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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. június 19. napján tartott rendkívüli nyílt ülésének

JEGYZŐKÖNYVE

Készült: Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének 
rendkívüli nyílt üléséről

Az ülés helye: Beloiannisz Polgármesteri Hivatal Tanácsterme

Az ülés kezdete: 2013. június 19. 18 óra 00 perckor

Jelen lévők:

Távollévők:

Papalexisz Kosztasz polgármester
Boka Erika alpolgármester
Dr. Horváth István képviselő 
Márkusz Tamás képviselő 
Prekop László Kosztasz képviselő 

Biró Brigitta jegyzői referens 

Bene Krisztián képviselő 
Richter Csaba képviselő 
Galanisz László Vaszilisz alpolgármester
Dr. Bugyi Katalin jegyző 

Papalexisz Kosztasz polgármester :  Tisztelettel köszöntök minden megjelentet. Megállapítom, hogy az ülés öt 
fővel határozatképes, és szabályosan lett összehívva.   Bene Krisztián és Richter Csaba képviselők és Galanisz 
László  Vaszilisz  alpolgármester   jelezte,  hogy nem tud  részt  venni  az  ülésen.  A jegyzőkönyvvezetést  Biró 
Brigitta jegyzői  referens  végzi,  a jegyzőkönyv utólag kerül  elkészítésre hangfelvétel  alapján.   Jegyzőkönyv 
hitelesítőnek jelölném Prekop László Kosztasz és Dr. Horváth István képviselő urakat.  Aki egyetért,  vele az 
kézfenntartással szavazzon.

A  Képviselő- testület  5  igen,  0  nem  és  0 
tar tózkodás  szavazat tal  Dr.  Horváth  Is tván 
képviselőt  és  Prekop  László  Kosztasz  képviselőt 
jegyzőkönyv-hi teles í tőnek  megválasztot ta .

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat tenném 
fel szavazásra, ha nincsen más javaslat. Aki egyetért, vele az kézfenntartással szavazzon. 

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
77/2013. (VI.19.) számú
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HATÁROZATA
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület

2013. június  19.-i rendkívüli nyílt ülésének napirendi pontjairól

1) ATKT megkeresése
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

2) Jegyzői beszámoló a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

3) KDV megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

4) Törvényességi felhívás vagyon rendelettel kapcsolatban 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

5) Szarafisz u. 27. sz. alatti ingatlannal kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

6) Egyebek
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

1) ATKT megkeresése

 Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. Első napirendi pont, az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 
megkeresése.  Felraktuk az anyagot a honlapra, az egy nagyon összetett anyag.  Igazából bennünket csak egy 
határozati  javaslat  érint,  csak  felrakattam  mindent,  hogy  lássátok.  Arról  van  szó,  amiről  már  beszéltünk  a 
múltkor, hogy arra a két hónapos átmeneti időszakra, míg az engedélyek megjönnek, fenn kell tartani tovább a  
kistérségi  társulást.  Viszont  a  társulásnak  a  munkaszervezete,  különböző okoknál  fogva,  személyi  ügyeknél 
fogva megszűnik. És erre a két hónapra,  jogfolytonossággal  az Adonyi  Polgármesteri  Hivatal  fogja ellátni a 
munkaszervezetnek a feladatait. A döntéseket ugyanúgy a társulási tanács hozza.  A munkaszervezet feladatait 
pedig  az  Adonyi  Polgármesteri  Hivatal  fogja  ellátni.  Láttátok  nekik  a  módosító  irataikat.  Igazából  minket  
egyetlen határozati javaslat érint, amelyben a társulási megállapodásnak a módosításáról szavaznánk, ami ezt a  
részt  érinti.  Egy  két  hónapos  idő  intervallumról  van  szó,  és  a  Beloianniszi  hozzájárulásról,  ugye  az  előző 
társulási ülésen született egy döntés, ami jegyzőkönyvbe került, hogy ehhez a két hónaphoz, mi anyagilag nem 
járulunk hozzá. Tehát a munkaszervezet fenntartásához. Gyakorlatilag a mi hozzájárulásunk is szükséges, ahhoz, 
hogy jogutódlással ez mehessen, de minket ez nem fog anyagilag érinteni. Gyakorlatilag is a munkának a 80%-a 
inkább a szociális  területet  érinti,  tehát  minket Beloianniszt  nem. Csak az uszodának az ügyeit  fogják  még 
összeírni. Arra még várhatólag, itt a két hónapon belül lesz döntés, de ott valószínűleg majd egy külön társulást  
kell alapítanunk az uszodának a működtetésére,  de jelen pillanatban ez még nem aktuális téma. Tehát ezzel  
kapcsolatban  ezt  a  határozati  javaslatot  tenném fel  szavazásra.  Van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása?  Ha 
nincsen,  akkor  ezt  a  határozati  javaslatot  javasolnám  elfogadni.  Aki,  evvel  egyetért,  az  kézfenntartással 
szavazzon. 

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

78/2013. (VI.19.) számú
HATÁROZATA

Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról
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Beloiannisz Község Önkormányzat  Képviselőtestülete  megtárgyalta  az Adonyi  Többcélú Kistérségi  Társulás  
Társulási Megállapodásának módosításáról szóló javaslatot, és a következő határozatot hozta:

I. 

Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  az  Adonyi  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási 
Megállapodását  (továbbiakban:  Megállapodás)  – a  „Magyarország helyi  önkormányzatairól”  szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdésében foglalt felülvizsgálati kötelezettségnek eleget téve - az alábbiak 
szerint módosítja, mely a XII. számú módosítás: 

1. A Társulási Megállapodás bevezetője „Preambulum” címet nyer, s 1.pont szerinti számozást azzal, hogy 
az  „alábbiak  szerint”  mondatrésze  hatályát  veszti,  míg  a  megfogalmazás  jelen  időről  múlt  időre  módosul 
(alakítják-alakították), s a Preambulum kiegészül az alábbi 2. ponttal:

„2. A Társulás tagjai a II/1.  és II/7.  pontban foglalt feladataikat  a jövőben is együtt  kívánják teljesíteni,  
melyre tekintettel 2013. június 30-napjával,  mint kezdő hatállyal  a „Magyarország helyi  önkormányzatairól” 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – továbbiakban: Mötv. - 87. § - 95. §-ai alapján a Társulási Megállapodás  
Mötv. rendelkezéseivel összhangot teremtő szabályokat módosítják annak rögzítésével, hogy:

2.1. a Társulás tevékenysége jogfolytonos,
2.2. a Társulás elnevezése, tagi összetétele változatlan,
2.3. a Társulás keretében ellátott közös feladatvégzés is jogfolytonos.„

2. A Társulási Megállapodás I/1. pontjában a Társulás lakosságszáma 24.602 főről 25.119 főre módosul, 
míg I/2. pontjában a Társulás székhelye „Rákóczi u. 21.” címről Bajcsy-Zsilinszky utca 5.” számra módosul. 

3. A Társulási Megállapodás I/3. pontja címe kiegészül a „neve, székhelye, képviselője, 2010. január 1-jei 
állapot  szerinti  lakosságszáma”  mondatrésszel,  továbbá  a  tagi  Önkormányzatok  adatai  kiegészülnek  az 
Önkormányzatokat képviselő Polgármesterek megnevezésével s a 2010. január 1-jei lakosságszám adatokkal, 
továbbá az I/3. pont kiegészül az alábbi utolsó bekezdéssel:

„Az Mötv. 146. § (3) bekezdése alapján az Mötv. 90. § (2) bekezdése alkalmazása, azaz a működési költségek 
viselése tekintetében a költségvetési törvényben meghatározott lakosságszám az irányadó. „

4. A Társulási Megállapodás I/4. pont második mondata hatályát veszti, helyébe az alábbi 4.1.-4.3. pontok 
lépnek:

„4.1. A Társulás önálló adószámmal és önálló pénzintézeti számlával rendelkezi. 

4.1.1. A Társulás adószáma:15592073-2-07
4.1.2. A Társulás pénzintézeti számlaszáma: Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12024009-00116066-00100005 
számú számla 

4.2. A Társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg, 

4.3. A Társulási Tanács a munkaszervezeti feladatokat ellátó székhely: Adony Város Önkormányzata által 
fenntartott Adonyi Polgármesteri Hivatal –továbbiakban: Polgármesteri Hivatal - útján gondoskodik a Társulás 
költségvetésének  végrehajtásáról,  mely  ellátja  a  Társulás  –  s  az  általa  fenntartott  Intézmény  -  pénzügyi  
gazdálkodási feladatait is. „

5. A Társulási Megállapodás I/6. pontjában a „Magyar Köztársaság” megnevezés helyébe „Magyarország” 
megnevezés  lép,  I/7.  pontja  „az  ezzel  a  jogkörrel  megbízott  elnökhelyettese”  mondatrésze  hatályát  veszti,  
helyébe „a képviseletét az alelnök” mondatrész, míg „a társulási tanács által megbízott társulási tanács tag.”  
mondatrésze helyébe „a korelnök” mondatrész lép.

6. A Társulási Megállapodás I/8. pont „vállalnak” mondatrésze múlt időre – „vállaltak” – módosul, s a 8. 
pont egyidejűleg kiegészül a „mely kötelezettségnek eleget tettek” mondatrésszel.
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7. A Társulási Megállapodás I/9. pont „illetve a helyi önkormányzati általános választásokat követő hat 
hónapon belül felülvizsgálják.” mondatrésze hatályát veszti, egyidejűleg a 9. pont kiegészül az alábbi második 
bekezdéssel:

„A Társulásból történő kiválás, avagy kizárás a Társulási Megállapodás módosítását nem igényli, ezen tartalmú 
változásokat a következő módosítás keretében kell a Megállapodásban szerepeltetni. „

8. A Társulási Megállapodás I. Fejezete kiegészül az alább 12.-15. pontokkal:

„12. A Társulás székhely önkormányzata: Adony Város Önkormányzata 
2457Adony, Kossuth L. u. 4. sz.

13. A Társulás által fenntartott helyi önkormányzati költségvetési szerv neve, székhelye:
Adonyi Kistérségi Szociális Központ – továbbiakban Intézmény – 

2431 Perkáta, Bocskai utca 2. sz. 

A Társulás által az Intézmény fenntartása jogfolytonos. 

14. A Társulás szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége. 

15. A Társulás alaptevékenységei szakfeladati rend szerint:

1. 2. Szakfeladat megnevezése 3. Szakfeladat száma

4.
15.1.

5. Önkormányzatok és társulások általános végre-
hajtó igazgatási tevékenysége

6. 841126

7.
15.2.

8. Idősek nappali ellátása 9. 881011

10.
15.3.

11. Gyermekjóléti szolgáltatás 12. 889201

13.
15.4.

14. Szociális étkeztetés 15. 889921

16.
15.5.

17. Házi segítségnyújtás 18. 889922

19.
15.6.

20. Családsegítés 21. 889924”

9. A Társulási Megállapodás II/1. pont „oktatás, nevelés” első francia bekezdése, s a francia bekezdéseket  
követő bekezdése hatályát veszti. 

10. A Társulási Megállapodás II/2. pont:
első  bekezdése  első  mondata  a  „gazdálkodó  szervezetet”  mondatrészt  követően  kiegészül  a  „nonprofit  
gazdálkodó szervezetet, egyéb szervezetet” mondatrésszel, 
második bekezdése második mondata kiegészül  „A költségvetési szerv fenntartói jogának a Társulás részére 
átadása esetén az” mondatrésszel, 
második  bekezdése  harmadik  mondata  „vezető”  mondatrésze  helyébe  a  „helyi  önkormányzati  költségvetési 
szerv vezetője” mondatrész lép, 
második bekezdése utolsó mondata, valamint a harmadik és negyedik bekezdése hatályát veszti. 

11. A  Társulási  Megállapodás  II/3.  pont  „feladat”  mondatrésze  helyébe  „feladatok”  mondatrész  lép, 
egyidejűleg a 3. pont, a 3. pont a), e), h) és m) pontja szövegezése feltételes módú szövegezésre  módosul, b), c),  
d), f), i), j) k), l) és n) pontjai, s a 3. pont utolsó bekezdése hatályát veszti, továbbá a 3. pont p) pontja kiegészül a  
„Megkeresése esetén” mondatrésszel. 
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12. A  Társulási  Megállapodás  II/6.  pontja,  II/7.  pont  a)  pontja  „jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtást” 
szövegrésze, a II/7. pont b)-g) pontjai, s II/8. pontja hatályát veszti. 

13. A Társulási Megállapodás III/1. pont „mondják” mondatrésze helyébe „mondták” mondatrész lép, az 
„ahhoz történő csatlakozásukat” mondatrésze hatályát veszti, míg a „bármikor csatlakozni lehet.” mondatrésze 
helyébe „a csatlakozást a társult Önkormányzatok – a XII/5.  pontban foglaltakra figyelemmel -  nem teszik  
lehetővé.” mondatrész lép. 

14. A Társulási Megállapodás III/3. pont második francia bekezdése „azt a társulás tagjaival” mondatrésze 
helyébe „a Társulási Tanáccsal” mondatrész lép, harmadik francia bekezdése „Társulás tagjainak több mint a 
fele”  mondatrésze  helyébe  pedig  a  „Társulási  Tanács”  mondatrész  lép,  s  a  harmadik  francia  bekezdés 
szövegezése az „ismételt felhívásra” mondatrészt követően kiegészül „a X/5.1. pont szerinti” mondatrésszel. 

15. A Társulási Megállapodás III/4. pont első és második bekezdésében a „kilépő” „kilépés” mondatrészek 
helyébe a „kiváló”, „kilépő” mondatrészek lépnek. 

16. A Társulási Megállapodás III/7. pont szövegezése hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegezés lép:

„A Társulás megszűnik, ha:

7.1. annak  közös  megegyezéssel  történő  megszűnését  valamennyi  tag  minősített  többséggel  meghozott 
képviselő-testületi határozattal kimondja, 
7.2. a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósul, 
7.3. a bíróság jogerős döntése alapján,
7.4. törvény erejénél fogva.”

17. A Társulási Megállapodás III/8. pont címében a „szabályok” mondatrész „alapszabályok” mondatrészre 
módosul, s a 8. pont kiegészül az alábbi utolsó bekezdéssel:

„A további szabályokat a XI. pontban foglaltak állapítják meg. „

18. A Társulási Megállapodás IV/2. pont harmadik francia bekezdésében az „elnökhelyettesei” mondatrész 
helyébe „alelnök” mondatrész lép,  továbbá a 2. pont ötödik és hatodik francia bekezdése hatályát veszti. 

19. A Társulási Megállapodás V/2. pont szövegezése hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegezés lép:

„A társult Önkormányzatok Képviselőtestületei megállapodnak abban, hogy a Képviselőtestületek a Társulási  
Tanácsba az Önkormányzatok mindenkori polgármesterét delegálják.

A  polgármester  akadályoztatása  esetére,  annak  időtartamára  a  delegált  személy  az  őt  helyettesítő 
alpolgármester, vagy az adott település képviselőtestületének a polgármester helyettesítésének rendjéről szóló 
döntésében meghatározott képviselőtestületi tag. 

A helyettesként eljáró alpolgármester vagy képviselőtestületi tag jogai és kötelezettségei  azonosak a  
polgármester  jogaival  és  kötelességeivel.  A  Tanács  ülésén  a  szavazati  jog  gyakorlásához  a  résztvevő 
helyettesnek  –  közokiratba,  avagy  teljes  bizonyító  erejű  okiratba  foglalt  -  eseti  meghatalmazással  kell  
rendelkeznie. „

20. A  Társulási  Megállapodás  V/3.  pont  hatodik  francia  bekezdése  hatályát  veszti,  a  tízedik  francia 
bekezdés szövegezése az „alapítói,” mondatrészt követően kiegészül az „irányító szervi” mondatrésszel, s a 3. 
pont kiegészül „- a tag kizárásáról döntés” utolsó előtti francia bekezdéssel.

21. A Társulási Megállapodás V/4. pontjában az ülések száma „4”-ről „6” ülésre módosul, míg az V/5. pont 
„ezzel  a  feladattal  megbízott  elnökhelyettes  illetőleg  a  Társulási  Tanács  helyettesítéssel  megbízott  tagja”  
mondatrésze  hatályát  veszti,  helyébe  az  „alelnök,  illetőleg  mindkettőjük  akadályoztatása  esetén  a  Társulási  
Tanács korelnöke” mondatrész lép. 

22. A Társulási Megállapodás V/6. pont:
második francia bekezdése „napirendet” mondatrésze helyébe „az ülés összehívásának indokát” mondatrész lép, 
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harmadik  francia  bekezdése  „ellenőrzéséért”  mondatrésze  helyébe  a  „felügyeletéért”  mondatrész  lép,  míg  a  
„felelős szerv” mondatrészt követően kiegészül az „– ülés összehívásának indokát tartalmazó –„ mondatrésszel, 
s kiegészül „az ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával” szövegezésű 
utolsó francia bekezdéssel. 

23. A Társulási Megállapodás V/7. pont kiegészül az alábbi második bekezdéssel:

„A Társulási Tanács ülésén a társult Önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek. „

24. A Társulási Megállapodás V/8. pont a) és b) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegezés lép:

„a) zárt  ülést  tart  összeférhetetlenségi,  kitüntetési  ügy  tárgyalásakor,   valamint  vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos eljárás esetén;
b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés,  vezetői megbízás adása,  annak  
visszavonása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;
c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltétele-
inek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás a Társulás vagy más érintett üzleti ér -
dekét sértené.

A zárt ülésen a Társulási Tanács tagjai, a munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatalt vezető jegy-
ző, s az Mötv. 46. § (3) bekezdésében meghatározott további személyek lehetnek jelen.”
25. A Társulási Megállapodás V/9. pont „és a jelen lévő tagok által képviselt települések lakosságszáma 
meghaladja  a  Társulást  alkotó  települések  lakosságszámának  egyharmadát.”  mondatrésze  hatályát  veszti,  
továbbá a 9. pont kiegészül az alábbi második bekezdéssel: 

„A határozatképességet folyamatosan figyelemmel kell kísérni.„

26. A Társulási  Megállapodás V/11. pont első bekezdése szövegezése a „döntését  ülésén,” mondatrészt 
követően kiegészül a „nyílt szavazással,” mondatrésszel, második, harmadik és negyedik bekezdése 11.1.-11.3. 
pontozást nyer, míg negyedik és ötödik bekezdése hatályát veszti.

27. A  Társulási  Megállapodás  V/11.1.  pont  „és  az  általuk  képviselt  települések  lakosságszámának 
egyharmadát,”  mondatrésze  hatályát  veszti,  helyébe  a  „melynek  hiányában  a  Társulási  Tanács  a  javaslatot  
elutasította.” mondatrész lép.

28. A Társulási Megállapodás V/11.2. pont harmadik francia bekezdésében a V/8. pont „b)” 
pontjára  utalás  „a)  és  c)”  pontokra  történő  utalásra  módosul,  negyedik  francia  bekezdése  „fegyelmi  eljárás 
megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása.” mondatrésze hatályát veszti, helyébe az „ügyében.” mondatrész lép,  
s a V/11.2. pont kiegészül „a tag kizárásához” utolsó francia bekezdéssel. 

29. A Társulási Megállapodás V/11.3. pont első bekezdése „annyi” mondatrésze helyébe „5” mondatrész 
lép, „a jelen lévő tagok szavazatainak kétharmadát, és az általuk” mondatrésze „a Társulásban részt vevő tagok 
által” mondatrész lép, s a 11.3. pont szövegezése kiegészül a „melynek hiányában a Társulási Tanács a javaslatot  
elutasította” mondatrésszel. 

30. A Társulási Megállapodás V/11. pontja kiegészül az alábbi 11.4. – 11.7. pontokkal:

„11.4. A Társulási Tanács név szerinti szavazást tart:

a Társulási Tanács tagjai legalább egynegyedének indítványára, 
továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott ügyekben.

Ugyanazon  ügyben,  egy  ízben  lehet  név  szerinti  szavazást  javasolni  és  tartani.  Nincs  helye  név  szerinti  
szavazásnak:

bizottság létszáma és összetétele, 
avagy ügyrendi javaslat kérdéseiben. 

11.5. A Társulási Tanács titkos szavazást tarthat a 8. pontban meghatározott ügyekben.
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11.6. A  nyílt  szavazás,  a  név  szerinti  és  a  titkos  szavazás  módjának  meghatározásáról  a  Szervezeti  és 
Működési Szabályzat rendelkezik. 

11.7. A Társulási Tanács ülésének vezetője állapítja meg a szavazás eredményét.  Amennyiben a szavazás 
eredménye  tekintetében  kétség  merül  fel,  úgy  a  Társulási  Tanács  bármely  tagja  kérésére  a  szavazást  egy 
alkalommal meg lehet ismételni. „

31. A Társulási Megállapodás V/12. pont első mondata „helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény17. § /1/, /2/ bekezdéseiben leírt” mondatrésze hatályát veszti, helyébe „az Mötv. 52. § (1) bekezdésében  
foglalt” mondatrész lép, a második mondata „a társulási tanács által felhatalmazott tag” mondatrésze helyébe „a 
munkaszervezeti  feladatokat  ellátó  Polgármesteri  Hivatalt  vezető  jegyző”mondatrész  lép,  míg  a  harmadik 
mondata helyébe „A jegyző gondoskodik a jegyzőkönyv  Fejér Megyei Kormányhivatal részére 15 napon belül  
történő felterjesztéséről. „ mondat lép, s a 12. pont kiegészül az alábbi második bekezdéssel:

„A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell vezetni. „

32. A  Társulási  Megállapodás  V/13.  pontja  második  mondata  az  „alakuló”  mondatrészt  megelőzően 
kiegészül az „első” mondatrésszel,  a „mondja” mondatrész múlt időre - „mondta” -  módosul,  s a 13. pont  
kiegészül az alábbi szövegezéssel:

„A Társulási Tanács az alakuló ülésén megválasztja a Társulási Tanács elnökét, az alakuló, avagy az azt követő  
első ülésén elfogadja a Társulás:

13.1. Szervezeti és Működési Szabályzatát, 
13.2. megválasztja alelnökét,  s 
13.3. a Pénzügyi Bizottsága tagjait.„

33. A  Társulási  Megállapodás  VI.  Fejezete  címében  és  VI/1.  pontjában  „elnökhelyettes”   megnevezés 
helyébe  „alelnök”  megnevezés  lép,  továbbá  a  VI/1.  pontban  a  „titkos”  szavazás  „minősített  többségű” 
szavazásra módosul, a „két elnökhelyettest” mondatrész helyébe „alelnököt” mondatrész lép, a „meghatározza a  
helyettesítés rendjét” mondatrésze hatályát veszti. 

34. A  Társulási  Megállapodás  VII/1.  pont  második  bekezdése  szövegezése  a  „bizottság  elnöke” 
mondatrészt követően kiegészül az „és tagjai  több mint fele” mondatrésszel, továbbá a VII/2.  pont második 
mondata hatályát veszti. 

35. A Társulási  Megállapodás  VIII.  Fejezet  címe hatályát  veszti,  helyébe  „A Társulás  munkaszervezeti  
feladatainak ellátása”  cím lép, míg a VIII/1.  pont első bekezdés „a Társulási  tanács költségvetési  szervként  
létrehozott elkülönült munkaszervezete látja el.” mondatrész helyébe a „2013. július 1-jei hatállyal a székhely 
település Adony Város Önkormányzata által fenntartott Adonyi Polgármesteri Hivatal látja el. „ mondatrész lép. 

A VIII/1.  pont második bekezdése 2. pont számozást nyer,  melynek „munkaszervezet  feladata” mondatrésze 
helyébe  a  „munkaszervezeti  feladatok”  mondatrész  lép,  s  a  negyedik  francia  bekezdése  „közreműködés” 
mondatrésze hatályát veszti. 

36. A Társulási Megállapodás VIII/2. és 3. pontja hatályát veszti, helyükbe az alábbi 3.-8. pontok lépnek, 
egyidejűleg a VIII/4. pont számozása VIII/9. pontra módosul. 

„3. A költségvetési gazdálkodás körében a Polgármesteri Hivatal feladatkörébe tartozik: 

 A Társulás és az általa fenntartott Intézmény költségvetése tervezésének, zárszámadás tervezetének előkészíté-
se.
Az információszolgáltatás, a pénzforgalmi jelentések elkészítése.
A pályázatokkal kapcsolatos elszámolási feladatok végzése a Közreműködő Szervezet, a Magyar Államkincstár, 
a kedvezményezett Önkormányzatok, valamint az egyéb szervek felé.
a tagi önkormányzatok hozzájárulásai felhasználásának elszámolása az Önkormányzatok felé.
a Társulási Tanács egyedi határozataiban foglalt feladatok végrehajtásának, illetve pénzforgalmi elszámolásának 
elkészítése. 
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4. A Társulási Tanács nevében tett kötelezettségvállalás, valamint utalványozás pénzügyi ellenjegyzésére 
Adony Város Önkormányzata jegyzője - továbbiakban: Jegyző - által írásban kijelölt gazdasági vezetői feladato-
kat ellátó köztisztviselő jogosult.

5. A Társulási Tanács, Adony Város Önkormányzata, s a Polgármesteri Hivatal az Adonyi Többcélú Kis-
térségi Társulás Munkaszervezete megszűnését követő naptári naptól – 2013. július 1-jei hatállyal - létrejövő kü-
lön megállapodás keretében rögzítik:

5.1. A költségeket, mellyel a munkaszervezeti feladatok teljesíthetők.

5.2. Melyeket évenként a Társulás éves költségvetési tervezetének ismeretében a felek felülvizsgálnak

5.3. A Megállapodás mellékletét képezi a megszűnő Munkaszervezet ingó vagyonának leltára.

6. A Polgármesteri Hivatal által – a Társulás működésével kapcsolatos feladato-
kat ellátó – foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat a Jegyző gyakorolja. 

A Jegyző munkáltatói jogkörében kijelöli azon köztisztviselő(ke)t, aki(k) a Társulási Tanács tagjaival a munka-
szervezeti feladatok tekintetében kapcsolattartásra jogosult(ak) s köteles(ek), melyről – s a változásairól – a Tár-
sulási Tanács tagjait tájékoztatja.

7. A Társulási Tanács az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete költségvetési szer-
vet az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény – továbbiakban: Áht. – 11. § (2) bekezdés szerinti beolva-
dással szünteti meg akként, hogy:

7.1. a munkaszervezeti feladatok tekintetében jogutódnak, s azt ellátó közalkalmazott vonatkozásában a Kjt. 
25/A. §-a szerinti eljárásra tekintettel - munkáltatói jogutódnak Polgármesteri Hivatal,
7.2. vagyoni jogutódnak a Társulás minősül azzal, hogy a munkaszervezeti feladatok ellátásához szükséges 
ingóságok használati jogát a Társulás a Polgármesteri Hivatal részére biztosítja.

8. Adony Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítá-
sát 2013. július 1-jei hatállyal a Társulási Tanács a Munkaszervezet megszüntető okiratát 2013. június 30-i ha-
tállyal a 7. pontban foglalt tartalommal – adják ki.”

37. A Társulási Megállapodás VIII/A. Fejezete hatályát veszti, helyébe az alábbi VIII/A. Fejezet lép:

„VIII/A. A Társulás átruházott önkormányzati hatásköre, döntési jogköre.
22.
1. Az Önkormányzatok képviselő-testületei a Társulást az Mötv. 41. § (4) bekezdése alapján átruházott  
hatáskör gyakorlása körében az alábbi döntési jogkörök gyakorlására jogosítják fel:

1.1. Intézményvezető megbízása, annak visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása.

1.2. Az  Intézmény  irányító  szervi  jogköreinek  gyakorlása  az  önkormányzati  feladatellátásra  vonatkozó 
jogszabályi rendelkezések által megállapított körben.

1.3. ”A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény – továbbiakban: Sztv. – ,  
s a „gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. törvény – továbbiakban: Gyvt. – 
mindenkori hatályos rendelkezéseiben foglalt, a fenntartói, irányítói jogkörbe tartozó ügyekben való döntés. 

2. A Társulás  keretében  az  Intézmény tevékenységi  körébe  tartozó:  szociális  alapellátások  intézményi 
térítési díjainak, továbbá a gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátások, azok igénybevétele és a 
fizetendő térítési díjaknak önkormányzati rendeletben történő szabályozására, s annak mindenkori jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelő felülvizsgálatára Adony Város Önkormányzata Képviselőtestülete jogosult.

2.1. A térítési  díjak megállapítására,  annak módosítására  vonatkozó önkormányzati  rendelet  tervezetet  a 
Jegyző a Társulási Tanács által javasolt tartalommal Adony Város Önkormányzata Képviselőtestülete napirendet  
tárgyaló  ülését  megelőző  30  nappal  korábban  azon  társult  Önkormányzatok  (kivéve  Adony  Város 
Önkormányzata)  polgármesterei  részére  küldi  meg,  amely részt  vesz  a  szociális  és  gyermekjóléti  feladatok 
valamelyikében. 
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2.2. A 2.2. pontban felsorolt Önkormányzatok Képviselőtestületei soron következő ülésükön, de legkésőbb 
20 napon belül a rendelet  tervezetben foglaltakról  véleményt  nyílvánítanak,  melyet  a Jegyző részére írásban  
megküldenek.

2.3. Amennyiben a 2.2. pontban felsorolt  Önkormányzatok Képviselőtestületei a tervezetben foglaltakkal 
nem értenek egyet, úgy indokolással ellátott álláspontjukat a rendelet megalkotását megelőzően a Jegyzőnek a 
Társulási Tanács ülésén kell ismertetnie. 

2.4. Amennyiben az egyetértését meg nem adó Önkormányzat Képviselőtestülete indokolásában foglaltak 
megalapozottak, úgy a Társulási Tanács ülésén egyeztetett újabb javaslat szerinti 2.1. pontban foglalt eljárást 
ismételten le kell folytatni azzal, hogy a véleményezésre rendelkezésre álló időtartam ez esetben 10 nap. 

2.5. Ha a 2.2. pontban felsorolt Önkormányzatok Képviselőtestületek indokait nem fogalmazzák meg, avagy 
azt  nem  ismertetik,  illetőleg  a  benne  foglaltak  megalapozatlanok,  úgy  Adony  Város  Önkormányzat  
Képviselőtestülete ezen utóbbi tényt megállapító döntésével együtt  az eredeti javaslat szerinti tartalommal az 
önkormányzati rendeletet megalkothatja. „

38. A Társulási Megállapodás X/5. pont második bekezdése szövegezése kiegészül a „I/4.1.2.  pont alatt 
nevesített” mondatrésszel, a harmadik bekezdés „Társulás” mondatrésze helyébe „Társulási Tanács” mondatrész 
lép,  míg  a  „kizárása  kezdeményezhető”  mondatrésze  helyébe  a  „kizárásáról  döntés  hozható  a  III/3.  pont 
szabályai szerint.” mondatrész lép, melyet követően az 5. pont kiegészül az alábbi 5.1.-5.4. pontokkal:

„5.1. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a pénzügyi  hozzájárulást nem teljesítő, avagy részben 
teljesítő Önkormányzattal, Önkormányzatokkal szemben – mely a Társulási Tanács elnöke írásbeli felszólítása 
ellenére 8 naptári napra vonatkozó fizetési póthatáridőre sem tesz eleget kötelezettségének – a Társulási Tanács 
döntése alapján azonnali beszedési megbízás – inkasszó – nyújtható be, mely eljárás valamennyi költsége az  
adós önkormányzatot(okat)  terheli.

5.2. A Tanács elnöki feladatait ellátó polgármester székhelye által érintett Önkormányzat esetén az írásbeli 
felszólításról is a Társulási Tanács dönt. 
5.3. A  tagi  Önkormányzatok  kötelezettséget  vállalnak  arra,  hogy  felhatalmazó  levélben  bejelentik  a 
számlavezető  pénzintézetüknek  az  Adonyi  Többcélú  Kistérségi  Társulás  megnevezését,  pénzforgalmi 
jelzőszámát, mint azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy a tagok a társulási tagsági  
jogviszonyuk  fennállásáig  a  felhatalmazást  nem  vonhatják  vissza.  A  felhatalmazás  bank  által  aláírt  egy 
példányát  kötelesek a Társulási Tanács elnöke részére a Megállapodás módosítása hatálybalépését követő 15 
napon belül átadni.

5.4. Új számla nyitása esetén az 5.3. pont szerint kell eljárni.”

39. A Társulási Megállapodás X/6. pont „munkaszervezet” mondatrésze helyébe „a Polgármesteri Hivatal” 
mondatrész, míg az „intézmények, valamint a Társulás keretében működő intézményfenntartó társulások és az  
általuk fenntartott költségvetési szervek” mondatrésze helyébe az „Intézmény” mondatrész lép.
40. A Társulási Megállapodás X/8. pont „– ideértve a munkaszervezet  vezetőjét is –„ mondatrésze s „a 
Társulás munkaszervezetének vezetője jogosult. Ha a kötelezettségvállalást és utalványozást a munkaszervezet  
vezetője  gyakorolja,  ellenjegyzésre  az  általa  meghatározott  személy  jogosult”  mondatrésze  hatályát  veszti,  
utóbbi helyébe „a VIII/4. pontban nevesített köztisztviselő jogosult.„ mondatrész lép. 

41. A  Társulási  Megállapodás  X/9.  pont  „szervek,  valamint  a  többcélú  kistérségi  Társulás  keretében 
működő intézményfenntartó társulások és az általuk fenntartott költségvetési szervek csak” mondatrész helyébe 
a  „szerv”  mondatrész  lép,  továbbá  a  X/10.  pont   első  bekezdése  „kötelezően  létrehozandó”  és  „belső 
ellenőrként” mondatrészei hatályukat vesztik, második bekezdése „vonatkozó szabályokat maga állapítja meg.” 
mondatrésze   helyébe  pedig  „az  Mötv.  önkormányzati  bizottságok  működésére  vonatkozó  szabályait  kell 
alkalmazni” mondatrész lép. 

42. A Társulási Megállapodás X/12. pont utolsó francia bekezdése „1992. évi XXXVIII. törvény 64/B § /2/ 
bekezdése” mondatrésze hatályát veszti, helyébe a „mindenkor hatályos törvényben meghatározott” mondatrész  
lép. 

43. A  Társulási Megállapodás X/A. fejezet:
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bevezető szövegezése „feladatokat ellátó” mondatrésze helyébe „az I/13. pontban nevesített” mondatrész lép, 
második  francia  bekezdése  „részben  önállóan  gazdálkodó”  mondatrésze  helyébe  az  „önállóan  működő” 
mondatrész,  míg  „munkaszervezete  látja  el,”  mondatrésze  helyébe  a  „munkaszervezeti  feladatait  ellátó  
Polgármesteri Hivatal látja el munkamegosztási megállapodás alapján.„ mondatrész lép.
ötödik francia bekezdése „Társulás” mondatrésze „Társulási Tanács” mondatrészre módosul. 

44. A Társulási Megállapodás XI/1. pont „– e megállapodás 3. számú mellékletében leírt –„ mondatrésze, 
valamint a XI/3. pont hatályát veszti,  egyidejűleg a XI. Fejezet kiegészül az alábbi 3.-15. pontokkal:

„3. A Társulás vagyonleltárát a Polgármesteri Hivatal vezeti. 
23.
4. A  Társulás  megszűnése  esetén  a  meglévő  vagyon  és  annak  szaporulata  a  Társulás  tagjait a  III/8. 
pontban foglaltak szerint vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg.

5. A vagyon megosztása során az önkormányzatok által az alábbi elvek figyelembevételével járnak el:

5.1. használatba adott ingatlanokat, s a meglévő ingóságok birtokát vissza kell bocsátani,
5.2. a meglévő, tulajdonba adott ingóságokat természetben kell kiadni,
5.3. a tulajdonba adott ingatlanok esetében – amennyiben vagyonmegosztás során a képviselőtestületeket 
megillető vagyonrész arra elegendő – az eredeti tulajdonost illeti meg.

6. A  Társulásból a tag általi kiválás,  illetőleg kizárás esetén a taggal  a fentiekkel azonos eljárási  rend 
szerint el kell számolni azon megkötésekkel, hogy a Társulás tagja a vagyon kiadására csak az esetben tarthat  
igényt,  ha  az  nem veszélyezteti  a  Többcélú Kistérségi Társulás feladatának  ellátását,  -  ebben az  esetben  a 
Társulás  volt  tagját  a  Társulással  kötött  szerződés  alapján  használati  díj  illeti  meg   -  illetve  amennyiben 
tartozását a Társulás felé maradéktalanul rendezte.  A vagyon kiadását legfeljebb 5 évre lehet elhalasztani.

7. A  Társulás  tagjának  vagyoni  igénye  kizárólag  a  tagsági  jogviszony  időtartama  alatt  a  vagyoni 
hozzájárulásával, avagy pályázati úton elnyert, illetőleg társulási vagyonból keletkezett Társulási közös vagyon 
körére nézve keletkezhet, mely a tagsági jogviszony megszűnése időpontjától érvényesíthető. 

8. A Társulásból kiváló tag az Őt megillető vagyonrész kiadására mindaddig nem tarthat igényt, amíg a 
vagyon hasznosítására külső harmadik személlyel a tagsági jogviszonya alatt a Társulási Tanács által megkötött  
szerződési (használati, haszonbérleti, bérleti, stb.) időtartam le nem jár. 

8.1. Amennyiben  a  vagyon  hasznosítására  vonatkozó  szerződés  alapján  a  vagyonhasználó  rendszeresen 
térítést fizet, úgy a kiváló tagra eső összeg a kiváló tagot illeti meg. 

8.2. Amennyiben  a  vagyonhasználati  ellenérték  előre  a  Társulási  Tanács  részére  megfizetést  nyert  s  a 
Tanács azt a kivált tagra nézve is „saját erőként” a Társulási vagyon gyarapítására fordította, úgy a kivált tagot a  
használati ellenérték nem illeti meg, mivel azt a Társulási Tanács a vagyontárgy létrehozására fordította. 

9. A  Társulási  Tanács  az  általa  pályázati  úton  elnyert  pénzeszközből  vásárolt  közös  vagyonú 
vagyontárgyak  –  meghatározott  feltételek  szerinti  s  ellenszolgáltatás  melletti,  -  egyes  tagi  Önkormányzatok  
külön tulajdonába adásáról jogosult dönteni, melynek alapján a Társulási Tanács és tagi Önkormányzat külön 
megállapodást köt. 

A  támogatási  szerződés  időtartama  alatt  a  közös  tulajdonú  vagyontárgy(ak)  nem  adható(k)  tagi 
Önkormányzat(ok) külön tulajdonába. 

10. Amennyiben a vagyon szerzéséhez tagi önkormányzat(ok) biztosította a saját erőt, úgy ezen vagyon 
hasznosítása,  avagy  értékesítése  esetén  a  bevételnek  a  saját  erő  erejéig  terjedő  összege  önerőt  biztosító 
Önkormányzat  részére  elszámolást  nyer,  melyet  követően  fennmaradó  rész  képezi  a  tulajdonközösség 
megszüntetésének alapját.

11. A  Társulás  megszűnése  esetén  a  Társulás  tagjai  a  Társulás  közös  vagyonát  vagyonfelosztási 
szerződésben osztják fel.
A  Társulás  megszűnése  esetén  jogutódnak  a  társuló  önkormányzatok  képviselőtestületei  minősülnek,  a 
kötelezettségekért  vagyoni  hozzájárulásuk  arányában  felelnek  azzal,  hogy azok fedezeteként  elsődlegesen  a 
visszakapott vagyon szolgál.
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12. A felosztás elvei a következők:

12.1. Vizsgálni  kell  a  Társulás  tagjai  saját  vagyoni  hozzájárulásának  mértékét  a  vagyonszaporulat 
létrejöttéhez. (Saját vagyon, állami források, egyéb támogatások).

12.2. Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és azokat egymáshoz arányosítani kell,  
ez a tulajdon az arányosított részben illeti meg a megszűnéskor az önkormányzatot.

13. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszűntetése nem történhet olyan 
módon, hogy az önkormányzati közfeladatok, a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. A létrejött vagyon  
rendeltetése a közfeladatok ellátása. 

14. A  közös  tulajdon  megszűntetése  és  az  ebből  származó  vagyoni  igények  kielégítése  során,  ezért  a 
Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a 
közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja.

15. A közös  tulajdonban  történő  elszámolásig  a  közfeladatok  ellátása  érdekében  biztosítják  a  feladatot 
ellátó és átvállaló használati jogát.  A tulajdonjog rendezése során a folyamatos működtetés és feladatellátás  
biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése feltételeiben állapodhatnak meg.”

45. A  Társulási  Megállapodás  XII.  Fejezete  első  bekezdése  1.  pont  számozást,  második,  harmadik 
bekezdése 3.-4. pont számozást, míg a negyedik bekezdés 6. pont számozást nyer, egyidejűleg a XII.  Fejezet  
kiegészül az alábbi 2. ponttal:

„2. A Társulási  Megállapodás Mötv. rendelkezéseivel  összhangot  teremtő XII.  számú módosítása 2013. 
június 30-napján lép hatályba.”

46. A Társulási Megállapodás XII/4. pontja „a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a 
helyi  önkormányzatok  társulásairól  és  együttműködéséről  szóló  1997.  évi  CXXXV.  törvény,  a 
területfejlesztésről  és  területrendezésről  szóló 1996.  évi  XXI.  törvény,  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  
XXXVIII.  törvény,”  mondatrésze hatályát  veszti,  helyébe  „a „Magyarország helyi  önkormányzatairól”  szóló 
2011.  évi  CLXXXIX.  törvény,  az  „államháztartásról”  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  s  annak  mindenkor 
hatályos végrehajtási jogszabályai,” mondatrész lép. 

47. A Társulási Megállapodás XII. Fejezete kiegészül az alábbi 5. és 7. ponttal:

„5. A társult Önkormányzatok Képviselőtestületei a Társulási Tanács javaslata alapján kinyilvánítják szán-
dékukat, hogy a Társulást meg kívánják szüntetni, melynek tervezett időpontja 2013. augusztus 31-napja. 

A Társulás megszüntetésének feltétele, hogy:
a Társulás a vele kötött támogatási szerződések alapján jövőbeni fenntartási, üzemeltetési kötelezettséggel ne  
rendelkezzen, 
az általa fenntartott Adonyi Kistérségi Szociális Központ keretében teljesített szociális és gyermekjóléti felada-
tok ellátására a feladatellátásban részt vevő Önkormányzatok; és/vagy általuk alapított társulások; és/vagy önál -
lóan illetőleg közösen fenntartott intézményeik a tevékenység végzésére jogerős működési engedéllyel rendel-
kezzenek. 
A tagi Önkormányzatok Képviselőtestületei a Társulás megszűntetéséről a fenti feltételek teljesülésével külön 
alakszerű határozattal döntenek. „

„7. A Társulási Megállapodás 2013. június 30-i hatályú XII. számú módosítását a tagi  Önkormányzatok 
képviselőtestületei az alábbi határozatokkal hagyták jóvá s foglalták a módosítással egységes szerkezetbe:

Adony Város Önkormányzat Képviselőtestülete ..../2013. /VI..../ számú határozata
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete .../2013. /VI...../ számú határozata
Besnyő Község Önkormányzat Képviselőtestülete..../2013. /VI. ..../ számú határozata
Iváncsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete ..../2013. /VI. ..../ számú határozata
Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete..../2013. /VI. ..../ számú határozata
Perkáta Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete .../2013./VI./ számú határozata
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Pusztaszabolcs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete ../2013./VI.../ számú határozata
Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselőtestülete ../2013./VI.../ számú határozata”

48. A Társulási Megállapodás 2. számú melléklete és 1. számú függeléke hatályát veszti. 

II. 

A Képviselőtestület a Társulási Megállapodást a I. pontban foglalt XII. sz. módosítással egységes szerkezetbe  
foglalja. 

III. 

Képviselőtestület  felhatalmazza  a  Polgármestert  az  Adonyi  Többcélú  Kistérségi  Társulás  XII.  számú 
módosítással  egységes  szerkezetbe  foglalt  Társulási  Megállapodásának  aláírására,  valamint  felkéri  a 
Polgármestert, hogy az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Elnökét a határozat kivonatának 
megküldésével a Képviselőtestület döntéséről értesítse. 

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester

Határidő: azonnal

2)  Jegyzői  beszámoló  a  helyi  önkormányzat  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatainak  
ellátásáról

Papalexisz Kosztasz polgármester:  A második napirendi pont, a jegyzői beszámoló a helyi  önkormányzat 
gyermek jóléti  és gyermekvédelmi  feladatainak  az  ellátásáról.  Ez is egy több oldalas  anyag,  én átolvastam, 
nekem kérdéseim nem merültek fel, én javaslom elfogadásra, de átadnám a szót, hogy van-e valakinek kérdése  
vagy hozzászólása ezzel kapcsolatban. Ha nincsen, akkor javaslom a beszámolónak az elfogadását, aki egyetért  
ezzel az, kézfenntartással jelezze. 

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

79/2013. (VI.19.) számú
HATÁROZATA

Jegyzői  beszámoló  el fogadásáról

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót, és elfogadta azt.

2. A testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolót terjessze fel a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatalának. 

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal 
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3) KDV megállapodás felülvizsgálata

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: A  harmadik  pont,  a  Közép-Duna  Vidéke  megállapodásnak  a 
felülvizsgálata. Erre jogszabályi kötelezettségeink vannak. Minden ilyen megállapodást az új jogszabályok miatt 
felül kell vizsgálni. Nekünk is az összes megállapodásunkat, fogorvosit, mindent felül kellett vizsgálni és az új  
jogszabálynak megfelelően kellett kialakítani. Na, most ezt végezték el, ezt az anyagot küldték el. Ez egy hosszú 
anyag. A Brigi telefonon egyeztetett a készítőivel. Valójában ezért kell ezekhez hozzá nyúlni, mert a jogszabályi  
változás miatt ezeket a megfogalmazásokat, változásokat, át kellett szerkeszteni benne. Más jellegű változását ez 
nem  tartalmaz.  Van-e  kérdés,  hozzászólás?  Ha  nincsen,  akkor  én  ezt  a  határozati  javaslatot  tenném  fel 
szavazásra. Nem fogom fel olvasni, mert ez egy 12 oldalas határozati javaslat, amelynek a vége úgy szól, hogy a  
képviselő-testület  a  társulási  megállapodást  jelen  határozatban  foglalt  módosítással  egységes  szerkezetben 
foglalja, amely a határozat mellékletét képezi. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosítással 
egységes szerkezetben foglalt társulási megállapodás aláírására. Valamint felkéri a polgármester, hogy a társulási 
tanács  elnökét,  a határozat  kivonatának  a megküldésével  a  képviselő-testület  döntéséről  értesítse.  Aki evvel 
egyetért, az kézfenntartással szavazzon. 

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

80/2013. (VI.19.) számú
HATÁROZATA

KDV megál lapodás felülvizsgálatáról

Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. 
évi  CLXXXIX. törvény 146.§ (1)  bekezdésében foglaltaknak eleget  téve  felülvizsgálta és  a  következők 
szerint módosítja:

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Megállapodás

1. A Társulási Megállapodás 1. bekezdése a következők szerint módosul:

Az  alább  felsorolt  települési  önkormányzatok  képviselő-testületei  elhatározzák,  hogy  Magyarország 
Alaptörvénye ,  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  87.  §-ában 
meghatározott társulási jog alapján, a Közép-Duna vidéke térségének integrált szilárdhulladék-gazdálkodási 
feladatainak ellátására,  valamint az ennek megvalósítását szolgáló közös pénzalap létrehozása érdekében,  
mint közös cél megvalósítására és a közös érdekérvényesítés elősegítése jegyében

2.  a PREMBULUM 6. bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

A  Társulás  tagjai  rögzítik,  hogy  a  jogi  személyiséggel  rendelkező  önkormányzati  társulásukat  szabad 
elhatározásukból,  egyenjogúságuk tiszteletben tartásával,  a kölcsönös előnyök és  az arányos  teherviselés 
alapján  hozzák  létre,  mégpedig  mint  helyi  önkormányzatként  működő  Tagok  feladat-  és  hatáskörének 
ellátására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-a értelmében.

3.  III. fejezet Társulás jogállása első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló   2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  87.  §-ában  foglalt 
rendelkezéseknek  megfelelően  a  Társulás  önálló  jogi  személyiséggel  rendelkezik,  működése  során  az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott szabályokat kell alkalmazni.
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4. IV.  fejezet  Előzetes  megállapítások,  követendő  elvek,  a  Társulás  és  tagjai  feladatai  IV/1. 
pontjának első, második és hetedik  bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Ezen  társulási  megállapodás  megkötésénél  Tagok  a  vonatkozó  KA  előírások  mellett  a  hazai  irányadó 
jogszabályokat, különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban Mötv.) rendelkezéseit veszik figyelembe.

A   Mötv. és  az  ahhoz  kapcsolódó  hazai  szabályozás  egyrészt  kötelmi  oldalról,  széleskörű  igazgatási  
feladatokkal, másrészt lakossági képviseleti oldalról, a lakosság bevonásával közelíti meg a feladatokat. 

Tagok  a  saját  közvetlen  tevékenységük  során  előtérbe  helyezik  jelen  megállapodás  elveit  és  az  itt  
megfogalmazott érdekprioritást. Ezen tevékenységeik, mint a saját hatáskörben történő jogszabályalkotás 
(pl.:  szolgalmi  jogok,  belterületbe  vonás,  telekhatár  módosítás  stb.)  mind  olyan  feladatok,  melyek 
nélkülözhetetlenek a projekt végrehajtásához.  Ugyanezen elv vonatkozik a már esetlegesen megkötött, 
illetve  működő  üzemeltetési  szerződésekre,  valamint  az  önkormányzati  foglalkoztatáspolitikára 
(rendeletekre) is.

5. IV. Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai IV/2.3. pont második   
bekezdése a következőkkel egészül ki:

A tagi önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás által megküldött, döntést igénylő 
előterjesztésekről a kézhezvételtől számított 30 napon belül határozatot hoznak, melyet a döntést követő 15 
napon belül a Társulási Tanács elnökének megküldenek.

6. IV.  fejezet  Előzetes  megállapítások,  követendő  elvek,  a  Társulás  és  tagjai  feladatai  IV/3. 
pontjának első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Tagok a Társulási Megállapodásban vállalt közös feladataik végrehajtása,  azaz annak érdekében, hogy a 
Társulás  által  megvalósítandó  egységes  hulladékgazdálkodási  rendszer  működése,  a  közszolgáltatás 
megszervezése az egységes díjpolitika és a fenntartható fejlődés alapján mind jogilag,  mind pénzügyileg,  
mind pedig műszakilag megfelelően biztosított legyen,  a  hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény  
36.§-a alapján  ugyanezen törvény 34.§,  37.§,  44.§,  74.§ (2)-(3),  78.§ (3),  90.§ (5)-(8)bekezdésekben  a 
települési  önkormányzatokra  vonatkozó  szabályokban  meghatározott  szilárd  hulladékgazdálkodási 
közfeladatuk ellátására vonatkozó feladat-és hatáskörüket a Társulásra átruházzák.

7. IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai IV/3.1. pont a,  
bekezdése hatályát veszti.

8. IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai IV/3.1. pont b, 
bekezdése a következők szerint módosul:

b, a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztása, szerződéskötés, szerződés felmondása

9. IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai IV/3.2. pont b, 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

b,  Évente  megtárgyalja  a  közszolgáltató  által  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási  tevékenységről 
készített beszámolót, megállapításairól tájékoztatja a tagi önkormányzatokat.  
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10. IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai IV/3.2. pontja 
c, d, és e, bekezdésekkel egészül ki.

c,  a helyi  önkormányzati rendeletalkotás koordinálása, tartalmi információnyújtás,önkormányzati rendelet 
véleményezése

d,  Részt  vesz  a  területi  hulladékgazdálkodási  terv  és  területi  megelőzési  program  OHÜ  által  történő 
készítésében,  az  OHÜ részére  a  területi  hulladékgazdálkodási  terv és  területi  megelőzési  programhoz  a 
rendelkezésére álló adatokat, információkat megadja

e, egyezteti a közszolgáltató, illetve a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelését végző gazdálkodó  
szervezet által készített hulladékgazdálkodási tervet

11. IV. fejezet  Előzetes  megállapítások, követendő elvek,  a Társulás és  tagjai  feladatai IV/4. pont 
negyedik bekezdésének második és harmadik mondata hatályát veszti.

12. V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása első bekezdése a következőkkel egészül ki:

 A Társulás  pénzügyi-gazdálkodási feladatait a munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal 
látja el. A Társulás gazdálkodásának részletes szabályait külön szabályzat tartalmazza, amelyet a Társulási 
Tanács hagy jóvá.

13.  V.  fejezet   A Társulás  vagyona,  gazdálkodása V/1.  a,  pontja első bekezdésének első mondata 
hatályát veszti, a második  és harmadik mondata a következők szerint módosul: 

A tagok éves működési hozzájárulás megfizetésére is kötelezettséget vállalnak, melyet a 2007. évtől kezdve 
lakosságszám arányosan fizetnek. Tagok jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kötelezettséget  vállalnak 
arra,  hogy  a  működési  költség  összegének  meghatározása  folyamán  mindenkor  az  1.  számú melléklet 
szerinti, a költségvetési törvényben meghatározott lakosságszám-arányt tekintik mérvadónak.

14. V. fejezet  A Társulás vagyona, gazdálkodása V/1. a, pontja negyedik bekezdésének első mondata 
a következők szerint módosul: 

Tagok a  működési és fejlesztési hozzájárulás összegét minden év március 31. napjáig kötelesek a Társulás  
bankszámlájára befizetni. 

15.  V.   fejezet  a  Társulás  vagyona,  gazdálkodása  V/1.c,  pontja  második  bekezdésének  második 
mondata a következők szerint módosul:

A Társulási Tanács elnöke köteles a költségvetés gazdálkodásának féléves és háromnegyed éves helyzetéről 
beszámolni a Társulási Tanácsnak.

16. V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/1.d, pont első bekezdése a következőkkel egészül ki:

A tagi önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben bejelentik a számlavezető 
pénzintézetüknek  a  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  megnevezését, 
pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy a tagok a 
társulási tagsági jogviszonyuk fennállásáig a felhatalmazást nem vonhatják vissza. A felhatalmazás bank 
által aláírt egy példányát kötelesek a Társulási Tanács elnöke részére átadni.

17. V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/1.d, pont második bekezdése hatályát veszti.

18. V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/1.e, pontja a következők szerint módosul:

A Társulás jogszabályszerű működésének ellenőrzése  érdekében Felügyelő Bizottságot hoz létre(ld. VII/4.  
fejezet).  A  Társulás  rendelkezésére  álló  források  szabályszerű,  gazdaságos,  hatékony  és  eredményes  
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felhasználása érdekében belső kontrollrendszert kell működtetni. A Társulás gazdálkodásának ellenőrzésére 
a Mötv., az Áht. és végrehajtási rendeletekben meghatározott rendelkezések az irányadók.

19. V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/1.f, pont első bekezdése a következőkkel egészül ki:

A Társulás vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet. A Társulás vagyona tekintetében a tulajdonosi 
jogkört a Társulási Tanács gyakorolja. 

20.  V.  fejezet  a  Társulás  vagyona,  gazdálkodása  V/1.f,  pont  második  és  harmadik  bekezdése  a 
következők szerint módosul:

A Társulás tagi önkormányzata által a társulásba bevitt vagyont a társuló helyi önkormányzat vagyonaként 
kell  nyilvántartani,  a  vagyonszaporulat  a  társult  önkormányzatok  közös  vagyona  és  arra  a  Polgári  
Törvénykönyv  közös  tulajdonra  vonatkozó  szabályait  kell  alkalmazni,  figyelemmel  a  Mötv.  90.§  (4) 
bekezdésben foglalt rendelkezésekre.

A Társulás megszűnése,  kiválás vagy kizárás esetén Tagok egymással a megszűnéskori, kiváláskori  vagy 
kizáráskori  állapot  szerint  a  KA  jogszabályok  és  az  egymás  közötti  kötelezettségvállalásaik  alapján 
elszámolni kötelesek. 

21. V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/1.f, pont negyedik bekezdésének első mondata a 
következők szerint módosul:

A Társulából történő kiválás vagy kizárás esetén a Társulásba bevitt  vagyontárgy társulás  tagja részére 
történő kiadását  öt évre el lehet  halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a jogi 
személyiséggel rendelkező társulás további működését .

22. V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/2 ponttal egészül ki a következők szerint:

A  Társulás  a  feladatkörében  tartozó  közszolgáltatások  ellátására  költségvetési  szervet  ,  gazdálkodó 
szervezetet,  nonprofit  szervezetet  és  egyéb  szervezetet  alapíthat,  kinevezi  vezetőiket.Költségvetési  szerv 
alapítása  esetén  az  irányításra,  felügyeletre  vonatkozó hatáskörök  a  2011.  évi  CXCV.  törvény  9.§-ban 
foglaltaknak megfelelően kerülnek meghatározásra.  A Társulás által alapított költségvetési szerv irányító 
szerve a Társulási Tanács, annak vezetője a Társulási Tanács elnöke.

23. VI. fejezet Díjpolitika hatályát veszti.

24. VII. fejezet Szervezeti rendszer második bekezdése a következők szerint módosul:

1. Társulási Tanács, 2. Társulási Operatív Tanács, 3. Társulási Tanács Elnöke, 4. Felügyelő Bizottság,  5. 
KDV Projekt Iroda, 6. Székhely Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

25. VII. fejezet VII/1. pont Társulási Tanács első bekezdése a következők szerint módosul: 

A  Társulás  döntéshozó  szerve  a  Társulási  Tanács.  A  Társulási  Tanácsot  a  társult  önkormányzatok  
képviselő-testületei által delegált tagok alkotják. Minden egyes társult önkormányzatot 1-1 tag képviseli a  
Társulási Tanácsban. 

26. VII. fejezet VII.1.1. Tanács kizárólagos feladat- és hatásköre e, és i, pontjai helyébe a következő 
rendelkezések  lépnek:

e,Tag kizárása 
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i, az érintett tárcákkal a támogatási szerződések megkötése,

27. VII. fejezet VII.1.1. Tanács kizárólagos feladat- és hatásköre p,ponttal egészül ki a következők 
szerint:

p,hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  ellátásával  kapcsolatos  döntések  meghozatala,  szerződések 
elfogadása, módosítása, megszüntetése

28.  VII.  fejezet  VII.1.2.  A Társulási  Tanács  működése  második  bekezdésének második  mondata 
helyébe a következő rendelkezés lép:

 A Tanács ülését össze kell hívni, ha a Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben kell dönteni, ha 
azt  bármely  Tag  a  napirend  egyidejű  megjelölésével  indítványozza,  ha  azt  a  Felügyelő  Bizottság 
indítványozza, illetve ha a törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva azt a Fejér Megyei Kormányhivatal 
kezdeményezi. 

29. VII. fejezet VII.1.2. A Társulási Tanács működése harmadik bekezdésének első mondata helyébe 
a következő rendelkezés lép:

A Tanács első ülésén tagjai közül minősített többséggel elnököt és elnökhelyetteseket választ . 

30.  VII.  fejezet  VII.1.2.  A  Társulási  Tanács  működése  hatodik  bekezdés  helyébe  a  következő 
rendelkezés lép:
A Tanács tagja akadályoztatása esetére a helyettesítéséről a delegáló képviselő-testület a tag helyettesítési 
rendjéről  szóló  határozatban  rendelkezik,  mely  képviselő-testületi  határozatot  tartalmazó  jegyzőkönyvi  
kivonatot  a  Tanács  elnökének  meg kell  küldeni.  A helyettesként  eljáró  képviselő-testületi  tag jogai  és 
kötelességei  azonosak  a  Tanács  tagjának  jogaival  és  kötelességeivel.  A  Tanács  ülésén  a  szavazati  jog 
gyakorlásához a résztvevő helyettesnek eseti meghatalmazással kell rendelkeznie.

31.  VII.  fejezet  VII.1.2.  A Társulási  Tanács  működése  hetedik bekezdése  a következő  mondattal 
egészül ki:
A  Társulási  Tanács  ülésén  a  munkaszervezeti  feladatokat  ellátó  Polgármesteri  Hivatal  jegyzője 
tanácskozási joggal vehet részt.

32.  VII.  fejezet  VII.1.2.  A Társulási  Tanács működése  kilencedik bekezdése  helyébe a következő 
rendelkezés lép:

A Tanács határozatait általában egyszerű többséggel hozza. Egyszerű többséghez a jelen lévő tagok több 
mint  felének  „  igen”  szavazata  szükséges,  amely  meghaladja  a  jelen  lévő  tagok  által  képviselt  
lakosságszám egyharmadát. A VII/1.1./ a., c., d., e., f., g., h., i. pontokban foglalt esetekben a Társulási 
Tanácsban résztvevő tagok minősített többséggel hozott határozata szükséges. Minősített többséghez annyi 
tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az  
általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.  A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent 
tagokra is kötelező érvényűek. 

33. VII. fejezet VII.1.2. A Társulási Tanács működése tizenegyedik bekezdése a következők szerint 
módosul:

A Tanács üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, 
időpontját,  ülésen  résztvevő  tagok  nevét,  a  meghívottak  nevét  és  megjelenésük  tényét,  a   javasolt,  
elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat, az előterjesztéseket, az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók 
nevét, részvételük jogcímét, a hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak lényegét, a szavazásra feltett  
döntési javaslat pontos tartalmát, a döntéshozatalban résztvevők számát, a döntésből kizárt tag nevét és a 
kizárás  indokát,  a  munkaszervezet  vezető jogszabálysértésre  vonatkozó jelzését,   a  szavazás számszerű 
eredményét, a hozott döntéseket, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottakat. A 
jegyzőkönyvre  a  képviselő-testületek  üléséről  szóló  jegyzőkönyv  szabályait  kell  alkalmazni.  A 
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jegyzőkönyvet  a  Társulási  Tanács  elnöke  és  a  Társulás  Munkaszervezetének  vezetője  írja  alá.  A 
jegyzőkönyvet  az  ülést  követő  15  napon  belül  a  Munkaszervezet  vezetője  megküldi  a  Fejér  Megyei  
Kormányhivatalnak.

34. VII. fejezet VII.1.3. A Társulási Tanács elnöke és elnökhelyettesei első bekezdés  j, és m, pontja a  
következők szerint módosul:

 j,.  benyújtja a pályázatot a KA Közreműködő Szervezethez ,
m,.Aláírja a projekt keretében a közbeszerzési pályázatokon nyertes cégekkel kötendő szerződéseket,

35.  VII.  fejezet  VII.2.  Társulási  Operatív  Tanács  pontjában  foglaltak  helyébe  a  következő 
rendelkezések lépnek:

Tekintettel  a  Társulási  Tanács  tagjainak  nagy számára  a projekt  dinamikus előrehaladását,  a  rugalmas 
munkaszervezést  biztosítandó  a  Társulási  Tanács  létrehozza  a  12  tagú  Társulási  Operatív  Tanácsot, 
melynek feladata a Társulási Tanács elnöke munkájának segítése.

A  Társulási  Operatív  Tanács  tagjait  a  Társulás  Tanácsa  választja  meg.  Az  Operatív  Tanács   tagjaira 
bármely tanácstag javaslatot tehet.Az Operatív Tanács elnökét és a tagjainak több,mint felét a Társulási 
Tanács  tagjai  sorából  kell  megválasztani.  Az  elnök  és  a  tagok  megválasztásához  minősített  többség 
szükséges. 

A  Társulási  Operatív  Tanács  ülésén  tanácskozási  joggal  részt  vehet:  a  Társulási  Tanács  elnöke  és 
elnökhelyettesei, érintett megyei önkormányzatok képviselői ( Fejér, Bács-Kiskun, Komárom-Esztergom, 
Pest,Tolna, Veszprém ).Az ülésen tanácskozási joggal részt vesz a Munkaszervezet  vezető.

A  Társulási  Operatív  Tanács  üléseit  az  elnök  hívja  össze.  Bármely  tag  kezdeményezheti  az  ülés 
összehívását  a  napirend  megjelölésével.  Az  Operatív  Tanács  működésére  a  Mötv.  az  önkormányzati 
bizottságokra  vonatkozó  szabályait  kell  alkalmazni.  A  működésre  vonatkozó  részletes  szabályokat  a 
Szervezeti és Működési Szabályzatban kell megállapítani, mely rendelkezések nem lehetnek ellentétesek a 
Társulási Megállapodásban meghatározott szabályokkal.  

A Társulási Operatív Tanács feladat és hatásköre: 

1. a Társulás elnöke és elnökhelyettese munkájának segítése;
2. közreműködés a Társulási Tanács üléseinek előkészítésében;
3. a Társulás munkájának összehangolása, koordinatív feladatainak meghatározása;
4. kapcsolattartás a Társulási Tanács tagjaival;
5. a döntések előkészítésében és végrehajtásában való közreműködés;
6. a Tagok együttműködésével, szervezeti kérdésekkel kapcsolatos döntések előkészítése, koordinálása;
7. a Tagok tájékoztatása;
8. a projekt működésének összefogása, irányítása;
9. a projekt szakmai felügyelete;
10. a többletköltségek Tagok általi elfogadásához szükséges anyag véleményezése;
11. tájékoztatás kérése a projektben közreműködő bármely érdekelttől;
12. a Felügyelő Bizottság tájékoztatása;

36. VII. fejezet VII.3. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt 
Iroda első bekezdésének első mondata és második bekezdése a következők szerint módosul:

A projektek teljes körű előkészítését és lebonyolítását,  valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási  
feladatok végrehajtását a Projekt Iroda látja el.

A Projekt Iroda az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3.§. (3) bekezdés e) pontja szerinti helyi  
önkormányzati költségvetési szerv. Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 7.§ 
(2) bekezdése alapján önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
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37. VII. fejezet  VII.3. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt 
Iroda negyedik bekezdése a  Projekt Iroda feladatai a következők szerint módosul:

A Társulás működésével összefüggő tevékenységek:

4) Kapcsolattartás  és  információszolgáltatás  az  önkormányzatoknak,  érintett  minisztériumoknak, 
felügyeleti szerveknek a projektekről,
5) A projektek kivitelezésével kapcsolatos szerződések, szerződésmódosítások előkészítése, 
6) költségvetéshez, zárszámadáshoz adatszolgáltatás a projektek finanszírozási igényéről, kiadásiról

A projektek megvalósításával összefüggő feladatok:

A  Társulási  Megállapodás  IV/2.2.,IV/2.3.,IV/3.1.,IV/3.2.  pontjaiban  meghatározott  társulási  feladatok 
alapján: 

 a rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok előteremtése, 

 pályázatokhoz szükséges kedvezményezetti önrész megteremtésének szervezése, bonyolítása

 a projekt kidolgozása;

 a működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása;

 nemzetközi támogatás megszerzése feltételeinek biztosítása;

 közbeszerzési pályázatok elkészítése, a pályáztatási eljárás lefolytatása;

 szolgalmi jogok megszerzésének bonyolítása;

 minőségbiztosítás követelményeinek érvényre juttatása;

 szolgáltatás-értékesítési díjkalkuláció elkészítése;

 tájékoztató, informáló lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás dokumentálása;

 pályázati részvételek szervezése (koordinálása);

 tervezési feladatok pályáztatásának kidolgozása;

 építési feladatok pályáztatásának kidolgozása;

 a szükséges telekingatlanok megvásárlásának bonyolítása; 

 szakértői munka koordinálása;

 monitoring tevékenység a projekt megvalósítása folyamán;

 hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésének előkészítése, bonyolítása;
 hulladékgyűjtő szigetek és hulladékudvarok, hulladékkezelő telepek, hulladékhasznosító mű építésének 
előkészítése, bonyolítása;
 a meglévő hulladéklerakók rekultivációjának lebonyolítása;
 utógondozási feladatok előkészítése, bonyolítása;
 együttműködés a közszolgáltató társaságokkal;
 a műszaki megvalósítás során, a nyilvánosság mint alapelv érvényesülésének nyomon követése;
 műszaki átadások-átvételek felügyelete;
 a projekttel összefüggő egyéb felmérések, műszaki megoldások, szervezési feladatok koordinálása;
 projekt megvalósítással kapcsolatos szerződések készítése,
 hulladékgazdálkodási  rendszer  közszolgáltatójának  kiválasztása  érdekében  a  szükséges  jogi, 
közbeszerzési eljárások lebonyolítása;
 projekt megvalósulása után a projekt által kialakított rendszer létesítményei üzemeltetésének biztosítása;
 hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése;
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38. VII.  fejezet  VII/4. Felügyelő Bizottság pontjában foglaltak helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:

A Tagok  megállapodnak  abban,  hogy a  Társulási  Tanács  ellenőrző-felügyelő  szerveként  12 főből  álló 
Felügyelő Bizottságot hoznak létre.

A Felügyelő Bizottság tagjait a Társulás Tanácsa választja meg. A Felügyelő Bizottság tagjaira bármely 
tanácstag javaslatot  tehet.  Elnökét és a tagjainak több,mint felét  a  Társulási  Tanács  tagjai  sorából kell  
megválasztani. Az elnök és a tagok megválasztásához minősített többség szükséges. 

A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze. Bármely tag kezdeményezheti az ülés összehívását a 
napirend megjelölésével. Az ülésen tanácskozási joggal részt vesz a Munkaszervezet  vezető.A Felügyelő 
Bizottság működésére a Mötv. az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályait  kell alkalmazni. A 
működésre vonatkozó részletes szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell megállapítani,  
mely rendelkezések nem lehetnek ellentétesek a Társulási Megállapodásban meghatározott szabályokkal.

A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre:

a) kiemelt feladata a beruházás működési és pénzügyi ellenőrzése;
b) megvizsgálja  a  Társulás  éves  munkatervét,  költségvetési  javaslatát,  éves  költségvetését,  éves 
költségvetés végrehajtásáról  készült beszámolóját, valamint a Társulási Tanács ülésén napirendre kerülő 
valamennyi  üzletpolitikai  jelentést  az  adatok  valódisága  és  a  jogszabályoknak  való  megfelelés 
szempontjából és erről előterjesztést készít a Társulási Tanács számára;
c) jogosult  a  Társulás  könyveibe  betekinteni,  a  Társulás  pénztárát,  szerződéseit,  bankszámláját 
megvizsgálni;
d) jogosult a Társulási Tanács munkájának, feladatok eredményének és minőségének ellenőrzésére;
e) vizsgálja a Tagok elé terjesztendő jelentéseket, beszámolókat;
f) vizsgálódásainak eredményeiről évente köteles beszámolót előterjeszteni mind a Társulási Tanács, mind 
a tagi önkormányzatok képviselő-testületei számára.
g) ellenőrzi a tagok tájékoztatását,
h) felvilágosítást, tájékoztatást kérhet a projekt bármely résztvevőjétől.

Amennyiben a Felügyelő  Bizottság munkája során megállapítja,  vagy egyébként  tudomást szerez arról, 
hogy a Társulás tevékenysége vagy mulasztása jogszabályba, jelen társulási megállapodásba ütközik, vagy 
egyébként  sérti  a  Társulás  vagy a  Tagok  érdekeit,  köteles  haladéktalanul  a  Társulási  Tanács  ülésének 
összehívását kezdeményezni, illetve javaslatot tehet az ülés napirendjére vonatkozóan.

A jelen fejezet  f) pontjában foglalt,  önkormányzati  képviselő-testületek irányában fennálló beszámolási 
kötelezettség  keretében,  a  társult  önkormányzatok  indítványozhatják  célirányos  ellenőrzés  lefolytatását, 
mely  ellenőrzés  eredményéről  a  Felügyelő  Bizottság  köteles  tájékoztatást  nyújtani  valamennyi  tagi 
önkormányzat számára.

39.  VII.  fejezet  VII/5.  ponttal  Székhely  Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatala  rendelkezésekkel 
egészül ki a következők szerint:

A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait a társulás székhelyének Polgármesteri Hivatala látja el.

A döntések előkészítése, végrehajtás szervezése során feladatai:

7) Jogszerű működés folyamatos biztosítása,
8) Értekezletek, ülések megszervezése,
9) A Társulás elnöke , elnökhelyettesei, valamint a Felügyelő Bizottság munkájának segítése,
10)Előterjesztések, döntéstervezetek, jegyzőkönyvek, emlékeztetők elkészítése, határozatok végrehajtása,
11)Adminisztráció, levelezés, iktatás - irattározás, adatszolgáltatás,
12)Kapcsolattartás és információszolgáltatás az önkormányzatoknak, 
13)szervezeti kérdésekkel kapcsolatos döntések előkészítése,
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14)A  Társulás  éves  munkatervére  érkező  javaslatok  összefoglalása,  éves  költségvetési  tervezet, 
költségvetési beszámoló elkészítése, gazdálkodási feladatok ellátása  

40. XI. fejezet Tagsági jogviszony első bekezdése a következők szerint módosul:

Tagok  ezen  Társulási  megállapodás  elfogadásával  és  aláírásával,  kötelezettséget  vállaltak  arra 
vonatkozóan, hogy elfogadják a  kiválással, illetve kizárással összefüggő felelősségi szabályokat. 

41. XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása megnevezés a következők szerint módosul:

XI/1. A Társulásból történő kiválás

42. XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása első bekezdése a következők szerint módosul:

Tekintettel arra, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, Tagok a beruházás megvalósítása 
érdekében  önként  vállalják,  hogy  a  törvényben  biztosított  Társulásból  történő  kiválás  jogával  csak 
tényleges és alapos indokok alapján, a Társulási  Tanáccsal  és a KA Közreműködő Szervezettel  történt 
egyeztetést követően élnek. 

43. XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása második  bekezdése hatályát veszti.

44. XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása harmadik bekezdése a következők szerint módosul:

A Társulási megállapodást felmondani, a Társulásból kiválni csak a naptári év utolsó napjával - december 
31-i hatállyal - lehet. A kiválásról szóló minősített többséggel hozott döntést a képviselő-testület legalább  
hat hónappal korábban köteles meghozni és a Társulási Tanáccsal közölni. Kiváló Tag a kiválásról szóló  
döntése meghozatalakor köteles figyelembe venni a támogatási szerződésben foglaltakat. 

45. XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása negyedik bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A  Társulás  tagjai  megállapodnak  abban,  hogy  a  tagsági  jogviszony  nem  szüntethető  meg  kiválással 
mindaddig, amig a Társulás céljainak megvalósítása érdekében indított, támogatásban részesült projektek 
megvalósítása tart, továbbá amíg a támogatásban részesült projektek üzemeltetési, fenntartási időszaka le 
nem jár.   

46. XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása ötödik bekezdése a következők szerint módosul:

A Társulásból kiváló Tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint a kiválásával 
a  Társulásnak  okozott  valamennyi  költség  teljes  körű  megtérítésére.  Ezen  helytállási  kötelezettség 
valamennyi, a kiválással összefüggő költségre, kötelezettségvállalásra vonatkozik.

47. XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása hatodik bekezdése hatályát veszti. 

48. XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása hetedik bekezdése a következők szerint módosul:

A Társulásból kiváló Tag tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása érdekében általa befizetett önrészt  
nem követelheti vissza a Társulástól, a még be nem fizetett önrészt pedig köteles a pénzügyi elszámolásig 
megfizetni.

49.  XI.  fejezet  XI/1.  a  szerződés  felmondása kilencedik  bekezdése  a  következők szerint  módosul 
illetve egészül ki:

Kiválás,  illetve  tagi  kizárás  esetén  a Társulás  köteles  60 napos  határidőn belül  a  Taggal  elszámolni  a 
vagyoni  hozzájárulás  arányának  megfelelően,  figyelembe véve  a  Társulást  terhelő  kötelezettségeket  is, 
majd a Tagnak a Társulás  működése során létrejövő vagyonára  vonatkozó tulajdoni hányadát  pénzben 
megváltani.  Amennyiben  a  Társulás  működését  a  pénzbeni  megváltás  saját  mérlegelése  szerint 
veszélyezteti,  úgy  jogosult  a  teljesítést  a  kiválástól  számított  1  évre  elhalasztani,  vagy  természetben  
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rendezni.
A kiváló, illetve kizárt tag által a Társulás rendelkezésére bocsátott vagyonát a tagnak természetben kell 
kiadni. Kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását 5 évre el lehet halasztani, ha 
annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás további működését. Ebben az esetben a kivált 
tagot használati díj illeti meg a társulással  kötött szerződés alapján.Az elszámolás során Felek közösen 
egyeztetve, írásban rögzíteni kötelesek a pénzbeli teljesítés és megváltás ütemezését.

50. XI. fejezet XI/2. Tagi kizárás első bekezdésének második mondata a következők szerint módosul:

Ha a Tag ezen felhívás ellenére - annak kézhezvételétől számított 30 napon belül - sem tesz eleget a jelen 
megállapodásban  rögzített  kötelezettségeknek,  a  Társulási  Tanács  minősített  többséggel  hozott 
határozatával a naptári év utolsó napjával kizárhatja a Társulásból a mulasztó képviselő-testületet. 

51. XI. fejezet XI/2. Tagi kizárás második bekezdése a következők szerint módosul:

A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi  kiválás jogkövetkezményeivel, azaz ebben az esetben sem 
mentesül  a  Tag  önrész  befizetési,  a  költségekre  vonatkozó  helytállási,  esetleges  kártérítési  és  egyéb  
kötelezettségei alól. 

52. XI. fejezet XI/3. Tagfelvétel második bekezdése a következők szerint módosul:

A  csatlakozási  szándék  kinyilvánításához  a  társulni  kívánó  önkormányzatok  képviselő-testületének 
minősített  többséggel,  legalább  hat  hónappal  korábban  meghozott  határozata  szükséges,  melynek 
tartalmaznia kell, hogy a testület elfogadja a Társulás céljait, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső 
költségvetési hozzájárulást biztosítja. A társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával lehet.

53. XII. fejezet Társulási Megállapodás hatálya, megszűnése második bekezdése a következők szerint 
módosul:

A Társulás megszűnik, ha:
6) célja a KA támogatási kérelem elutasítása miatt lehetetlenné válik;
7) a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt,  vagy törvényben szabályozott  megszűnési  feltétel 
megvalósult
8) valamennyi Tag minősített többséggel elhatározta a Társulás megszüntetését
9) bíróság jogerős döntése alapján.
10)törvény erejénél fogva

54.  XII.  fejezet  Társulási  Megállapodás  hatálya,  megszűnése  negyedik  és  ötödik  bekezdése  a 
következők szerint módosul:

A Társulás  megszűnése  esetén  a kötelezettségek  teljesítése  után  fennmaradó vagyon  a Társulás  tagjait 
vagyoni hozzájárulásuk, amennyiben az nem állapítható meg, úgy a települések lakosságszáma arányában 
illeti meg.

A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért Tagok a vagyoni hozzájárulásuk, amennyiben 
az nem állapítható meg, úgy a települések lakosságszáma arányában tartoznak felelősséggel.

55. XII. fejezet Társulási Megállapodás hatálya, megszűnése hatodik bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:

A  tagi  önkormányzatok  Képviselő  -testületei  a  Társulási  Megállapodást  közös  megegyezéssel 
módosíthatják az általuk meghatározott időponttal. 

56. XIV. fejezet Záró rendelkezések  hetedik bekezdése a következők szerint módosul:

A Tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, 
ennek  sikertelensége  esetére  a  Fejér  Megyei  Közigazgatási  és  Munkaügyi Bíróság  kizárólagos 
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illetékességének vetik alá magukat. Az egymás közötti egyeztetésekbe Tagok kötelesek bevonni  a KA 
Közreműködő Szervezetet. Jelen Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  és az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV.  törvény az irányadó.

57.  XIV. fejezet Záró rendelkezések  tizenkettedik bekezdése a következők szerint módosul:
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Tagi önkormányzatok felsorolása lakosságszámmal  

2. számú melléklet: Aláírási ív

3. számú melléklet: Képviselő-testületi határozatok

4. számú melléklet: Tisztségviselői elfogadó nyilatkozatok

5. sz. melléklet: Üzemeltetési koncepció

A határozattal elfogadott Társulási Megállapodást érintő módosítások hatálybalépésének időpontja: 
2013. június 30.

A  Képviselő-testület  a  Társulási  Megállapodást  jelen  határozatba  foglalt  módosítással  egységes 
szerkezetbe foglalja, amely a határozat  mellékletét képezi.

Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  módosítással  egységes  szerkezetbe  foglalt 
Társulási  Megállapodás  aláírására,  valamint  felkéri  a  Polgármestert,  hogy  a  Társulási  Tanács 
Elnökét a határozat kivonatának megküldésével a Képviselő-testület döntéséről értesítse. 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal 

4) Törvényességi felhívás vagyon rendelettel kapcsolatban

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  A  következő  pontunk  az,  hogy  törvényességi  felhívást  kaptunk,  a 
vagyonrendeletünkkel  kapcsolatban.  Ezt  két  lépcsőben  szeretnénk  tárgyalni.  Egyrészt  most  bemutatnánk  a 
törvényességi felhívást, ez arról szól, hogy szintén, ugye változott az önkormányzati törvény, amely érintette a 
nemzeti  vagyonnal  kapcsolatos  törvényt  is,  és  érintette,  a  mi  műveletünket.  Erre  lett  volna  nekünk  egy 
kötelezettségünk 2012. október. 31-ig kellett volna koherenciába hozni a törvénnyel. Ez nem történt meg, ők 
figyelték a jegyzőkönyveket, és mivel nem érkezett ilyen rendelet ezért bekérték a rendeletünket, látták, hogy 
nem  megfelelő,  át  kell  dolgozni,  ezért  ezt  a  felhívást  elküldték.  És  július  15.-i  határidővel  a  vagyon 
rendeletünknek a módosításait el kell végeznünk. Ezek az anyagok a jövő heti testületi ülésre, el fognak készülni, 
és  akkor jövő hét  szerdán a testület  ezt  a hiányosságát  fogja  tudni  pótolni.  Tehát  jelen pillanatban,  most  a 
törvényességi felhívást tolmácsolom felétek és mondom, azt, hogy ezt jövő hét szerdára előkészítjük, és akkor 
ezt a rendeletünket tudjuk módosítani, a törvénynek megfelelően. Akarsz valamit hozzátenni Brigi? 

Bíró Brigitta jegyzői referens: Csak annyit, hogy teljesen új vagyon rendelet kell, mert ami volt az nagyon nem 
felelt  meg  a  jogszabályi  előírásoknak,  úgyhogy  teljesen  új  lesz,  figyeljétek  a  honlapot.  És  ha  bármi 
észrevételetek van, akkor szóljatok, mert akkor még tudjuk időben módosítani. Bele kell rakni, mert egyszerűen 
az sem volt  bele rakva mellékletekben,  hogy melyik forgalomképes vagyon és melyik forgalomképtelen,  és 
melyik  korlátozottan  forgalomképes.  Össze  kell  szedni  utcák  szerint,  helyrajzi  számok  szerint  belerakni. 
Úgyhogy azt is nézzétek át légy szíves, hogy ha én ezt elküldöm, mert én azt tervezem, hogy legkésőbb pénteken 
elküldöm, vagy fent lesz a honlapon. 
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Dr. Horváth István képviselő: Mikor lett utoljára módosítva? 

Biró Brigitta jegyzői referens: Hát nem olyan régen, 2011-ben talán.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem is nagyon volt  miért  ehhez hozzányúlni,  mert  igazából a mostani 
jogszabályváltozás miatt kell hozzányúlni. 

Bíró Brigitta jegyzői referens: Több önkormányzati rendeletet átnéztem, és egy-két helyen van olyan, hogy ott 
ha kiírnak eladásra egy ingatlant, akkor ott egy háromtagú bizottság van, ami a polgármesterből, a jegyzőből  
meg egy választott képviselőből áll. És ők választják ki majd, hogy ki lesz a nyertes pályázó. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: De nálunk licittárgyalás van. 

Bíró Brigitta jegyzői referens: Ha úgy akarjátok, akkor úgy írom meg. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Szerintem azon ne változtassunk. Az maradjon úgy, ahogy volt. Igazából, 
akkor van ennek jelentősége, ha a licittárgyaláson több ajánlat van, de ilyen még nem nagyon fordult elő. De, 
amennyiben van, akkor igen jogos, akkor azokat mérlegelni kell.  De én azt gondolom, hogy ha ilyen előfordul, 
akkor hozzuk be a testület elé. Én szerintem nem kell bizottság. Hanem, hogy ha bármelyik licittárgyalás során 
az a szerencse érne minket, hogy több jelölt lenne, akkor egy rendkívüli ülést össze fogok hívni és akkor döntsön 
a testület. 

Prekop László Kosztasz képviselő: De a licittárgyalásnak nem az a lényege, hogy aki többet licitál, az nyer?

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Igen,  de  most  mondok egy  példát.  Lehet,  hogy érkezik,  egy  tízmillió 
százezres, meg tízmillió ötvenezres és mondjuk, van egy vevőd X, meg van egy vevőd Y, és te eldöntheted, hogy 
kinek adod. De ha mondjuk egy hárommilliós vagy egy nyolcmilliós közül, te a hárommilliósnak adod, akkor az, 
visszaélésre adhat okot. De hogy ha mondjuk, minimális eltérés van, akkor valamilyen szempontból, lehet, hogy 
előnyben tudsz részesíteni valakit. 

Dr. Horváth István képviselő: Akkor a licitnél nem kötelező annak adni aki, a legtöbbet ajánlja? Vagy, akkor 
hol a határ? 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Mondjuk,  ezt  meg  kell  nézni,  mert,  hogy  ha  meg  úgy  van  kiírva  a 
licittárgyalás, hogy a legjobb ajánlatot adó, akkor nincsen szükség bizottságra. De van olyan, hogy beadják a 
licitet  ketten és,  mindketten minimumra,  és  akkor  mérlegelni  kell,  hogy mi  lehet.  Tehát  előfordulhat,  hogy 
mérlegelni kell. De most dönthetünk úgy is, hogy úgy gondoljátok, hogy megjelölünk egy képviselőt, de lehet,  
hogy pont az a képviselő nem fog ráérni, akkor amikor kellene. De én azt gondolom, hogy jobb, hogy ha ezt  
mindig behozom a testület elé, jegyzőkönyvbe venni, és akkor ez a legtisztább. Azt, hogy négyen össze tudjunk  
ülni,  azt  bármikor össze tudjuk hozni,  akár  napközben,  vagy reggel,  mindig össze lehet  rakni.  A következő 
ciklusban is azt gondolom, hogy négy ember, mindig össze tud jönni, hogy ha ilyen eset van. Jó, akkor ezt ennek 
megfelelően készítsük el, hogy ha ilyen döntés van, akkor a testület döntsön nálunk. Ezzel kapcsolatban van-e 
valakinek  kérdése  még?  Ha  nincsen,  akkor  menjünk  tovább,  mert  itt  csak  tájékoztattalak  benneteket.  

5) Szarafisz u. 27. sz. alatti ingatlannal kapcsolatos döntés

Papalexisz Kosztasz polgármester : A következő pont a Szarafisz utca 27 ingatlanra megérkezett a Széphő 
Zrt.-től  az  értékbecslés.  4.100.000 Ft  értékre,  és  3.718.000 Ft  a mi  nyilvántartási  értékünk,  tehát  körülbelül 
majdnem ugyanott van a kettő. Én a kettő közé javasolnám, tehát olyan 3.900.000 Ft értékben a licittárgyalást.  
Tehát a licitárat, amelyben nincsen más javaslat. Most, amit én tudok, 4.000.000 Ft-ért vettek meg, egy önálló  
házat  a  Gavrilidisz  utcában,  körülbelül  ez  is  egy 52 m2 fürdőszobával,  ez  egy reális  ár,  és  reméljük,  hogy 
ennyiért megveszik. Van-e más kérdés vagy javaslat? 

Márkusz Tamás képviselő: Érdeklődő van? 
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen van. De érdeklődés sokszor volt. Mondjuk, elég régóta kérdezik is, és 
mások is elég régóta érdeklődött az iránt az ingatlan iránt. Minden esetre a bevétel az nagyon jól jönne, mert 
számolunk vele. Tehát én mindenképpen számolok vele. Az a pénz lenne a fedezete a kátyúzásnak. Jó, van-e  
más javaslat? Akkor a kettő közé beszúrjuk, 3.900.000 Ft-ra javaslom a kikiáltási árat. Aki evvel egyetért, az 
kézfenntartással szavazzon. 

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
81/2013. (VI.l9.) számú

HATÁROZATA
Az 449. helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Beloiannisz Szarafisz utca 
27. , 449.  hrsz-ú „lakóház, udvar” 464 m2 alapterületű telek, valamint 52 m2 összes alapterületű lakás )  
önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére vonatkozóan a Széphő Zrt. által készített értékbecslésben 
megállapított piaci érték 4.100.000.-Ft. 
2. A képviselő-testület a megállapított piaci értékkel szemben – tekintettel a jelenlegi piaci viszonyokra, 
illetve az ingatlan folyamatos állagromlására – az induló licitértéket 3.900.000,- Ft-ban állapítja meg. 
3. A Képviselő-testület az 1. pontban megnevezett ingatlant licittárgyalás útján értékesíti.
4. A  licittárgyaláson  való  részvételt  a  hirdetmény  kifüggesztésétől  számított  15  napon  belül  lehet  a 
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. 
6. A nyertes  pályázó  az  ingatlanért  legtöbbet  ajánló.  A nyertes  pályázó  a  teljes  vételárat  a  szerződés 
megkötésével egyidejűleg köteles megfizetni.
7. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  fentieknek  megfelelő  adásvételi  szerződés 
aláírására.

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester
Határidő: azonnal

6) Egyebek

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Egyebek  napirendi  pontokon  belül,  az  első  a  polgármester 
szabadságkérelme. Idén is elmennék szabadságra a nyáron. Most nem augusztusban, hanem júliusban. Július 12-
től 22.-ig lennék külföldön. Szerintem még egy-két nappal több lenne, de akkor már itthon vagyok. De igazából, 
amit nem vagyok itt az tíz nap. Tehát ebben az időszakban, ebben a júliusi időszakban, van az a táncos tábor, 
ahol azért képviselni kell az önkormányzatot, de én ezt az Erikával már egyeztettem. És az időbeosztását is úgy 
csinálta  az  Erika,  hogy ebben  az  időszakban  azért  tud  helyettesíteni.  Illetve,  amik  még  zajlanak  ebben  az 
időszakban,  táborok,  táboroztatások,  amik  az  ÁMK-val  elnyert  pályázaton  futnak,  azokat  is  az  Erika  fogja 
nagyjából  össze.  Tehát igazából  nem szükséges a jelenlétem. A visszaérkezésem ugye,  22.-e,  akkor még az  
augusztusi ünnepség előtt bőven itt vagyok, tehát abba idén én is be tudok segíteni. Tehát ennyit tudok mondani.  
Van-e kérdés evvel kapcsolatban, vagy javaslat? 

Dr. Horváth István képviselő: A tánc tábor meddig tart? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Július 16.-tól 21.-ig. Hát igazából ott a megnyitó van, amit meg kéne nyitni 
hivatalosan. De a zárónap már nem hivatalos. Tehát ha ott tud lenni, ott lesz, ha nem, akkor nem. A megnyitó az,  
amit meg kell nyitni. Meg nyilván azért olyan szemszögből figyelni  kell, mert azért itt lesz 200-300 ember.  
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Bármi  probléma lehet,  bármi  gond,  és  az  első,  akit  megkeresnek  az  az  Erika  lesz.  De most  azért  elég  jól  
előkészítik, tehát téged is megkerestek az orvosi kérdéssel, az étkeztetést megkérdezték. Tehát folyik január óta 
ennek az előkészítése. Én azt gondolom, hogy az utolsó simításokat végzik, de bármi közben jöhet. Tehát, ahol 
ennyi  ember  van,  azért  erre  figyelni  kell.  A rendőrséggel  is  egyeztetve  van,  tehát  ők  is  tudják,  ők  is  oda 
figyelnek. De azért erre figyelni kell, itt észnél kell lenni. Más olyan jellegű rendezvényről én nem tudok, hogy 
lenne. Talán itt bent nekünk ugye július 20.-a a pénzügyi beszámoló napja. Itt ez azért fontos, mert 30.-ig van a 
régi pénzügyes, de azért remélem, hogy amíg én itt vagyok, az új el kezd dolgozni. Itt azért a Briginek kell egy  
kis hátteret adni majd. Tehát legyen meg a Beloianniszi háttér is a jegyzői referens mögött. Ezt kell itt majd  
képviselni. Én a szavazásnál tartózkodni fogok, mivel személyes érintettségem van. Jó, akkor, ha nincsen más 
kérdés,  akkor feltenném szavazásra,  hogy aki  egyetért  avval,  hogy július  12.-e és  22.-e közötti  időszakra  a 
szabadságot a polgármester kivehesse, az kézfenntartással szavazzon. 

A  Képviselő- testület  4  igen,  0  nem  és  1  
tartózkodás  szavazat tal  az  alábbi  határozatot  
hozta:  

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

82/2013. (VI. 19.) számú
HATÁROZATA

a polgármester szabadságkérelméről

1)  A képviselő-testület  a  polgármester  szóban előterjesztett  szabadságérelmében  foglaltaknak  megfelelően  a 
polgármester részére engedélyezi a szabadságot 2013. július 12-től 2013. július 22-ig.
2) Az 1. pontban említett időszakban a polgármestert az SZMSZ-ben foglaltak szerint Boka Erika alpolgármester 
helyettesíti.

Felelős: polgármester, alpolgármester

Határidő: értelemszerűen

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. A következő, a buszmegálló kivitelezésével kapcsolatban, itt a 
nagy kapkodásban én azt  elfelejtettem,  hogy műszaki  ellenőrt  is  meg kéne  bíznunk,  ennek a munkának az  
ellenőrzésére. Aztán én megrendeltem 50.000 Ft plusz Áfa-ért a műszaki ellenőrt, szerződést is írtunk. De azóta, 
már meg is nyitottuk az építési naplót, az építési terület átadásra került, a műszaki ellenőr a költségvetést is  
áttanulmányozta,  megnézte,  átbeszéltem  vele  a  munkákat.  Tehát  végzi  a  dolgát.  Azt  gondolom,  hogy  ezt 
mindenképpen meg kellett tenni, és így utólagosan kérem, hogy a testület fogadja, amennyiben egyetért evvel. 
Ha igen, akkor, aki egyetért evvel az, kézfenntartással jelezze.

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

83/2013. (VI. 19.) számú
HATÁROZATA

utólagos beszámoló jóváhagyásáról 

13. Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testület  Papalexisz  Kosztasz  utólagos  beszámolóját 
elfogadja és jóváhagyja az aláírt szerződést.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. A másik, viszont a következő kivitelezésünknek a szerződése 
előkészítés alatt áll. Már megkaptuk a tervezetet, átdolgoztuk, úgy, ahogy nekünk megfelelő a vállalkozóval.  
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Most elküldtük neki, bármikor aláírhatjuk, amikor ő behozza. Elvileg június 25.-én el kell kezdenie az utaknak a  
javítását. Viszont én megkérdeztem a műszaki ellenőrt, hogy ezen a területen is elvégezheti-e a munkát? És 
igennel válaszolt, és így 50.000 Ft plusz Áfa-ért azt is elvállalná. Ezzel viszont nem vagyunk elkésve, és én erre  
testületi  döntést  szeretnék.  Tehát,  aki  egyetért  avval,  hogy  az  utak  kátyúzásával  kapcsolatban  műszaki 
ellenőrzését is megrendeljük, Gebei Bálint műszaki ellenőrtől, ezt is szintén 50.000 Ft plusz Áfa-ért, mielőtt 
feltenném szavazásra, megkérdezem, hogy egyetértetek-e ezzel? 

Prekop László Kosztasz képviselő: Abszolút. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Ő vállalja  a  felelősséget  műszakilag,  amikor aláírja.  A mi  érdekeinket 
képviseli. Jó, akkor, aki egyetért vele, az kézfenntartással jelezze. 

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

84/2013. (VI. 19.) számú
HATÁROZATA

műszaki ellenőrzés megrendeléséről

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 69/2013 (V.23.) Kt. számú 
határozatban megrendelt kátyúzási munkálatok  műszaki ellenőrzését elvégezteti.

2. A műszaki ellenőrzés díja 50.000 Ft + ÁFA, amit a testület az általános tartalékkeret terhére biztosít.
3. A  testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  1-2.  pontban  meghatározottak  alapján  kössön 

szerződést műszaki ellenőrrel.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Ezeknek a dokumentációit is megkapjuk? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen, mindent. 

Prekop László  Kosztasz képviselő: Ha utána akar valaki nézni, akkor legyen meg, ott legyen. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Ezek  megfelelően  fognak  lezajlani.  Tehát  átadás-átvételi  eljárással, 
mindent szabályosan a műszaki ellenőrrel  együtt  fogunk lefolytatni,  és hogy ha ő aláírja, akkor írom én alá. 
Tehát, hogy ha ő műszakilag elfogadhatónak tartja, akkor írom én alá. Nyilván azért itt vagyunk mi is. Azért rá 
lehet  nézni. Én kijárok, ránézegetek, és azt látom, hogy profi  munkát végeznek. Az illesztéseket lehet látni, 
ahogy az utat bekötötték, ahogy a régi szegélyekhez ráállnak, tehát én azt látom, hogy gyönyörűen dolgoznak és,  
hogy rendesen alá dolgoztak mindennek. Szépen csinálják. Ami még majd felmerülhet, én kértem előzetesen egy 
ajánlat félét, de majd meglátjuk, hogy mi lesz. Ha már megcsináljuk ezt az egész területet, akkor ezt a bódét már  
itt hagytuk. Egyelőre még nincsen rá fedezetünk. De, ha lesz valamilyen változatunk vagy ajánlatunk, akkor el 
tudunk kezdeni  majd gondolkozni  benne.  Mert,  hogy ha  nem egy olyan  nagy összeg,  akkor  összedugjuk  a 
fejünket, és megnézzük, hogy miből tudunk lecsípni, és, akkor valahogy csináljuk már meg.  Mert az az egy 
torzó, maradna itt. Még az is jobb, hogy ha elbontanánk innen, és nem áll ott semmi, mint ez a csúnya valami. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Hozzáteszem, hogy az emberek inkább itt állnak meg az önkormányzat 
falánál,  sokszor  télen  is,  mert  ugye  a  szél  az  mindig  onnan  fúj,  minthogy  bemenjenek  abba,  mert  az  egy 
nyilvános WC. 
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Lehet, hogy kéne ide egy előtetőt tenni, és akkor itt megállnának és lehet, 
hogy jobban is járnánk. És, akkor lehet, hogy erre tud egy jó megoldást a Lajos. Mert az összes olyan illesztést 
az ő javaslatára fogadtam el, mert minden javaslata praktikus. Tehát, lehet, hogy célszerűbb lenne, ha valami 
olyan megoldást találni, hogy ide valamihez hozzákapcsolni. 

Dr. Horváth István képviselő: Ha már itt ilyen plusz dolgokról beszélünk, szerintem az sem egy nagy költség, 
de nagyon jól feldobná a környéket. Biztosan láttátok az uszoda előtt, ilyen beépített virágládákat. Tehát akár, a  
bejáratnál két oldalt. De a Lajosnak ebben nagy tapasztalata van, mert már rengeteg ilyet épített, és szerintem 
nem egy nagy költség. Végül is nagyon mutatós, és szépen gondozva, nagyon feldobná itt a környéket. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, rendben van. Ilyen kiegészítőket nézünk. Kérek tőle egy árajánlatot, és 
akkor szerintem a jövő heti ülésre meg is tudja csinálni. Mert a jövő heti ülésre fogja megcsinálni ezeket a pados 
árajánlatokat is, amiket kértem tőle.

Prekop László Kosztasz képviselő: Pados? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen, nem voltál azon az ülésen. Ezen az árnyékos részen itt a téren lenne 
egy hosszú rész, ahol van a járdának a része, sima ülő rész. Tehát nem lenne támla, hanem egy sima ülő rész, és 
a fák közé berakni egy U alakba. Mert ebben meg a Lajosnak igaza volt, mert én mondta, hogy a fákat körbe 
véve legyen U alakba, de ő meg azt mondta, hogy pont a két fa közé kéne berakni ezt az U alakot. Mert majd  
nőni is fog a fa, ezek platán fák egyrészt. De hát ezek neki gyakorlatból jönnek elő. És itt most az a lényeg, hogy 
erre az árnyékos részre, be tudnánk tenni egy csomó ülőhelyet. Például most itt volt a ballagás, és hát mindenki 
oda húzódott be. Mondjuk az öregek, gyerekek le tudnak ülni. Tehát itt nyáron ez nagyon jó lehet. 

Prekop  László  Kosztasz  képviselő: A  platánokkal  kapcsolatban.  Nem  tudom,  hogy  hogyan  kell  ezeket 
gondozni, egyszer-kétszer erre sétáltam és azért jó pár ág, már szépen nő le. De azt szakemberrel, mert ezek a  
fák nagyon szépek. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Beszélek majd a Pepivel.  A következő az egyebeken belül a trafik javaslat. 
Mint láttátok Beloianniszból nem jelentkezett senki a dohányárusításra. És most ideiglenes jelleggel, addig, amíg 
nem  folytatják  ezt  a  közbeszerzési  eljárást,  és  nem  fognak  találni  egy  végleges  pályázót,  arra  kérték  az  
önkormányzatot, hogy nevezzünk meg valakit, aki ideiglenes addig elláthatja. Tehát, hogy magyarán ne legyen a 
település dohány nélkül, meg tudják vásárolni az emberek. Mi megkerestük a Magyar Erikát, mint vállalkozót,  
hogy vállalja-e azt, hogy addig, amíg az új eljárás nem zajlik le, továbbra is árusít-e? Ő azt mondta, hogy ő akkor 
ezt  elvállalja.  És  a  testülettől  kérnek  egy  javaslatot,  hogy tegyünk  egy javaslatot  egy  vállalkozóra,  erre  az 
átmeneti időszakra. Aztán majd meglátjuk, hogy ki akarja egyáltalán csinálni. Jelen pillanatban ők folytatnak 
ilyen árusítást, és olyan vállalkozót kellett keresni, aki folytat. 

Bíró Brigitta jegyzői referens: Meg egyéni vállalkozónak kell lennie.

Dr. Horváth István képviselő: De ez kit érint a faluban? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Szerintem még a Katinál van még. 

Boka Erika alpolgármester: Presszóban nem lehet? 

Prekop László Kosztasz képviselő: Ott nincsen. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A presszóba nincsen? 

Prekop László Kosztasz képviselő: Csak a Katinál van meg az Erikánál. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Egyet kell javasolni? 

Bíró Brigitta jegyzői referens: Egyet, de megpróbálhatjuk a kettőt. 
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Papalexisz Kosztasz polgármester: De nem pályázott  senki. Egyik sem pályázott.  Most is, mi mentünk az 
Erikát megkeresni, aztán úgy válaszolt, úgy jött vissza később. Tehát azért nem kapkodnak utána. 

Bíró Brigitta jegyzői referens: Én beszéltem erről az Erikával, és én onnan tudtam erről. Ő tervezte, de aztán 
mégsem, mert olyan feltételek voltak. Most ennél nem tudom, hogy mi a menet, hogy milyen feltételek vannak.  
Én mondtam, hogy járjon utána, és ez csak egy javaslat.  

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ráadásul ez nem egy hosszú időintervallum. Tehát, ezt júliusban le fogják 
zongorázni, legkésőbb augusztusban, hogy addig az ellátás zökkenő mentes legyen. Én nem tudom, hogy lehet-e 
kettőt javasolni?

Bíró Brigitta jegyzői referens: Hát megpróbáljuk. De a Kati az egyéni vállalkozó? 

Prekop László képviselő: Én nem tudom. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát figyelj, mi abból indultunk ki, hogy az a bolt. 

Bíró Brigitta jegyzői referens: Meg neki lenne külön helyisége. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Egyébként meg próbálhatjuk, hogy javasoljuk ezt a kettőt, aztán döntsön az 
állam. Meddig van a határidő? 

Bíró Brigitta jegyzői referens: Június 20.-ig. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Holnap.  Jó  én  szerintem  ne  variáljunk  ezzel,  mert  most  tényleg  egy 
hónapról beszélünk. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Én beszéltem a Katival és azt mondta, hogy nem valószínű, hogy pályázni 
fog. Bár azóta már változtak ám a feltételek. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Viszont van esély rá, mert ahol koherens piaci boltok voltak, ott azért meg 
lettek. Most nem Beloianniszról beszélünk, mert több száz településen nincsen. Úgyhogy itt biztos, hogy fognak 
változtatni a feltételeken, vagy az új pályáztatást úgy fogják kiírni, hogy azért legyen. Na, most erre a másfél  
hónapra senki nem fog beruházni, csak olyan, aki gondolkodik esetleg hosszabb távon, bár én nem tudom, én 
nem gondolkodtam ebben. Mivel 20-ig kell, én javaslom az Erikát, mivel megkérdeztük és azt mondta, hogy 
vállalja, ezért én javaslom, hogy őt szavazzuk meg.  Tehát én javaslom a Magyar Erikát, aki egyetért vele, az 
kézfenntartással jelezze.

A  Képviselő- tes tület  3  igen,  0  nem  és  2 
tar tózkodás  szavazattal  az  alábbi  határozatot  
hozta:  

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

85/2013. (VI.19.) számú
HATÁROZATA

Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. Megkereséséről 

1.  Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Nemzeti  Dohánykereskedelmi 
Nonprofit Zrt. megkeresését.

2. A testület úgy dönt, hogy javasolja Magyar Erika egyéni vállalkozót, hogy  váljon feljogosítottá az eddigi  
koncessziós pályázati eljárások során el nem nyert jogosultságok gyakorlására .

3. A testület felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban szereplő vállalkozó adatait szerezze be, és javasolja őt a  
2. pontban meghatározott tevékenységre.

32



Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester
Határidő: azonnal

Papalexisz Kosztasz polgármester: Utolsó pontomat még elmondom, figyeljetek. Ezt felolvasom, mert rövid. 
A  képviselő  testületnek  címezve.  Tájékoztatom,  hogy  a  Besnyői  Közös  Önkormányzati  Hivatal  aljegyezői  
álláshelyére 2013. január 29.-én kiírt pályázattal kapcsán indul törvényességi felügyeleti eljárást és ennek okán 
kiadott  FEB.02.643.1/2013.  számú  törvényességi  felhívást,  a  jogszabálysértés  megszűnésével  lezártam.  Az 
értesítést  a  helyi  önkormányzatok  törvényességi  felügyeletének  részletes  szabályairól  szóló  törvény  vagy 
kormányrendelet  rendelkezései  alapján  adtam  ki.  
Magyarán azt a megoldást, amit választott a jegyző asszony, hogy a Brigit jegyzői referensként nevezte ki, a 
törvényességi  osztályon  elfogadták  és  szabályosnak  minősítve  az  eljárást  lezárták.  Tehát  ezt  a  kérdést  
megoldottuk. 

Boka Erika alpolgármester: Ez a  fellebbező miatt? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen. Jó. Ennyi volt egyelőre, amit hivatalosan kellett megbeszélni. Még 
egy  témáról  akarok  beszélni,  amiről  azt  gondolom,  hogy  kell  tudni.  Az  a  Színes  Beloianniszért  megnyert  
pályázat, amit az ÁMK-n keresztül nyertünk meg. Annyit kell róla tudni, hogy elindult, elkezdődött a munka.  
Felvették  a  Gróman  Viktóriát  közalkalmazotti  státuszba,  ugye  ez  feltétele  volt  a  pályázatnak,  projekt 
asszisztensként  dolgozik.  A  perkátai  cég  adja  a  projekt  menedzsert  hozzá,  a  pályázatnak  megfelelően.  A 
programoknak  a  megszervezése,  előkészítése  megtörtént,  be  vannak  táblázva,  meg  vannak  a  táborok,  meg 
vannak a szakkörök, a pedagógusok. Tehát egy éves program 2013. június 1.-én indult, és 2014. május 31.-ig  
tart. Van-e valakinek más témája. Parancsolj, István. 

Dr. Horváth István képviselő: A költségvetésnél beszéltünk róla, hogy a védőnőnek az idén szüksége lenne egy 
számítógépre. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Meg van? 

Bíró Brigitta jegyzői referens: Persze, már át is vittük. Van neki, és szerintem már használta is. És az internetet 
is intézzük. Ott volt az informatikus is összerakni, a régi adós gépet vittük át. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: De akkor meg van a gép, az internetet is rendezzük. 

Dr. Horváth István képviselő: Akkor jó, csak két hete, amikor beszélgettünk a védőnővel még nem volt meg. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: De még van a gépen kívül is más. 

Dr. Horváth István képviselő: Hát a telefonkérdés, de akkor az megoldódna az internettel együtt. És akkor két 
dolog romlott el a tanácsadónál. Az egyik az a ventilátoros fűtő, ilyen melegítő. Ami most annyira nem fontos a  
35° melegben, de az átmeneti időben nagyon nagy segítség. Meg hát nem is tudjuk másképp megvizsgálni a  
csecsemőket. A másik meg a hallás vizsgáló. Úgyhogy ha most vége az évnek, akkor be fogom adni egy orvosi 
műszerésznek és megpróbáljuk megcsináltatni, mert az új ára, annak 300.000 Ft. De nyilván majd meg fogják  
tudni csinálni, de annak a javításnak is lesz egy költsége. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Oké, ezeket akkor intézzük. Viszont az internet azért lesz kicsit kérdéses, 
mert az az ÁMK-é. Tehát annak nem is mi fizetjük a számláját. 

Bíró Brigitta jegyzői referens: Nem lehet a router-el szétosztani. Azt már próbálták,  valami kábelekkel volt 
gond, mert szóltam az informatikusnak, hogy nézze meg.. Úgyhogy egy teljesen új bekötést kell létesíteni. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: De  megnézzük  még.  Beszélek  a  Schilingerrel,  hogy  hogyan  lehetne 
megoldani.  Mert igazából,  hogy ha csak az internetet  használod, azzal nincsen probléma. De a telefon a mi 
nevünkön  van,  úgyhogy,  akkor  az  ACN-től  kell  egy  új  előfizetést  kérnünk.  
Jó, más kérdés még? Erika? 
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Boka  Erika  alpolgármester: Nagyon  ránk  érett  a  következő  falutükör.  Hogy  ha  van  bármi  ötletetek, 
javaslatotok,  valami  ilyesmi,  akkor  szívesen  fogadom.  Én a  jövő  hét  után  gondoltam,  hogy neki  állok.  Az  
iskolától  kértem ugyanúgy anyagot,  mint tavaly,  hogy kik ballagtak  el,  tabló legyen  benne,  kitűnő tanulók, 
ilyesmi,  hogy megmutassuk  a  falunak  az  eredményeiket.  Ők  azok,  akik  már  rá  szoktak  arra,  hogy amikor 
történik, valami rögtön küldik, ez nagyon jó, mert,  akkor nem kell kapkodni a végén.  A Kész Józsi mindig 
fényképeket  küld,  azokat  majd  meg  kell  írni.  De  azért  gondoljuk  végig,  hogy  van-e  olyan,  amit  a  nyárra  
szeretnénk? Én gondoltam erről,  akár  így munka közben is lehetne egy fotót csinálni. Mindenképpen kell  a 
temető takarításról. Vannak olyanok, akik azóta is járnak a virágokat rendezni,  én azt megköszönném. Tehát,  
amik eszetekbe jutnak. Akár, hogy ha már csak a témát elkülditek, már az is segítség, hogy minél több rétű  
legyen, a tájékoztatás. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Majd meg kell nézni, hogy milyen határozataink voltak. 

Boka Erika alpolgármester: Az úgy is szokásos. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Van-e  valamelyik  képviselőnek  valami  önálló  témája?  A  képviselői 
sarokba? Azt is lehet használni. Jó, más kérdés? Akkor a testületi ülést lezárom. 

Papalexisz Kosztasz polgármester mivel több kérdés, észrevétel nem érkezett, a nyílt ülést 18óra 51 perckor 
berekesztette.

k.m.f. 

                                  A jegyzőkönyv tartalmáért felel: 

Papalexisz Kosztasz
polgármester 

                                      Dr. Bugyi Katalin                      Biró Brigitta
                                           jegyző                                  jegyzői referens

Dr. Horváth István
jkv. hitelesítő

Prekop László Kosztasz
jkv. hitelesítő
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