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Napirendi pontok:

1) Beszámoló a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adonyi Rendőrörs Beloianniszi körzeti  
megbízott 2012. évben végzett munkájáról
Előterjesztő: Dunaújvárosi RK.

2)  Az önkormányzat 2012. évi zárszámadása
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

3)A Gyermekjóléti Szolgálat éves beszámolója 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

4) Az önkormányzat szociális rendeletének módosítási javaslata
Előterjesztő: Dr. Horváth István képviselő (szociális bizottság tagja)

5) Munkavédelmi oktatóval kapcsolatos tájékoztatás 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

6) 2012. évi Belső Ellenőrzés összefoglaló jelentése
Előterjesztő: Biró Brigitta aljegyző 

7) Egyebek
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Határozatok:

44/2013. (IV.24.) számú
HATÁROZAT

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület
2013. április 24.-i rendes nyílt ülésének napirendi pontjairól

45/2013. (IV. 24.) számú
HATÁROZAT

A Beloianniszi Körzeti Megbízott 2012. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

46/2013. (IV. 24.) számú
HATÁROZAT

A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolójának elfogadása

47/2013. (IV. 24.) számú
HATÁROZAT

a 2012. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról

48/2013. (IV. 24.) számú
HATÁROZATA

polgármester megbízása árajánlat beszerzéséről

49/2013. (IV. 24.) számú
HATÁROZATA

a Nyugdíjas Egyesület támogatási kérelméről

50/2013. (IV. 24.) számú
HATÁROZATA

a pusztaszabolcsi mentőállomás támogatásáról

51/2013. (IV. 24.) számú
HATÁROZAT

Beloiannisz Község Görög Nemzetiségi Önkormányzatának támogatásáról

52/2013. (IV. 24.) számú
HATÁROZATA

Multicar értékesítéséről

53/2013. (IV. 24.) számú
HATÁROZATA

Ingatlan értékbecslésének megrendeléséről

54/2013. (IV. 24.) számú
HATÁROZATA

Együttműködési megállapodás megkötése 

55/2013. (IV. 24.) számú
HATÁROZATA

Nyilatkozat szennyvíz beruházással kapcsolatban
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Rendeletek

2/2013. (IV.30.) önkormányzati  rendelet Beloiannisz Község Önkormányzat  
2012. évi  költségvetés végrehajtásáról 

 3/2013. (IV.30.) önkormányzati  rendelet Beloiannisz Község Önkormányzat       a   
szociális  igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009.

(VI.5.) önkormányzati  rendelet módosításáról
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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. április 24. napján tartott rendes nyílt ülésének

JEGYZŐKÖNYVE

Készült: Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  rendes 
nyílt üléséről

Az ülés helye: Besnyői  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Beloianniszi 
Kirendeltségének Tanácsterme

Az ülés kezdete: 2013. április 24.  18 óra 00 perckor

Jelen lévők:

Távollévők:

Papalexisz Kosztasz
Boka Erika
Bene Krisztián
Dr. Horváth István
Prekop László Kosztasz
Richter Csaba

Biró Brigitta

Galanisz László Vaszilisz
Márkusz Tamás 
Dr. Bugyi Katalin 

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

aljegyző

alpolgármester
képviselő
jegyző

Papalexisz Kosztasz polgármester:   Tisztelettel köszöntök minden megjelentet.  Külön tisztelettel 
köszöntöm körünkben megjelent Mák Attila Adonyi rendőrkapitány urat, illetve Menyhárt Gergőt a 
helyi  körzeti  megbízott  rendőrünket.  Megállapítom,  hogy  a  testület  hat  fővel  határozatképes  és 
szabályosan lett összehívva. Galanisz László Vaszilisz alpolgármester és Márkusz Tamás képviselő 
jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésen. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolnám Boka Erika  
alpolgármestert és Richter Csaba képviselőt. Aki evvel egyetért az kézfenntartással, szavazzon. 

A  Képviselő-testület  6  igen,  0  nem  és  0 
tartózkodás  szavazattal  Boka  Erika  
alpolgármestert   és  Richter Csaba képviselőt  
jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztot ta.

Papalexisz Kosztasz polgármester:  A napirendet a meghívóban elküldötteknek eltérően tenném fel 
szavazásra. Minimális módosítást indítványozok, azért, hogy ne kelljen mindenkire várni. Az egyes  
pont lenne a beszámoló a kapitányság részéről. A kettes pont lenne a 2012. évi zárszámadás. A hármas 
a Gyermekjóléti  beszámolója, a négyes az önkormányzat szociális rendeletének a javaslata, az ötös a  
munkavédelmi  oktatóval  kapcsolatos  tájékoztatás,  hatos  a  belső  ellenőrzés  összefoglalójának  a 
jelentése és a hetes az egyebek. Van-e valakinek más javaslata? Ha nincsen, akkor ezt tenném fel  
szavazásra. Aki egyetért, vele, az kézfenntartással szavazzon. 
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A  Képviselő-testület  6  igen,  0  nem  és  0  
tartózkodás  szavazattal  meghozta  az  
alábbi  határozatot:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
44/2013. (IV.24.) számú

HATÁROZATA
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület

2013. április 24.-i rendes nyílt ülésének napirendi pontjairól

1) Beszámoló a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adonyi Rendőrörs Beloianniszi körzeti  
megbízott 2012. évben végzett munkájáról
Előterjesztő: Dunaújvárosi RK.

2)  Az önkormányzat 2012. évi zárszámadása
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

3)A Gyermekjóléti Szolgálat éves beszámolója 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

4) Az önkormányzat szociális rendeletének módosítási javaslata
Előterjesztő: Dr. Horváth István képviselő (szociális bizottság tagja)

5) Munkavédelmi oktatóval kapcsolatos tájékoztatás
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

6) 2012. évi Belső Ellenőrzés összefoglaló jelentése
Előterjesztő: Biró Brigitta aljegyző 

7) Egyebek

1)  Beszámoló  a  Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság  Adonyi  Rendőrörs  Beloianniszi  körzeti 
megbízott 2012. évben végzett munkájáról

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Az  első  napirendi  pontunknál  kaptunk  egy anyagot,  amit  a 
rendőrség küldött  nekünk.  Én átnéztem, és azt  gondolom,  hogy egy teljesen átfogó képet  mutat  a 
kapitányság munkájáról. Én sok mindent ehhez hozzátenni nem tudok. Annyit, hogy meghagyom a 
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kapitány úrnak, hogy bemutassa a kollégáját, tehát majd átadom neki a szót. Én annyit azért előjáróban 
mondanék,  hogy  én  külön  köszönteném  a  körünkben  Menyhárt  Gergő  Beloiannisz  körzeti 
megbízottját, egy-két mondatban majd bemutatja őt a kapitány úr. Szeretettel fogadjuk őt és reméljük,  
hogy jól  fogunk tudni  vele  dolgozni,  ahogyan eddig  is  tette  azt  gondolom,  hogy ezzel  nem lesz  
probléma. Én, akkor átadnám a szót a kapitány úrnak, amennyiben van esetleg kiegészíteni valója,  
illetve, a kollégájának a bemutatására. Aztán a képviselők amennyiben van kérdésük feltehetik. 

Dr.  Mák Attila  rendőr  alezredes  :  Tisztelt  képviselő-testület,  tisztelt  polgármester  úr  először  is 
szeretném  megköszönni,  hogy  megfelelő  helyet,  illetve  központi  irodát  sikerült  biztosítaniuk  a 
Gergőnek.  És  minden  anyagi-technikai  felszereltséget  is  sikerült  biztosítani,  ami  javítani  fogja  a  
felszereltségét  a  központi  irodának.  És  engedjék  meg,  hogy  bemutassam  Beloiannisz  új  körzeti 
megbízottját,  Menyhárt Gergőt,  törzsőrmestert,  aki április 1.-től látja el ezt a feladatát és remélem 
nagyon  sokáig  itt  lesz  a  településen.  2007-ben ismertem meg  a  Gergőt  rendőrnek,  akkor  a  Ercsi  
rendőrőrsön kezdte meg  szolgálatát, majd utána, Perkátára került körzeti megbízottnak, majd onnan 
került ide közénk körzeti megbízottnak Beloianniszba. Tudom azt, hogy tízen éve, de lehet, hogy már  
húszon éve szajkózza mindenki, hogy jó lenne, hogy ha lenne itt egy önálló státusz, és jó lenne, ha  
lenne itt  egy igazi  önálló és egyedüli Beloianniszi rendőr. Most érkezett  el  a pillanat,  hogy kicsit  
bővítették az állományt, vagy is átszervezték. A Papp tábornok úr nagyon preferálja, hogy minden 
településen még a legkisebb településeknek is kívánja biztosítani, hogy legyen körzeti megbízott és 
így kerülhetett sor arra, hogy kapott egy státuszt végre a település és én nagyon bízom benne, hogy a 
Gergőnek a folyamatos itt  léte,  jelen léte sokat  fog javítani  a közbiztonság helyzetén.  Mert  eddig  
Besnyő és Beloiannisz összevontsága azért elaprózta a lehetőségeket és feladatokat, amiket eddig a 
Soós úr betöltött, mert azért a szolgálatának a felét itt a másik felét pedig Besnyőn látta el, de a Gergő  
az itt lesz, kivéve azokat az eseteken, amikor esetleg tartósan távol van, vagy szabadságon. De azokra 
az  időpontokra  is  majd  járőr  szolgálattal  megpróbáljuk  pótolni  az  ő  jelenlétének  a  hiányát.  A 
beszámolóval kapcsolatban, ha bárkinek kérdése van, akkor szívesen állok a rendelkezésére. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm szépen a tájékoztatást, illetve a bemutatást. Akkor át 
adnám a szót a képviselőknek, amennyiben van valakinek kérdése. Amennyiben nincsen, akkor én 
feltenném szavazásra és elfogadásra javaslom a beszámolót. Aki, ezzel egyetért, az kézfenntartással  
szavazzon. 

A  Képviselő-testület  6  igen,  0  nem  és  0 
tartózkodás  szavazattal  meghozta  az  
alábbi  határozatot:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

45/2013. (IV. 24.) számú
HATÁROZATA

A Beloianniszi Körzeti Megbízott 2012. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Beloianniszi Körzeti Megbízott 2012. 
évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
2. A testület felkéri a jegyzőt, hogy a Dunaújvárosi Rendőrkapitányt tájékoztassa a döntéséről.

Felelős: jegyző

7



Határidő: Azonnal

2)  Az önkormányzat 2012. évi zárszámadása

Papalexisz Kosztasz polgármester:  A második napirendi pont, a 2012. évi zárszámadás. Ki ment az 
anyag, nagyon sok melléklettel.  Egy olyan évet zártuk pénzügyileg, ami  elvileg többet nem lesz.  
Tehát a 2013.-ik évünk teljesen máshogy néz ki,  már nem lesz adósság állomány, nem lesz banki 
hitelállomány.  Ez  a  2012-es  évnek  a  lezárása.  Átadnám  a  szót,  hogy  ha  van  valakinek  ezzel 
kapcsolatban kérdése? Amennyiben nincsen, akkor javaslom elfogadásra.  Rendeletet alkot a testület,  
minősített  többség  szükséges  a  rendelet  megalkotásához.  Aki  ezzel  egyetért,  az  kézfenntartással 
szavazzon. 

A  Képviselő- tes tület  6  igen,  0  nem  és  0 
tar tózkodás  szavazat tal  megalkot ta  a  jelen  
jegyzőkönyv  mel lékletét  képező  Beloiannisz  
Község  Önkormányzat  2012.  évi  köl tségvetés  
végrehaj tásáról  szóló  2/2013.  (IV.30. )  
önkormányzat i  rendeletet .

3) A Gyermekjóléti Szolgálat éves beszámolója 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:   A következő  napirendi  pontunk,  a  Gyermekjóléti  Szolgálat 
beszámolója.  A lényeg az, hogy az Erika egy nagyon szép és komplett anyagot tett lesz az asztalra,  
amiből látszik, hogy azzal, hogy ő ezt a feladatot ellátja, és ahogyan ellátja, egyértelműen szükség volt  
erre,  hogy  ezt  így  meg  tudja  oldani  a  testület.  A  növekvő  számok  nem  azt  jelentik,  hogy 
Beloianniszban rosszabbodik a helyzet, hanem azt jelenti, hogy a segítség sokkal több helyre oda ér, 
ezáltal,  hogy  jól  végzi  a  munkáját,  szájról  szájra  adják  az  emberek,  nagyon  sokan  megkeresik 
segítséget igényelve. Rosszul fogalmazom, ha azt mondom, hogy ez a szolgáltatás azt mutatja, hogy 
igény volt rá. Tehát élnek vele az emberek. Az Erika, ahogy zárta, hogy most már úgy érzi, hogy heti  
nyolc órában, nem lehet eléggé megfelelően ezt a munkát.  Ezt látjuk mi  is,  tapasztaljuk mi  is.  És 
éppen ezért gondoltam arra, hogy ennek az anyagnak az alapján, én az Erikával le fogok ülni és a 
testületnek egy olyan anyagot, egy olyan előkészítést  fogunk benyújtani,  amivel megnézzük,  hogy 
milyen lehetőségeink vannak, hogyan tudunk tovább lépni, esetleg a szomszéd településsel is lehetne  
kooperálni.  Tehát  megvizsgáljuk  azokat  a  lehetőségeket,  amikkel  tudunk élni  ahhoz,  hogy tovább 
tudjuk fejleszteni ezt a munkát, ami itt van. Nem tudom, hogy hozzászólni valója, van-e valakinek 
ehhez? 

Dr. Horváth István képviselő: És az Erika esetleg az jelezte, hogy ezt a nyolc órát mennyire kéne 
bővíteni? Hogy mi lenne a reális? Mert ugye mondtad, hogy a nyolc óra az nem elég. 

Vass Erika családgondozó: A beszámolóhoz fűznék néhány gondolatot. Amit én leírtam az a papíron 
van.  Tehát  ennél  azért  sokkal  többen keresnek meg.  Ma is  felhívtak hárman,  tanácsot  kérnek,  de 
nyilván én ezt nem fogom adminisztrálni. És, azt el szeretném mondani, hogy nagyon büszke vagyok 
arra, hogy vannak emberek, meg így a falu lakosságával elég jó kapcsolatom lett, és nagyon sokan 
keresnek. Kézről-kézre megy a telefonszámom. Ez jó is meg nem is,  de nagyon sokan hívnak fel.  
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Néha csak egy tanácsért, hogy hová kell fordulni, mit kell csinálni, hova menjenek, kihez? De amit  
még  leírtam,  hogy  nagyon  sok  olyan  dologgal  keresnek  meg,  amik  kvázi  nem  gyermekjólétis  
tevékenység, hanem inkább családsegítős. Tehát nyugdíjasok rászorulhatnak segélyre, hogy annak mi 
a feltétele. Tehát olyan dolgok, amik kvázi nem rám tartoznak, de nyilván segítek, ahol tudok, meg hát 
azért van róla információm. De nagyon nagy szükség lenne arra is, hogy ez megoldható legyen. Meg,  
amit mondtam is, hogy ez a nyolc óra ez nagyon kevés. A településnek is nagyon kevés, mert sokkal  
több mindent lehetne csinálni. Például most elmondom. Erzsébet program, Erzsébet tábor. Nem tudom 
azt megtenni, hogy a táborra pályázzak, pedig mindenki elnyeri. Egy hétről van szó. De ahhoz, hogy 
én el tudjak menni táborba egy hét szabadságot, kell kivennem. Vagy például elmondom azt, hogy 
most  pénteken  délelőtt  fél  9-kor  tárgyalás  van  Dunaújvárosban.  Az,  hogy  oda  elmenjek,  nekem 
Ercsiben egy nap szabadságomba kerül. Tehát most így, hogy ki alakult ez a járási rendszer, eléggé 
nehézkes lett  az  ügyintézés.  Tehát  nagyon sok olyan lehetőség van,  amit  nem tudok megragadni, 
mondjuk időhiány miatt. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Erről beszéltünk is. Ugye azt is mondtam, amit te is említettél,  
hogy  a  lakók  élnek  a  lehetőséggel,  és  egyre  többen  használják  ezt  a  lehetőséget.  És,  hát  most  
eljutottunk arra a pontra, hogy most újra kell tervezni a jövőben. Ebben egyetértünk, és azt gondolom,  
hogy ez a te munkádat minősíti. 

Vass  Erika  családgondozó: Hát,  igen.  Ennek  van  létjogosultsága  a  településen  ennek  a  fajta,  
szolgáltatásnak. És annyi munkája van az embernek, amennyit csinál. Tehát ez lehetne kevesebb is,  
meg lehetne sokkal több is. Az ember még lelkiismeretesebben csinálhatná, ha több ideje lenne rá. És 
nagyon sok olyan lehetőség van, amit nagyon sajnálok, amit itt nem lehet megfogni e miatt a heti 8 óra  
miatt. Ez a tábor, aki pályáz az Erzsébet táborra és jól bírja kitölteni azt a három oldalas nyomtatványt  
mindenki, megnyeri. Nem hallottam még róla, hogy valakit elutasítanak. És azért az 10 gyereknek egy 
hét, ingyenes Balatoni táborozást jelent. Nem tudom megtenni, hogy táboroztassak, mert egyszerűen  
nincsen rá hat napom. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Le fogunk ülni az Erikával, és kidolgozunk egy stratégiát. Tehát, 
az  fogja  eldönteni,  hogy milyen  irányban  induljunk  tovább,  hogy véleménye  szerint,  milyen  óra 
számba  lehet  ezt  ellátni.  Tehát  ilyen  részletekbe  nem  mentünk  bele,  de  azt  gondolom,  hogy  a  
beszámoló  után,  ez  feladatunk  lesz,  hogy  vele  leüljünk,  ezt  a  feladatot  értékeljük,  és  annak 
megfelelően fogom a testület elé ezt hozni. Azért ez ettől sokkal részletesebb előkészítést igényel. A 
jelzés megérkezett, erre nekünk reagálni kell és reagálni is fogunk. Úgy gondolom, hogy ezt majd 
nekünk ki kell dolgozni. Amennyiben nincsen hozzászólás, én javaslom a beszámoló elfogadását. Aki,  
ezzel egyetért, az kézfenntartással szavazzon. 

A  Képviselő-testület  6  igen,  0  nem  és  0 
tartózkodás  szavazattal  meghozta  az 
alábbi  határozatot:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

46/2013. (IV. 24.) számú
HATÁROZATA

A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolójának elfogadása

1. A  képviselő-testület  a  2012.  évre  vonatkozó  Gyermekjóléti  Szolgálat  beszámolót 
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megtárgyalta, és az abban foglaltakat elfogadja.
2. A képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a döntést és a beszámolót a jogszabályoknak 

megfelelően küldje el az illetékes Szociális és Gyámhivatalnak.

Felelős: Biró Brigitta aljegyző
Határidő: azonnal

4) Az önkormányzat szociális rendeletének módosítási javaslata

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:   A  következő  napirendi  pont,  az  önkormányzat  szociális 
rendeletének  a  módosító  javaslata.  Ezen  sokat  dolgozott  a  szociális  bizottság.  Most  már  több 
lépcsőben is tárgyalták, egyeztették. Aztán kiforrott egy olyan anyag, ami végül is ide került a testület  
elé. Annyival egészíteném ki még, megelőzve az aljegyző asszonyt, hogy ha már hozzányúltunk a 
rendelthez, volt egy-két technikai módosítás is. Mint például, a polgármesteri hivatal megnevezését 
ugye  módosítani  kellett  a  megfelelőre.  Tehát  ezeket  a  technikai  módosításokat  is  egy  úttal 
megcsináltunk. Egyebekben az a javaslat van itt, amit a szociális bizottság kidolgozott és én át is  
adnám a szót az elnök úrnak, hogy esetleg egy-két mondatot mondjon erről. 

Dr.  Horváth  István  képviselő: Ugye,  ahogy  a  Koszti  is  elmondta,  hogy a  rendelet  kiegészítés 
felülvizsgálatra  szorult  és  hát  módosításra  adtunk  be  javaslatot.  Az  első  javaslat  az  átmeneti  
segélyösszeg növelése volt, ugye eddig 1000 Ft és 4000 Ft között lehetett javasolni átmeneti segélyt. 
És én azt gondolom, hogy a mai viszonyok között és a mai gazdasági helyzetben néha valakik nagyon 
rossz helyzetbe, válságos helyzetben kerülnek, és ez a 4000 Ft nem volt egy jelentős összeg.  Meg hát  
nem is nagyon lehetett differenciálni, mert, aki rászorult, annak megadtuk a 4000 Ft-ot. Így ennek az 
emelését javasoltuk, hogy legyen az átmeneti segély 2000 Ft és 12.000 Ft közötti összeg. Ez jobban  
differenciálható,  meg  azért  ez  egy  jelentősebb  összeg,  ez  már  tényleg  lehet  úgy,  hogy  segít  a  
rászorulónak. Még egy olyan kiegészítést tettünk be, hogy az átmeneti segélyt, ne csak készpénzbe  
lehessen felvenni, hanem természetbeni ellátások formájában is. . Tehát ez volt az első javaslatunk.  
Akkor a következő a természetben nyújtott szociális ellátások közül, a közgyógy ellátás. Mégpedig a 
méltányossági közgyógy ellátásnak a feltételein kicsit változtatnánk. Eddig úgy volt, hogy az öregségi  
nyugdíj minimumnak a 25%-át kellett, hogy elérje a gyógyszer költség. Most ez 7.125 Ft, és nagyon 
sokan nem kapták meg emiatt a méltányossági közgyógy ellátást. Ugyanis ez a közgyógy keret 12.000 
Ft, ez két részből áll: 6000 Ft, amit a háziorvos igazolhat, és 6000 Ft, amit a szakorvos igazolhat. Na,  
most akinek a gyógyszer költsége nyilván meghaladja a 6000 Ft-ot, akár elérheti a 10.000 Ft-ot is, de  
nem szed olyan speciális gyógyszereket, amit szakorvos javasol, akkor gyakorlatilag, neki az OEP 
mindig 6000 Ft-ot igazol vissza. Tehát soha nem fogja elérni ezt a 7100 Ft-ot, pedig neki ugyanolyan 
költség. Teljesen mindegy, hogy háziorvos írja, vagy szakorvos írja a gyógyszert, mert ugyanakkora a 
költség, és a teher. Úgyhogy itt javaslom, hogy 20%-ra menjünk el, és az 5.700 Ft lenne, és az már 
benne van a 6.000 Ft-os keretben. Tehát azok is megkaphatják, akiknek nincsen szakorvosi javaslata,  
vagy nem szed olyan gyógyszert,  amit  szakorvos javasolt.  Tehát  szerintem ezzel tudnánk segíteni.  
Mert tényleg látom, hogy valaki erre rászorul, meg kéne kapnia, mert tényleg nagyon sok pénzt költ  
gyógyszerre, de nem szed szakorvos által javasolt gyógyszert és ezért nem kaphatja meg. Tehát ez volt  
az egyik kiegészítés. És a természetbeni ellátások közé, egy új ellátási forma kerülne még be, ez a 
tűzifa támogatás. Ugye itt a legrászorultabb réteg, vagy a legszegényebb sorban élő réteg, már nem 
gázzal fűt,  mert azt már kikapcsolták, tehát marad a tűzifa. És hát ezt látjuk, hogy a Beloianniszt 
szegélyező erdők milyen rendesen fogynak. Én azt gondolom, hogy ezzel a rendelettel tudunk egy 
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kicsit segíteni rajtuk. Ez egy új, szabályozás lenne. Egy fűtési szezonra, körülbelül öt mázsa tűzifát  
lehetne igényelni. Ezt október 15.-től, február 10.-ig lehetne beadni az igényelést és minden hónap 
10.-ig  elbírálná  a  szociális  bizottság  és  rá  tíz  munkanapon  belül  pedig  történne  a  kiszállítás.  A 
technikai részét még majd úgyis pontosan kidolgozzuk. Tehát ez az, amit mi javasoltunk elfogadni. 
Még ilyen apróbb kiegészítések aktualizálását a Brigitta megcsinálta. Azzal lett kiegészítve, más nem 
volt. 

Biró Brigitta aljegyző: Még egy olyan kiegészítés van, amit az István előterjesztésében nem volt, és 
én beleraktam a egyeztetve a jegyző asszonnyal, az pedig a temetői segélynél nem volt  összeg, és a  
polgármester úrral egyeztettünk, és az a javaslat, hogy egységesen 15.000 Ft legyen a temetési segély 
összege.  Mert  eddig  olyan  nyakatekerten  volt  meghatározva  a  rendeletünkben,  és  úgy nem volt  
egyértelmű, úgyhogy így legyen egy fix összeg. Meg eljárási szabályokat építettünk még be a temetési 
segéllyel  kapcsolatban.  Azt,  hogy  Beloianniszban  állandó  lakóhellyel  és  tartózkodási  hellyel  
rendelkező adhassa be a kérelmet, valamint, hogy 60 napon belül adható be a kérelem , és hogy az  
eltemettetés költségét igazoló számlát adják be, mert eddig az ilyen eljárási szabályok nem voltak 
meghatározva.  És  ugye  a  technikai  rész,  hogy a  polgármesteri  hivatal  helyett,  a  Besnyői  Közös  
Önkormányzati Hivatal Beloianniszi Kirendeltsége, ez több pontban lett módosítva. És, egyebekben az 
Istvánnak meg szociális biztosságnak a javaslata lett beépítve a rendelet tervezetbe. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Ezzel  kapcsolatban  még  elmondanám,  hogy tehát  például  a 
tűzifánál  is  ugyanaz a szabályozás van,  mint  láttátok,  hogy ott  is  megvizsgálják a jövedelmet,  az  
öregségi nyugdíjhoz viszonyított  számokat,  tehát amik ezekhez a segélyekhez járnak, azoknak kell  
megfelelni, tehát azok a rászorulók tudnak ehhez hozzájutni. Amik azért elég alacsonyan vannak, tehát  
mondjuk, aki ezt benyújtja és megfelel ezeknek a kritériumoknak, azok az igazán rászorultak.  A másik 
dolog, amit szintén a szociális bizottság is mérlegelt, hogy azért látni kell azt is, hogy a településnek az 
anyagi helyzete még mindig nem rózsás, és ugye a mérlegelési lehetőség is ott van, pont azért. De én 
azt gondolom, hogy most már eljutottunk egy olyan lépcsőfokra, hogy egy kicsit mi is többet tudunk 
segíteni a rászorulóknak. Nyilván ezeknél a döntéseknél én is ott vagyok, tehát a szociális bizottságnak 
az ülésein legtöbb részt ott vagyok. Tehát én mindig tudom tájékoztatni a bizottsági tagokat, az éppen 
aktuális anyagi helyzetünkről. És a következő évi költségvetés elkészítésekor már úgy kell kalkulálni,  
hogy ennek a módosító rendeletnek megfelelően. Tehát akkor már számolni kell ezzel, hogy ezek a 
költségek nőhetnek. Ennyivel egészítettem volna ki. Van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincsen, 
akkor a kiküldött anyagnak megfelelően, azt a határozati javaslatot tenném fel szavazásra, és itt is  
rendeletet alkotunk, ezért minősített többség szükséges. Aki egyetért ezzel a rendeletmódosítással, az 
kézfenntartással szavazzon. 

A  Képviselő- tes tület  6  igen,  0  nem  és  0 
tar tózkodás  szavazat tal  megalkot ta  a  jelen  
jegyzőkönyv  mel lékletét  képező  Beloiannisz  
Község  Önkormányzat  a  szociál is  
igazgatásról  és  a  szociál is  el látások  helyi  
szabályairól  szóló  5/2009.(VI.5. )  
önkormányzat i  rendelet  módosí tásáról  szóló  
3/2013.  (IV.30. )  önkormányzat i  rendeletet .  
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5) Munkavédelmi oktatóval kapcsolatos tájékoztatás

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  A következő  napirendi  pontunk,  a  munkavédelmi  oktatóval 
kapcsolatos  döntés.  Az  ezelőtti  ülésen,  elég kevesen  voltunk,  négyen voltunk,  aktuálissá  vált  egy 
kérdés.  Tehát  volt  egy munkahelyi  baleset,  ami  megvilágította  azt,  hogy ezen  a  területen  vannak 
hiányosságaink,  amit  orvosolni  kell.  Tehát  munkavédelem,  tűzvédelemmel  kapcsolatban  voltak 
feladatok, amiket meg kellett oldani, ezért akkor a testület úgy döntött, hogy kérjek három árajánlatot  
és a legkedvezőbb ajánlattevővel kössek szerződést. Ezek megérkeztek és ebből a legjobb ajánlatot  
tevő egy egyéni vállalkozó volt. Szuszlov Zsolt, aki Pusztaszabolcson lakik, és ő vele fogjuk megkötni 
a szerződést. Egyébként ő csinálta meg ennek a munkavédelmi balesetnek a dokumentálását, amit a  
mai nap ellenőriztek, voltak kint a Munkavédelmi Felügyelőségtől és úgy néz ki, hogy elfogadták, 
tehát ebből a helyzetből sikerült, jól kijönnünk. És, akkor amennyiben nincsen más javaslat, akkor  
tartanám magam az  előző  döntésünkhöz.  Tehát  az  anyagilag  legjobb  árat  adó,  Szuszlov  Zsolttal,  
kötünk  szerződést,  aki  egyébként  személyes  találkozásunkkor  is  eléggé  meggyőző  volt  és  azt 
gondolom, hogy jó együtt működés lehet. Van-e valakinek evvel kapcsolatban hozzászólni valója? 

Boka Erika alpolgármester: Nekem  felmerült egy kérdésem. Ezt még egyszer megnéztem, hogy jól 
emlékszem-e. Akkor, hogy ha meg van az oktatás, megcsinálják ezt a dokumentumot, amikor szükség 
van rá, ha megint adódna, ne adj Isten egy jegyzőkönyv vagy ilyesmi, akkor pedig pluszba jön? Jól 
értem? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jön, ő folyamatosan jön, havonta egyszer. Meg persze, a közben 
dolgozó közfoglalkoztatottakat szintén folyamatosan ő csinálja meg nekik a munkavédelmi oktatást. 
Egy évig havi 12.000 Ft-ért teljes körűen ellátja. Tehát jön, ellenőriz, megnézi a telephelyeket, bejárja.  
Teljes  körűen  ellátja  ezt  a  feladatot,  ezért  a  díjért.  Jó,  akkor  itt  nem  kell  szavaznunk,  itt  csak 
tájékoztattam a testületet. És ha jön egy munkahelyi baleset, akkor ő teljes körűen eljár, dokumentál,  
tehát ez benne van az árban. 

6) 2012. évi Belső Ellenőrzés összefoglaló jelentése
 
Papalexisz Kosztasz polgármester: A 2012.-évi belső ellenőrzés összefoglaló jelentése a következő 
napirendi pontunk. Átolvasva az anyagot, azt láttam, hogy bár nagy hiányosságokat nem tártak fel, de 
sok  kicsit  igen.  Tehát,  egyértelművé  vált  számomra,  meg  amúgy  is  kell,  egy  intézkedési  tervet  
készítenünk és ezeket  a hiányosságokat  fel  kell  számolni.  Ezeknek jó része azzal,  hogy az ÁMK 
átkerült tőlünk, itt nálunk megszűnt, de azért én ezt az anyagot, el fogom juttatni az Országos Görög 
Önkormányzathoz, hogy azért ők ott tudjanak ebből dolgozni. Nekem az a javaslatom, hogy bízzuk 
meg  az  aljegyző  asszonyt,  egy  intézkedési  terv  elkészítésével,  azt  a  következő  rendes  ülésre 
benyújtjuk, megvitatjuk és, akkor annak megfelelően ezeket  a hiányosságokat felszámoljuk.  Ez az 
egyik. És ezzel kapcsolatban van-e kérdés, mert szeretnénk meghatározni,  a 2013. évi vizsgálandó 
területet  is,  amire  majd  javaslatot  teszek,  de  először  beszéljünk  erről.  Van-e  valakinek  ezzel  
kapcsolatban kérdése, hozzászólása? Ha nincsen, akkor azt így tenném fel szavazásra, hogy a testület  
bízza meg az aljegyzőt, hogy a következő rendes ülésre, készítse el ezt az intézkedési tervet, és annak 
megfelelően ezeket a hiányosságokat felszámoljuk. Aki evvel egyetért, az kézfenntartással szavazzon. 
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A  Képviselő-testület  6  igen,  0  nem  és  0 
tartózkodás  szavazattal  meghozta  az  
alábbi  határozatot:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

47/2013. (IV. 24.) számú
HATÁROZATA

a 2012. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról

1. Beloiannisz  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Vincent  Auditor  Kft  által  
készített 2012. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentést  elfogadja.

2. A testület  felkéri  Biró  Brigitta  aljegyzőt,  hogy az  1.  pontban  említett  belső  ellenőrzéssel 
kapcsolatban intézkedési tervet készítsen, és terjessze be képviselő-testület következő rendes 
ülésére. 

Felelős: Biró Brigitta aljegyző
Határidő: Azonnal

Papalexisz Kosztasz polgármester:   A másik az pedig, ugye hogy ki  kell  választani,  hogy 2013. 
évben milyen témákat  ellenőriztessünk.  A következő terület,  amire azt  gondolom,  főleg a mostani  
vizsgálódások után, egyértelműen rá kell, hogy nézzük, az a pénzgazdálkodási jogkörök kötelezettség 
vállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, szakma igazolás rendjének, ellátásának ellenőrzése.  
Ez annak a tükrében főleg érdekes, hogy az átvizsgált 1124 számlából talán, ha 100 olyan van, ami 
szabályos,  de  tényleg  sokat  mondtam,  a  többi  mind  szabálytalan.  Viszont  ennek  a  területnek  az 
átvizsgálásával, amit a Krisztián mondott, hogy ő átvizsgálja, a 2010-es évtől idáig, azt átvizsgálhatja,  
viszont ez a cég átvizsgálja szakmai szemmel ugye azt az időszakot, amit már mi csinálunk. Tehát, 
hogy mennyire sikerült ezen a téren rendet tenni, mennyire működik jól? Hogy most is mik azok az  
esetleges hiányosságok, még, amire oda kell figyelni? Mindenképpen azt javaslom, hogy ez a terület 
legyen  az  egyik.  És  a  másik,  az  pedig  az  Áfa  nyilvántartások,  bevallások  ellenőrzése.  Ez  tavaly 
elmaradt, és itt voltak problémáink ezen a területen. Idén én azt gondolom, hogy szerintem kérjük 
árajánlatot.  Én  javaslom azt,  területet,  amit  az  előbb  mondtam,  de  kérjünk  erre  is  árajánlatot  és  
meglátjuk,  annak a  tükrében,  hogy mennyi  forrást  tudunk  rá  biztosítani.  Egy terület  átvizsgálása  
kötelező, tehát ezt meg kell határoznunk. Tehát én ezt a területet javaslom, amit először mondtam.  
Pénzgazdálkodási jogkörök rendjének, ellátásának az ellenőrzése. Átadnám a szót, hogy van-e ezzel  
kapcsolatban kérdés esetleg, javaslat? Ha nincsen, akkor feltenném szavazásra, úgy, hogy első sorban  
erre, de az Áfa nyilvántartás, és bevallások átnézésére is kérjek árajánlatot. Az első azt mindenképpen  
megrendeljük, a másodikat pedig még tárgyaljuk annak tükrében, hogy milyen árajánlatot kapunk. Aki 
evvel egyetért, az kézfenntartással szavazzon. 

A  Képviselő-testület  6  igen,  0  nem  és  0 
tartózkodás  szavazattal  meghozta  az  
alábbi  határozatot:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
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48/2013. (IV. 24.) számú
HATÁROZATA

polgármester megbízása árajánlat beszerzéséről

1. Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  megbízza  a 
polgármestert, hogy a 2. pontban meghatározott témákban 3 darab árajánlatot szerezzen be 
belső ellenőrzéssel foglalkozó cégektől.

2. A 2013.  évben  ellenőrizni  kívánt  témák:  1)  Pénzgazdálkodási  jogkörök  (  kötelezettség-
vállalás,  utalványozás,  ellenjegyzés,  érvényesítés,  szakmai  igazolás)  rendjének,  ellátásának 
ellenőrzése,  2) ÁFA nyilvántartások, bevallások ellenőrzése.

3. A testület feléri a polgármestert, hogy a 3 árajánlatot a következő rendes ülésen terjessze a  
testület elé. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal 

7) Egyebek 

Papalexisz  Kosztasz polgármester:  .  Az egyebeken belül  az  első pontunk,  az  Idősek Egyesülete 
kérelme. Köszöntöm az itt megjelent képviselőit az egyesületnek. Az elnök úr sajnos betegség miatt  
nem tud itt lenni, kórházban van, ha jól tudom. Az utolsó ülésünkön ennél a támogatási kérelemnél  
ugye abba maradtunk, hogy nézünk egy olyan anyagot, ahol leírják, hogy milyen rendezvényekhez,  
konkrétan milyen összegeket tudunk hozzátenni. Hát itt most kaptunk egy elég részletes, két oldalas  
anyagot.  Nagyon  sok  programmal.  Ezeknek  a  jó  részéhez  elvileg  nagyon  sok  pénzt  nem  kell 
hozzátenni, de azért van két-három olyan rendezvény, ami pénzbe kerül. Úgyhogy én azt néztem, és  
nekem ez a javaslatom, hogy ugye 150.000 Ft-ot igényeltek a múltkor, és a sportkörrel is azt csináltuk, 
hogy adtunk egy ideiglenes összeget most, és majd meglátjuk, hogy év vége fele, hogyan alakulnak a  
költségeink.  Itt  az  első  időszakban  egy nagyobb  költséget  igénylő  rendezvény van,  ez  a  buszos 
kirándulás, ami 70-80.000 Ft-os nagyságrendű összeget takar. Tehát én azt gondolom, hogy most egy 
olyan  80.000  Ft-ot  megszavazunk  az  egyesületnek,  és  evvel  gazdálkodnak,  aztán  az  év  második  
felében, annak a tükrében, hogy nekünk is, hogyan alakulnak a bevételeink, az anyagi helyzetünk, 
szintén vissza lehet térni második körben erre a kérdésre. Tehát nekem most az a javaslatom, hogy 
80.000  Ft-tal  támogassuk  az  egyesületet,  és  aztán  ezeket  a  programokat  viszik,  végrehajtják,  és  
visszatérünk rá,  hogy tudunk-e még adni,  van-e  ég,  nincsen? Nekem ez a javaslatom.  Van-e más 
javaslat? 

Bene Krisztián képviselő: Szerintem adjuk oda az eredetileg igényelt kétharmadát, mert 80.000 meg 
100.000 Ft között nincsen nagy különbség. És, akkor, ha a buszos kirándulás 80.000 Ft-ban kerül, 
akkor 20.000 Ft még maradna náluk. Szerintem ez nem olyan nagy különbség, és, akkor a kétharmadát  
oda adtuk, az eredetileg kértnek. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó. Van-e másik javaslat? 
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Igazából ezek a rendezvények olyanok, hogy a nagy különbség 
itt az első időszakban, az ez az út. Ennek a busznak a költsége, ez a 75-80.000 Ft. De attól függetlenül  
mellette azért vannak kisebbek, ide egy út, oda egy út. 

Bene Krisztián képviselő: Utólagos elszámolásra gondoltam én is. Csak ezt tudjuk, hogy ez a buszra 
megy, a 20.000 Ft-tal meg ugyanúgy el kell számolni, ha más kisebb rendezvény van, akkor is. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Mi a beadott program alapján, adjuk a támogatást. Első sorban 
erre a 80.000 Ft-ot, a másik 20.000 Ft-ot pedig a többire és úgyis el kell számolni utólagosan vele. 
Van-e más javaslat? Ha nincsen, akkor én az enyémet visszavonom, és akkor egy javaslat marad, azt  
gondolom, hogy olyan nagy eltérés nincsen a kettő között. Akkor én azt tenném fel szavazásra. Aki 
egyetért a Krisztián által javasolt 100.000 Ft-tal, az kézfenntartással szavazzon. 

A  Képviselő-testület  6  igen,  0  nem  és  0 
tartózkodás  szavazattal  meghozta  az  
alábbi  határozatot:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

49/2013. (IV. 24.) számú
HATÁROZATA

a Nyugdíjas Egyesület támogatási kérelméről

1. A képviselő-testület a Nyugdíjas Egyesület támogatási kérelme alapján 100.000 Ft vissza nem 
térítendő támogatást állapít meg a kérelmező részére.
 

2. A testület felkéri a jegyzőt, hogy készítsen elő a jelen határozatban foglaltaknak megfelelően 
támogatási megállapodást a Nyugdíjas Egyesülettel.

3. A testület  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  a  3.  pontban  szereplő  megállapodást  a  
nyugdíjas egyesülettel megkösse.

4. A testület kiköti, hogy a támogatott a céltámogatással legkésőbb 2014. február 28-ig köteles a 
képviselő-testületnek elszámolni, adóigazgatási azonosításra alkalmas számlával.

Felelős: Polgármester, Jegyző
Határidő: értelemszerűen

Prekop  László  Kosztasz  képviselő: Ezzel  kapcsolatban   már  a  múltkor  is  beszéltük,  csak  nem 
akartam a szavazás előtt felhozni, senkit se befolyásoljon stb. Az Erikával is beszéltem és a többiekkel 
is, akik a múltkor itt voltak, hogy minden ilyen alakalommal gondba vagyunk, olyan értelemben, hogy 
nyilván az ember annyit  adna,  amennyit  csak lehet.  Mert  ugye egyrészt  a büdzsé véges,  másrészt  
valamilyen rendszert olyan értelemben mindenképpen ki kell dolgoznunk, ami egyrészt igazságossá 
teszi ezeket a dolgokat. Minden egyesületet megpróbálunk támogatni, idáig is úgy tettük, ezután is  
valószínűleg  a  lehetőségeinkhez  képest  így  fogunk  tenni.  De  mindenképpen  kellene  egy  olyan 
rendszert csinálni, hogy mi alapján, például, hogy milyen téren milyen aktív, vagy bármilyen téren,  
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hogy mit tud a közösséghez hozzátenni. És most első sorban nem a nyugdíjasokra gondolok, de ők is  
beletartoznak. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: De hogyan gondolod? Hogyan lehetne ezt megcsinálni? 

Prekop  László  Kosztasz  képviselő: Valamilyen  rendszer  kéne.  Lehet,  hogy  az  Erikának  van 
valamilyen  ötlete  hozzá.  Most,  ez  nem  kötelező  megbeszélni,  de  gondolkodjunk  rajta,  hogy 
valamilyen  formában  ki  kell,  hogy  dolgozzuk.  Most  azt  nem  tudod,  megcsinálni,  hogy  ide  jön 
úgymond három, és most pont megint nem rájuk gondolok, mert ők mindig kivették a részüket, már 
évekre  visszamenőleg  is.  De  valami  ehhez  kell,  hogy viszonyítsunk.  Hány embert  mozgat  meg?  
Vannak rendezvények? Jönnek, nem jönnek? Élik-e a falu életét szerves értelemben? Bekapcsolódnak-
e a programokban stb. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Értem én, hogy mit mondasz, de erre mondtam a múltkor is, 
hogy ezért vagyunk itt mi, hogy ezeket mind mérlegre tegyük, az ilyen eseteknél. Tehát, mi ismerjük a  
szervezeteket, ismerjük a mögöttük levő embereket, ismerjük a munkájukat. Én, nem tudom, hogy ha 
bármilyen  ötlet,  javaslat  van  ennek  a  kidolgozására,  én  abszolút  támogatom,  de  elég  nehéz.  Bár  
vannak mutató számok, ami alapján lehet akármilyet kidolgozni. Hogy ha a jövőben van ilyen anyag, 
vagy ilyen elképzelés, ház üljünk le, és beszéljünk róla. 

Boka Erika alpolgármester: Az önkéntesség pont ad erre lehetőséget. Hogy ha most lepapírozzuk 
azt, amit eddig is csináltunk, ugye azzal a felkiáltással, hogy most a szervezeteknek van szükségük 
arra, hogy a jövő évi jogszabályváltozások miatt, a saját támogatottságukat is tudják bizonyítani azzal, 
hogy felsorakozik mögöttük egy támogatói létszám. Szerintem ez remek alkalom arra, hogy elkezdjük 
azt az átláthatóvá tételt, hogy igen is melyik szervezet, hány alkalommal veszi a fáradtságot, amikor 
nem a saját rendezvényére jön el. Mert nyilván való, amikor saját magunknak szervezünk valamit,  
akkor hellyel-közzel elmegyünk. De teszem azt, akár a nemzeti ünnepeken, akár a szemétszedésen. 
Most  visszatérek arra,  amit  a Laci mondott,  hogy nem rólatok beszélek, hanem igen is  van olyan  
szervezet, amelyik nem szokta magát képviselni semmilyen közösségi megmozduláson és ezt el lehet 
kezdeni. Most itt a soha vissza nem térő alkalom. Minden szervezet regisztrál, megkapták a papírt  
hellyel-közzel,  és  akkor  el  lehet  indulni  ezekkel  a  nyomtatványokkal,  ahova  oda  írjuk,  hogy  a 
szemétszedésen itt voltam, 2 óra hosszát, én Boka Erika az önkormányzat nevében. Bárki, aki jön,  
eldönti, hogy tartozik-e civil szervezeteket, akarja-e erősíteni.  

Prekop László Kosztasz képviselő: És ez még a civil szervezeteknek is jó. Mert akár egy pályázatnál, 
alá tudja támasztani,  hogy igen is  éveken keresztül,  vagy hónapokon keresztül ennyi  taggal,  ilyen  
közmegmozdulásokon vettünk részt. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Mikorra tudunk egy olyan anyagot előkészíteni? 

Boka  Erika  alpolgármester:  Hát,  sürgősen  kéne,  mert  jövő  héten,  szombaton  lesz  a  társadalmi 
munka. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: De én nem arra gondoltam. Hanem arra, amit a Laci mondott,  
tehát hogy valamilyen rendszert? 

Boka Erika alpolgármester: Hát, arra gondoltam, hogy akkora már legyen, tegyük nyilvánossá, és 
akkor legyen az az első ilyen alkalom. Május 4.-re áttettük, a Bozsik program miatt, mert a mieink  
szervezik a Bozsik találkozót és nem tartottam jó ötletnek, hogy rászervezzünk. 
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, én azt gondolom, hogy itt két dologról beszélünk. Az egyik 
az,  hogy  hogyan  tudjuk  mérni,  vagy  milyen  rendszerrel  tudjuk  azt  megállapítani,  hogy  az  x 
összegünket, hogyan tudjuk elosztani, az igénylő szervezetek között. És arra már egy ilyen megoldási  
javaslat van, hogy például ezen az útvonalon el lehet indulni, de nem biztos, hogy jó ez. De igazából  
ezt nem tudjuk a jövő hétig kidolgozni, és már alkalmazni. Hanem nagyon gyorsan ezzel kapcsolatban  
ki kell valamit találnunk. Én azt gondolom, hogy elég nehéz lesz így kitalálni. 

Bene Krisztián képviselő: Azt akartam mondani, hogy a tavalyi TE SZEDD alkalomnál például volt  
ilyen kérdőív, és oda kellett  írni,  hogy,  aki jött  melyik szervezethez tartozik. Ilyet lehetne most is  
csinálni. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az lesz is. Az önkéntes pont miatt lesz is. Csak nem biztos, hogy 
ahhoz már ezeket tudod, hiszen ezt még csak most beszéltük mi, ez alapján még nem biztos, hogy 
tudsz  mérni.  Erre  kell  kidolgozni,  hogy ha  úgy döntünk,  hogy valamit  fektessünk  le,  akkor  azt 
dolgozzuk ki. És, ha ki van dolgozva, és azt elfogadjuk, akkor utána azt alkalmazzuk. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Ennek úgy is lesz, gondolom egy átfutási ideje. Mondjuk az idei 
év, mert nyilván ebből az idei évből le lehet mérni. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, az teljesen jó ötlet, mert az átlátható. Senki sem vitathatja, 
hogy miért, előre megmondjuk, és ezt az újságban szépen meg tudjuk hirdetni. És annak megfelelően a 
következő évi költségvetést úgy tudjuk kalkulálni.  Jó, akkor ebbe mielőbb bele kezdek. 

Biró Brigitta aljegyző: Azt még nem beszéltétek meg, hogy minek a terhére adjátok a 100.000 Ft-ot. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt a civil szervezeteknek a terhére.  

Prekop László Kosztasz képviselő: Az 800.000 Ft, nem? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem az 400.000 Ft. A másik 400.000 Ft az a tartalékalap. Amíg 
abban van, addig abból, ha az elfogy, akkor a tartalékalapból, mert lesz itt még kérelem és nem is egy.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: A  Pusztaszabolcsi  Polgármester  úrtól  kaptam  az  Adonyi 
Kistérségi  ülésen  ezt  az  anyagot,  ahol  a  Pusztaszabolcsi  mentőállomásnak  van  egy kérelme.  Ezt 
próbálták  eljuttatni  civilekhez,  lakókhoz,  polgármesterekhez,  önkormányzatokhoz,  különböző 
eszközök  vásárlására  és  olyan  anyagokra,  amit  szükségesnek  tartanak,  de  nem  nagyon  tudnak 
megvásárolni.  Ezzel  megkerestek  minden  önkormányzatot,  én  behoztam  ide,  beszéljünk  róla.  Ti  
láttátok  ezt  az  anyagot?  Tehát  itt  mindenféle  eszközök vannak.  A kötszertől  kezdve  a  monitoros  
szívóig minden. 

Dr. Horváth István képviselő: Ezt nyilván ők látják, hogy mire van szükségük, mi az, ami a hiánya,  
ennek a szintű ellátásnak. A kérdés az, hogy van-e pénzünk ezt támogatni? Mert gondolom nem ezt az  
1.800.000 Ft-os összeget várják el? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem, hát ki mennyivel tud hozzájárulni. Hát, sok pénzzel nem 
tudunk hozzájárulni. A kérdés az, hogy hozzájáruljunk-e valamilyen gesztusértékkel, vagy nem tudunk 
hozzájárulni? Pénzünk, nem sok van. Itt ezt a pénzt el tudjuk költeni itt helyben is, de valójában ők is  
ide járnak. 
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Dr.  Horváth  István  képviselő:  Hát  igen,  a  Pusztaszabolcsi  mentőállomás  van  a  legközelebb  és 
nagyon sokszor ők jönnek ide. Tehát én javaslom, hogy mi támogassuk bizonyos összeggel. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem tudom, mert igazából minden forintnak örülnek. Nyilván 
azzal is tisztában vannak, hogy Beloiannisz nem rendelkezik olyan anyagi lehetőségekkel. Tehát azt  
fogják látni,  hogy ha valamilyen kis összeget megszavazunk,  hogy támogatjuk őket.  Tudják, hogy 
nagyon kevésből adjuk. Azt gondolom, hogy bármilyen összeget szavazunk meg, a gesztus a fontos.  
Sok pénzünk erre nincsen. Akkor mennyit adjunk, 30.000 Ft-ot, a tartalék keret terhére? Mindent el 
tudunk költeni, tehát igazából szívesebben adom a saját szervezeteinknek a pénzt, de ők is a sajátunk, 
mert ők is ide járnak. 

Bene Krisztián képviselő: Akkor adjunk 30.000 Ft-ot, hogy ha úgy látod, hogy az jó. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát szerintem, azért adtunk, és kevésből adtunk. 

Bene Krisztián képviselő: Gyakorlatilag adományként adjuk.  

Papalexisz Kosztasz polgármester: Van-e valakinek más javaslata? Ha nincsen, akkor ezt tenném fel 
szavazásra, 30.000 Ft-ot. Aki egyetért vele, az kézfenntartással szavazzon. 

A  Képviselő-testület  6  igen,  0  nem  és  0 
tartózkodás  szavazattal  meghozta  az  
alábbi  határozatot:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

50/2013. (IV. 24.) számú
HATÁROZATA

a pusztaszabolcsi mentőállomás támogatásáról

1. A képviselő-testület a  Pusztaszabolcsi Mentőállomás 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: A következő kérelem, amiről már beszéltünk egyszer, és azóta 
többször futottunk ebbe a témába. A júliusi táncos tábor, ami Beloianniszban lesz megszervezve. Ugye  
utoljára, amikor beadták a kérelmet a szervezők, itt kiderült, hogy őket nem tudjuk támogatni. Azóta  
meg keresték az Görög Nemzetiségi Önkormányzatot, a Görög Nemzetiségi Önkormányzat vállalta, 
hogy megszervezi ezt a rendezvényt. Erről ők hoztak egy határozatot, készült egy költségvetés, és az  
elnök asszony, hétfőn be is nyújtotta ide a kérelmet. 150.000 Ft-ot kérnek erre a rendezvényre, a teljes  
költségvetés  594.000  Ft,  amihez  a  saját  bevételeikből  400.000  Ft-ot  tudnak  hozzáadni.  És  a 
fennmaradó 194.000 Ft-ra keresnek támogatókat. Elvileg a Nemzetiségi Önkormányzat is támogatja 
őket. Tehát én azt gondolom, hogy ez az a táncos tábor, ez az ami soha nem volt még Beloianniszban 
olyan jellegű rendezvény,  hogy itt  háromszáz emberrel számolnak körülbelül és három táncházzal,  
görög,  szerb,  és bolgár táncházzal,  amit  a téren tartanának meg azon a héten.  Tehát  azon a nyári  
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időszakban itt lenne három rendezvényünk is. Azt nem tudom, hogy pontosan hány településről, de  
legalább nyolc vagy kilenc település jönne, ami itt a Duna menti részt érinti és vinnék itt a jó hírünket.  
Na, most  annyit  még hozzátennék, hogy van egy folyamatban lévő támogatási megállapodásunk a 
Görög Nemzetiségi Önkormányzattal, pont 150.00 Ft-ról, ami még visszatérítendő, tehát még náluk 
van és még nem került ide. Én javaslom támogatni a rendezvényt a tartalék keret terhére, de várom a ti  
véleményeteket is. Év közben úgy is kell majd módosítanunk a költségvetést, és akkor ezeket már  
rendbe fogjuk tenni, mert egy csomó minden már változott. Akkor, aki egyetért, evvel a támogatással 
az kézfenntartással jelezze. 

A  Képviselő-testület  6  igen,  0  nem  és  0 
tartózkodás  szavazattal  meghozta  az  
alábbi  határozatot:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

51/2013. (IV. 24.) számú
HATÁROZATA

Beloiannisz Község Görög Nemzetiségi Önkormányzatának támogatásáról

1. Beloiannisz  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Beloiannisz  Község  Görög 
Nemzetiségi  Önkormányzatának  (továbbiakban:  BKGNÖ)  kérelme  alapján  –  hivatkozva  az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 52. § (1) bekezdésében foglaltakra –    utólagos 
elszámolás melletti előfinanszírozás keretében 150.000.-Ft, azaz egyszázötvenezer forint vissza 
nem  térítendő  támogatást  nyújt  a  nemzetiségi  önkormányzat  részére  a  Táncos  Tábor 
megrendezésére. 

2. A támogatás fedezete az általános tartalék.

3. A testület kiköti, hogy a támogatott a céltámogatással legkésőbb 2014. február 28-ig köteles a 
képviselő-testületnek elszámolni, adóigazgatási azonosításra alkalmas számlával.

3. A testület felkéri a polgármestert, hogy a BKGNÖ-vel kössön támogatási megállapodást az 1-3.  
pontban foglaltak szerint.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Akkor a következő pontunk egy vételi szándékkal jelentkezett a 
Boka János a multicarra, ami ott van a garázsba. 

Boka Erika alpolgármester bejelenti személyes érintettségét, és 18:57-kor elhagyja a termet, a 
testület 5 fővel ülésezik tovább, és továbbra is határozatképes.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát az egy roncs. Megnéztem, de nem jó a kereke. Ráadásul 
megnézte a Jani és vízzel volt feltöltve a motor nem fagyállóval, úgyhogy már motor sincsen. Tehát  
igazából idáig sem tudunk vele mit kezdeni, egy elég korrekt ajánlat 100.000 Ft-os ajánlat érkezett  
arra a multicarra. 
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Prekop  László  Kosztasz  képviselő: Hát  a  mérlegelés  annyi,  hogy  a  súlyra  vasban  többet  ér. 
Valószínű, hogy a súlya nem lehet másfél tonnánál több. 

Bene Krisztián képviselő: Én szerintem adjuk el. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Szerintem is adjuk el. Csak közben én azon gondolkoztam, hogy 
már kell módosítani a költségvetést, és ezt eladjuk, akkor ezt a 100.000 Ft-ot elkülönítjük, és majd egy 
300-400.000 Ft-tal kipótolva, már tudnánk venni egy jó, működőképes kis traktort, vagy teherautót, 
ami most már elkel. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Amúgy ezekre a multicarra, elmondom, hogy ha normális lenne, 
mindenféle adapter van. Például a járdákat, a vasútállomás felé a szórásokat, meg lehet csinálni vele.  
Tehát egy olyan multifunkcionális gépre mindenféleképpen szükség lesz, mert annyi embert nem tudsz 
itt foglalkoztatni. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Majd  az  utak  javításánál  is  beszélünk  róla,  hogy  milyen 
módszerek vannak. Hát én azt javaslom, hogy adjuk el. Van-e más javaslat? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, akkor, aki egyetért evvel, az kézfenntartással jelezze. 

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

52/2013. (IV. 24.) számú
HATÁROZATA

Multicar értékesítéséről

1. Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  az  Önkormányzat 
tulajdonában lévő  Multicar típusú gépjárművet Boka János, 2455 Beloiannisz, Rákóczi u. 20. 
szám alatti lakos részére 100.000 Ft, azaz egyszázezer Ft értékben értékesíti.

2. A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az érintettet. Amennyiben a  
vételi szándékát továbbra is fent tartja Boka János, úgy a testület felhatalmazza a polgármestert,  
hogy  adásvételi szerződést írjon alá.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal 

Boka Erika alpolgármester visszaérkezik a terembe, a testület 6 fővel ülésezik tovább.

Papalexisz Kosztasz polgármester. Jó, akkor a következő pont a Leader Pályázatokkal kapcsolatos 
tájékoztató.  Ez  még  csak  tájékoztatás,  tehát  semmiről  nem  fogunk  most  dönteni.  Ugye  arról 
beszéltünk, hogy most már megnézzük, hogy milyen lehetőségeink vannak pályázni. Mert egy kicsit 
az anyagi helyzetünk  stabilizálódott, hogy azért már nem kell elmennünk minden mellett. Elmentem a 
Leader akciócsoporthoz Kulcsra és érdeklődtem. Hát négy olyan pályázat fog indulni  és itt  június 
elején kell beadni a pályázatokat, amiből három érint önkormányzatokat, egy vállalkozókat. És, ami az  
önkormányzatokat érinti, abból, akár mind a három is érdekes lehet Beloiannisznak. Ami a legjobb az 
az, hogy van olyan térfigyelő rendszer, amit már be lehetne ide is építeni. Tehát térfigyelő kamera  
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rendszerre lehet pályázni, 100%-os támogatottságú, csak az Áfa-t kell kifizetni, és azt hiszem, hogy 
5.000.000  Ft-ig  lehet.  Tehát  5.000.000  Ft  plusz  Áfa,  az  már  majdnem  7.000.000  Ft.  Egy-két 
településen már érdeklődtem és ott nyolc-tíz kamerát állítottak szolgálatba. Tehát azt gondolom, hogy 
ez  mindenképpen  az  a  pályázat,  amin  el  kellene  indulnunk.  És  ez  mellé  még  most  megemlítem 
párhuzamosan, ami viszont gyorsabb reagálást igényel. Van egy BM rendelet, amit május 2.-ig kell  
feltölteni,  ennek  sokkal  egyszerűbb  a  pályázat  anyaga,  ehhez  nem  kell  pályázatíró  cég  a  BM 
rendelethez. Szintén térfigyelő rendszer kamerák kiépítésére lehet, ez 80%-os támogatottságú, de a  
bruttó összegre, és az nem utófinanszírozású, hanem megkapod a pénzt és csak a saját önrészt kell  
hozzátenni, tehát sokkal egyszerűbb. Na, most azt május 2-igkell beadni. Na, most jövő héten nekünk 
vagy hétfőn vagy kedden kell, még egy testületi ülést tartanunk a megváltozott jogszabályok miatt a 
költségvetési koncepciót úgy néz ki, hogy most kell megcsinálni a következő évit. Most ebbe nem 
akarok belemenni.  Ezt  jövő héten  fogjuk  tárgyalni.  Viszont  addig  pontosan át  fogjuk nézni  ezt  a 
rendeletet és,  hogy ha kell,  akkor azon az ülésen tudunk arról  dönteni,  hogy azt benyújtsuk,  mert  
ahhoz döntés kell. Most ezt csak gyorsan mondtam. Visszatérek a Leader-re. Ez az egyik a térfigyelő.  
A másik egy felnőtt játszótér. A gyerekjátszótérre már nem lehet, de a felnőttre lehet. Azt mondják, 
hogy úgy kell  elképzelni,  mintha egy szabadtéri  konditerem lenne.  A lényege az,  hogy nem lehet 
gyerekjátszó elemek, ez kimondottan felnőtteknek készülhetne el. Na, most ezt nyilván meg fogjuk 
vizsgálni,  hogy  milyen  lehetőségek  vannak.  A harmadik,  ami  szintén  érdekes  lehet,  az  pedig  a  
sportlétesítmények fejlesztése. Öltözők, pálya körülmények, ez, az amaz.  Illetve, bocsánat ez egybe  
van. Tehát a sport részénél van a játszótér is. Mert van egy park  rendezés vagy ilyesmi. Na, most  
ezeket pontosan meg fogjuk nézni és a következő alkalommal döntésre előkészítjük. Ezt fel fogjuk 
tölteni, vagy elküldjünk e-mailen a képviselőknek és mindenki át tudja nézni. Ehhez viszont pályázat 
író cég kell. Az elbírálás már nem úgy zajlik, mint régen, hogy pontozták, hanem amikor bekerülnek a  
pályázatok, akkor a bíráló bizottság meg az elnökség ők csak annyit állapítanak meg, hogy megfelel-e 
szakmailag vagy sem. Ha megfelel, akkor fel kell tölteni elektronikusan és utána elküldeni postán, és 
beérkezési  sorrend szerint  dől  el.  Tehát  nem bírál  senki semmit.  Előfordulhat,  hogy megint valaki  
olyan  fog  nyerni,  aki  mindig  nyer.  De  nem úgy fogják  eldönteni,  hogy ki  nyer,  hogy összeül  a 
bizottság. Tehát nagyon fontos, hogy mi időben ott legyünk, minden információnk meg legyen. Erről  
majd döntést fogunk hozni, hogy egyáltalán melyiken induljunk el, mert azért az önrészt erre ki kell  
gazdálkodni vagy meg kell szereznünk és ezt meg kell oldani. Ami még könnyíti a helyzetet, mert 
ezeknél azért ilyen utófinanszírozásos pályázatokról beszélünk, azért nyilván más így oda menni egy 
bankhoz és azt mondani, hogy van egy megnyert pályázatunk, nincsen egy forint hitelállományunk, a  
fedezet rá a pályázat, úgyhogy 4-5 hónapra fel lehet venni azt a hitelt míg meg csináljuk, és amikor 
meg érkezik, a támogatás abból kiegyenlítjük. És a hitel vége lesz csak a plusz költségünk, ha nem 
tudjuk megfinanszírozni. Ez a probléma is azért már elhárult a tavalyi évhez képest, hála annak, hogy 
ez az adósság állomány már nincsen a nyakunkon. Úgyhogy evvel kapcsolatban csak tájékoztatlak 
benneteket,  és  ezek  ki  lesznek  dolgozva.  
A következő, hogy a Szarafisz u. 27. szám alatti lakás, abban a stádiumban van már, hogy a bíróság  
kimondta a kiürítést. Tehát ki kell üríteni hatóságilag, és letelt a fellebbezési idő is. Tehát innentől  
kezdve bármikor ki lehet üríteni ezt a lakást és rendőrség által. Erre a lakásra folyamatosan, ketten-
hárman érdeklődnek vételi szándékkal, és köztük van komoly vevő is, aki már kérdezte, hogy hova 
utalja  a  pénzt.  Tehát  már  vételi  szándék  van  rá.  Én  azt  gondolom,  hogy  most  még  a  kiürítés 
megtörténik, hogy addig arról lehet döntenünk, hogy felértékeltessük a Széphő Zrt.-vel, ennyivel lehet 
a dolgokat kicsit meggyorsítani. És, akkor amennyiben meg lesz ez az értékbecslés, akkor a következő 
ülésünkön  lehet  dönteni,  az  árról,  licittárgyalást  kihirdetni,  tehát  sorban,  ahogy  kell.  Ezzel 
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kapcsolatban  én  azt  javaslom,  hogy akkor  bízzatok  meg  azzal,  hogy ezt  az  értékbecslést,  erre  az 
ingatlanra szerezzük meg. Aki evvel egyetért, az kézfenntartással szavazzon. 

A  Képviselő-testület  6  igen,  0  nem  és  0 
tartózkodás  szavazattal  meghozta  az  
alábbi  határozatot:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

53/2013. (IV. 24.) számú
HATÁROZATA

Ingatlan értékbecslésének megrendeléséről

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 449 hrsz.-ú ingatlan 
( természetben 2455 Beloiannisz, Szarafisz u. 27.)  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
Határidő: azonnal 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:   A  következő  az  utak  kátyúzása.  Az  utak  kátyúzásával 
kapcsolatban most már két árajánlatunk van és várom a harmadikat is. Erről azt kell tudni, hogy itt  
azért  nagyon  szélsőséges  dolgok  vannak,  mert  nem mindegy,  hogy egy utat  menyiért  és  milyen 
állapotba hozunk. Tehát az egyértelmű, hogy egy aszfalt szőnyegre az utakra nincsen pénz. Azt is kell 
látni,  hogy mondjuk,  meleg aszfalttal  is  lehet  kátyúzni,  de az marha sok pénzbe kerül  és nincsen 
semmi garancia. Látszik a Murgána, meg az Ilektra utcán, hogy ugyanúgy egy-két év múlva feljön. A 
szakemberek azt  mondták,  hogy nincsen mihez kapaszkodni,  mert  az  aszfalt  feljön.  Én elmentem 
Besnyőre,  mert  ott  Besnyőn egy cég mart  aszfalttal  kátyúz.  Pont  ugyanolyan útjaik vannak,  mint  
nekünk.  A Paparigász, a Gavrilidisz, meg ezeken és kátyúznak mart aszfalttal, hengerelik és igaz hogy 
ez  csak  kátyúzás  semmi  más.  De Besnyőn megcsinálták,  akkora összegből,  ami  nem éri  el  a  mi  
buszmegállónkra adott összeg értékét. Igaz, hogy megcsinálják minden évben, de ez az összeg nem éri  
el  a  1.500.000  Ft-ot.  Végig  mennek  a  településen  és  lekátyúzzák.  Tehát,  amíg  nekünk  nincsen 
megcsinálva a vízhálózatunk,  addig komolyabb aszfaltot  nem lehet  rátenni.  Viszont  azt  meg lehet  
oldani,  hogy jóval kevesebb pénzből járhatóak lesznek az utak. Tehát én végig mentem azokon az 
utakon, ha gondoljátok, akkor be tudunk ülni egyszer egy kocsiba, el tudunk menni és végig tudjuk 
nézni, hogy mennyi pénzért, milyen utakat csinál ez a cég. Aztán még mindig el lehet dönteni, hogy  
mart aszfaltos 5 cm réteggel ennyibe kerül, meleg aszfalttal ennyibe kerül, tehát amikor megérkezik a 
harmadik  ajánlat  is,  én  azt  gondolom,  hogy  egy  testületi  ülésen  kívül,  egy  ilyen  képviselői  
megbeszélésen beülünk az autóba, át megyünk, meg nézzük a lehetőségeket és utána egy testületi  
ülésen döntést hozunk. Na, most ennél azt kell tudni, hogy ehhez meleg idő kell. Tehát ahhoz, hogy ez 
a mart aszfalt jól összeálljon, ehhez meleg kell. Most ez az idő már jó, már elég, de nem vagyunk 
elkésve. Most már nagyon sokáig rossz volt, úgyhogy ha még egy hónapot várunk az már nem oszt  
nem szoroz. És a pénzt is úgy várjuk vissza a Kincstártól, hogy május végéig kell kifizetni. Tehát 
körülbelül  egy  hónapon  belül  jutunk  hozzá  a  pénzükhöz  is,  az  alatt  az  egy  hónap  alatt  én  azt 
gondolom, hogy teljesen át tudjuk majd vizsgálni a lehetőségeinket és eldöntjük, hogy milyen úton 
induljunk  el  ezzel  kapcsolatban.  Vannak  olyan  dolgok,  amiket  nem  lehet  halogatni,  tehát  a 
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buszmegálló kérdését nem lehet halogatni, a Murgána utca kérdését nem lehet halogatni, a Paparigász 
utcát  és  a  Petőfi  utcának  az  elejét  nem  lehet  halogatni.  Tehát  itt  ezekre  megoldás  kell,  mert  
katasztrofális állapotban vannak. De én azt gondolom, hogy abból a pénzből, ami rendelkezésre áll, a  
lehető legjobb megoldást hozzuk ki. Erre vissza fogunk térni. A buszmegállóval kapcsolatban még 
csak annyi, hogy én felvettem a kapcsolatot az útkezelővel, hát nem hozzájuk tartozik. Azt mondják, 
hogy ez önkormányzathoz tartozik, önkormányzati helyrajzi számon is van egyébként a buszmegálló 
tehát ők, ha akarnának, sem tudnának hozzányúlni, mert nem az ő kezelésük alatt áll. Ezt a buszok 
teszik tönkre, nem az autók. Na, mindegy ez is egy kérdés lesz, mert a buszmegálló nagyon drága.  
Erre is jöttek ajánlatok és a legolcsóbb Áfa-val együtt 2.000.000 Ft, ennek a résznek a helyreállítása. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Hát,  azt  akárhogyan nem csinálhatod meg. Mert az,  hogy az 
utcákat ideiglenes helyreállítással megcsinálod az más. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Itt aszfalt réteg kell rá, vastag beton réteg, beton alap. Aszfalt  
réteg nélkül meg állandóan felmarná a só, tehát egy-két év alatt elporlana. Ezt meg kell csinálni, ez 
ennyibe kerül. Jó, akkor a kátyúzással és az utakkal kapcsolatban egyelőre ennyi, evvel kapcsolatban 
még a napokban még fogunk egyeztetni. 

Dr.  Horváth István  képviselő:  Egyes  utakat  lehet  kátyúzni,  de  például  a  Paparigászt  nem lehet 
kátyúzni. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: De lehet. Én is csodálkoztam, de lehet. Ott olyan utakon mentünk 
végig Besnyőn a polgármester asszonnyal és láttam, hogy hogyan csinálják meg. Nem mondom, hogy 
Zalka Máté szintű út, az egy kátyúzott út, de az autóval lehet menni rendesen, egyenesen. Van olyan, 
amit gép majd letolt, szépen előkészíti, és akkor utána a nagyobb kátyúkat feltöltik kővel, és akkor úgy 
megy  rá  a  mart  aszfalt.  Jó,  akkor  erre  még  visszatérünk.  
Az Agárdi popstrand üzemeltetője megkeresett minket, és egy szerintem nagyon jó ajánlatot adott. Azt  
kell tudni, hogy ez a rendezvény, ami itt megy minden évben nyáron, tíz koncerten több fellépő van, és  
az van,  hogy 17 önkormányzattal  már van megállapodásuk, hogy amennyiben az önkormányzattal  
meg  tudnak  állapodni,  akkor  az  önkormányzat  lakói  ezeken  a  koncerteken,  lakcímkártyával, 
személyivel igazolja, hogy ehhez az önkormányzathoz tartozik akkor 50%-ért veheti meg a jegyeket. 

Dr. Horváth István képviselő: És mi az ára? 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Tehát  ebben  az  van  benne,  hogy  ők  2013-ban  adnak  az 
önkormányzat részére 5 darab 32.000 Ft-os bérletet, ami 160.000 Ft értékű és, amit mi oda adhatunk 
vagy kioszthatunk, olyanoknak például,  akik olyan munkát végeznek.  Tehát  ezzel lehet  jutalmazni  
bárkit.  És  20  darab  3.200  Ft-osat,  mert  3.200  Ft  a  napijegy,  amit  szétoszthat  az  önkormányzat 
bármelyik szervezetének. Ezért az önkormányzat vállalja, hogy a juttatások fejében 70.000 Ft plusz 
Áfa-s  összeggel  járul  hozzá  az  együttműködéshez.  Tehát  magyarán  88.900  Ft-tal  járul  hozzá  az 
önkormányzat és biztosítja a faluban élő lakóknak. Plusz, hogy ha abból indulunk ki,  de azokat a 
szervezeteket, akik sokat tesznek, sokat dolgoznak meg lehet jutalmazni. Tehát valami kis gesztussal  
tudunk élni. De önmagában erről talán azt gondolom, hogy ez egy jelzési érték. Ugyanaz, mint mikor  
70  év  feletti  nyugdíjasoknak  tudtunk  adni  egy  kis  pénzt.  Hogy  jelezzük  azt,  hogy  igen  élünk, 
haladunk, tovább lépünk, ezt is meg tudjuk tenni a lakókért. Ezek apró dolgok, de gesztus értékűek és  
szerintem sokan is fognak élni vele. Tehát én nekem az a véleményem, hogy mindenféle szempontból  
az  önkormányzatnak  ez  egy  pozitív  megítélését  ad,  a  lakóknak  pedig  egy  lehetőséget.  Én  azt 
gondolom, hogy támogatni kéne. 
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Bene Krisztián képviselő: És ezt meddig kéne kifizetni? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ezt a megállapodás megkötésétől számított 8 napon belül kell  
átutalni. 

Dr. Horváth István képviselő: Mikor kezdődik? Mikor lesz az első koncert? 

Boka Erika alpolgármester: Ez július 5.-től augusztus 19.-ig, minden pénteken vagy szombaton. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Tehát 32 belépő, 5 db bérlet. 

Boka Erika  alpolgármester:  Én  évek  óta  járok,  és  nagyon  szeretem.  És  rengetegen  mennek  és 
abszolút  jó  ötletnek  tartanám  azt,  hogy  oda  adjuk  alkalomadtán,  nektek,  nekünk,  akik  ingyen 
dolgoznak itt a faluért, hogy válasszunk egyet és menjünk el közösen. Biztos nem véletlen, hogy a 
tízen  valahány önkormányzat  évek  óta  megállapodik.  Ha  nem működne,  akkor  nem lennének  rá 
ennyire nyitottak. És a faluból is sokan járnak, és ez egy családnak 5-6.000 Ft lenne, mondjuk fél áron. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  De  ebben  két  dolog  van,  ahogy említettem.  Egyrészt,  hogy 
támogatod az itt elő embereket, más részt meg egy jelzési érték, hogy azért ilyen dolgokban is mi már  
részt tudunk venni és ez már a mi munkánkat is minősíti. 

Bene Krisztián képviselő: És, akkor, hogyha lenne még annyi pénzünk, hogy ezt esetleg egy kicsit 
meg tudnánk turbózni, hogy egy kiválasztott koncertre buszos szállítással.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Látod például ez milyen jó ötlet, hogy a 32 darab jegyet nem 
szétszóród,  hanem egyszeri  32  darab,  és  szervezünk egy buszt.  És,  erre  akár  lehetne  pályázni  is 
szervezeteknek például. Ezt is nagyon jól ki lehetne dolgozni. 

Bene Krisztián képviselő: Igazából Agárdra, ha valaki nem olyan, csak kocsival lehet menni, vagy 
Érdi átszállással, vonattal, de az nagyon bonyolult. 

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Ráadásul  ez  nem köt  minket  évekig,  hanem ez egy,  egyéves 
megállapodás. 

Bene Krisztián képviselő: Szerintem kössük meg. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem tudom, hogy a jegyeket szokták mérni ők, hogy honnan 
mennyien mennek? 

Boka Erika alpolgármester: Hát azt nem hiszem. Rengetegen vannak, nagyon hosszú sorok állnak 
ott mindig. Maximum azt méri, hogy hány jegyet adott el. Vagy mennyit adtak el előre. Bérleteket is 
lehet venni, hogy ha valaki bérletet vesz, akkor ugye bármelyikre bemehet. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Jó,  akkor  én  azt  javaslom,  hogy  kössük  meg  ezt  az 
együttműködési megállapodást, bízzatok meg vele. Próbáljuk ki ezt az évet, mert én azt gondolom, 
hogy ez egy nagyon jó dolog.  Én az első pillanattól kezdve támogattam. 

Boka Erika alpolgármester: Készítenek olyan plakátot, ami kifejezetten erre a településre vonatkozik 
akkor. Tehát ki tudjuk úgy rakni több helyre, hogy egyértelműen mindenki látja, de nyilván a z újságba 
is bele tesszük, remélhetőleg addig lesz egy következő szám. És, akkor nagyon soka fognak tudni róla.  
Azért nem mindegy, hogy 3.200 Ft-ért egy valaki megy be, vagy ketten mennek be a koncertekre. 
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Most a szemétszedésénél is meglátjuk, hogy ki, hogy regisztrál.  
Jó, akkor én azt tenném fel szavazásra, hogy akkor bízzatok meg azzal, hogy ezt az együttműködési 
megállapodást megkössük és akkor ugyanúgy a tartalékkeret terhére fizetnénk ki. Aki egyetért ezzel,  
az kézfenntartással szavazzon. 

A  Képviselő-testület  6  igen,  0  nem  és  0 
tartózkodás  szavazattal  meghozta  az  
alábbi  határozatot:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

54/2013. (IV. 24.) számú
HATÁROZATA

Együttműködési megállapodás megkötése 

1. Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  együttműködési 
megállapodást köt az Agárdi Popstranddal a mellékelt tervezet alapján. Az önkormányzat a 2013. 
évi kedvezmények igénybevétele érdekében 70.000,- Ft + ÁFA díjat fizet.
2. A támogatási összeg fedezete az általános tartalék. 
3. A testület felkéri a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást kösse meg.

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester
Határidő: Azonnal

Papalexisz Kosztasz polgármester:  És, akkor az utolsó előtti téma, ez elég gyorsan jött és ahhoz 
képest,  ez  nagyon  fontos  téma.  Ma  volt  nálam Dr.  Vágner  Elza  ügyvédnő,  akivel  három témát 
beszéltünk  át.  A Zalka  Máté  utcai  kivitelezést,  Kovács  Imre  féle  per,  ami  május  29.-én  lesz  a 
bíróságon, illetve a pénzforgalom, ami fel lett mérve 2008-2010 között. Hát, az ügyvédnőnek, ami  
információm volt, azokat elmondtam. Annyit mondott, hogy nagyon oda kell figyelni, hogy hogyan 
járunk el, mert nagyon kényes az egész, és nagyon könnyen ki lehet bújni belőle, hogy ha nem jól van 
ez az egész előkészítve. Tehát itt egy-két napot kért arra, hogy átnézze és képbe kerüljön és, akkor 
megoldási javaslatokat tegyen az ügyekben. Hát, nyilván a Kovács Imre féle ügyben, nincsen miről  
beszélni, azt át kell rágnia meg ott tárgyalás van. De, a másik két esetben mindenképpen azt mondta,  
hogy nagyon óvatosan és okosan kell csinálni, mert több száz olyan tárgyaláson vett már részt, ahol  
olyan egyértelmű dolgok miatt nem állt meg a törvényességnél. Tehát az első gondolata az volt, hogy 
megnézte, elég tapasztalt ügyvédnő, hogy nagyon óvatosan és megfontoltan kell csinálni. Úgyhogy 
abban maradtunk vele, hogy átnézi  az anyagokat,  és,  akkor itt  egy-két napon belül fog megoldási  
javaslatot tenni. Előfordulhat, hogy a jövő hét hétfői vagy keddi ülésre én ezzel már fogok tudni jönni.  
Ha meg nem, akkor meg körlevélben foglak tájékoztatni benneteket. Tehát nekem ezzel kapcsolatban 
ez a tájékoztatásom, de tudom, hogy a Krisztián is eljárt ezzel az üggyel kapcsolatban, úgyhogy akkor 
átadnám a szót, hogy te mit tudsz mondani Krisztián. 

Bene Krisztián képviselő: Igen, én is tájékozódtam az ügyben. Én annyit tudtam meg, hogy igazából 
abban talán hibáztunk, hogy a legeslegelején már ezeket a lépéseket meg lehetett volna tenni. Mert  
nekem azt  mondták,  hogy jók  ezek  a  táblázatok,  nagyon  jó,  hogy össze  lettek  állítva,  mert  egy 
folyamatban lévő nyomozást ezzel jól lehetett volna segíteni. De, már egy-két hónap átnézése után 
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már feljelentést kellett volna tenni. Mert, amit nekem mondtak, lehetséges szóba jöhető tényállásokat,  
a sikkasztást, hűtlen kezelést vagy csalást, és, hogy ha ezeknek nem minősített esetei vannak, akkor 
két-három éves elévülési idővel vannak, de a minősített esetnél az összeg, ami döntő befolyással lehet.  
Tehát például egy sikkasztást vagy egy hűtlen kezelést csak kis mértékben követnek el, akkor lehet,  
hogy csak  két  év  a  maximum elévülési  ideje.  És,  abból  már  ugye  teljesen  kifutottunk.  Ennyire 
jutottam.  Valamint  még  kérnek  információkat  tőlem,  hogy belső  pénzügyi  ellenőrzés  volt-e  meg 
ilyenek, azt meg a Brigi holnap megmondja. Igazából várom, hogy itt  az ügyvédnő mit mond. Az 
biztos, hogy ha nem lesznek minősített esetek, akkor szerintem sajnos nem fogunk tudni mit csinálni. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nekem azt  mondta az  ügyvédnő,  hogy egyrészt  a  számviteli 
fegyelemnek a megsértése az egyik, a másik pedig a visszaélések, tehát itt megint két dolog van. És 
azt mondta, mert belenézett a Kovács Imre ügyekben is, és ott azt mondta, hogy a rosszul meg tett  
feljelentés miatt nem talált fogást a rendőrség. Tehát ennyit számít az, hogy mire teszel feljelentést  
pontosan. Egyébként teljesen egyértelmű lett volna a dolog. Én azt mondom, hogy itt egy-két napon 
már nem múlik. De ettől függetlenül te is csináld azt az ágat, és akkor szerintem a jövő hétre már el  
fogok én is tudni mondani valamit. 

Bene Krisztián képviselő: Ezekkel kapcsolatban még annyit szeretnék megjegyezni, hogy ugye most 
vizsgáljuk 2008-tól. De azt is meg kéne kérdezni az ügyvédnőtől meg én is meg fogom kérdezni, hogy 
mi van, akkor ha még távolabbra megyünk. Mert, hogy ha távolabbra megyünk, akkor nő az összeg és  
nőhet az elévülési idő is. Nem tudom, lehet, hogy háromról felmegy ötre vagy tízre. Az is attól függ,  
hogy milyen a tényállás. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó hát erre rá kérdezek. Mert, hogy ha most felmerül nála, az 
elévülési idő, akkor nyilván ezeket megbeszéljük. 

Bene Krisztián képviselő: Mert ha még átnéznénk a korábbi éveket is, akkor lehet, hogy nőne az 
összeg határ. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt mondja az ügyvédnő, hogy igazából a legnagyobb probléma 
az, hogy a rendőrségen az ilyen jelegű munkára nincsenek jó szakemberek. 

Bene Krisztián képviselő: Ezt megkérdeztem én is, és mondtam, hogy igazából nem nagyon bízunk a 
Dunaújvárosi Rendőrkapitányságban, mert ugye a korábbi ügyeinkből sem lett semmi, amik szerintem 
egyértelműek voltak a tényállások.  És azt  mondták,  hogy az ügyészséghez közvetlenül  nem lehet 
fordulni, mert oda is minősítés kell. Tehát, hogy ha nagyon nagy összegben elkövetett, akkor már lehet 
indokolni, hogy miért oda fordulsz, de egyébként visszadobják illetékességi területre. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Itt be fogják jelenteni az érintettséget, az mondta a kapitány, és  
valamelyik másik kapitányság fogja lefolytatni az ügyet.

Bene Krisztián képviselő: Hát, igen, ha csak nem tudsz beleírni olyat, hogy azért szeretnéd, hogy más 
kapitányság nézze, vagy felsőbb rendű nézze, mert, hogy megrendült a bizalmad. Ezt is le lehet írni. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Jó,  meglátjuk  ezt  a  jövő  héten.  A  szennyvízelvezetés  és 
tisztítással kapcsolatos kötelezettségeinkkel kaptunk egy felmérést. Ugye tudjátok nagyon jól, hogy ez 
a szennyvíz tisztító felújítás. Na, most erre ugye volt ez a pályázat, aminél volt a vita, hogy elérjük az  
összeget,  vagy nem érjük  el.  Tudunk-e  pályázni  vagy nem tudunk  pályázni.  És  kijött  egy olyan 
nyilatkozati kérelem, hogy mi nyilatkozzunk, hogy egyrészt saját hatáskörben eddig mit intézkedtünk, 
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a beruházás akadályoztatási tényezőket, a beruházás megvalósításához szükséges tényezők és, hogy 
kitől milyen segítséget várnánk ehhez. Na, most ez kijött március elején Iváncsára, és hát Iváncsa tett  
is egy nyilatkozatot,  amiben leírta,  hogy saját hatáskörében eddig tett  intézkedéseket.  Leírta,  hogy 
egyeztettek már az önkormányzatok, tehát együttes testületi ülések is voltak, tehát ezeket megtettük. A 
megvalósítást akadályozó tényezőknél ugye nyilatkozott,  hogy a beruházás nem felel meg ennek a  
KEOP kiírásnak, mert nem érjük el a kért 250.000.000 Ft-os összeget. A másik, hogy az agglomeráció 
önkormányzatai a pályázatban való szerepvállalásban és a vagyon jelenlegi és jövőbeni elosztásában 
nem értenek egyet. Mert igazából beszéltünk róla, de azóta sem lett lefektetve. És, akkor a harmadik 
pont, hogy a beruházás megvalósításához szükséges tényezők. Van egy kérdés, hogy rendelkezünk-e  
projekt megvalósításához szükséges önerő mértékkel. Hát nyilatkozták, hogy nem. És kérdezi, hogy 
mi a projekt tervezett összköltsége. Hát ők felvették most a kapcsolatot a DRV-vel és azt mondták  
nekik, hogy 150-200.000.000 Ft,  és ez már  a nem tudom hányadik összeg. Ennek kiszámolták az 
önerejét, amit 22.500.000 és 30.000.000 Ft közötti. És, akkor kérdezik, hogy melyik minisztérium, 
intézmény, hatóság részéről mit kérnek ahhoz, hogy ezt a problémát meg tudják oldani. És kérték,  
hogy tegye lehetővé az önerő biztosítását, és előfinanszírozás nélkül, pályázat útján megvalósítható a  
beruházás szükséges mértékben. A KDV KTVF az pedig a Közép-Duna-völgyi  Környezetvédelmi,  
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől azt kéri, hogy a kivitelezési munkák megkezdésének az  
elért határidejét még tolja ki. Mert ugye egyszer már ezt tolta és, akkor meg tudjuk csinálni. Na, most  
ehhez hozzátartozik, hogy a miniszter asszony úgy fogalmaz, hogy nekünk ez alapján a nyilatkozatunk 
alapján ők vizsgálják, hogy mi meg tudjuk ezt a beruházást valósítani vagy sem. És, hogy ha ők úgy 
döntenek, hogy mi nem tudjuk megvalósítani, akkor saját hatáskörben a Magyar Állam ezt meg fogja  
csinálni, mert meg kell, hogy legyen. Na, most ezért azt gondolom, hogy szerintem nekünk egy olyan 
nyilatkozatot kell, hogy kiírjunk, ami teljes mértékben megegyezik az Iváncsaival. Oda írjuk, hogy 
pénzünk nincs, és még maximum kiegészítjük azzal, hogy oly annyira nincsen, hogy nem csak az  
önerőt, hanem az ÁFA-t sem tudjuk kifizetni és le fogjuk írni, hogy oly annyira veszélyeztetett ez, 
hogy a saját kötelezendően ellátandó feladataink is veszélyben vannak. Úgyhogy ezt abban az esetben,  
ha mindent  ad hozzá,  akkor meg tudjuk valósítani.  Erre majd ő nyilván azt  fogja mondani,  hogy, 
akkor, ha lehet, megvalósítom én és nem adom oda. De, a lényeg az, hogy egyrészt nyilatkozunk arról,  
hogy persze  mi  megtennénk,  tehát  nem büntethet  meg  azért,  hogy mi  nem akarjuk  megcsinálni. 
Másodsorban pedig, ha ezeket mindet oda adja, akkor persze meg is csináljuk. De ha ez alapján ő úgy 
ítéli meg, hogy nem vagyunk rá képesek, akkor majd ezt csinálja meg. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Megcsinálja. De, ugye idáig arról volt szó, hogy Beloiannisz-
Iváncsa, és akkor bizonyos részben tulajdonosok. Na, most valószínű, hogy a Magyar Állam is belép, 
akkor és akkor bele tesz x százmilliót és, akkor nem tudom, mekkora részét viszi.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nekünk ezzel a tulajdonnal csak probléma van. A karbantartás, a 
kötelezettség. És, igazából,  hogy ha ezt a Magyar Állam magához veszi,  akkor ezt a szolgáltatást  
ellátja. Mi a lakók ezért így is fizetünk. Az árat most is a Magyar Állam fogja meghatározni, akkor ő is  
fogja meghatározni, hát akkor ez csak egy könnyebbség. Erről 26.-ig kell nyilatkoznunk, péntekig,  
úgyhogy én azt javaslom, hogy úgy nyilatkozzunk, hogy ennek megfelelően mi is amennyiben ezeket 
a feltételeket biztosítja számunkra, akkor ezt meg tudjuk valósítani. Ha nem, akkor nyilván érezze úgy,  
hogy veszélyben van  a  projekt,  mert  azért  azt  a  kísérő  levelében írja,  hogy kötelezettség  szegési  
eljárást indíthat az Unió az ország ellen, hogy ha ezeket a projekteket nem valósítja meg. Tehát súlyos 
pénzbírsággal sújthatja.  Tehát egyrészt egy csomó uniós pénzt ott  hagynánk, másrészt még meg is 
bünteti. A Magyar Államnak érdeke, hogy ezeket az uniós pénzeket lehívja és megcsinálja, és ha azt  
látja, hogy veszélyeztetve van, akkor nyilván a saját országa érdeke is az, hogy lépéseket tegyen, és ezt  
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megvalósítsuk.  Akkor én azt  javaslom,  hogy,  aki  az előbb elmondottakkal  egyetért,  hogy,  akkor a 
nyilatkozatot ennek megfelelően töltsük ki, akkor az, kézfenntartással szavazzon. 

A  Képviselő-testület  6  igen,  0  nem  és  0 
tartózkodás  szavazattal  meghozta  az  
alábbi  határozatot:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

55/2013. (IV. 24.) számú
HATÁROZATA

Nyilatkozat szennyvíz beruházással kapcsolatban

1. Beloiannisz  Község  Önkormányzat  képviselő-testület  a  Nemzeti  Fejlesztési  Minisztérium 
Kiemelt  Közszolgáltatások  Főosztálya  KKF/4090-112/2013-NFM  iktatószámú  levelével 
kapcsolatban a következőket nyilatkozza. A testület meg kívánja valósítani a beruházást, de a  
saját  kötelező  feladatait  is  alig  tudja  ellátni,  ezért  a  projekt  megvalósításához  szükséges 
önerővel nem rendelkezünk. Beloiannisz Község  Önkormányzata csak abban az esetben tudja 
megvalósítani a beruházást, ha teljes mértékű pénzügyi támogatást kap.

2. A testület felkéri a polgármestert,  hogy 1. pontban meghatározottak szerint a nyilatkozatot  
tegye meg a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felé. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Köszönöm.  Nekünk nincsen több témánk,  úgyhogy átadom a 
szót a képviselőknek, hogy van-e valakinek kérdése? 

Boka Erika alpolgármester: A temetővel kapcsolatban lenne. Felmértük a temetőnek az állapotát és a 
helyzetét. Abban maradtunk, hogy a jövő szombati eseményre valószínű, hogy gyerekek nem fognak 
jönni. Tehát, hogy az iskola, iskolai rendezvényként nem vesz részt rajta. És, az a javaslatom, hogy 
most  összpontosítsunk arra,  hogy a  temetőt  hozzuk olyan  állapotba,  hogy egyrészt  megszűnjön a 
baleset veszély, ami a miatt van, hogy sok fát kivágtak. Ugye, amikor meg nő a fű, akkor nem látszik, 
de  a  csonkok ott  vannak.  Másrészt  én  eddig  nem is  figyeltem megmondom őszintén,  de  a  sírok  
összevissza vannak amiatt, hogy egyszerűen csak odébb rakják 20-30 cm-el, ezek miatt a csonkok  
miatt, a soron követező parcellát. És, hát azért ez hosszútávon így nem működik. Az a javaslatom,  
hogy a jövő szombati önkéntes munkát, úgy hirdessük meg, úgy készítsük elő, úgy gyúrjunk rá, és úgy 
beszéljünk  minél  több  emberrel,  hogy  kapával,  ásóval,  lapáttal,  talicskával,  tehát,  hogy  olyan 
felszereléssel  jöjjenek,  hogy körbe ássuk ezeket  a  csonkokat,  és  kivegyük.  Legalább ötven van,  a 
vékonyaktól, egészen a 30 cm-es átmérőig. Semmiképpen nem tudunk másra összpontosítani mint,  
hogy a ravatalozóig próbáljuk meg rendbe tenni. Akik, ilyen nehéz fizika munkát nem tudnak végezni, 
akkor nagyon sok helyen vannak olyan tüskés bokrok, amit metszőollóval vagy valami késsel ki lehet  
vágni, akkor lehet gazolni, szemetet szedni ehhez hasonlók. Illetve, én javasoltam, mert már nagyon 
rég óta bántja a szememet, hogy amikor bemegyünk a kapun, van egy szép panoráma, meg előtte  
mindig a szemetes konténer. Hogy oldalt a tuják mögött alakítsunk ki, alakíttassunk ki, és ez már nem 
jövő szombatra vonatkozik, csak szeretném a véleményeteket kérni róla. Oldalt a temetőben bal kéz  
felől a tuják mögött ott fák vannak, és ott például ki lehetne alakítani egy olyan kuckót, amit körbe  
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lehetne vagy élő sövénnyel, vagy valamilyen kerítéssel kicsit zárttá tenni. És, arra próbálni ösztönözni 
az embereket, hogy akkor kifelé, arra dobják ki a szemetet ne a kellős közepén, mert nekem nagyon 
bántja a szememet, amikor belépünk. Már oda fele menet, látjuk a kerítést, ilyenkor már a növényeket,  
és,  akkor  ott  van  mindig  a  szemetes  konténer  szemben.  Ehhez  a  jövő  heti  művelethez  kértünk 
konténert az önkéntes ponttól.  Azt ígérte a Balázs, hogy fog rendezni egyet.  Azért,  hogy azokat a  
régebbi kupacokat, amiket már benőtt egy kicsit a fű, meg ilyesmi, hogy tényleg egy nagy volumenű 
takarítást  és  tereprendezést  valósítsunk  meg.  Én  abban  kérem  a  segítségeteket,  fényképeket 
készítettünk, és szeretném, ha a honlapra felkerüljön. Meg, hogy beszéljünk minden civil szervezettel, 
hogy civil szervezetként is képviseljék magukat és jöjjenek el. Mindenképpen lesz ugye az önkéntes 
munka nyilvántartása miatt jelenléti ív, egy rövid kis tájékoztató az elején, ami a szervezetnek fontos.  
Viszont, ezt egyszer kell meghallgatni, és utána bárki a településen vagy máshol, ha önkéntes munkát  
végez, és regisztráltak egyszer, jogosulttá válik. Bármikor felajánlhat nekünk önkéntes munkát, ami 
elszámolható és  elismerhető.  És,  hát  ebben az  előkészítésben és  szervezésben kérem,  hogy minél  
többet  segítsetek,  hogy sok  emberrel  beszéljünk  konkrétan  és  legyünk  sokat.  Tehát,  hogy ha  azt  
vesszük, hogy van ötven csonk, és ha ötvenen leszünk, akkor az azt jelenti, hogy mindenkire egy jut. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Hát  igazából  csak  körbe  kell  ásni,  és  a  Micsó  láncfűrésszel 
kivágja. És, hogy ha minél többen ássuk ezt körbe, akkor más megy, kivágja és visszatemetjük. Tehát  
valamit erre majd ki kell találni. De, mondom, hogy itt most nem az lesz, hogy neki állunk és akkor 
másfél méter mélyen kiszedjük a gyökereit, hanem csak annyi, hogy azokat a csonkokat, tüntessük el a 
föld színe alá. 

Boka Erika alpolgármester: Viszont hosszú távon megoldást kell  erre találni, mert a temetkezési  
vállalkozó, én nem tudom, hogy ki a felelős, de hogy így összevissza menjenek a sírok, ez nem jó. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Erről még beszélünk. Ahol az utolsó temetés volt, ott megállunk, 
és arra már nem megyünk. Most már csak ezen a részen lehet temetni. De nem volt régen semmilyen 
nyilvántartás, csak az, ami a Dina fejében volt. Most azt tudtuk csinálni, hogy az új részen, ami volt és 
próbáljuk beirkálni őket. Emlékszem, hogy régebben volt olyan, hogy eltemettek valakit, utána 2 nap 
múlva kimentek a hozzátartozók és elköltözött a sír, ezt komolyan mondom. Mert, amikor eltemették, 
akkor  utána,  aki  megvette  az  észrevette,  mert  kiment  és  látta,  hogy arra  a  helyre  temetett,  amit  
megvettek. És erről nem szóltak senkinek. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Hát, lehet, hogy arrébb lett téve, de mindenféle okmányok nélkül. 
Mert ott volt elvileg egy olyan kábel, aminek terven kéne, hogy szerepeljen. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen, ezt rendeznünk kell. És, igazából azt kéne megnézni, hogy 
nem  lehet  ilyen  programot  venni?  Manapság  már  mindenről  van  program.  Venni  kéne  egy 
nyilvántartási számítógépes szoftvert és azt vezetni. Szerintem nézzük meg, mert biztos vagyok benne,  
hogy van ilyen. És, akkor egyszer kéne végig menni, ezt az adatban rögzíteni. Papíron már meg van,  
csak föl kéne vinni a gépbe. Az nem olyan sok, hogy ne lehessen ezt. Már nem a régiről beszélek,  
hanem az újról, mert a régiben már csak egyszer-egyszer temetnek, ha valakit a hozzátartozója mellé  
temetnek, de az ritka. Az új rész a fontos, főleg úgy, hogy ott már több helyen meg is van véve, hogy 
ne legyen megint hullagyalázás. Jó, erről még akkor beszélünk. A képviselőknek meg az a feladata, 
hogy próbálják meg elérni,  hogy minél  többen legyünk.  Mi,  amit  lehet  megteszünk,  plakátozunk,  
meghívókat  küldünk,  de  remélem,  hogy  az  nem  fogja  növelni  a  szemétmennyiségét.  
Jó, más kérdés van-e? Az itt jelen lévőket mindig meg szoktuk kérdezni, hogy az üléssel kapcsolatban 
van-e kérdés, hozzászólást?  Ha nincs, akkor az ülést berekesztem.
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Papalexisz Kosztasz polgármester mivel több kérdés, észrevétel nem érkezett, a nyílt ülést 19 óra 49 
perckor berekesztette.

k.m.f.
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