HATÁROZATA
Triandafylla támogatásáról

1. Beloiannisz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Triandafylla Egyesület
kérelmére az Egyesület részére 50.000.-Ft azaz ötvenezer forint, egyszeri, vissza nem
térítendő kötött célú támogatást állapít meg. A támogatást szállítási költségre használhatja fel
támogatott (pl. busz költség, benzin számla).
2. Az Egyesület a támogatás felhasználásáról köteles számlával elszámolni.
3. A testület felkéri – egyben felhatalmazza – a Polgármestert, hogy a Triandafylla Egyesülettel
az Önkormányzat képviseletében kössön támogatási megállapodást, melyben határozza meg a
folyósítás és az elszámolás módjának részleteit.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. A következő. Engem felhívott a dunaújvárosi
kórháznak az igazgatója, Mészáros Lajos, és volt itt egy kollegája is. Megkerestek, hogy a Szent
Panteleon kórháznak új CT készüléket akarnak vásárolni, két féle képen lehetne esetleg támogatni.
Egyrészt van egy ilyen jótékonysági bál, amin 10.000 Ft a részvételi díj, amiből 5.000 Ft, amit ott
kapnak ebédet. A másik 5.000 Ft pedig menne a támogatásra. Illetve van egy alapítványuk, aminek a
számlaszámára befizetve is lehet, esetleg támogatni. Most ez a bál, november 29.-én pénteken van. Én
nem gondolom, hogy elmennék rá, viszont valamilyen kis összeggel talán támogathatnánk ezt a CT-t,
hogy ha úgy gondoljátok. Biztos, hogy jó helyre kerül a pénz, mi is használjuk.

dr. Horváth István képviselő: Persze, hogy használjuk. Viszonylag egy hónapon belül kapunk
időpontot. Egyébként nem hallottam, de valószínű, hogy egy korszerűbbet akarnak, mert igazából
működik a CT-t.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Mert azt írták, hogy lejárt neki az ideje.
dr. Horváth István képviselő: De jó működik itt a CT és viszonylag hamar kapunk rá időpontot is.
Papalexisz Kosztasz polgármester:
Én azt gondolom, hogy valamennyi összeggel
mindenféleképpen támogassuk. Én 30.000 Ft-ra gondoltam, mert a Pusztaszabolcsi mentő állomásnak
is ennyit küldtünk. Mi is részesülünk ezekből a szolgáltatásokból, és akkor én javaslom, hogy az
alapítványnak a számlájára 30.000 Ft támogatást küldünk.
Bene Krisztián képviselő: Csak itt most megint az van, mint a jó múltkorijában, hogy mi megint
támogatunk egy több milliárdos költségvetésű várost.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen, csak az, ami a múltkor volt, az annyiban különbözik azt itt
is meg lehetne csinálni. Azt nem kellene elvinni Ercsibe azt az egyesületet, azt itt is lehetne
működtetni, itt is lehetne támogatni, CT-t itt viszont nem lehet tartani, vagy működtetni talán. Ennyi.
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Nem gondolom, hogy ez a 30.000 Ft lesz az utolsó csepp a pohárban, amiért megveszik, de jelképes.
Én azt gondolom, hogy ha eljutottunk odáig, hogy ilyen kis dolgokra oda tudjuk tenni magunkat,
jelenjen meg a mi nevünk is, hogy mi is hozzátettük a magunkét. Ennek inkább csak ilyen eszmei meg
erkölcsi értéke van. Jó. Én akkor javaslok 30.000 Ft-ot. Van-e más javaslat? Ha nincsen, akkor, aki
evvel egyetért, az kézfenntartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0
tartózkodás
szavazattal
az
alábbi
határozatot hozta:
Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
178/2013. (XI.13.) számú
HATÁROZATA
Szent Panteleon Kórház támogatásáról

1. A képviselő-testület a dunaújvárosi Szent Panteleon Kórház támogatási kérelme alapján 30.000 Ft
vissza nem térítendő támogatást állapít meg a kérelmező részére.
2. A támogatás kizárólag a kérelemben foglalt cél megvalósítására fordítható.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. Az biztos, hogy olyan szempontból megadták a
módját, hogy közvetlenül az igazgató úr hívott, abszolút nem tolakodóan, abszolút udvariasan. Tudta,
hogy egy kis település vagyunk, tudta, hogy mi van. Mondta, hogy ha a lehetőségeink adottak rá,
akkor fog keresni egy kolléganő, aki elmondja a részleteket. Tehát az egész mód, ahogyan ezt az ügyet
kezelték abszolút szimpatikus volt az első pillanattól a végiéig, tehát azt gondolom, hogy
megérdemelték,
hogy
támogassuk.
A következő egy tájékoztatás. Megszavazott a testület annak idején, áprilisban az idősek klubja
részére 100.000 Ft támogatást az idősek napjára megszervezésére. Olyan technikai bonyodalmak
jöttek létre, hogy többszöri alkalommal se sikerült a cégbíróságon bejegyeztetni az egyesületet.
Háromszor próbáltuk, mindig segítettünk nekik. Ahogyan az alapítvánnyal is problémák volta, amit az
óta sikerült, de ezt még mindig nem. Viszont jött az idősek világnapja, nem nagyon lehetett mit
kezdeni, és egy közbenső megoldást választottunk, hogy bevontuk a Triandafylla egyesületet, ami már
egy működő egyesület. És így gyakorlatilag ők szervezték meg ezt a napot, így az ő számlájukra
utaltuk el ezt a pénzt, és nekik kell elszámolni. És így igazából a támogatás is oda jutott, ahova kellett
volna, és technikailag meg lehetett úgy oldani, hogy jogszabályba ne ütközzön. Tehát magán
embernek nem adtuk oda a pénzt, az egyesült meg tudta tartani a rendezvényét, és az egyesület is meg
tudta tartani a rendezvényt, és végig ott voltak. Igazából a Triandafylla egyesület szervezésével zajlott
le az egész. Erről szerettelek volna benneteket tájékoztatni és, akkor utólag ezt elfogadtatni. A másik,
hogy szegény Kész Józsi keresett még meg október 31.-én, hogy kijött négy pályázat, amin esetleg
elindulhatna a nemzetiségi önkormányzat, kérte a segítségemet, hogy ha valamilyen pályázatíró céget
ismerek, akkor segítsek nekik. Javasoltam nekik a Melindáékat, a Visi-Consulting Kft.-t, akik nekünk
már két sikeres pályázatot megcsinált, egyet az ÁMK-nak, egyet az önkormányzatnak. Fel is vettük
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nekik a kapcsolatot, de kiderült, hogy a négy pályázatból kettőn nem tudnak elindulni, mert az a
szervezet nem indulhat. A másik kettőből pedig az egyiken elindulhat önkormányzat, egyen pedig
elindulhat civil szervezet. Mind a kettő pályázat olyan volt, hogy mindenféleképpen érdemes volt
elindulni. Az egyik 100.000 Ft-tól 4.000.000 Ft-ig támogatható, ezen indulhatott el civil szervezet, és
itt bevontuk a Triandafylla egyesületet. A másik pályázatot azt hiszem 1.000.000 Ft-ig lehet
támogatni, ott pedig egy nemzetiségi találkozónak, amin egyszer már volt is, annak a következő évére
lehetett pályázni. NA, most ezeket összerakta a pályázatíró cég. Ami nagyon fontos volt a november
10.-i határidő, tehát volt 7-8 nap, abból öt volt munkanap, amin ezt össze lehetett rakni. Összeraktunk
mindent, segítettem nekik, a Melindáék nagyon gyorsan dolgoztak. Egy probléma volt, hogy
átutalással kellett a pályázati díjakat megcsinálni, mind a Triandafylla egyesületnek, mind a
nemzetiségi önkormányzatnak. A Triandafylla egyesületnél még bonyolultabb volt, mert nekik itt a
rendszerbe regisztrálni kellett, és én segítettem nekik megcsinálni. A lényeg az, hogy mivel nagyon
gyorsan kellett, nem csak utalni, hanem az igazolást is csatolni a pályázathoz, ezért én mind a
kettőjüknek a 3000-3000 Ft-os pályázati díját átutaltattam itt a mi önkormányzatunk számlájára, így be
tudtuk csatolni a bizonylatokat is, és így határidőre el tudtak menni a pályázatok. Én mondtam nekik,
hogy ezt mi támogatásként fogjuk adni, igaz nem fogjuk visszakérni, viszont erről tájékoztatom a
testületet, és amennyiben evvel egyetértetek, akkor utólag hagyjuk jóvá, hogy 3000 Ft-os támogatással
támogassuk őket. Akkor, aki elfogadja utólag erről a két témáról a beszámolót, az kézfenntartással
jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0
tartózkodás
szavazattal
az
alábbi
határozatot hozta:
Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
179/2013. (XI.13.) számú
HATÁROZATA
Polgármester utólagos beszámolójának elfogadásáról
1.

2.

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester utólagos beszámolóját,
miszerint a 49/2013 (IV.24.) Kt. számú határozatot - melyben a testület az Idősek Klubja számára
100.000 Ft támogatást szavazott meg, – úgy hajtotta végre, hogy a a határozat melléklet szerinti
Triandafylla Egyesület és Idősek Klubja általkötött megállapodás alapján a Triandafylla Egyesület
részére elutalta a támogatást.
A testület elfogadja a polgármester utólagos beszámolóját, miszerint a Triandafylla Egyesületet,
valamint a Nemzetiségi önkormányzatot 3.000 Ft, azaz háromezer Forinttal támogatta azzal, hogy az
önkormányzat számlájáról elutalta egy pályázathoz a nevezési díjakat.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Papalexisz
Kosztasz
polgármester:
Köszönöm.
A következő. Niku Vasziliszné adott be kérelmet, hogy a víz bekötésével próbálkozik már nagyon rég
óta és most úgy néz ki, hogy az utolsó fázisok vannak már hátra. Ehhez a Petőfi utcában kicsit meg
kell bontani a burkolatot, hogy rá tudják kötni a vízgerincre. Erre kellene nekünk megadni ugyanazt a
két hozzájárulást, a tulajdonosit, és a közútkezelőit. Nagyon rég óta húzódik ez az ügy, úgyhogy én azt
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gondolom, hogy adjuk meg, hogy záruljon le. Nincsen sehonnan se pillanatnyilag hivatalosan vize,
mert a szomszédtól kapja. Akkor, aki evvel egyetért, hogy megadjuk a hozzájárulást, az
kézfenntartással jelezze.
A K épvi sel ő- t est ül et 5 i gen, 0 nem és 0
t art ózkodás szavazat t al az al ábbi hat ározat ot
hozt a:
Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
180/2013. (XI.13.) számú
HATÁROZATA
Közútkezelői hozzájárulás megadásáról
1.
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Beloiannisz Község helyi közútjainak
kezelője – a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján - a Niku Vasziliszné,
2455 Beloiannisz Petőfi u. 18. szám alatti lakos kérelme, valamint az ahhoz csatolt FM 1873/2012 rajzszámú
változási vázrajz alapján a 54 hrsz.-ú ingatlan (Petőfi utca) területén végzendő földmunkák elvégzésére
megadja a kezelői és tulajdonosi hozzájárulást, a 2. pontban részletezett feltételekkel.

2. A munkát úgy kell végezni, hogy a közúton közlekedőket indokolatlanul ne akadályozza, a személy- és
vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen
bekövetkező károkért az eredeti állapot visszaállításáig az igénybevevő anyagilag és büntetőjogilag is
felelős. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad. A
közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell. A sár
és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a kivitelezőnek folyamatosan gondoskodni kell. A
munkák befejezésével az eredeti állapotot vissza kell állítani.
Az engedélyesnek az érintett
közműveket üzemeltető társaságok külön engedélyét, illetőleg a munka kivitelezéséhez szükséges
egyéb engedélyeket külön meg kell szereznie. Amennyiben a jelen hozzájárulás alapján elhelyezett
létesítményben keletkezett meghibásodás miatt a közút igénybevétele ismételten szükségessé válik, a
munkálatok elvégzéséhez közútkezelői hozzájárulásomat ismét meg kell kérni. A közúttal kapcsolatos
munka költsége a közút tulajdonosára, illetve kezelőjére nem hárítható át. A létesítmény megszüntetése,
vagy felhagyása esetén a létesítmény tulajdonosának a közutat saját költségén kell az eredeti állapotba
visszaállítani.
3.

A felelős kivitelező nevét, címét telefonszámát a földmunkák megkezdése előtt minimum 8 nappal a
Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal Beloianniszi Kirendeltségén (2455 Beloiannisz, Szarafisz u. 2.)
írásban be kell jelenteni.

4.
A szakszerűtlen helyreállításból keletkező hibákat 3 év időtartamig a kivitelező köteles saját költségén
kijavítani.
5.

A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az érintetteket.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. A következő. Tehát ugye arról beszéltünk, hogy van
ez a 10 millió forintos pályázat, ami az az egészséggel kapcsolatos pályázat, ami zajlik. Arról volt
szó, hogy ha majd különböző árajánlatokat kell kérni, dönteni kell arról, hogy ki, mit csináljon meg,
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akkor arról beszámolok. Na, most az azóta eltelt időszakban, egy 20.000 Ft-os kifizetés történt, tehát
semmilyen olyan mozgás nem volt. Az biztos, hogy már zajlanak a programok, zajlanak az előadások,
tanfolyamok. Most már majd elkezdenek majd jelentkezni a számlák is. Erről majd azt gondolom,
hogy a következő ülésen fogunk tudni részletesebben tájékoztatást adni. Amennyiben addigra már
eljutunk egy olyan folyamatra, hogy számlák is érkeznek. Egyelőre, erről csak annyit lehet mondani,
hogy maga fizikailag elkezdődött a program, de gyakorlatilag pénzmozgás még nem nagyon volt.
Jó, az utolsó témám nekem, hogy múlt héten volt egy MÁK ellenőrzés, ahol…
Biró Brigitta jegyzői referens: 2010-2012-ben nézték az idősek nappali ellátását, és 2011-2012.
évben pedig az ÁMK-t, a normatíva felhasználást.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Itt most az idősek nappali ellátásával kapcsolatban vizsgáltak
meg mindent. Nyilvántartásokat, megállapodásokat, működési engedélyeket, szóval mindent. Evvel
kapcsolatban azt tudom mondani, hogy ha majd megérkezik a jegyzőkönyv, akkor azt elküldjük a
képviselőknek is és részletesebben ki tudjuk elemezni az esetleges hibákat, és a következményeket
megvizsgálva, le fogjuk tudni szűrni, hogy ezt a területet, hogyan vigyük tovább a jövőben. Evvel
kapcsolatban ennyit szerettem volna mondani. Van-e valakinek kérdése? Ha nincsen, akkor még egy
tájékoztatást mondanék a képviselő-testületnek. Annyit, hogy többek között ennél is lehet már látni,
hogy megint eljutottunk arra a szintre, a hivatali állományban, hogy úgy összetorlódtak a feladatok,
hogy látszik az, hogy nem megy ez. Tehát nem megy ez három köztisztviselővel, ezeknek a
munkáknak a mennyiségének a minőségi elvégzése. Egyszerűen nem bírjuk, főleg, hogy ha valaki
szabadságon van, vagy nincsen, vagy beteg, vagy valami, akkor aztán meg végképp megáll a rendszer.
A Besnyői hivatalba már felvettek egy plusz embert, de ott amúgy is egyel többen voltak, most már
kettővel vannak többen. És, azt gondolom, hogy annyival több ügyük nekik nincsen. Az is egy kis
település, ez is, sőt vannak olyan ügyek, amiből itt több van, mint náluk. Tehát mindenképpen
megérett a helyzet arra, hogy legalább egy négy órás kollégát felvegyünk majd. Egy olyat aki, az lenne
a jó, ha lenne egy jogi végzettsége, egy jogi asszisztens vagy valami. Mindenképpen úgy is egyeztetni
kell a jegyző asszonnyal, azt látni kellett, hogy a fél éves zárásnál megmaradt egy összeg így is.
Körülbelül 500.000 Ft maradt meg, aztán ha az év végéig továbbra is így marad, akkor az,
nagyságrendileg még 1.000.000 Ft megmarad, tehát szerintem egy négy órás bér, simán menne még az
állami támogatásban. De még, hogy ha valamennyit hozzá kellene raknia az önkormányzatnak, akkor
is elkerülhetetlen. Mert jelen pillanatban az adósunk, aki 8 órában végzi a feladatát, látja el a szociális
ügyeknek is a ráeső részeit is. És a kettő együtt nem megy, tehát egyszerűen fizikailag nem megy,
ráadásul a kintlévőségünk növekszik. Nem tud teljes energiával rákoncentrálni, hogy azokat behajtsa,
pedig a módszerek és a lehetőségek meglennének, de egyszerűen nem megy. Tehát valakit, első
lépésben egy négy órásba alkalmazni. Azért mondtam, hogy ha esetleg jogi végzettsége van, ezeknél a
szociális ügyeknél azért nem árt, hogy ha jogilag átlátja a dolgokat, mert itt mindenféle szociális
törvénytől kezdve, mindent kell bogarászni. És, ezek alapján hozni meg a határozatokat, az mellett,
hogy ha ő ezt ellátja, és csak ezzel foglalkozik, akkor nyilván neki erre maradna kapacitása, hogy
ezekből a mindennapi ügyekből, amiket le kell osztani, azokkal is lehessen terhelni. És, az adós, pedig
csak az adóval tudjon foglalkozni, mert az egy egész embert kíván. Azt kell még látni, hogy a
pénzügyesünk is volt két hétig Besnyőn, mert kiderült, hogy a könyvelésünk, amit végzünk az se teljes
mértékben jó és megfelelő, mert minden pénzügyes a következőnek adta át, aki jött. Én nem vagyok
szakember, a Brigi nem szakember, mi azt láttuk, hogy mindig, aki jött, egy kicsit jobban csinálta,
átláthatóbb volt a rendszer. Ezzel nincs is gond, mert a pénzkezeléssel nincsen gond. De magával a
könyveléssel technikailag, hogy mit hova könyveli, hogy könyveli, ezeket mi nem tudjuk. Kiderült,
hogy, ahogy csinálja a könyvelést az Andi, az úgy nem jó. Ennek a feloldására találta ki a jegyző
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asszony, hogy menjen akkor át oda, és az ottani pénzügyes mellé beülve el tudja kezdeni a 2013-as
évet visszamenőleg úgy, hogy újra átkönyvelni és, akkor rendbe tenni ezt a dolgot, és innentől kezdve,
akkor ezzel sincsen probléma, csak hát kiderült, hogy a két hét alatt egy napot sem tudott ezzel
foglalkozni, mert a napi ügyek nem engedték meg. Pályázatokon indultunk, jelentési kötelezettségek,
ilyen, olyan, amolyan ügyek, aztán kiderült, hogy azt a munkakört, amit ő egyedül végez itt Belóba,
azt Besnyőn másik három ember csinálja, egyik foglalkozik az utalásokkal, a másik könyvel, a
harmadik foglalkozik a többivel. És, akkor kiderült a Katinak is, hogy nem azért nem csinálja, nem
akarja, hanem mert egyszerűen három ember munkakörét viszi itt. Tehát ő se tud itt besegíteni, a
másik is el van havazva, a hivatalsegéd az ő saját munkáját végzi, tehát ő nem alkalmas arra, hogy
ilyen jellegű munkát végezzen, de neki is meg van a munkája. Tehát mindenképpen látszik az, hogy
legalább még egy valaki, aki a szociális ügyekkel foglalkozik. Na, most ezt én már említettem a
jegyző asszonynak, meg a polgármester asszonynak. Első lépésben nem az volt, hogy oké, akkor
vegyétek fel, hanem az, hogy miért így csináljuk? De ezeket a köröket én meg fogom futni. És azt
számoltuk, hogy legkésőbb január 01.-vel kellene kezdeni itt, hogy ezeket a dolgokat megcsinálja. És,
első időszakba. De pont azt beszéltük a Brigivel, hogy nem is biztos, hogy rögtön át kell, hogy vegye a
szociális ügyeket, hanem az elején, az Andinak kéne besegíteni a napi ügyekben, hogy a könyveléssel
utolérje magát. Mert a Brigi azt javasolta, hogy vegyünk fel, valakit megbízással, hogy ezt rendbe
tegyék, de arra mondta, hogy inkább vegyünk fel egy kollégát, aki legfeljebb beletanul abba a részbe,
és legalább lát dolgokat, és amikor ezt befejezik, akkor kezdi el önállóan végezni ezt a munkát. Ezt
most nyilván át kell beszélni, elvileg ennek a döntésének a meghozásával a jegyző asszonynak a
szava, illetve költségvetés szempontjából a két polgármester szava dönt, de amikor beszélték, hogy
felvennék a másik kolléganőt, én mondtam, hogy ők látják, hogy belefér-e a költségvetésetekbe, és ha
igen, akkor vegyék fel, és én úgy gondolom, hogy ennek visszafele is ugyanígy kéne működnie.
Jó, nekem ennyi volt. Van-e valakinek kérdése, vagy hozzászólása?
Boka Erika alpolgármester: Nekem az jutott eszembe, hogy a Vass Erika helyett van már valami
lépés?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Van. Hát a pályázat ugye megint megjelent, folyamatosan
vannak jelentkezők. Azt beszéltük a Brigivel, hogy a jövő héttől elkezdjük őket meghallgatni, tehát
van négy-öt jelentkező.
Biró Brigitta jegyzői referens Hát annyi van. A múltkoriban mondjuk sokkal több jött, legalább tíz,
de ott voltak is, akik nem feleltek meg, itt, ahogy belenézegettem az önéletrajzokba, majdnem
mindegyik megfelelt. Ami közelbe volt, egy gárdonyi, aki a közelbe volt és jónak tűnik, meg egy talán
valahol Martonvásárba volt, ami így a közelbe is van. Amin azonban el kéne gondolkozni, hogy ezért
a 9 ft/km-ként, heti 11 órába senki se fog bejönni, úgyhogy a bejárással valamit kéne kezdeni.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, mindegy, először meghallgatjuk őket szakmailag, aztán majd
meglátjuk, hogy mit mondanak, és, hogy ha ezen fog múlni, akkor szerintem ezen már nem fog múlni,
mert muszáj megoldani a kérdést. Csak olyat nem fogunk választani, aki á takarja venni a hivatal
irányítását. Úgyhogy ezzel kapcsolatban ez van, hogy a jövő héttől kezdjük el meghallgatni őket.
Mennyi a beadási határidő?
Biró Brigitta jegyzői referens 21.-re emlékszem, hogy 27.-i ülésre előkészítsem.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, tehát akkor elvileg itt is dönteni kell 27.-én, ugye?
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Biró Brigitta jegyzői referens Igen.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó. Más kérdés?
Boka Erika alpolgármester: Még egy kérdésem van, hogy a téli időszakban lesz majd itt olyan, aki
járja az egyedülállókat?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt mondták, hogy most nem lesz, de viszont van annyi
közmunkás, akiből lehet, hogy ki tudunk választani egyet, aki ezt megcsinálja. Mert most téli
közmunkás több is lesz, akit ezzel megbízunk. Illetve, még egy téma, de ezt majd a következő ülésre
gondoltuk, hogy idén megint van rá lehetőségünk, amit már tavaly elkezdtünk, hogy a 70 év
felettieknek karácsonyra egy kis támogatást.
Biró Brigitta jegyzői referens: Rendeletet kell majd összeállítani, lesz ez, meg egy szociális rendelet
amit előkészítek a következő ülésre.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Tehát azért azt gondolom, hogy megint a 70 éven felülieknek,
azt hiszem olyan 120-an voltak, költségben pedig olyan 180.000 Ft körül volt. Szerintem azt idén is
meg tudjuk csinálni. Nagyon lejjebb vinni a korhatárt nem tudjuk.
Bene Krisztián képviselő: De mi lenne, hogy ha idén a nagy családosoknak csinálnánk, vagy a
gyerekeseket támogatnánk?
Biró Brigitta jegyzői referens És azt, hogy szűröd ki a nagycsaládosokat?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát úgy, hogy van a három gyerek vagy annál több, az már
nagycsaládos.
Biró Brigitta jegyzői referens: És honnan tudod, hogy az melyiknél van? Hogy szeded ki, milyen
nyilvántartás alapján?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Olyan sok nem hiszem, hogy van.
Bene Krisztián képviselő: Vagy lehetne csak a gyerekeseket is. Abból szerintem ugyanannyi van
körülbelül, mint a nyugdíjasokból. Nekem nincs ellenem, hogy a nyugdíjasokat támogassuk, csak
tudnánk változatosságot vinni bele, hogy tavaly a nyugdíjasok kaptak, idén kapnak a gyerekesek.

Biró Brigitta jegyző referens: Jó, akkor majd egyeztessünk, és előkészítem a rendeletet.

Richter Csaba képviselő: Nekem a DRV-vel kapcsolatban jutott eszembe, hogy ha már úgy is
dolgoznak, kérni kéne tőlük árajánlatot, hogy az a rész, ahol évente kétszer eltörik, ahol lebukik, a
domb alá megy a cső, ott minden évbe vagy kétszer eltörik.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Most is utoljára vasárnap este nem volt víz, és akkor ott megint
csőtörés volt.
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Richter Csaba képviselő: Eleve oda folyik a mi vizünk a Rákóczi utca végéről, tehát mozog a domb.
Mozgatja a csövet, tehát csak törik, hogy azt a szakaszt mibe kerülne nekünk kicseréltetni a szántásig?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó. Akkor van-e valakinek még kérdése? Ha nincsen, köszönöm
szépen lezárom az ülést.

Papalexisz Kosztasz polgármester mivel több kérdés, észrevétel nem érkezett, a nyílt ülést 19 óra 30
perckor berekesztette.
k.m.f.
A jegyzőkönyv tartalmáért felel:

Papalexisz Kosztasz
polgármester

Dr. Bugyi Katalin
jegyző

Boka Erika
jkv. hitelesítő

Richter Csaba
jkv. hitelesítő
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