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Napirendi pontok:

1) Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás megkeresései
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

2) DRV Zrt. megkeresése – gördülő fejlesztési terv 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

3) Beloiannisz Közoktatásáért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

4) Fejér Megyei Védelmi Bizottság megkeresése

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

5) Zalka Máté utca felújításával kapcsolatos tájékoztatás

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

6) Egyebek
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester
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Határozatok:

24/2013. (III.28.) számú
HATÁROZAT

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület
2013.március 28.-i rendkívüli nyílt ülésének napirendi pontjairól

25/2013.(III.28.) Kt. sz. határozata
Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása

                                       
26/2013.(III.28.) Kt. sz. határozata

Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulásból történő kiválásról

27/2013. (III.28.) számú
HATÁROZAT

A víziközmű rendszer 15 éves gördülő fejlesztési tervének elkészítéséről

28/2013. (III.28) számú

HATÁROZAT

a Beloiannisz Közoktatásáért Közalapítvány Alapító okiratának módosításáról

29/2013. (III.28.) számú
HATÁROZAT

a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társulási tagságról

30/2013. (III.28.) számú
HATÁROZAT

ügyvéd megbízásáról

31/2013. (III.28.) számú
HATÁROZAT

az AEK Beloiannisz FC Egyesület részére nyújtott vissza nem térítendő támogatásról

32/2013. (III.28.) számú
HATÁROZAT

az Idősek Klubja kérelméről

33/2013. (III.28.) számú
HATÁROZAT

polgármester megbízása árajánlatok beszerzésére

34/2013. (III.28.) számú
HATÁROZAT

Az 5. helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről

35/2013. (III.28.) számú
HATÁROZAT

Jelzálogjogok törléséről
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36/2013. (III.28.) számú
HATÁROZAT

ügyvéd megbízásáról

37/2013. (III.28.) számú
HATÁROZAT

Napfény 2001 Kft. megkereséséről

4



Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. március 28. napján tartott rendkívüli nyílt ülésének

JEGYZŐKÖNYVE

Készült: Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  rendkívüli 
nyílt üléséről

Az ülés helye: Besnyői  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Beloianniszi  Kirendeltségének 
Tanácsterme

Az ülés kezdete: 2013. március 28.  18 óra 00 perckor

Jelen lévők:

Távollévők:

Papalexisz Kosztasz
Bene Krisztián
Prekop László Kosztasz 
Richter Csaba
Márkusz Tamás 

dr. Bugyi Katalin
Biró Brigitta

Dr. Horváth István 
Galanisz László Vaszilisz

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

jegyző
aljegyző

képviselő
alpolgármester

Papalexisz Kosztasz polgármester:   Tisztelettel köszöntök minden megjelentet. Megállapítom, hogy a testület 
öt fővel határozatképes és szabályosan lett összehívva. Boka Erika alpolgármester jelezte, hogy késni fog, Dr. 
Horváth István képviselő és Galanisz László Vaszilisz alpolgármester jelezték, hogy nem tudnak részt venni az  
ülésen. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolnám Bene Krisztián képviselőt  és Prekop László Kosztasz képviselőt. 
Aki evvel egyetért az kézfenntartással, szavazzon. 

A  Képviselő-tes tület  5  igen,  0  nem  és  0 
tar tózkodás  szavazat tal  Bene  Krisz t ián  
képviselőt   és  Prekop  László  Kosztasz  képviselőt  
jegyzőkönyv-hi teles í tőnek  megválasztot ta .

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. Napi rendnek a kiküldött meghívóban szereplő témákat tenném 
fel. Amennyiben nincsen más javaslat, a kiküldött meghívón szereplő napirendeket tenném fel szavazásra.Aki 
ezzel egyetért kézfenntartással szavazzon. 

A  Képviselő-tes tület  5  igen,  0  nem  és  0  
tartózkodás  szavazat tal  meghozta  az  alábbi  
határozatot:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
24/2013. (III.28.) számú

HATÁROZATA
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület

2013.március 28.-i rendkívüli nyílt ülésének napirendi pontjairól
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1) Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás megkeresései
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

2) DRV Zrt. megkeresése – gördülő fejlesztési terv 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

3) Beloiannisz Közoktatásáért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

4) Fejér Megyei Védelmi Bizottság megkeresése

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

5) Zalka Máté utca felújításával kapcsolatos tájékoztatás

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

6)  Egyebek
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

1) Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás megkeresései

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Az  első  napirendi  pont,  az  Adonyi  Kistérségi  többszöri  társulással 
kapcsolatos témakörök. Több téma is van. Először is tájékoztatnám a testületet, hogy az utolsó ülésünkön adott  
információ, miszerint a 2013-as évre esedékes hozzájárulásunk a Kistérségi társulás működtetéséhez akkor úgy 
volt felosztva és azt a tájékoztatást kaptuk, hogy 1.600.000 Ft nagyságrendileg. Minden település ugyanannyit  
fizetett volna. Azóta született egy döntést, miszerint még sem így lesz elosztva, hanem lakosság arányosan lesz 
elosztva ez a rész. Én az ülésen nem szavaztam meg, de a többség megszavazta, innentől kezdve ez ránk is  
kötelező érvényű. És ez úgy néz ki, hogy 592.524 Ft-ra esik, és ezt a 2013-as évben minden hónapban 98. 820 
Ft-ot jelent az önkormányzatunknak. Ezzel nem nagyon tudunk mit kezdeni, erről a társulási tanács döntött és ezt 
nekünk tudomásul kell venni. A január - február hónapot már ki is fizettük. Az 1.600.000 Ft-hoz képest, így már 
csak 592.000 Ft, de ezt be kellett fizetnünk. És akkor ehhez kapcsolódik a következő téma. Ez az, hogy jelenleg  
a társulási  megállapodásban az  szerepel,  hogy vagy év végén lehet  kilépni  belőle,  vagy pedig a bejelentést  
követő 6 hónap után. És mivel a társulási tanács úgy néz ki, hogy a többség akarata szerint június 30.-al meg fog 
szűnni. Ezért módosítani kell a megállapodást, úgy, hogy ez a hat hónapot, három hónapra állapítjuk meg. Tehát 
amennyiben egy önkormányzat jelzi, hogy ki szeretne lépni, akkor egy három hónapos határidővel teheti ezt 
meg. Ezt, ha most mi ma megtesszük és a társulási ülésen ezt a tárulás holnap szintén megteszi, meghozza ezt a 
határozatot,  akkor ezzel  2013. június 30.-val  meg tudjuk szüntetni  a  tagságunkat.  Ebben a társulásban jelen 
pillanatban már csak egyetlen feladatnak a végzése folyik ami minket is érint, az az uszodának a fenntartása. A 
szociális társulásban idáig sem voltunk benne, a többi feladatot meg már a múltkor jeleztük, hogy nem kívánjuk 
ott ellátni. Az orvosi ügyeleti ellátásra már ugye más társulás alakult, és valószínű, hogy az uszoda fenntartásra is 
majd egy másik társulás fog alakulni. Úgyhogy én azért javaslom, hogy ezt a határozati javaslatot fogadjuk el. És 
aztán a következő pontban javaslatot  fogok tenni arra,  hogy akkor jelezzük, hogy a tagságunkat szeretnénk  
megszüntetni, mivel minket már nem érint. Evvel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? 

Bene Krisztián képviselő: Én azt szeretném kérdezni, hogy miért kell egész évre fizetni, hogy ha június 30.-al 
megszűnik? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ez csak fél évre vonatkozik. Ez az 592.000 Ft, ez havi 98.000 Ft-ra jön, ki 
ez januártól- június végéig szól. De ha meg marad a társulás, akkor nyilván ezekkel az összegekkel folytatódik  
tovább. Más valakinek kérdése? Ha, nincsen, akkor az első javaslatot teszem fel szavazásra. A képviselő testület  
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egyetért a társulási megállapodás előterjesztés szerinti módosításával, miszerint a társulás a megállapodás III.  
fejezetének  3.  pontja  kerüljön  módosításra.  És  akkor  itt  van  az,  hogy  a  kiválás  időpontját  a  bejelentéstől  
számított harmadik hónap utolsó napján lehet megtenni. Aki egyetért vele, az kézfenntartással szavazzon. 

A  Képviselő-tes tület  5  igen,  0  nem  és  0  
tartózkodás  szavazat tal  meghozta  az  alábbi  
határozatot:

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2013.(III.28.) Kt. sz. határozata

Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

1./         A Képviselő-testület egyetért a Társulási Megállapodás előterjesztés szerinti módosításával, 
miszerint a Társulási Megállapodás III. fejezetének 3. pontja az alábbiak szerint kerüljön módosításra: 

3.         Tagsági jogviszony megszűnése:

  a társulásból kiválni törvényben meghatározott esetben, illetve a naptári év utolsó napjával, valamint a 
társulás valamennyi tagjának minősített többséggel hozott hozzájárulásával év közben, a kiválásról szóló 
bejelentés időpontját követő harmadik hónap utolsó napjával lehet.

a társulásból való kiválásról szóló – minősített többséggel hozott – döntést a települési önkormányzat 
képviselőtestülete három hónappal korábban köteles meghozni, és azt a társulás tagjaival közölni.

 figyelemmel a megállapodás I/8. pontjában leírtakra, a társulás tagjainak több mint a fele minősített 
többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával a többcélú kistérségi társulásból kizárhatja a 
társulás azon tagját, amely a megállapodásban meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra 
határidőben nem tett eleget.

2./        A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét az egységes szerkezetbe foglalt társulási 
megállapodás aláírására. 

Felelős: polgármester

 Határidő: 2013. március 31.

4./       A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott határozatról az Adonyi Többcélú Kistérségi 
Társulás elnökét tájékoztassa.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. Akkor a következő javaslat, az előterjesztésen, miszerint, akkor 
kinyilvánítjuk, az akaratunkat, hogy akkor a társulásból június 30.-val ki szeretnénk válni. Evvel kapcsolatban 
van-e  valakinek  kérdése?  Ha  nincsen,  akkor  felteszem  szavazásra.  Aki  egyetért  vele,  az  kézfenntartással 
szavazzon. 

A  Képviselő-tes tület  5  igen,  0  nem  és  0  
tartózkodás  szavazat tal  meghozta  az  alábbi  
határozatot:
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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2013.(III.28.) Kt. sz. határozata

Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulásból történő kiválásról

1./  Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy dönt,  hogy nem kíván  az  Adonyi  Többcélú 
Kistérségi Társulás tagja lenni. A Társulásból történő kiválás napja: 2013. június 30.

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás III. fejezetének 3. pontja alapján 
a kiválásról szóló döntésről tájékoztassa a Társulási Tanácsot.

Felelős: polgármester
Határidő :  2013.  március  30 .

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. Holnap reggel 08:00-kor megyek Adonyban, ott lesz az ülés, és 
valószínűleg ki is fogjuk ezt mondani. 

2) DRV Zrt. megkeresése – gördülő fejlesztési terv 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  A második  napirendi  pont  a  DRV Zrt.  megkeresése.  Evvel  a  gördülő 
fejlesztési tervvel kapcsolatban láttátok a kiküldött anyagban, hogy a DRV vállalata, hogy ő térítés mentesen ezt  
a  tervet,  amit  kötelező elkészíteni,  elkészíti,  15 évre ezt  a  fejlesztési  tervet.  És  akkor mi  nekünk arról  kell  
döntenünk, hogy megbízzuk őt. Mi ezt úgy se tudjuk megcsinálni. Vagy is úgy tudnánk megcsinálni, hogy másik 
céget bíznánk meg evvel. 

Bene Krisztián képviselő: Nem tudom, hogy mi értelme van 15 évre tervezni? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jogszabályi kötelezettség ez, hogy ezt meg kell tenni. Akkor, aki egyetért 
avval, hogy meg bízzuk, evvel a DRV-t az kézfenntartással jelezze. 

A  Képviselő-tes tület  5  igen,  0  nem  és  0  
tartózkodás  szavazat tal  meghozta  az  alábbi  
határozatot:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
27/2013. (III.28.) számú

HATÁROZATA
A víziközmű rendszer 15 éves gördülő fejlesztési tervének elkészítéséről

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a DRV Zrt. OND-1-160/2012. ügyiratszámú 
levelében tett ajánlatát, mely szerint a víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervét térítésmentesen elkészíti.  
Felkéri a DRV Zrt-t, hogy a 15 éves időtávra szóló gördülő fejlesztési tervet készítse elő.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a DRV Zrt-t értesítse.

Határidő: azonnal
Felelős:  polgármester

 3) Beloiannisz Közoktatásáért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés
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Papalexisz Kosztasz polgármester: A következő pont, a Közoktatásért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés, 
módosítás. Az alapító okiratnak a módosítása. Tudjátok, itt a múltkor már beszéltünk róla, hogy a kuratórium 
tagsága meg az ellenőrző bizottság is lemondott, és evvel kapcsolatban ugye úgy döntött a testület, hogy tovább 
folytatja ennek a munkáját, és felmerült az, hogy nem kell öt kurátor, hanem elég, ha van három. Így is, úgy is az  
érdemi munkát két-három ember szokta elvégezni, és sokkal egyszerűbb is találni rá megfelelő embereket. Ezért 
úgy gondoltam, hogy akkor ezt módosítsuk. Tehát, hogy az ötfős kuratóriumi tagságot módosítsuk három főre. 
Aztán majd a nyílt ülést követő zárt ülésen, megtárgyaljuk a tagsággal kapcsolatos döntést. Tehát itt most az  
előterjesztés az, hogy módosítsuk az ötfős kuratóriumi tagságot háromra. Van-e evvel kapcsolatban valakinek 
kérdése vagy javaslata? 

Márkusz Tamás képviselő: Tehát ez most folyamatos, és nem szakadt meg? 

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Nem, ez most  folyamatos és annyi,  hogy nem öt kuratóriumi tag kell, 
hanem három. Akkor, aki a határozati javaslattal egyetért, az kézfenntartással szavazzon. 

A  Képviselő-tes tület  5  igen,  0  nem  és  0  
tartózkodás  szavazat tal  meghozta  az  alábbi  
határozatot:

Beloiannisz Község Önkormányzat

Képviselő- testületének

28/2013. (III.28) számú

HATÁROZATA

a Beloiannisz Közoktatásáért Közalapítvány Alapító okiratának módosításáról

1. A Képviselő-testület  Beloiannisz Közoktatásáért  Közalapítvány Alapító okiratát  a 3.  pontban foglaltaknak 
megfelelően állapítja meg (egységes szerkezetben a módosításokkal).

2.  A testület  felkéri  a  Polgármestert,  hogy az  alapító  képviseletében  a  módosított  alapító  okiratot  egységes 
szerkezetben aláírja.

3. Az Alapító okirat szövege a változtatásokkal egységes szerkezetben:

                                                     „ALAPÍTÓ OKIRAT

Alulírott Beloiannisz Község Polgármesteri Hivatal Önkormányzata (2455 Beloiannisz, Szarafisz u. 2. sz.) mint  
alapító  az  alább  megfogalmazott  célok  megvalósítására  az  1990.  évi  I.  és  az  1993.  évi  XCII.  törvénnyel  
módosított Ptk. 74/A-F. §-ai és az 1997. évi CLVI. törvény alapján – figyelemmel az Alapító Okirat 1999. május 
28-i  keltű  módosítására  –  a  Pk.  62804/1999.  sz.  alatt  nyilvántartásba  vett  „Beloiannisz  Közoktatásért 
Közalapítvány” Alapító Okiratát, az alábbiak szerint foglalom egységes szerkezetbe:

                                                                        I.
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                                                A KÖZALAPITVÁNY ADATAI

1.  A Közalapítvány neve:

                      „Beloiannisz Közoktatásért Közalapítvány”

2.  A Közalapítvány székhelye:

                        2455 Beloiannisz, Rákóczi u. 26-28.

3.  A Közalapítvány jogállása:

                       A Közalapítvány jogi személy.

4.  Az alapító:

 Beloiannisz Község Polgármesteri Hivatal Önkormányzata (2455 Beloiannisz, Szarafisz

 u. 2.) 100.000.- forinttal, azaz Egyszázezer forinttal.

5.  A Közalapítvány időtartama:

A Közalapítvány határozatlan időre létesül.

A Ptk. 74./A. § (2) bekezdése alapján a Közalapítvány a Fejér Megyei Bíróság nyilvántartásba vételével jön 
létre.

6. A Közalapítvány célja:

A Közalapítvány az Önkormányzatokról szóló 1990. évi  LXV. törvény 8.  § (4)  bek. szerinti  önkormányzati 
feladatok  megvalósítása  és  a  Közművelődésről  szóló 1997.  évi  CXL.  törvény 36.  §.  (1)  bekezdése  szerinti  
közművelődési  feladatok ellátása  – az  önkormányzati  alapfeladatok kötelező ellátása  – érdekében az  alábbi 
célokat valósítja meg:

1) Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

2) Kulturális tevékenység

3) Kulturális örökség megóvása

4) Műemlékvédelem
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5) Természetvédelem, állatvédelem

6) Környezetvédelem

7) Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet

8) A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli 
magyarsággal kapcsolatos tevékenység

                                            9) Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében 
megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével

10) A nevelési és oktatási intézmények tárgyi eszközök beszerzésének 
segítése

11) Beloiannisz Emlékplakett létrehozása

                                            12) A Beloianniszi Általános Iskolában kiemelkedő tanulmányi eredményt elért 
tanulók, illetve magas színvonalon dolgozó pedagógusok díjazása

A Közalapítvány a  közhasznú szervezetekről  szóló 1997.  évi  CLVI törvény 26.  §  c.)  pont,  4-10.  és  13-14. 
pontjaiban felsorolt közhasznú tevékenységet folytat, és nem zárja ki – ha tagsággal rendelkezik – hogy tagjain 
kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

A Közalapítvány vállalkozási  tevékenységet  csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,  azokat  nem 
veszélyeztetve végez.

Gazdálkodása során elért  eredményért  nem osztja fel, azt az alapító okiratában meghatározott tevékenységre 
fordítja.

Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pároktól független és azoknak anyagi támogatást nem 
nyújt.

II.

A KÖZALAPITVÁNY VAGYONA ÉS FELHASZNÁLÁSA

Az alapító 100.000.- forint, azaz Egyszázezer forint  induló tőkét  bocsát  a Közalapítvány rendelkezésére.  Az 
alapító az induló tőke a Közalapítvány számlájára befizette, amely összeg a Közalapítvány saját vagyona.

Közalapítványi vagyonnak minősül a Közalapítványi tőkén felül, annak működéséből származó minden bevétel, 
a csatlakozási befizetési összeg, illetve az ilyen címen rendelkezésre bocsátott vagyontárgyak.

A  Közalapítvány  nyitott,  ahhoz  bármely  belföldi  és  külföldi  természetes  és  jogi  személy  illetőleg  jogi 
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személyiség nélküli  szervezet  is  csatlakozhat,  amennyiben a Közalapítvány kitűzött  céljával  egyetért,  és  azt  
támogatni kívánja.  

A Közalapítványhoz csatlakozhatnak konkrét befizetésekkel, a Közalapítványi célok megvalósítását elősegítő 
eszközök és szolgáltatások biztosításával, melyek ingó és ingatlan vagyontárgyak is lehetnek.

A Közalapítványi célok megvalósítására felhasználható:

- a Közalapítványi tőke 70 %-a;

- a Közalapítványi tőke évenkénti hozama;

- az év során befolyó csatlakozási összegek;

- a növekmények teljes összege, ezek kamata és hozadéka.

A vagyon felhasználásának módja:

A vagyon felhasználásáról és kezeléséről az alapító okiratban, illetve a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott módon a kuratórium gondoskodik.

A kuratórium a közalapítvány vagyoni helyzete és bevétele ismeretében évente dönt a közalapítvány céljai között 
felsorolt  feladatok  végrehajtásához  felhasználható  pénzeszközök  mértékéről,  továbbá  a  felosztás  fontossági 
sorrend szerinti módjáról.

A közalapítvány vagyonával  vállalkozói  tevékenység  nem folytatható.  A közalapítvány  gazdálkodása  során 
esetleg elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapító okiratban meghatározott tevékenységekre fordítja.

- a Közalapítvány vagyona csak céljainak megvalósítása érdekében, használható fel, egyebek között a rászorulók 
támogatására,  technikai,  oktatási  eszközök  beszerzésére,  táborozások,  tanulmányi  versenyek  szervezésére, 
természetvédelemmel,  műemlékvédelemmel,  kulturális  örökség  megóvásával  kapcsolatos  teendők  ellátása 
érdekében és egyéb módon a kuratórium döntése alapján,

- A Kuratórium döntése alapján a cél megvalósításához pályázatot is ki lehet írni. Ez esetben a pályázatot egy 
alkalommal  a  megyei  lapban  meg  kell  jeleníteni,  és  az  Önkormányzat  hirdető  tábláján  15  napra  ki  kell  
függeszteni,  megjelölve  a  pályázat  célját  és  a  pályázattal  elnyerhető  támogatási  összeget.  A pályázat  nem 
tartalmazhat olyan feltételeket,  amelyekből megállapítható,  hogy a pályázatnak előre meghatározott  nyertese 
van.
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A közalapítvány bankszámlája felett a kuratórium elnöke önállóan rendelkezik.

Akadályoztatása  esetén  teljes  bizonyító  erejű  magánokirattal  történő  meghatalmazás  alapján  helyette  a 
kuratórium tagjai is eljárhatnak.

III.

A KÖZALAPÍTVÁNY SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

A Közalapítvány kezelő szerve az három  tagból álló Kuratórium.

A kuratórium a Közalapítvány döntéshozó, ügyintéző és képviseleti szerve, amely gondoskodik arról, hogy a  
Közalapítvány vagyonát az alapítók által,  az alapító okiratban meghatározott  célokra és előre meghatározott 
mértékben használja fel.

A Kuratóriumi felkérés határozatlan időre szól, az alapítók azonban, ha a Közalapítványi célok megvalósulását  
veszélyben látják, jogosultak a Kuratórium egészének vagy egyes tagjainak visszahívására. A kuratórium tagság 
ezen kívül megszűnhet lemondással vagy elhalálozás miatt, továbbá a közalapítvány megszűnésével.

A Kuratórium üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tartja.

A Kuratórium üléseit a Kuratórium Elnöke hívja össze az ülést megelőzően legalább 15 nappal. A Kuratóriumi 
tagok részére küldendő meghívóban közli az ülés napirendjeit. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratórium 
határozatait  egyszerű  szótöbbséggel,  nyílt  név  szerinti  szavazással  hozza.  A  kuratórium  akkor 
határozatképes, ha az ülésen mind a  3 tag jelen van. Határozatképtelenség esetén 8 napon belül újabb ülést kell 
összehívni.

 

Nem lehet  a  kuratórium tagja a  Ptk.  685.  § b.)  pontjában meghatározott  személy és  legfeljebb 2 tag állhat 
függőségi  jogviszonyban  az  alapítóval.  A közhasznú  szervezet  megszűntét  követő  7  évig  nem  lehet  más 
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak 
megszűntét  megelőző 2 évben legalább 1 évig – vezető tisztséget,  amely az adózás rendjéről  szóló törvény 
szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek a közeli hozzátartozója (Ptk. 
685. § b.) élettársa a határozat alapján

-     kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
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-     bármilyen előnyben részesül, illetve megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül 
előnynek a közhasznú szervezet célszerinti juttatásai keretében bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

A Kuratórium üléseiről  jegyzőkönyvet  kell  készíteni.  A jegyzőkönyvben rögzíteni  kell  a  döntések tartalmát,  
időpontját és hatályát,  illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (személyét).  A jegyzőkönyvet az 
elnöknek és egy tagnak kell aláírnia.  A Kuratórium jegyzőkönyveit időrendi sorrendben iktatószámmal ellátva 
kell megőrizni.

A határozatokról a kuratórium olyan nyilvántartást vezet, amelyből döntésének tartalma, időpontja és 
hatálya, illetve a döntés támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható.

A Kuratórium döntéseit az érintettekkel írásban közli és az Önkormányzat hirdető tábláján 15 napra kifüggesztve 
nyilvánosságra hozza.

A Közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezet  iratokba bárki  betekinthet,  a  betekintés időpontját  a 
Kuratórium  elnökével  előzetesen  egyeztetve.  A  Közalapítvány  működésével  kapcsolatos  beszámolókat  és 
határozatokat az Önkormányzat hirdetőtábláján kell közzé tenni a döntések meghozatalától számított 15 napra.

A Kuratórium évente legalább egy alkalommal beszámol az alapítóknak és a csatlakozóknak a Közalapítvány 
vagyonáról és annak felhasználásáról  és a  tárgyévet  követő január hó 20. napjáig igazolást  ad ki  az évközi 
befizetők részére.

A Kuratórium jogköre:

-     Döntés a Közalapítványhoz való csatlakozás elfogadásáról, a Közalapítvány részére

            nyújtott hozzájárulások elfogadásáról.

-     Meghatározza a gazdálkodás irányát, kezeli a Közalapítvány vagyonát, dönt a vagyon

           felhasználásáról, vállalkozásban való részvételről.

-     Elfogadja az éves pénzügyi tervet, és dönt azokban a kérdésekben, amelyeket a

            Szervezeti és Működési Szabályzat jogkörébe utal.

-     Jóváhagyja a Kuratórium elnökének éves beszámolóját.

-     Dönt pályázatok kiírásáról.

-     Közhasznúsági jelentés elfogadása.
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A Kuratórium elnöke:

Dimanovszka Mahi (szül. Dimanovszka Mahi), 2455 Beloiannisz, Athén u. 48.

A Kuratórium elnök helyettese:

Galanisz Andrea (szül. Fűrész Andrea), 2455 Beloiannisz, Athén u. 20.

A Kuratórium tagjai:

1. Candilász Kosztaszné (szül. Maheridu Vasziliki), 2455 Beloiannisz, Paparigász u. 41.

2. Kocolárisz Eftichia (szül. Kocolárisz Eftichia), 2455 Beloiannisz, Szarafisz u. 20.

3. Rédli Kata (szül.Rédli Kata), 2454 Iváncsa, Hunyadi u. 1/3.

A Közalapítvány képviselője:

Dimanovszka Mahi (szül. Dimanovszka Mahi) a Kuratórium elnöke. Távolléte esetén a Kuratórium bármely 
tagját meghatalmazhatja, de rögzíteni kell a képviselet módjait és annak hatásait.

Utalványozási és rendelkezési jog:

Az utalványozási  jog közösen  illeti  meg,  Dimanovszka Mahit a  Kuratórium elnökét  és  Galanisz  Andreát a 
Kuratórium  elnökhelyettesét.  Akadályoztatás  esetén  a  Kuratórium  két  tagja  együttesen  jogosult  az 
utalványozásra és eljárásra. A helyettesítő tagot írásos meghatalmazással kell ellátni, melyben rögzíteni kell a 
képviselet módját és mértékét.

A  Közalapítvány  pénzbeli  vagyonát  pénzintézetnél  vezetett  elkülönített  bankszámlán  kell  tartani.  Az  így 
elhelyezett  számlán  lévő  összeggel  történő  bármely rendelkezéshez  az  elnök  és  az  elnökhelyettes  együttes  
aláírása szükséges.

A Kuratórium tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek, de költségtérítésre jogosultak.

Felügyelő Bizottság

A  közalapítványnál  3  tagú  felügyelő  bizottság  működik.  A  felügyelő  bizottság  feladata  ellenőrizni  a  
közalapítvány  működésének  törvényességét  és  a  közalapítvány  vagyonának  kezelésével  kapcsolatos 
tevékenységet.

A felügyelő bizottságot az alapító kéri fel 3 évre.

A Felügyelő Bizottság elnöke:
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 Kovács Józsefné, 2455 Beloiannisz, Szeptember u. 14.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Novákné Sztefopulosz Vasziliki, 2455 Beloiannisz, Paparigász u. 52.

Szirosz Szultána, 2455 Beloiannisz, Szarafisz u. 35.

A felügyelő bizottsági tagság megszűnik:

 a tag halálával,

 a felkérés időtartamának lejártával,

 a tag lemondásával,

 a tag visszahívásával,

 a közalapítvány megszűnésével.

A felügyelő bizottság szükség szerint ellenőrzi a kuratórium tevékenységét. A felügyelő bizottság ellenőrzései 
során betekinthet a közalapítvány bármelyik iratába, felvilágosítást, tájékoztatást kérhet a kuratórium elnökétől. 
A felügyelő bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a kuratórium ülésén.

A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha legalább 2 tagja jelen van. Döntéseit, nyílt szavazással, egyszerű  
szótöbbséggel hozza, egyébként a felügyelő bizottság maga határozza meg működésének rendjét.

A  felügyelő  bizottság  megvizsgálja  a  közalapítvány  pénzügyi  tervét,  beszámolóját,  mérlegét  és 
vagyonkimutatását.  Vizsgálatairól  tájékoztatja  a  kuratóriumot  és  az  alapítót.  Szükség  esetén  összehívja  a 
kuratóriumot. A felügyelő bizottság tagjainak névsorát az alapító okirat melléklete tartalmazza.

A  közalapítvány  politikai  tevékenységet  nem  folytat,  szervezete  pártoktól  független  és  azoknak  anyagi 
támogatást sem közvetlenül, sem közvetetten nem nyújt.

A felügyelő  bizottság tagjai  tanácskozási  joggal  részt  vehetnek  a  kuratórium ülésein,  s  beszámoltathatják  a 
kuratóriumot tevékenységéről.

Beszámolási szabályok:

A  közalapítványnak  az  éves  beszámoló  jóváhagyásával  egyidejűleg  készített  közhasznúsági  jelentése  a 
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 19. §-a kötelező előírásainak megfelelően tartalmazza: a 
számviteli  beszámolót,  a  költségvetési  támogatás  felhasználását,  a  vagyon  felhasználásával  kapcsolatos 
kimutatást,  a  cél  szerinti  juttatások  kimutatását,  a  központi  költségvetési  szervtől,  az  elkülönített  állami  
pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott 
támogatás  mértékét,  a  közalapítvány mint  közhasznú  szervezet  vezető  tisztségviselőinek  nyújtott  juttatások 
mértékét, illetve összegét, valamint a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
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A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére saját 
másolatot készíthet. A beszámolót a Közalapítvány székhelyén 15 napra hirdetményként ki kell függeszteni.

IV.

A KÖZALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE

A  Közalapítvány a Ptk. 74/A. § (1) – (5) változott (74/E §) bekezdésben előírt feltételek megvalósulása esetén 
szűnik  meg.   Megszűnés  esetén  a  meglévő  vagyont  hasonló  célú  Közalapítvány  részére  kell  átadni.  A 
Közalapítvány tartozásáért az alapító, illetve a csatlakozók saját vagyonukkal nem felelnek.

Megszűnik  a  közalapítvány  a  Ptk.  74/E.  foglalt  szabályok  szerint  a  közalapítvány  megszűnése  esetén  a  
közalapítvány  -  hitelezők  kielégítése  után  megmaradó  -  vagyona  az  alapítókat  illeti,  akik  kötelesek  azt  a 
megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani.

V.

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

Jelen Közalapítványban, mint alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 74./A-F §-ai és a közhasznú 
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény előírásai az irányadók.

A közalapítvány felügyelete nyilvántartása:

 A közalapítvány, mint közhasznú szervezet feletti adóellenőrzést a székhelye szerinti adóhatóság, a költségvetési 
támogatás  felhasználásának  ellenőrzését  az  Állami  Számvevőszék,  a  törvényességi  felügyeletét  pedig  az 
ügyészség látja el, nyilvántartásba vétele a Fejér Megyei Bíróság hatáskörébe tartozik.

A fenti alapító okiratot az alapító nyilvánosságra hozza akként, hogy annak egy példányát elhelyezi a község 
könyvtárában  és  egy  példányát  kifüggeszti  az  Önkormányzat  hirdetőtábláján,  valamint  megjelenteti  az 
Önkormányzatok Közlönyében.

A  Közalapítvány  működésével  kapcsolatos  részletes  szabályokat  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat 
tartalmazza.

Beloiannisz, 2013. március 28.

Papalexisz Kosztasz polgármester

alapí tó képviseletében”

4) Fejér Megyei Védelmi Bizottság megkeresése
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Papalexisz Kosztasz polgármester:  A következő pont, a Fejér megyei Védelmi Bizottságnak a megkeresése. 
Ha elolvastátok az anyagot, akkor azt látjátok, hogy itt egy ilyen formai döntést kell hozni. Közhasznú társulást  
kell alapítani, amennyiben részt szeretnénk ebben venni. Ez a katasztrófa védelmi alap, az, ami átalakult és most  
át kell alakítani. Két határozati javaslat van. Az egyik az, hogy el kell döntenie a testületnek, hogy részt veszünk,  
benne vagy nem veszünk részt benne? De én úgy gondolom, hogy célszerű részt venni ebben azért, mert soha  
nem tudhatjuk, hogy mikor kerülhetünk ilyen bajba. És 20 Ft/ fő lakosságmértékben kell megállapítani a tagdíjat, 
ami körülbelül éves szinten 24-25.000 Ft-ot jelent. Tehát én nekem az a javaslatom, hogy vegyünk ebben részt. 
Van-e valakinek más javaslata? 

Márkusz Tamás képviselő:  Én is azt  mondom, hogy vegyünk benne részt.  Ha elvárjuk a segítséget,  akkor 
nekünk is segíteni kell másoknak. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Így van. Jó, akkor ezt teszem fel szavazásra. Akkor, aki egyetért vele, hogy 
részt  vegyünk ebben a tagságban illetve,  20 Ft/fő állandó lakos mértékben állapítsuk meg a tagdíjunkat,  az 
kézfenntartással szavazzon. 

A  Képviselő-tes tület  5  igen,  0  nem  és  0  
tartózkodás  szavazat tal  meghozta  az  alábbi  
határozatot:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
29/2013. (III.28.) számú

HATÁROZATA
a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társulási tagságról

1. Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  Beloiannisz  Község 
Önkormányzata a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társulás tagja kíván lenni.
2. A testület az előterjesztésben szereplő Alapszabályt elfogadja.
3. A testület  a  tagdíjat  20  Ft/településen  bejelentett  állandó  lakcímmel  rendelkező  lakos  mértékben 

határozza meg. 
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.   a 2.   és 3. pontokban foglaltaknak 

megfelelően a mellékletet képező szándéknyilatkozatot aláírja. 
5. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy  a döntésről tájékoztassa az érintetteket. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal  

5) Zalka Máté utca felújításával kapcsolatos tájékoztatás

Papalexisz  Kosztasz polgármester:  A következő napirendi pont a Zalka Máté utcai felújítással kapcsolatos 
tájékoztatás.  Illetve,  ehhez  a  napirendi  ponthoz  mivel  ugyanilyen  jellegű  a  kérdés,  a  2008-2010  évi 
gazdálkodással kapcsolatos kérdések, amik felmerültek, annak a tárgyalását is szeretném ez alatt a napirendi pont 
alatt  megbeszélni.  Egyrészt  tájékoztatom a testületet  arról,  hogy a Zalka Máté utcának a kivitelezése során,  
nagyon sok kérdés felmerült, amire kaptuk egy választ most a kivitelezőtől és itt nagyon nincsen egyetértés. 
Tehát a kivitelező válasza, meg a mi kérdéseink között nagy eltérés van. Forintokban is nagyokról van szó és 
nem született megnyugtató válasz. Most nekem az a javaslatom, hogy bízzon meg a testület avval, hogy keressek 
meg egy ügyvédet evvel kapcsolatban, aki átvizsgálja az anyagokat, egy független ügyvédet, aki tud objektív  
maradni. Átnézi az anyagot és akkor ad egy javaslatot, hogy milyen úton haladjunk ezzel a kérdéssel. Jelen 
pillanatban azt látom, hogy itt több millió forintról van szó. Most olyan részletekbe ne menjünk bele, hogy az  
egész kivitelezés még el sem kezdődött, de már át lett utalva a teljes összeg, 56 forint kivételével. Aztán utána 
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mikor problémák merültek fel a kivitelezéssel, akkor már nem lehetett kényszeríteni a vállalkozót. Az előzetes 
ajánlatok 8.000.000 Ft-ról  szóltak, aztán 12.000.000 Ft-ra szerződtünk le.  Tehát sok kérdéses dolog van. De 
maradjunk annyiban, az én véleményem szerint, erről egyeztettem a jegyző asszonnyal is, hogy keressünk fel 
egy  független  ügyvédet,  aki  átnézi  ezeket  az  anyagokat,  és  ad  egy  véleményt.  Van-e  evvel  kapcsolatban  
valakinek kérdése, hozzáfűznivalója? 

Bene Krisztián képviselő: Nekem van egy olyan kérdésem, vagyis inkább javaslatom, hogy ha már átnézetjük a 
Zalka Máté utcát, akkor már vegyük bele az Iskolát is. Mert ugye ez iskolánál is az a helyzet, hogy legutóbb,  
amikor  tárgyaltunk velük,  ugye elmondtuk nekik a problémákkal,  akkor  ugyanígy minőségbeli  problémákat 
támasztottunk, mai napig lennének ablakok az iskolába. És, hogy ott legutóbb abba maradtunk, akkor kiküldenek 
egy embert, mert mi megmondtuk, hogy soknak találjuk ezeket a beruházásokat. A Pártházat, meg a Könyvtárat 
ugye 600 Ft-ért csinálták, ott azért erősebb kontroll volt, tehát ott nem ilyen magánpénzek, meg Görögországból  
kapott pénzek voltak. Az iskolánál hirtelen 1,5-2 szeres árak lettek, mikor ott meg nem voltak olyan erősek a 
kontrollok. És, hát ki is jött egy ember, felmérte az iskolát, meg is adtam neki a számomat, azt mondta, hogy 
jelentkezik és hát nem jelentkezett azóta se. Na, most, hogy mire jutottak ők, hogy sokallják, vagy nem sokallják. 
Én  sokallom  továbbra  is  ezeket  a  beruházásokat.  Tehát  én  azt  mondom,  hogy  vegyük  bele  az  iskolai 
beruházásokat is, mert úgy néz ki, hogy ebben sem fogunk tudni dűlőre jutni velük. Most még egyszer felhívni 
őket,  hogy hol  az emberetek,  föl  mérte-e,  mit  állapítottatok meg? Még egyszer  idehívni őket,  még egyszer 
felmérni, ez egy ilyen gombolyagnak tűnik, aminek nincsen pénze és én szerintem az iskolát is nyugodtan bele 
vehetjük ebbe a körbe. 

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Én nekem meg az a javaslatom evvel kapcsolatban, hogy én meg nem 
kezelném a kettőt együtt. Mert ennél az ügynél sokkal kézzelfoghatóbb adatok meg dokumentumok vannak,  
annál azért ott sok minden kérdéses, mert ott sok minden felmerül. De itt meg olyan dokumentumok állnak a  
rendelkezéseinkre, amik egyértelműnek tűnnek. Ott is, de ott azért vitathatók. Nem mondom, hogy nem lehetne 
azzal is valamit kezdeni, csak én azt mondom, hogy azt ne ezzel vigyük. Ezt indítsuk el, mert ez olyan állapotban 
van, hogy ezzel lehet foglalkozni. Az még szerintem nincsen olyan stádiumban. Nekem ez a véleményem. 

Bene Krisztián képviselő: Jó, nincsen abban a stádiumban, de akkor várom az ötleteket, hogy hogyan lépjünk 
feljebb. Hogy mit csináljuk azzal? Mert itt a nyáron, mikor mondta, hogy hív, és mondja, hogy ő mire jutott a  
felmérésekkel, az ott múlt nyáron meg rekedt, azóta nem kerestek. Mi ebben az egy ügyben kerestük lényegében 
őket, ezt az egyet bolygattuk jobban. Akkor hogyan legyen tovább? Mert ott is pénzek vannak, ott is problémák 
voltak. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, akkor máshogyan fogalmazok. Tehát azokat az anyagokat is elő tudjuk 
szedni. Ha úgy dönt a testület, akkor az ügyvédtől arra is kérhetek állásfoglalást csak az miatt, mert az most  
nincsen  olyan  állapotban,  ebbe  most  ne  vágjunk  bele.  Összeszedjük  azokat  az  információkat,  amik  azzal 
kapcsolatban vannak, és akkor legfeljebb azt is oda vihetem. Csak ezzel már ne várjunk tovább, mert ezzel már 
nem kell. És, akkor hozzáteszem, hogy ez mellé, akkor még oda jön, ami a gazdálkodással kapcsolatban van, 
aminél ettől sokkal súlyosabb dolgok vannak. Elkészültek a 2008-2010 évi számláknak az átvilágítása, és azt 
már bemutattuk két könyvvizsgálónak is, akik megnézték. Hát először is az a probléma, hogy két árajánlatot 
adtak, az egyik 1.400.000 Ft a másik 800.000 Ft, tehát nagyon sok összegről van szó. De az egyik könyvvizsgáló 
e  is  jött  ide,  és  elmondta,  hogy igazából,  ő  azt  javasolja,  hogy az  önkormányzat  ezt  ne  rendelje  meg,  egy  
könyvvizsgálótól, mert azt fogja tudni mondani a könyvvizsgáló is, ami ebben a pillanatban is el tud mondani,  
így, hogy belenézett az anyagokba. Két dolgot, az önkormányzat gazdálkodása teljesen szabálytalan volt. Ez az  
egyik, amit megállapított. A másik pedig az, hogy olyan költségek vannak elszámolva, ezen időszak alatt az  
önkormányzatnál, amik nem összeegyeztethetőek az önkormányzatisággal. Tehát a számlákat, amiket átnézett,  
az alapján mondja ezt. Annyit javasolt, mert egy Excel táblázatban össze vannak gyűjtve ezek a számlák, hogy 
még  egy  kiegészítést  kell  tenni.  Szinte  egyik  kifizetés  sem  szabályos.  Tehát  sehol  nincsen  utalványozás, 
ellenjegyzés,  ellenőrzés.  Jelen  pillanatban  úgy néz  ki,  hogy a  pénztáros  össze-vissza  fizette  ki  a  pénzeket,  
semmilyen kontroll nincs mellette. Arról nem is beszélve, hogy egy fél éves időszak alatt, hetven valahány üveg 
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Metaxa,  nem  tudom  hány  üveg  bor,  hány  száz  darab  csokit,  nem  tudom,  hány  rúd  téliszalámi.  Éjszakai 
szórakozóhelyekről  vannak  számlák,  többször  is.  Tehát  20-30.000 Ft-os  Székesfehérvári  éjszakai  szórakozó 
helyről vannak számlák elszámolva. Több százezer üzemanyag számlák, amik nincsenek alátámasztva, benzin is, 
gázoljaj  is.  Tehát  olyan  dolgok  vannak,  amik  megdöbbentőek.  Viszont  még  egy kiegészítést  kell  végezni, 
egyenként a számlákat, úgy alátámasztani, hogy volt-e utalványozva, volt-e ellenőrizve, és hogy mi alapján lett  
kifizetve? Na, most ezt meg kell csináltatni, ahhoz, és ezt javasolta a könyvvizsgáló, hogy ezt még csináltassuk  
meg,  és  akkor  utána  nyugodtan  feljelentést  lehet  tenni,  mert  ettől  többet  ő  sem tud  leírni.  Erre  viszont  az  
önkormányzatnak kapacitása nincsen. És arra gondoltunk, hogy esetleg egy megbízási díjjal a pénzügyest meg 
lehetne bízni, hogy maradjon itt délutánonként, esténként, vagy hétvégén, és egy bizonyos összegér csinálja meg, 
ezeket a munkákat végezze el és hozza olyan állapotba, hogy megtegyük ezt a feljelentést. Ez a legolcsóbb 
módszer.  És erre akartam javasolni  azt,  hogy beszéljünk a pénzügyesünkkel,  1124 számláról  van szó, hogy 
körülbelül ezt mennyi idő alatt tudja megcsinálni? És esetleg azt a kettőt együtt kezelve. Tehát ugyan úgy ehhez 
az ügyvédhez elmenni vele és a két ügyet együtt kezelni. Most, akkor erre viszont annyi időnk lesz, hogy akár az 
iskolai  kivitelezés tervét  is  oda lehet  tenni.  De jelen pillanatban ez a tény,  hogy ezek az adatok napvilágra  
kerültek  és  nem mehetünk el  mellette.  Tehát  ha  az  önkormányzat  nem lép,  akkor  cinkossá  válik.  Nincsen 
választási lehetőségünk, ezt az ügyet ki kell vizsgálni. Úgy hogy a javaslatom az, hogy bízzon meg a testület  
avval, hogy egy gazdasági ügyekkel foglalkozó ügyvédet keressek meg és kérjem ki a szakvéleményét a további 
lépésekkel kapcsolatban. Van-e más javaslat? 

Márkusz Tamás képviselő: Azzal kapcsolatban nincsen nekem. Hanem, hogy nem leszünk elfogultak? Teljesen 
független? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A független 800.000 Ft-ért csinálja meg. 

Bene Krisztián képviselő: Hát én bele láttam, mert én csináltam ezt az Excel táblázatot.  Egyébként nem értek 
hozzá, csak felvittem egy Excel táblázatban, de az írás le van írva, ott egy aláírás.

18:15-kor Boka Erika alpolgármester megérkezik, a testület 6 fővel ülésezik tovább. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Semmi mást nem kell csinálni. Van 1124 számla, föl veszi azt a pénzügyes, 
és  azt  nézi  meg,  hogy  mellé  oda  van  csatolva,  az,  hogy  utalványozta,  jóváhagyta  a  kifizetést  a  vezető?  
Ellenőrizte-e a jegyző és, hogy a pénztáros aláírta-e, ezt a három tételt kell odaírnia. És ha alá van írva, akkor a 
számla tartalmát  vizsgálva  meg kell  nézni,  hogy van-e mögötte-e olyan  határozat  vagy akár egy útiköltség 
elszámolás, ami alapján az jogosan van kifizetve? Na, most ennyit kell csinálni. Tehát magát a táblázatot ezzel 
kell kiegészíteni. 

Bene Krisztián képviselő: A pártatlansággal kapcsolatban igazából annyit, hogy ez most meg lett csinálva 2008-
tól 2010 szeptemberéig. De én meg fogom csinálni 2010-től 2012 végéig. És akkor lesz összehasonlítási alap.  
Mert ha nagyon különböznek majd a számok, akkor itt valaki nem csinál jól valamit. Én sem értek hozzá. De ha  
itt 2010 októberében elakadtak a téli szalámi vételek, előtte voltak, akkor valaki valamit nagyon rosszul csinál.  
Tehát, akkor vagy mi nem veszünk elég téli szalámit, vagy ők vettek nagyon sokat. A javaslatomat visszavonom. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  De  összehasonlítási  tétel  van.  Addig  amíg,  egy  reprezentációs  ebédet 
megcsinálunk 65.000 Ft-ból, ahol 30-40 főről beszélünk, addig ott 180.000 Ft, meg 360.000 Ft volt. Tehát még 
ez is ilyen eltérést mutat, arról nem beszélve, hogy ezeket a költségeket általában támogatják. Mert a nemzetiségi  
önkormányzati is ki szokta fizetni. Mi körülbelül eddig háromszor fizettük ki. De ez jó ötlet, hogy 2010-től  
2013-ig is összeírjuk és akkor meg lehet vizsgálni, össze lehet hasonlítani. Jó, akkor szavazásra tenném fel. Aki 
egyetért avval, hogy megkeressek egy ügyvédet evvel az, kézfenntartással jelezze. 
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A  Képviselő-tes tület  6  igen,  0  nem  és  0 
tar tózkodás  szavazat tal  meghozta  az  alábbi  
határozatot:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
30/2013. (III.28.) számú

HATÁROZATA
ügyvéd megbízásáról

1. Beloiannisz  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a  Zalka  Máté  utca 
felújításával kapcsolatos ügy kivizsgálásában ügyvédi segítséget kíván igénybe venni.

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pont szerinti ügyben rendelkezésre álló 
adatokkal, információkkal ügyvédet keressen fel.

3. A Képviselő-testület  úgy dönt,  hogy amennyiben az 1./  pont  szerinti  ügyben polgári,  vagy büntető 
eljárás lefolytatása szükséges, úgy az ügyvédi meghatalmazásról a polgármester javaslata alapján soron 
kívül döntést hoz.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal 

6) Egyebek 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor az egyebek napirendi pontjai következnek. Az egyebek napirendi 
ponton  belül,  először  a  Sportkör  kérelme  van  itt  előttünk.  Ugye  abban  maradtunk,  hogy  a  költségvetés 
egyeztetésénél nem neveztünk meg összeget. Azt mondtuk, hogy majd év közben visszatérünk rá. És, hát itt most 
van egy kérelem a Sportkör részéről. Nem nevesítenek összeget, a működéshez kérnek támogatást. Nem rég 
tárgyaltuk a költségvetést, az biztos, hogy kevés pénz van erre a célra.  Ugye 400.000 Ft-ot különítettünk el 
szervezeteknek a támogatására, illetve a tartalékalapot még 400.000 Ft-tal megemeltük. Jelen pillanatban ugye  
egyszer már 20.000 Ft-ot jóváhagytunk az SZMK részére, és most a Nyugdíjas Klubnak meg a Sportkörnek van 
itt  a  kérelme.  És,  akkor  a  képviselőknek  adnám  át  a  szót,  hogy  van-e  valakinek  esetleg  javaslata?  Tomi 
parancsolj. 

Márkusz Tamás képviselő: Hát, jó lett volna, ha nevesítettek volna összeget, mert ugye nem tudjuk, hogy mire 
van szükségük. Én szerintem 100.000 Ft alatt nem érdemes gondolkodni. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Tavaly úgy csináltuk,  hogy év  elején  szavaztunk 150.000 Ft-ot,  aztán 
szeptemberben, mikor láttuk, hogy hogyan áll a költségvetés, akkor megint adtunk 150.000 Ft-ot és a legvégén 
még decemberben 100.000 Ft-ot szavaztunk. Tehát én azt gondolom, hogy ha most abból indulunk ki, hogy 
megint  egy olyan  150.000 Ft-ot  így márciusban  a Bajnokság indulásakor  megszavazunk az  szerintem most  
kezdésnek jó. Aztán utána majd visszatérhetünk rá év közben. Nekem ez a javaslatom. Van-e más javaslat? Ha 
nincsen, akkor én 150.000 Ft-ot teszek fel szavazásra, aki egyetért vele, hogy most márciusban 150.000 Ft-tal  
támogassuk a Sportkört, az kézfenntartással szavazzon. 

A  Képviselő-tes tület  6  igen,  0  nem  és  0 
tar tózkodás  szavazat tal  meghozta  az  alábbi  
határozatot:

Beloiannisz Község Önkormányzat
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Képviselő-testületének
31/2013. (III.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 150 ezer forint, azaz egyszáz-ötvenezer 
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, ill. fejlesztési célokra fordíthatja.
3) Az önkormányzat a pénzbeli támogatást egy összegben folyósítja támogatott részére 2013. március 31.-

ig, 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 2014. 
február  28-ig  az  önkormányzat  képviselő-testületi  ülésén  elszámolni  köteles,  oly  módon,  hogy 
részletesen  bemutatja  az  egyesület  2013.  évben  elszámolt  bevételeit  és  kiadásait,  megjelölve  a 
támogatásul  kapott  forrást.  Az  elszámolás  során  kizárólag  adóigazgatási  azonosításra  alkalmas 
bizonylattal  (számlával,   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: azonnal

Papalexisz Kosztasz polgármester:  A következő támogatási kérelem, az az Idősek Klubja. Itt nevesítve van az 
összeg. Ők 150.000 Ft-ot kérnek, gondolom az egész éves működésükre, ezek szerint. Evvel kapcsolatban van-e 
valakinek javaslata, hozzászólása? 

Márkusz Tamás képviselő: Ők is mindig segítenek mindenféle önkormányzati rendezvényeken. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Amit kérünk, abban mindig segítenek. 

Bene Krisztián képviselő: És nekik egész évre van 150.000 Ft-juk? 

Boka Erika alpolgármester: Akkor ezek szerint 300.000 Ft-nál tartunk a 400.000 Ft-ból. 

Prekop László Kosztasz képviselő: A 400.000 Ft-ot felemeltük. Azt mondtuk, hogy majd év közben átnézzük. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én azt gondolom, hogy azért nekik olyan költségeik nincsenek. Tehát ha azt 
veszem, hogy a sportkör az összes rezsit  fizeti,  tehát  a  gázt,  villanyt,  mindent.  A nyugdíjas egyesületnek a 
helyiséget mi adjuk és a rezsit mi fizetjük, tehát ott azért plusztámogatás van. Én 100.000 Ft-ot javaslok. 

Boka Erika alpolgármester: Létszámarányosan is más az érintettség szerintem. 

Bene Krisztián képviselő: Abból a szempontból reális a 100.000 Ft, hogy a sportkörnek még év közben kell. 
Tehát nem az egész évre van 150.000 Ft. De ha ők egész évre szeretnének 150.000 Ft-ot és most adunk 100.000  
Ft-ot, akkor majd még úgy is kell adni. Gondolom, majd az Idősek Világnapján is kell majd valamit adni. 
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Tavaly egész évre adtunk 50.000 Ft-ot. 

Bene Krisztián képviselő: És majd ugyan úgy mint a sportkörnek év közben majd megint lehet adni. Ha lesz 
valami kérelmük majd egy másik 100.000 vagy 50.000 Ft-ot megítélni nekik, én szerintem. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Van-e más javaslat? Két javaslat volt, mert a Tomi 150.000 Ft-ot mondott. 

Prekop László Kosztasz képviselő. Az a baj, nekem az a javaslatom, egy észrevételem van, és ez most nem a 
Nyugdíjas  Klub  ellen  van,  vagy  épp  a  foci  csapat  mellett  vagy  épp  fordítva.  Valahogy  meg  kéne,  hogy 
határozzuk. Mert egyrészt mindegyik ugyan olyan jogú és értékű civil szervezet, mint ahogy ezt már valaki  
kifejtette, hogy nem mindegy, hogy hány emberről beszélünk. De még sem tehetsz úgymond különbséget, mert  
igazándiból az az egyik legfontosabb, most függetlenül, hogy melyik helyen. Én most fejbe összeszámoltam, 
hogy körülbelül 100 főt ölel fel gyermektől - felnőttig a sportkör. Az Idősek Klubjában húszon valamennyi lehet  
a létszám, hogy ha jól tudom. Most csak hasra ütöttem. Tehát semmi ellenvetésem nincsen a 100.000 Ft ellen, de 
van itt olyan civil szervezet, aki 4-5 tagból áll, ha ő ide jön és ő is mondjuk egy 150.000 Ft-os igénnyel áll fel, 
akkor lehet, hogy a másik elgondolkozik, hogy rendben van, de csak páran vagytok gyerekek. Tehát azért ami 
nektek elég habzsi - dőzsire azt a másik észre sem veszi, érted? És most nem mondom, hogy többet adjunk a  
sportkörnek,  mert  nincsen  nagyon miből  adni,  meg azt  sem mondom, hogy kevesebbet  adjunk a nyugdíjas 
klubnak. Csak valahol nem tudom, beszélgessünk erről a dologról, hogy ha a jövőben esetleg mérlegelnünk kell,  
hogy legyen valami viszonyítási alapunk. Most egy Nyugdíjasok Világnapja teljesen más nyilván, oda gondolom 
vendégeket várnak stb.. az egy megszervezett rendezvény. De, így biztos, hogy problémák lesznek a jövőben 
szerintem. De ez csak az én véleményem. 

Márkusz Tamás képviselő: De hát sosem lesz egyenlő mindkét oldal. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jelen pillanatban többet kap a nyugdíjas klub. Mert, hogy ha kiszámolom, 
hogy mennyi villanyszámla ment ott el, meg ilyenek, akkor ott van. Parancsolj, Erika. 

Boka Erika alpolgármester: Én szívesebben támogatnám azt, amikor konkrétumokat tudunk. Ugye a Sportkör 
a 150.000 Ft-ot elkölti a villanyra, vízre, gázra, tehát rezsire, ami abszolút kézzelfogható, hogy mire. Ez, hogy 
most 100.000 Ft-ot átutalunk, és majd jövőre elszámolnak vele, ez nem jó. Tehát én szívesebben támogatom azt,  
amikor van egy adott rendezvény, egy konkrétum, és ahhoz kérnek hozzájárulást, mint, ahogy az SZMK azt  
mondta,  hogy lesz  a  farsangi  rendezvényünk  és  ahhoz  kértek  20.000  Ft-ot.  Vagy  tavaly  volt  olyan,  hogy 
valamelyik tánccsoport ruhákat akartak venni és ahhoz kértek 50.000 Ft-ot. Tehát én szívesebben támogatom úgy 
konkrétan, mint azt, hogy adunk egy évre valamennyit. Ha holt biztos, hogy itt nekünk év végéig ezt meg tudjuk 
emelni és lesz több százezer forintunk arra, hogy a többieket is támogassuk, akkor szívesen. De így, hogy ki  
vagyunk pontosan számolva, én nem javasolnám ezt, hogy egy szervezetnek, egy nagy általánosságban adjunk 
ennyi pénzt. Ez a véleményem. 

Richter Csaba képviselő: Akkor az összes szervezetet be lehetne sorolni, és akkor szinte egy esemény alapú 
támogatás lenne. Mindenki írja le, hogy mire kér. 

Bene Krisztián képviselő: Körülbelül mindenkinek ugyan annyit adunk. Egyedül a Sportkör olyan, hogy ott 
tudjuk, hogy sok pénz kell oda. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, akkor három felvetés van. Én az enyémet visszavonom, és az Erikáét 
támogatom, mert, hogy ha olyan rendezvénnyel jön ide a Nyugdíjas Klub vezetője, hogy konkrétan mit akar  
megszervezni, és ide hoz mellé egy költségvetést,  hogy, hogyan tudjuk támogatni, ezt bármikor.  Akkor még 
lehet, hogy akár többet is tudnánk adni, attól függ, hogy milyen jellegű rendezvény van. Ha csak nem mondjuk 
azt, hogy egy kisebb összeget adunk a működésre és a többire meg azt mondjuk, hogy amikor rendezvény van, 
akkor térjünk rá vissza és akkor lehet majd még erről esetleg beszélni. Mert, akkor azt mondjuk, hogy adunk egy 
50.000 Ft-ot, vagy 30-40.000 Ft-ot, de azzal is el kell számolni. Mivel helyiségre nem kell pénzt fizetniük, a 
működésük meg van, oda tudnak menni, azt mi álljuk. Feladatlapra adunk. 
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Bene Krisztián képviselő: Én is egyetértek az Erikával ebből a szempontból, mert én szerintem úgy lenne a jó,  
nem tudom, hogy ehhez, hogyan állnának hozzá, akármelyik civilszervezetről van szó. Ha azt mondjuk, hogy ide 
fordul az önkormányzathoz, és leadna, mondjuk egy fél éves tervet, és azt mondja, hogy erre az önkormányzati  
rendezvényre el szeretnénk menni, és itt szeretnénk majd csinálni egy bográcsot, és erre kell majd a pénz. Egy  
fél éves tervet leadnának, és azt mondaná, hogy összesítve, erre kell majd ennyi pénz. És akkor mi is látnánk, 
hogy itt tényleg itt lesz, erre fogják költeni. Tehát egyetértek az Erikával. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, de azt viszont ne felejtsétek el, amit a Tomi is mondott, hogy arról a  
szervezetről beszélünk, akik a legaktívabbak. Tehát az összes rendezvényen ott vannak, az összes alkalommal 
kérjük őket, ha takarításról van szó, ha rendezvényről van és segíteni kell, ők mindig ott vannak. És bármikor 
bárkinek  segítenek.  Tehát,  akármilyen  jellegű  rendezvény van,  ő  rájuk  mindenki  számíthat.  A Nemzetiségi 
Önkormányzat,  a PYRGOS, az Egyház, az Önkormányzat,  és bárki  szól  nekik ott  vannak.  Azért  ezt  is  kell 
értékelni. De, akkor első lépésben adjuk vissza a kérdést oda, hogy akkor készítsenek el egy ilyen éves tervet,  
hogy mire, hogyan gondolják a pénzt, adják be, és áprilisban lesz a következő testületi ülésünk, és akkor térjünk 
erre vissza rá. 

Bene Krisztián képviselő: És, akkor mi is meg tudnánk mondani, hogy ha beadnak egy ilyen éves tervet, hogy 
ha azt mondják, hogy augusztusig itt meg itt szeretnénk szerepelni és akkor mi is tudjuk mondani, hogy most  
tudunk adni  erre  100.000 Ft-ot,  vagy lehet,  amit  augusztusig ők beterveztek,  és  úgy van,  lehet,  azt  tudjuk  
mondani, hogy egy kicsivel több is fedezi.  És utána meg majd az év második felében, amit akkor terveznek,  
majd abból fogjuk nekik finanszírozni. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Jó,  akkor  ez  elfogadható  mindenkinek?  Mert  akkor  én  azt  teszem fel 
szavazásra, hogy a következő testületi ülésig, ami április végére várható, addigra kérünk egy ilyen anyagot a 
nyugdíjas klub vezetőjétől, és akkor erre a kérdésre akkor visszatérünk. Jó, akkor, aki evvel a kérdéssel egyetért,  
kézfenntartással jelezze. 

A  Képviselő-tes tület  6  igen,  0  nem  és  0 
tar tózkodás  szavazat tal  meghozta  az  alábbi  
határozatot:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
32/2013. (III.28.) számú

HATÁROZATA
az Idősek Klubja kérelméről

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Idősek Klubja vezetőjét, hogy a 2013. 
február  7.-én  benyújtott  kérelmével  kapcsolatban  a  Klub  éves   költségvetését  és  az  éves 
rendezvénytervet  a  testület  elé  terjessze.  A  testület  a  költségvetés  és  a  tervezett  rendezvények 
ismeretében dönt a támogatásról.

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

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal 

Prekop  László  Kosztasz  képviselő:  Bocsánat,  most  akkor  ezen  túl,  amiről  a  Krisztián  beszél,  a  civil  
szervezeteknél, mondjuk beleértve mindegyiket, amennyiben az önkormányzattól támogatást igényelnek, akkor 
egy bizonyos tervvel, álljanak elő? 
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Szerintem azért nem lehet általánosságban beszélni, mert most például itt  
volt  a  Triandafylla,  nekik ruhára  kellett.  A sportkörnek  megint  más jellegű,  nekik  rezsi  költségre  kellett.  A 
nyugdíjas klub megint más jellegű, nekik a rendezvényekhez kapcsolódó. És azért nincsen olyan sok, 4-5 civil 
szervezet  van.  És  mindegyik  egyedi  elbírálás  alá  esik,  és  mindegyik  ide  kerül  a  testület  elé.  Ezeket  
megbeszéljük.  Ezeket,  amiket  mondtál,  ezeket  figyelembe  kell  venni.  Hogy  hány  fő,  mivel  foglalkoznak, 
mennyire aktívak a közéletbe, ezeket mind tudjuk itt mérlegelni. 

Bene Krisztián képviselő: Igazából bármelyik civil szervezet le tud adni egy ilyet. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Most idén a Bozsik tornából kettő lesz. Most, annak a kiadásai, szerintem 
kimerítik  ezt  az  összeget.  Tehát  ez  utófinanszírozásos,  decemberbe  jó  esetben  fizeti  az  MLSZ,  ezt  idén 
Februárban utalták. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én biztos vagyok benne, hogy a Sportkörnek lesz még itt kérelme, mert 
tudjuk, hogy ez nem elég. Ebben a pillanatban ennyit tudunk tenni, ez jelenleg a költségeket fedezi, aztán majd 
lehet,  hogy  áprilisban  még  egyszer  kell  tárgyalni.  Viszont  ha  így  van,  akkor  ott  én  is  fogok  kérni  egy 
alátámasztást,  hogy most  mire kell.  Mert  te  is  mondtad,  hogy áprilisban erre  vissza kell  térnünk.  Menjünk  
tovább.  A  következő,  ez  is  csak  egy  tájékoztatás.  Az  előző  testületi  ülésen  szavaztunk  a  2013.  évi  
közfoglalkoztatási  tervről  és  arról,  hogy  aláírhatom.  Annyi  változás  van,  és  én  ezt  egyébként  aláírtam  a 
változásokkal kapcsolatban is, és én, most utólag tájékoztatlak benneteket, hogy kicsit emelkedett a keretösszeg 
pozitívabb irányban. 1.407.196 Ft helyett 1.529.308 Ft lett és még egy főnek a költségei bekerültek. Tehát nem 
13, hanem 14 főnek lehet. Mivel ez jobb lett, én alá is írtam és így utólag tájékoztatlak benneteket. Nem 13,  
hanem 14 emberről lesz szó. A következő téma az most március 14.-én, amikor a nemzeti ünnepünket ünnepeltül 
a művelődési házban, az alpolgármester beszéde közben kétszer, háromszor kinézett jobbra-balra, ott a műszaki  
dolgok felé.  Hát  katasztrofális  állapotban  van  a  ki  hangosításunk,  jelen  pillanatban  nem lehet,  nem tudunk 
megtartani egy nemzeti ünnepet sem, meg semmilyen rendezvényt  sem úgy, hogy megfelelő keretek között. 
Utána jártam annak, hogy mi volt a probléma, és a Varga Attilát kértem, hogy ebben segítsen. Az a helyzet, hogy 
az a keverőpult, ami van az önkormányzatnak az elérte a végét a teljesítőképességének, és most már nem lehet  
arra alapozni. Beszéltem az igazgatónővel, az ÁMK vezetőjével, hogy úgy, mint a székekkel valami megoldást 
kitalálni. ÉS abban maradtunk, hogy ha testület úgy dönt, akkor közösen venni egy ilyen keverőpultot. Jelen 
pillanatban ott tartunk, hogy ennek utána jártunk és minimum egy hét ennek a beszerzési ideje, tehát már a  
hétvégi nemzeti ünnepre már nem fér ez az egész bele,  tehát kicsit lassította a témán, tehát már nem olyan 
sürgős, hogy ezt egyik napról a másikra megoldjuk. Aztán kaptunk két árajánlatot, az egyik egy 253.000 Ft, a 
másik egy 219.000 Ft-os, na, most ennek a fele jutna ránk. Technikailag van rá megoldás, hogy hogyan tudjuk 
ezt meg venni úgy, hogy működjön. A kérdés az, hogy ezzel megoldódhatnának ezek a problémák, amik jelen 
pillanatban vannak. Mert a többi a hangfal meg ez az, azok rendben vannak. 

Prekop  László  Kosztasz  képviselő:  Két  kérdésem  lenne  ezzel  kapcsolatban.  Illetve  egy  kérésem,  és  egy 
kérdésem.  Azzal  kapcsolatban,  hogy egyrészt  beltérit,  vagy kültérit  szeretnénk  venni?  És  az,  hogy milyen  
szakember az, aki azt mondja, hogy ez jó? Mert az Attilát nem bántom, de valószínű, hogy nem technikus, aki 
ehhez ért. Én sem értek hozzá, és valószínűleg, itt egyikőnk sem olyan végzettségű, aki ezt meg tudná ítélni. 
Mert nem mindegy, hogy beltérben használsz egy ilyen erősítőt, vagy kültéren. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ebben nincsen kültéri. Most ha kültérbe viszed, akkor is le kell fedned. De 
ezt tudod ott használni. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Egy a lényeg, hogy olyat vegyünk, ami használható. Mert most 5000 Ft-tal 
lehet, hogy olcsóbb, de olyan legyen, hogy nem  2 évig jó. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Itt  most  el  lettek  küldve,  azok  a  hangfalaknak  a  típusai,  amit  ezzel  
működtetni  kell.  Tehát  úgy lett  kérve  az  árajánlat,  hogy ezekhez  a  meglévő berendezésekhez  kell.  Én még 
annyira sem értek hozzá. Az Attila az azért valamennyire ért hozzá. De úgy lett az árajánlat kérve, hogy fel lettek  

25



írva azok az eszközök, amiknek a támogatásához kell ez, és úgy kaptuk ezeket az ajánlatokat. Most mivel ez nem 
életbe vágó, hogy nagyon gyorsan menjen, ezért igazából, most csak arról kell egy döntést hozni, hogy csináljuk-
e ezt így vagy sem? Mert úgy is kell még árajánlatot kérni, pontosítani kell. Van idő még egy kört futni ezzel,  
hogy akkor pontosítani, megfelel-e, tudjuk-e használni kint. Tehát ezeket a kérdéseket, amiket mondtál most,  
ezeket fel tudjuk tenni. Akkor lett volna ez sürgős,  mert ez hétfői téma, csak hétfőn nekem azt mondták az 
üzletben, hogy nem tudják garantálni, hogy ide kerül. És innentől kezdve, már csak a következő az a Görög 
Húsvét lesz az május 5.-e, amire ezeket használni kell, arra meg van időnk, hogy ezt kicsit körbe járjuk. Én azt  
mondom, hogy nagyságrendileg, amivel itt számolni kell, az 100.000 Ft, ami a ránk eső rész lenne. A másik az az 
önkormányzaté. Már a megállapodásunk is úgy van, hogy a művelődési háznak a használata az 50-50%, az ott  
lévő berendezések is, a függönyöket mondjuk ők vették meg, de a székeket felesbe vettük meg, tehát ezen az 
elven  működünk együtt.  Tehát  én  arra  kérem a  testületet,  hogy a  javaslatot  elfogadjuk,  és  a  testület  avval 
egyetért,  hogy  nagyságrendileg  100.000-110.000  Ft-os  saját  résszel  megnézhetjük,  hogy  milyen  eszközök 
jöhetnek szóban, és hogy ha az megfelel, akkor azt támogassátok.  Mert ezt meg kell oldani, ez nem kérdés.  
Akkor, aki egyetért avval, hogy ennek megfelelően folytassam tovább az ügyet, az kézfenntartással szavazzon. 

A  Képviselő-tes tület  6  igen,  0  nem  és  0 
tar tózkodás  szavazat tal  meghozta  az  alábbi  
határozatot:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
33/2013. (III.28.) számú

HATÁROZATA
polgármester megbízása árajánlatok beszerzésére

1. A képviselő-testület elvi döntést hoz, miszerint a Magyarországi Görög Országos Önkormányzatával 
közösen megvásárol egy keverőpultot.

2. A testület megbízza a polgármestert, hogy szerezzen be 3 árajánlatot.

3. A testület megbízza a polgármestert, hogy a MGOÖ elnökét tájékoztassa a döntésről.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  A  következő  pontunk  a  bölcsődére  volt  érdeklődő  vásárlásra,  és 
megérkezett  az  értékbecslése.  Hát,  13.700.000 Ft-os  értékbecslés  érkezett.  Én próbálgattam érdeklődni,  ami 
vételi szándék lenne az még a felét sem éri el. Tehát jelen pillanatban, egyeztettem a jegyző asszonnyal, és ha  
ilyen értékű értékbecslés van és ekkora az eltérés a vételi szándék között, akkor abszolút nem javasolja és én se 
javaslom, hogy ilyen eltérés legyen az értékesítésnél. Más kérdés, hogy én szerintem abszolút túlbecslés. Mert az 
ott egy rom az egész. Nem tudom, hogy nektek mi a véleményetek ezzel kapcsolatban? 

Boka Erika alpolgármester:  A múltkorinál is úgy volt, hogy olt értékbecslés és volt a leltári érték. A leltári  
értékét tudjuk? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az is megközelíti. Tehát 12.640.000 Ft. 

Boka Erika alpolgármester: Tehát nincsen akkora nagy különbség. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: De az előzőeknél eleve a kettő között tudtuk belőni és nem volt olyan nagy 
eltérés. Ennél az értékbecslésnél ez nagyon sok. 

Márkusz Tamás képviselő: Hány négyzetméter? 
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Papalexisz Kosztasz polgármester: 236 négyzetméter. 

Márkusz Tamás képviselő: Hát, hogy ha 3-4.000.000 Ft egy 40 négyzetméteres, akkor az arányai ott vannak. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen csak ez nem lakás, nem arra van kiképezve. Itt arról kell dönteni, hogy 
elfogadjuk-e ezt az értékbecslést, és akkor jelen pillanatban ki is írhatjuk egyébként, mert az már nem kerül  
pénzbe. Sőt, hirdessük meg, aztán meglátjuk, hogy milyen reakció érkezik rá, és ha nem akkor visszatérünk arra, 
hogy sok-e ez, nem sok, vagy mi a következő lépés? Akkor nekem ez a javaslatom, hogy ezen az áron, amennyi  
az értékbecslés. Az értékbecslés 13.700.000 Ft, a mi értékünk 12.840.000 Ft és akkor írjunk kereken 13.000.000 
Ft-ot, mert az a kettő között van. Meghirdetjük így, és akkor meglátjuk, hogy milyen reakciók lesznek rá. Akkor, 
aki egyetért evvel, az kézfenntartással szavazzon. 

A  Képviselő-tes tület  5  igen,  0  nem  és  1 
tar tózkodás  szavazat tal  meghozta  az  alábbi  
határozatot:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
34/2013. (III.28.) számú

HATÁROZATA
Az 5. helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről

1. Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megállapítja,  hogy  szándékában  áll  a 
Beloiannisz Petőfi utca 1. (volt Bölcsőde épülete),  5  hrsz-ú „társasházi lakás és gazdasági épület” 754 m2  
alapterületű telek, valamint 236 m2 összes alapterületű lakás és gazdasági épület (garázs) önkormányzati 
tulajdonú  ingatlant  értékesíteni.  Az  ingatlan  értékesítésére  vonatkozóan  a  Széphő  Zrt.  által  készített  
értékbecslésben megállapított piaci érték 13.700.000.-Ft. 

2. A képviselő-testület a megállapított piaci értékkel szemben – tekintettel a jelenlegi piaci viszonyokra,  
illetve az ingatlan folyamatos állagromlására – az induló licitértéket 13.000.000,- Ft-ban állapítja meg. 

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

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

5. A licittárgyaláson való részvétel feltétele a  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.  A nyertes  pályázó  a  teljes  vételárat  a  szerződés  megkötésével 
egyidejűleg köteles megfizetni.

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester
Határidő: azonnal

Papalexisz Kosztasz polgármester:   A következő pontunk, az aljegyzői pályázatra érkezett panasz. Minden 
képviselőnek elküldte a jelentkező a levelet. Azt gondolom, hogy mi teljesen jogszabály szerűen jártunk el.  
Betartottunk mindent, meghirdettük a megfelelő fórumokon, a pályázat  elbírálás teljesen szabályosan zajlott. 
Evvel kapcsolatban, ha van valami kiegészítője a jegyző asszonynak, akkor átadom a szót. 

Dr. Bugyi Katalin jegyző: Annyival kiegészíteném, hogy azt biztosan mindenki látta, hogy a panaszt tevő a 
panaszát  elküldte a Fejér  megyei  Kormányhivatalnak is.  A törvényességi osztály munkatársa a  polgármester 
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úrnak írt egy e-mailt, amiben bekérte a pályáztatással kapcsolatos iratanyagot. Ezt az iratot felterjesztettük a  
hétfői napon. Továbbra is azt gondolom, hogy szabályszerű volt az eljárás lefolytatása és a döntés hozatal is.  
Bízom benne, hogy ugyan ezt fogja mondani a Kormányhivatal is. 

Bene Krisztián képviselő: Én nálam meg ott szakadt el a cérna, hogy én tudom, hogy nem jó az országban a 
fiataloknak és a diplomás fiataloknak a helyzete. De, hogy megpróbál  azzal neheztelni ránk, hogy ő nem tud  
hazajönni Ausztriából, mert ott dolgozik tolmácsként, akkor sokkal magasabb fórumokra kellett volna ez ügyben 
írnia. Nem mi tudunk ebben segíteni. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Van-e  valakinek  kérdése  evvel  kapcsolatban?  Eljárunk,  elküldtük  a 
törvényességi osztályra, meglátjuk, hogy mit fognak válaszolni. Táblázatot is készített a jegyző asszony. 

Dr.  Bugyi  Katalin jegyző:  A döntéshozatal  január  1.-től  már  úgy alakul,  hogy a  jegyző tesz  javaslatot  az  
aljegyző  személyére  és  a  polgármesterek  közösen  döntenek.  Ez  tavaly  december  31.-ig  még  a  képviselő 
testületnek a hatáskörébe tartozott. Ha ma kellene dönteni én ma is ugyanezt a javaslatot tenném, mert én azt  
gondolom, hogy a beérkezett pályázatok közül Brigi a legalkalmasabb ennek a feladatnak az ellátására. Összesen 
hét  pályázat  érkezett  be,  és olyan, aki  minden általunk írt  feltételnek megfelelt volna, nem volt.  Vagy helyi  
önkormányzati gyakorlata nem volt, vagy helyismerete nem volt, vagy egyáltalán tapasztalata e területen nem 
volt és én azt gondolom, hogy Brigivel jól döntöttünk.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, akkor köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt a tájékoztatást. A 
következő téma, az OTP jelzálogjogok törlésével kapcsolatban. Ugye megtörtént a banki adósságállománynak a 
törlesztése tavaly év végén az állam átvállalta, kifizette. Az OTP meg kiállította azt az igazolást, ami alapján az  
ingatlan fedezetéül szolgáló ingatlanról a jelzálogjogokat le lehet venni. Ez tíz ingatlant érint, darabja 6.600. Ft,  
és ez azt jelenti, hogy nekünk 66.600 Ft-ba kerül, az, hogy ezeket a jelzálogjogokat levegyük az ingatlanokról,  
ha le akarjuk venni, de nyilván le akarjuk venni a saját tulajdonunkról. Szerintem feleslegesen ne szaporítsuk itt 
a szót, mert ezt le kell venni. És, akkor, aki egyetért vele, hogy ezt kifizessük és levegyük, az kézfenntartással  
szavazzon. 

A  Képviselő-tes tület  6  igen,  0  nem  és  0 
tar tózkodás  szavazat tal  meghozta  az  alábbi  
határozatot:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
35/2013. (III.28.) számú

HATÁROZATA
Jelzálogjogok törléséről

1./ Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az OTP Bank KBC-588/2013. 
iktatószámú levelét, melyben a pénzintézet hozzájárult a javára bejegyzett jelzálogjogoknak, és az azzal 
összefüggő valamennyi bejegyzésnek a törléséhez az alábbi, Beloiannisz Község Önkormányzata 1/1 
tulajdonában lévő ingatlanok vonatkozásában:

4. Beloiannisz belterület 468/1. hrsz-ú ingatlan

5. Beloiannisz belterület 473/3. hrsz-ú ingatlan

6. Beloiannisz belterület 473/4. hrsz-ú ingatlan

7. Beloiannisz belterület 473/5. hrsz-ú ingatlan

8. Beloiannisz belterület 5. hrsz-ú ingatlan

9. Beloiannisz belterület 225/A/2 hrsz-ú ingatlan

10. Beloiannisz belterület 225/B/1. hrsz-ú ingatlan

11. Beloiannisz belterület 224/2/A/1. hrsz-ú ingatlan
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12. Beloiannisz belterület 477/15. hrsz-ú ingatlan

13. Beloiannisz belterület 252. hrsz-ú ingatlan

2./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a jelzálogjog törlése iránt a pénzintézet engedélye birtokában az 
Önkormányzat köteles intézkedni. Tudomásul veszi továbbá, hogy a földhivatali eljárás igazgatási szolgáltatási 
díja ingatlanonként 6.600.-Ft, melyet az Önkormányzat köteles fizetni.

3./ A Képviselő-testület a 2./ pont szerinti díjat Beloiannisz Község Önkormányzatának költségvetése terhére 
biztosítja. 

4./ A Képviselő-testület felkéri Biró Brigitta aljegyzőt, hogy a jelzálogjog törlése iránt intézkedjen. 

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Biró Brigitta aljegyző

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:   A következő  téma,  a  Kovács  Imre  felperesnek  a  Beloiannisz  Község 
Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatal  alperes  ellen  perújítás  iránt  indított  perében  a  bíróság  újra  I.  fokra 
visszahelyezte ezt a polgári peres ügyet, amin az 1.000.000 Ft-os követelést megítélte. Erről csak tájékoztatom a 
testületet. Ugye, amikor lezárult a nyomozás, akkor mi a Zsolttal kértük ezt a perújítási kérelmet, indokolva 
azzal, hogy a nyomozás nem mondja ki azt, hogy átadta. Illetve, több tanú igazolta, hogy látta, hogy nem adta át  
az 1.000.000 Ft-ot, ezért kértük, hogy vizsgálja felül, és ezek szerint megalapozottnak látta a bíróság, mert újra 
elhelyezte I. fokra. Ide fogunk majd menni május 29.-én és, akkor újra elő fogja venni ezt a témát a bíróság. De  
ez is csak egy tájékoztatás. Van-e evvel kapcsolatban kérdés? 

Richter Csaba képviselő: Csak, egy. Ügyvéddel, vagy pedig jegyző asszonnyal megyünk? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát, ez jó kérdés, mert én azt gondolom, hogy szerintem ide is ügyvéd fog 
kellene. 

Bene Krisztián képviselő: Az előző körben is volt ügyvédünk ezzel kapcsolatban? 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Az  előző  körben  nem  volt.  Az  előző  körben  a  jegyző  képviselte  az 
önkormányzatot, de szerintem itt is kellene ügyvéd. Azért ez is 1.000.000 Ft, meg azért itt is költségek is voltak,  
végrehajtói díj, tehát ez felmegy 1.500.000 Ft-ra is. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Perköltség is volt gondolom. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen. Hát esetleg, ha úgy gondolja a testület, akkor én úgy is meg fogom 
keresni a gazdasági ügyekkel kapcsolatban az ügyvédet, a másik két témával, akkor esetleg beszélhetnék erről is 
vele. Jó? Akkor amennyiben úgy dönt a testület, akkor evvel kapcsolatban is egy ügyvédet megkeresek. Akkor,  
aki ezzel egyetért, az kézfenntartással szavazzon. 

A  Képviselő-tes tület  6  igen,  0  nem  és  0 
tar tózkodás  szavazat tal  meghozta  az  alábbi  
határozatot:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
36/2013. (III.28.) számú

HATÁROZATA
ügyvéd megbízásáról
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1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Kovács Imre és az Önkormányzat közötti peres ügyben az 
önkormányzat képviseletében bízzon meg ügyvédet a perbeli képviselet ellátására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:   Láttátok  a  Napfény  Nonprofit  Kft.  megkeresése  a  vérvételekkel 
kapcsolatban, hogy fizessünk hozzájárulást. Ez a Kulcsi téma. Én egyeztettem az Istvánnal, mert mondta, hogy ő 
nem ér ide. És az István azt mondja, hogy már csak egy pár ember veszi igényben ezt a szolgáltatást, és egy 
időben megkérdeztük Ercsit is, hogy ott hogyan működik. Ercsiben bejelentkezés nélkül, azonnal el lehet menni, 
nem kell időpontot kérni, és ingyen van, nem kell azért fizetnünk. Elkértük Ercsi polgármesterétől a busz járatok 
a menterendjét, ezeket nyilvánosságra fogjuk hozni. Dunaújvárosba is lehetne menni ingyen, ott másfél hónapra 
adnak időpontot. Kulcsara is időpontra lehet csak menni, tehát ott sem úgy működik, hogy oda mész, és akkor  
leveszik. Tehát nekem az a véleményem és az Istvánnak is az a véleménye, hogy felesleges fizetni azért, hogy 
oda tudjunk menni, hiszen másik helyen is meg tudjuk jóval közelebb is, és jobb feltételek között ezt oldani. 
Tehát meg tudjuk ezt a kérdést oldani. Tehát nekem az a véleményem, hogy ne fizessünk feleslegesen. Ez most  
csak a vérvételről szól, tehát a vérvételnek a hozzájárulása, arról nem beszélve, hogy ezt itt helyben is meg lehet 
oldani. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Igen, ezt akartam kérdezni. Itt már nincsen vérvétel? 

Boka Erika alpolgármester: De, van, de csak hetente egyszer. Ha nem ér rá jövő keddig, olyankor kell azonnal  
menni. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Viszont, ha nem ér rá jövő keddig, akkor Dunaújvárosba meg Kulcsra sem 
tudsz  elmenni,  mert  nem  kapsz  addig  időpontot.  Tehát  leggyorsabban  Ercsibe  tudsz  elmenni.  Illetve,  ha 
Százhalombatta  kiállít  egy  elfogadó  nyilatkozatot,  mert  el  lehet  menni  Százhalombattára  is,  és  ők  elvileg 
kiállítják ezt a befogadó nyilatkozatot. Akkor ezt el kell vinni a háziorvoshoz, ő ezt megkapja, és az alapján, ha 
ott  van már  az  a  nyilatkozat,  akkor  oda is  írhat  beutalót,  és  akkor annak az  embernek ezt  személy szerint  
elintéznie magának. És, akkor így Százhalombattára is el lehet menni, és azért oda sem kell időpontot kérni.  
Ercsibe viszont minden további nélkül, el lehet menni, oda az új járó beteg ellátóba és megcsinálják. 

Márkusz Tamás képviselő:  Azért enne a Százhalombattainak, akkor még nézzél utána. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Utána néztem és a Battainál ez van. Tehát Százhalombattára csak úgy lehet 
oda menni, mert másképp nem fogadnak, csak akkor, hogy ha oda mész a recepcióra, kérsz egy ilyen befogadó  
nyilatkozatot  tőlük.  Azt  mondja  az  István,  hogy egyből  oda  adják,  tehát  van  kapacitásuk.  Azzal  eljössz  az  
háziorvoshoz, azt neki oda adod kitöltve, és azzal már adhat neked beutalót. Tehát, aki hozott egy ilyen befogadó  
nyilatkozatot  Battáról  és  a  háziorvosnak oda adta,  az mehet.  Egyébként  nem, mert  meg van,  hogy ki  hova 
tartozik,  és  oda  kell  menni,  ezt  jogszabály  előírja.  Ercsibe  viszont  lehet  anélkül  is  menni,  és  fogadnak.  
Százhalombattára pedig csak így lehet menni. Az is ingyen van, tehát oda sem kell hozzájárulni, tehát, hogy ha  
megkapja az ember ott ezt a nyilatkozatot, akkor Battára is mehet ingyen. Jó, nekem az a javaslatom, hogy ne 
fizessünk. Van-e más javaslat? Akkor kézfenntartással jelezze, aki evvel egyetért. 

A  Képviselő-tes tület  6  igen,  0  nem  és  0 
tar tózkodás  szavazat tal  meghozta  az  alábbi  
határozatot:
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Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
37/2013. (III.28.) számú

HATÁROZATA
Napfény 2001 Kft. megkereséséről

1. A Képviselő-testület áttanulmányozta a Napfény 2001 Kft.  megkeresését, és úgy dönt, hogy nem kívánja 
igénybe venni a labor szolgáltatást.

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

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal  

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Nekünk más téma nem volt felírva. Akkor az egyebeken belül, mert még 
lesz zárt ülésünk is, van-e valakinek témája, amiről úgy gondolja, hogy beszélnünk kellene? Mondjad, Krisztián. 

Bene  Krisztián  képviselő:  Nekem  két  kérésem  lenne.  Hogy,  amint  elolvadt  a  hó,  nem  tudom,  hogy  a 
közmunkásokkal lehet-e esetleg, hogy az állomás fele, bal oldali kiserdőt, illetve a jobb oldali területet, nem-e 
lehetne kitakarítani, mert ott nagyon szemetes lett. Valamikor január környékén szétszedtek valami szemetet ott a  
kukát, és ott irtózatosan nagy szemét volt, csak most pont nem látszik a hótól. Ez lenne az egyik. A másik pedig,  
hogy a téren megnéztük, megint csupa üvegszilánk volt. Most volt már egyszer-kétszer jó idő március elején, azt 
szerintem csak egyszer át kéne söpörni, mert  ott a téli időszakban összetördelték az üveget és most megint  
mennének ki a gyerekes anyukák játszani, és tiszta üvegszilánk volt a múltkor is az egész tér. Ez a két kérésem 
lenne, hogy ha az időjárás megengedi, akkor meg lehetne csinálni. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó. Képviselőknek van-e? 

Richter Csaba képviselő: Már többen megkérdezték tőlem, hogy amit az Eon-sok lenyestek fákat,  gallyak, 
amik  kimaradtak,  azzal  kinek  mit  kell  csinálnia?  Tehát  aki  el  akarja,  az  tüzelje  el,  vagy az  önkormányzat 
elszállítja. 

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Ha ott van az ingatlan előtt, és ha valaki el akarja vinni, azt szerintem 
nyugodtan viheti. 

Richter Csaba képviselő: Oké. És aki nem? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Aki nem. Akkor nekünk fel kell szólítanunk azt a céget, mert ugye arról 
volt szó, hogy ők elvisznek mindent. Felszólítjuk őket. 

Richter Csaba képviselő:  Rengeteg  helyen  ott  van,  főleg  a  lakatlan  házak  előtt.  Én  az  enyémet  mondjuk 
elégettem. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó. Más valakinek? Erika? 

Boka Erika alpolgármester: Április végére egy önkéntes megmozdulást terveztünk az újságban olvashattatok 
róla. Szeretném, hogy ha a képviselő testület a szervezésbe besegítene, minden civil szervezetet meg keresünk. 
Ez április utolsó szombat délelőttjén lesz. A temetőt szeretnénk első sorban rendbe rakni, de azt számolgattuk, 
hogy ha minden civil  szervezet  10-10 fővel eljönne,  meg néhány embert,  mi is  össze tudunk szedni,  akkor  
tulajdonképpen az egész falunak neki ugorhatnánk. Akár az iskolával karöltve, mert, hogy ők is szeretnének 
nagytakarítás,  ugyanilyen  Föld  napja  körüli  megmozdulást  szervezni.  Úgyhogy  erre  szeretettel  várlak 
benneteket, úgyhogy beírhatjátok. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Mikor lesz? 
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Boka Erika alpolgármester: Most 27-én szombaton, reggel 9:00-től hirdettük meg. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Be fogjuk még egyszer dobni minden lakásba. Meg felrakjuk a honlapra is, 
meg a facebook-ra is, az önkormányzatnak a facebook oldalára. A képviselőknek van-e még valami kérdésük? 
Akkor Tomi most adnám át a szót, a testületi üléssel kapcsolatban lehet hozzászólni, hogy ha van ezekkel a 
témákkal kapcsolatban hozzászólásod? 

Marku Tomasz, 2455 Beloiannisz, Gavrilidisz u. 18. szám alatti lakos: Először is, említettétek a kultúrházat. 
Na, az a függöny katasztrofális, az a barna függöny. Lehet is látni, hogy összevissza van gyűrve. A másik dolog, 
meg, hogy ha valaki fényképezni akar, hát akkor meg nem lehet csinálni semmilyen féle fotót. A másik dolog, 
hogy láttam ezeket az új székeket. Na, hát az mindenhova való, csak kultúrházba nem. Az inkább konyhába való, 
de kultúrházba nem. És azt nem is hiszem el, hogy azok olcsóbbak lennének, mint ezek, mert, hogy ha jól 
emlékszem, akkor az OBI-ban legutóbb 3000 Ft-ért láttam darabját. 

Papalexisz Kosztasz polgármester:  A függönyökre visszatérve. Mondjuk én nem értek hozzá, meg nem is 
vettem észre, de akár ki ránézett, az mindenki észrevette, hogy rosszul van összevarrva. Azon dolgoznak, tehát  
azt meg fogják javítani. A székekkel kapcsolatban, ez a szék egyébként körülbelül 4000 Ft-ba került, és sokkal  
tartósabbnak ígérkezik, mint ezek, amik itt vannak. A következő legolcsóbb szék 8000 Ft volt, darabja. Na, most  
azért azt kell látni, hogy a mi körülményeink között nem válogathatunk. Tehát nem volt arra pénzünk, hogy 
tökéletesen kultúrházba való székeket vegyünk. Tehát itt azért azt is figyelembe kell venni, hogy milyen források 
voltak, amit erre rá tudtunk fordítani. Nyilván nem ez az ideális szék, amit lehetett venni, de ettől többre most  
pénzünk nem volt. Jelen pillanatban 54 darab szék maradt ezekből, amik a kultúrházban vannak. Muszáj volt  
venni. Most vettünk 100 újat, és most ezzel az 54-el 154 darab szék lesz a művelődési házban. Tudjuk, hogy nem 
oda való szék, tudjuk, hogy nem ideális, de strapabírónak tűnik, kényelmesnek tűnik és jelen pillanatban ezt 
tudtuk meg venni. Erre ezt tudom mondani. 

Marku Tomasz, 2455 Beloiannisz, Gavrilidisz u. 18. szám alatti lakos : Jó, köszönöm. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:Valakinek  van  még  kérdése,  észrevétele?  Ha  nincs,  akkor  az  ülést 
berekesztem.

Papalexisz Kosztasz polgármester mivel több kérdés, észrevétel nem érkezett, a nyílt ülést 19 óra 07 perckor 
berekesztette.

k.m.f.
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