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Papalexisz Kosztasz polgármester :   Tisztelettel köszöntök mindenkit! Megnyitom a mai testületi 
ülésünket. Megállapítom, hogy hat fővel határozatképesek vagyunk. Szabályosan lett összehívva a 
testület.  Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Richter Csaba és Márkusz Tamás képviselő urakat. 
Aki egyetért ezzel kézfeltartással jelezze. 

A  Képviselő-testület  6  igen,  0  nem  és  0 
tartózkodás  szavazattal  Richter  Csaba 
képviselőt  és  Márkusz  Tamás  képviselőt 
jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta.

Papalexisz Kosztasz polgármester:   Köszönöm. Napirendnek a kiküldött meghívókban szereplő 
napirendi  pontokat  tenném  fel  szavazásra,  amennyiben  nincs  más  javaslat.  Akkor  a  kiküldött 
napirend,  illetve  meghívóba  szereplő  napirendi  pontokat  tenném  fel  szavazásra.  Aki  egyetért 
kézfeltartással jelezze.

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

106/2013. (VII.24.) számú
HATÁROZATA

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület



2013. július  24.-i rendkívüli nyílt ülésének napirendi pontjairól

Napirendi pontok: 

1) TÁMOP pályázat 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

2) Beloianniszért emlékplakett kiválasztása
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

3) Belső ellenőrzési jelentés
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

4) Közterület-használati rendelet módosítási javaslata
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

5) Egyebek
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

1) TÁMOP pályázat 

Papalexisz Kosztasz polgármester:  1. napirendi pont a TÁMOP pályázat. Hát ezzel kapcsolatban 
nem sok jó hírem van. Utoljára, mikor  itt voltunk  a testületi ülésünkön, amikor itt volt ennek a 
cégnek a képviseletében a hölgy abban maradtunk, hogy legkésőbb ezen a héten hétfőig megkapjuk 
az anyagokat, hogy a képviselők át tudják nézni, egyáltalán tudjunk vele foglalkozni. Na most ez az 
anyag délután 4 órakor összecsapva érkezett meg. Úgyhogy nem a pályázatíró cég, hanem ez a 
nonprofit kft. emberei rakták össze ide-oda-amoda. Elindult a hölgy, m,ondtam neki, hogy forduljon 
vissza. Tehát mi itt nem fogunk ötletelni. Tehát a testületi ülésre már ennek előkészítve itt kellene 
lennie, úgyhogy mire ideérkezett egy ilyen összerakott, ilyen Excel táblázat, amiről egyébként 2 
vagy  3  tételbe  belenéztem  és  láttam,  hogy  az  úgy  szerintem  nem  jó.  Egyszerűen  nem  lehet 
érdemben tárgyalni. Úgy voltam vele, hogy senki nem látta. Még én sem. Mert ha még én úgy jövök 
ide a testület elé, hogy legalább van időm átnézni, minden kérdésre tudok válaszolni, ami felmerül, 
és lehetne ezzel indulni. Ez abszolút nem volt biztosított. Nekem teljesen megrengett a bizalmam 
ebben a  cégben.  Tehát  hogyha ilyen  volumenű dolog van akkor  így nem lehet.  Tehát  abszolút 
komolytalannak tűnik nekem ez a  cég,  és  mondtam neki,  hogy ne is  jöjjön.  Ezt  így érdemben 
tárgyalni  nem  tudjuk.  Most  két  dologról  lehet  továbbiakban  beszélni.  Ezzel  a  pályázattal 
foglalkozzunk-e még vagy sem? Megkerestem most az ülés előtt egy fél órával, azt a céget, akivel 
nyertük a másik pályázatunkat, megkérdeztem, hogy ezalatt az egy hét alatt, ami van hátra, hogy 
egyáltalán lehet-e ezzel még foglalkozni. Hát ő azt mondta, most az előbb hívott vissza, belenézett, 
ő azt mondta, hogy olyan komoly pontozási rendszer van, amiről így kérdeztük, hogy egyáltalán,  
hogy  lehet,  milyen  pontok  alapján.  Olyan  feltételrendszereknek  kell  megfelelni,  hogy  ő  azt 
gondolja, hogy nem biztos, hogy ebbe az egy hétbe belefér úgy, hogy esélyünk legyen megnyerni. 
Abban maradtunk, hogy ő még azért megnézi, és holnap reggel vissza tudom hívni, ha esetleg úgy 
dönt a testület, hogy vágjunk neki mással. Dönthetünk úgy is, hogy azt mondjuk, hogy adunk még 



időt ennek a cégnek, és akkor még összeülünk még egyszer. Csak nekem ebben az a visszás, hogy 
ezt az ülést ezért hívtuk össze a mai napon tehát az egyik apropója ez volt. Ha két hét alatt nem 
lehetett összerakni, mi a garancia, hogy még 3 nap alatt most összerakjuk? Egy komoly cégnek nem 
ez jellemzi a munkáját. Nekem az a javaslatom, hogy ebben a pillanatban még ne engedjük el a 
lehetőséget, viszont ezzel a céggel nem javaslom, hogy tovább menjünk ezek után. Nem tudom, 
hogy ti, hogy látjátok. 

Márkusz Tamás képviselő: Te láttad, te beszéltél velük, te érzed, hogy most duma volt, vagy van 
mögötte akarás is.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem látom azt a profizmust. Én azt vettem észre, úgy láttam, 
hogy ez a hölgy nagyon akarta, de ez a cég, aki ezt az egészet összerakja, ez a szakmai cég, arra 
neki nem volt rá olyan befolyása, hogy tudja irányítani a folyamatokat. Mi a garancia arra, hogy 
majd később tudja? Itt 100 millió Ft-ról van szó,  ez egy 100%-os támogatottságú pályázat, ezzel el 
kell  számolni,  ezt  úgy kell  levezényelni,  ebből  lehetnek problémák.  Tehát  nekem abszolút  nem 
tűntek így már profinak. Én azt gondolom, hogy vagy azt mondjuk, hogy nem, mert ennyi idő alatt 
nem lehet mit csinálni. Vagy úgy dönt a testület, döntsön úgy a testület én inkább ezt javaslom, 
hogy próbáljuk meg a perkátai  céggel felvenni a kapcsolatot.  És amennyiben ő úgy látja,  hogy 
ezalatt az egy hét alatt lehet, akkor készítse elő, és akkor összehívunk egy következő ülést, még a 
31-e előtt, ahol csak tényleg a végső szavazást kell megtenni. Na most itt nyilván ez azzal jár, hogy 
a meglévő információkat, adatokat kapjuk, folyamatosan adjuk a képviselőknek, egyeztetünk róla. 
Ezt  csak  így  közös  munkával  tudjuk  összerakni.  Most  arra  gondolok,  hogy amikor  megjön  a 
költségvetés, az irányvonalakat, hogy akkor rakjuk össze, folyamatosan kell ezzel dolgozni, ha úgy 
tűnik. És sokkal nehezebb, nem olyan egyszerű minden, ahogy azt itt előadták. Tehát én nekem ez a 
javaslatom, hogy keressük meg akkor ezt a céget. És amennyiben ő úgy ítéli meg, hogy van értelme 
dolgozni vele, akkor kezdje el, készítse elő, és akkor összehívunk egy rendkívüli testületi ülést.

Richter Csaba képviselő: Nem lehet, hogy rajta kívül is a neten keresni céget?

Boka Erika alpolgármester: Zsákba macska.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Egyrészt  rövid  az  idő,  másrészt  teljesen  zsákbamacska  az 
egész.  Itt  a bizalom rendült  meg. Próbáltuk,  ajánlással érkezett,  meghallgattuk,  amit lehetett  mi 
megtettük, mi összehívtuk, összeültünk, így nem lehet dönteni, most itt  nekiálljunk itt tologatni 
számokat,  úgy  hogy  azt  sem  tudjuk  még,  hogy...ez  így  nem.  Jó  akkor,  aki  egyetért  ezzel  a 
javaslattal,  hogy bízzunk meg egy céget a pályázat előkészítésével  az kézfeltartással szavazzon!

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

107/2013. (VII.24.) számú
HATÁROZATA

Pályázatíró cég megbízásáról

1. Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy dönt,  hogy az  Új  Széchenyi 
Terv keretében a  TÁMOP-5.3.11-13/2 jelű, "Elnéptelenedő települések romló társadalmi-
gazdasági folyamatainak megfordítása" elnevezésű pályázat elkészítésével és benyújtásával 
megbíz egy pályázatíró céget.

2. A testület a pályázatíró cég díját a tartalékkeret terhére biztosítja.
3. A testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy az  1-2.  pontban meghatározottak szerint  kössön 

megállapodást.
Határidő: azonnal



Felelős : polgármester

2) Beloianniszért emlékplakett kiválasztása 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  A  zárt  ülésünkön  fogunk  dönteni  a  Beloianniszért  díj 
adományozásáról , előtt még el kéne hogy döntsünk, hogy az emlékplakett milyen legyen, láttátok a 
terveket. Én a C-t javaslom.

Márkusz Tamás képviselő: Csak ezt a levelet kéne  fölfelé tenni. A zászló másképp van. Itt lefelé 
lóg, ott meg fölfelé, ott is lefelé, ott meg fölfelé. Egységesíteni. 

Boka Erika alpolgármester: Fölfelé álljon, ne lefelé, mint a bili füle lóg.

Márkusz Tamás képviselő: Már 10 éve mondogatom, hogy ki kéne cserélni. Fölfelé kell, hogy 
álljon.

Boka Erika alpolgármester: Eleve az összhang is jobb így.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, aki a C-vel egyetért, az kézfeltartással jelezze. 

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

108/2013. (VII.24.) számú
HATÁROZATA

Beloianniszért díj emlékplakett kiválasztásáról

1. Beloiannisz  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  az  alábbi 
emlékplakettet adományozza a Beloianniszért díjként:

2. A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  emlékplakett  elkészítettéséről 
gondoskodjon.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal 



3)  Belső ellenőrzési jelentés

Papalexisz Kosztasz polgármester:  A következő napirendi pontunk a belső ellenőri jelentés. Itt 
két  jelentést  láthatunk.  Egy 2010.évi  pénztári  be-és  kifizetésekről,  illetve  egy  friss,  egy  2013. 
március  havit.  Hát  itt  ha  elolvastátok  az  anyagokat,  az  elsőnél  a  2010.  évi  pénztári  be-és 
kifizetéseknél a megállapítás az, hogy elégtelen. És a javaslatok sorában: javasoljuk, hogy azonnali 
hatállyal  kezdeményezzék  a  2010.évi  házi  pénztári  kifizetések  és  elszámolásokkal  kapcsolatos 
felelősségre  vonást.  És  még  8  pontot.  Tehát  ezzel  kapcsolatban  először  is  mindenképpen  azt 
javasolom, mert itt azért fel van sorolva sok minden, itt a pénzügyi, gazdálkodási szabályzatoktól 
kezdve  minden.  Ezzel  kapcsolatban  azt  javaslom,  hogy  a  jegyzői  referens  dolgozzon  ki  egy 
intézkedési tervet, amit a következő testületi ülésünkre készítsen el, és annak megfelelően a feltárt 
hiányosságokat szüntessük meg, illetve ez az anyag most már így elkészülve, kiegészülve azokkal 
az információkkal, amelyekkel idáig rendelkeztünk, az első pont arról szól, a megállapításoknál is, 
hogy javasoljuk, hogy azonnali hatállyal kezdeményezzék a 2010.évi házi pénztári kifizetéseket és 
elszámolásokkal  kapcsolatos  felelősségre  vonást.  Tehát  egyértelműen  leírja,  hogy itt  azért  elég 
komoly dolgok vannak.  Tehát  evvel  kapcsolatban  ezt  meg  kell  nézni,  hogy ez  mit  takar  ezt  a 
felelősségre vonás. Itt azért egyeztetnünk kell a jegyző asszonnyal és akkor megnézzük, hogy ezen 
mit ért. Nyilván azt mondtuk, hogy itt meg kell nézni, hogy a rendőrségi feljelentést meg kell-e 
tennünk vagy sem, az idáig nyert információk alapján. Ezt elemezni fogjuk és akkor ezt fogjuk a 
testülettel egyeztetni. Az intézkedési terv ezt is tartalmazni fogja. Tehát, hogy addigra, evvel mit 
tudunk kezdeni.  Ez a legközelebbi testületi  ülésünkre,  augusztus 28.-ra elkészíti  a Brigi.   Tehát 
nekem az a javaslatom evvel kapcsolatban, hogy készülne egy intézkedési terv, ami a képviselő 
testület elé kerül a következő rendes testületi ülésünkön, ahol eldöntjük annak megfelelően, hogy 
mit teszünk. Evvel kapcsolatban átadnám a szót. Van-e valakinek kérdése, hozzáfűzni valója? 

Bene Krisztián képviselő: Nekem az a javaslatom volna, hogy ugye ahhoz képest, hogy mi itt a 
felszínt  kapargattuk  úgymond  ezekkel  a  számlákkal  meg  ezekkel  az  összegekkel,  amiket  itt 
előszedtünk, vagyis hát idézőjelben csak 2 millió Ft körül volt ez a 2010-es év. Ugye itt a vásárlások 
meg az  egyéb visszás  dolgok.  Itt  ugye ha  összeadod majdnem 10 lesz...  Itt  azt  írja,  hogy az 
önkormányzati  választások időpontját  követően új időszaki pénztár jelentéstömböt kezdtek meg, 
ahol a nyitó pénzkészlet az előző napi záró pénzkészlethez képest 6.849.125 Ft-tal kevesebb. Tehát 
most  ez egy újonnan előkerült  ez  a  6.800.000 Ft.  Viszont  ez  előrevetítené azt  szerintem,  hogy 
érdemes lenne az elmúlt éveket is ugyan úgy ezzel a vizsgáló céggel átnézetni. A 2008-as meg a 
2009-es év az ugyan úgy meg van csinálva félig-meddig nyers állapotban az Excel táblázatban, mint 
ahogy ez volt, a 2010-es. Nem tudom, hogy állunk pénzügyileg. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Egyszerű, mert egy vizsgálat 75.000 Ft+Áfa.

Bene  Krisztián  képviselő: Érdemes  lenne  amilyen  ütemben  tudjuk  ezeket  is  megnézni.  Mert 
hogyha a feljelentés mellett dönt majd a testület valamikor, akkor viszont az egész ciklust, tehát 
2006-tól  2010-ig  lenne  érdemes  nézni,  mert  hogyha  most  még  itt  előkerült,  amire  nem  is 
számítottunk, még majdnem 7 millió Ft még ezekre kettőkre, akkor a 2010 az nem feltétlenül az 
előző időszakban is ez volt, de amennyit eddig előkészítettünk, az ugyan ezt...

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én nem tudom mi ez. Én nem vagyok szakember. Egy valamit 
látok.  Október  3-án  vannak  a  választások.  Szeptember  29-én  valaki  belenyúlt,  nyilván  nem 
szeptember 29-én, bár nem lehet ezt állítani, hanem valószínű, hogy októberbe nyúl vissza és ott  
csinál egy ilyen huszárvágást,  amiről senki nem tud.  Semmi nincs.  Valahogyan valaki  rendezni 
akart valamit. Aztán az új pénztárbizonylatok érdekes módon október 7-től indulnak, akkor volt az 
átadás-átvétele a hivatalnak. Odáig a régiek mentek, onnantól az újak. Ezt én sem tudom, de... Igen?

Boka Erika alpolgármester: Viszont volt olyan sor is benne, hogy összességében pl. 250.000 Ft 



olyan felvett  előleget  találtak ezalatt  a 10 hónapos időszakos alatt,  amivel  nem számolt  el,  aki 
felvette, ez az előző polgármester volt.  Na most hogyha minden évben csak egy ilyen pár tételt 
találunk, és minden évben csak 2-300.000 Ft-ot vett fel úgy, hogy elfelejtett vele elszámolni, akkor 
már megvan a vizsgálatnak a díja. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Erre most azt tudom mondani, nem akarom védeni az előző 
polgármestert, de nekem egyszer fordult elő, hogy 150.000 Ft-ot valamire felvettem, de én már nem 
is emlékeztem, hogy mire, ez még a Somogyinénál volt, és aztán az Erzsi meg mondta, a következő 
pénzügyes,  hogy  ezzel  nem  számoltunk  el,  de  hát  én  nem  is  tudtam  róla,  hogy...  Tehát  az 
előfordulhat, hogy elszámolt vele, csak aztán a slendrián módon kezelt dolgok miatt papíron meg 
nem. Valaki felelős érte. 

Dr.  Horváth  István  képviselő: Abszolút  egyetértek,  és  tényleg  elképesztő,  hogy  ennyi 
szabálytalanság történt. És hogy vélhetően ez elég nagy kárt okozott az önkormányzatnak, viszont 
visszamenni addig érdemes, ameddig van valami büntetőjogi következménye, mert akkor megint 
úgy járunk, hogy csak kifizetünk a pénzeket és utána semmilyen következmény nem lesz.

Bene Krisztián képviselő: De ez mind a pénzösszegen múlik, ha meghaladja azt az összeget, ezt 
egy ügyvéd vagy valaki meg tudja...a pénzösszegen múlik, hogy milyen minősítést ad, esetleges 
büntetőeljárás...

Papalexisz Kosztasz polgármester: 2 millió Ft felett már nincs, tehát 2 millió Ft felett van a, ha jól 
tudom...

Dr. Horváth István képviselő: 3 vagy 5. És mindjárt letelik a 3 év, tehát most...

Boka Erika alpolgármester: Igen, októberben lesz 3 éve, hogy átadta a hivatalt.

Dr. Horváth István képviselő: Tehát eléggé szorít az idő, hogy nehogy megint úgy járjunk, hogy 
fizetünk...

Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát annyit még akkor lehet, ha gondolkodunk abban, hogy 
esetleg még vizsgáljuk,  én szerintem, a 8-9 az meg már 3 éven túl  van.  És hogyha mondjuk a 
feljelentés mellett döntünk, mert nem is nagyon tudunk mást tenni, és menet közben a rendőrségen 
rákérdezünk, hogy akkor a 8-as, 9-es éveket is érdemes átvizsgálnunk, a feljelentés mellett.

Bene Krisztián képviselő: Ha kész anyaggal mennénk, nem futnánk ki az időből, ha már megvan 
az átvizsgálás. Most lehet, hogy a feljelentés szempontjából....

Papalexisz Kosztasz polgármester: Augusztus végéig lehet, hogy meg tudják csinálni.

Richter Csaba képviselő: De akkor tanácsért bármilyen ügyvédet megkérdezel, megmondja, hogy 
mennyi évet érdemes, mennyi az elévülés, és azt napra pontosan tudják.

Dr. Horváth István képviselő: Így van. Ezt tisztázni kéne és ennek tükrében...

Richter Csaba képviselő: De addig viszont, ezt akkor is indítsuk el amiről beszéltél, tehát, hogy 
legyen egy...de biztos, hogy feljelentésre fog kerülni. Ha belegondoltok, csak az üzemanyag és a 
vásárlás majdnem 1.600.000. Metaxa, ez-az-amaz...

Dr. Horváth István képviselő: És egy nap többször...

Papalexisz Kosztasz polgármester: És itt még egy valamire figyelni kell, tehát itt azt írja ugye a 
cég a benzin vásárlásnál, hogy pár fűnyíró volt. Én elmondom, az első benzines fűnyírót azt én 
vettem. Mielőtt én idejöttem elektromos fűnyírók voltak. 

Bíró Brigitta jegyzői referens: Én nem tudtam megmondani, mert tőlem kérdezte.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azért mondom még arra sem, az a minimális se, mert benzines 



fűnyírót mi vettünk először, előtte elektromos fűnyírók voltak. Tehát nem volt.

Bene Krisztián képviselő: Mutlicart tankolhatnak.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt sem, mert az meg nem volt működőképes, és a multicar 
gázolajjal megy nem benzinnel. Tehát semmi nem indokolja a benzin vásárlást. Én azt javaslom, 
hogy igazából a javaslatom, hogy intézkedési tervet készítsünk, ezt mindenképpen kell a következő 
testületi ülésre. Ez volt az én javaslatom. A Krisztiánnak volt olyan javaslata, hogy több évet is 
vizsgáltassunk át, annak megfelelően, hogy ezt anyagilag tudjuk-e. Itt az a kérdés, hogy egyáltalán 
érdemes-e  az  elévülési  idő  miatt  vagy  sem.  Tehát  akkor  inkább  úgy  fogalmaznék  meg  egy 
javaslatot, hogy mondjuk a 2008-2009-es évet, akkor megnézzük, hogy jogilag nem az elévülési 
időn túl van-e, amennyiben nem, megrendeljük annak a két évnek a vizsgálatát, ugyanezen a 75.000 
Ft+áfát évenként. Van egy ilyen javaslat. Ezt meg tudjuk nézni. Tehát hogyha az elévülési időn belül 
van,  megrendeljük, hogy döntünk. Most a 75 ezer Ft + áfa a két évre az nyilván mondjuk egy 
szúnyogirtásnak az ára. Tehát el lehet sok mindenre költeni. Kérdés, hogy van értelme van-e értelme 
vagy nem. Ezt kéne eldöntenünk. Én azt gondolom, hogy már ezek alapján amik itt vannak, muszáj 
megtennünk  a  jelentést.  Hogy még  tegyünk  hozzá  még,  vagy ők  hivatalból  amúgy is  mennek 
visszafele, ezt nem lehet tudni. 

Boka Erika alpolgármester: Én is úgy gondolom, hogy nem mennének vissza hivatalból, tehát 
maguktól nem annyira. Egyet értek azzal, hogy legalább még egy évet vegyünk hozzá, mert azért ez 
a  70  millió,  ami  hiányzott  itt  a  büdzséből,  ami  végül  is  valahol  70  millió  körül  állt  meg,  a 
kifizetetlen  számlák  meg  a  hiányosságok  meg  a  nem  tudom  mik.  Összességében  láttuk,  mi 
tapasztaltuk meg igazán, hogy ami költségvetés jutott egy évre abból tulajdonképpen ki lehetett 
volna jönni. Lehet, hogy tolódott volna számla meg kellett volna hitel, de azért nem a fele az egész 
éves költségvetésnek. És azért ez a rengeteg hiány nem egy év alatt jött össze, ezt nem egy év alatt 
dorbézolták el, vagy költötték el másra vagy ilyesmi. És eleve amiatt, hogy nyomatékát is másképp 
adja meg, hogy egy évet szúrópróba szerűen ellenőrzünk, vagy pedig egy folyamatos, mert hogyha 
két év, és ugye a 9-es, 10-es évet, mondjuk vegyünk csak még egyet hozzá. Ha már két évben 
folyamatosan azt látjuk, na akkor lehet úgy azt mondani, hogy hát ez nem egy véletlen, egyszerű 
megbotlás. Én javaslom, hogy legalább még egy évet vegyünk hozzá. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ha meg már egyet hozzáveszünk, akkor már azon ne múljon a 
másik is.

Bene Krisztián képviselő: Még annyit  hozzáfűznék, hogy lehet, hogy éppenséggel az elévülési 
időből  kifutunk, hogy nem lesz rá, úgy mond nem lesz rá szükség, egy esetleges eljárásnál már nem 
fogják nézni valamiért a 2008 vagy a 2009-est, ha meglesz egy ugyanilyen jelentésünk. De azért 
töltsünk  tiszta  vizet  a  pohárba.  Ha  bárki  rákérdez,  hogy  ez  bármikor  ugye  hát  ez  akármikor 
nyilvánosságra is fog kerülni, hogy tudjuk azt mondani, hogy igen, itt van egy cég által leírt, nem 
mi találtuk ki, nem mi ellenségeskedünk, nem mi akarunk mindenképpen valamilyen ellenségképet 
keresni, hanem itt van, le van írva, hogy ennyi meg ennyi pénz, ilyen meg ilyen csatornákon folyt 
el, tűnt el. Most ha nem lehet felelősségre vonni, mert ez a liberális jogrendszer éppen azt mondja, 
hogy ez már nagyon rég volt, felejtsük el, arról nem mi tehetünk, de a mi lelkiismeretünk tiszta, ezt 
megtettük ami tőlünk tellett,  utána jártunk, feltártuk.

Richter Csaba képviselő: Teljesen egyetértek minden előttem szólóval. Legfőképpen azzal, hogy 
az elévülési időben mindent vizsgáljunk, ami ide tartozik és el ne felejtsük, hogy véletlenül sem egy 
emberről szól, egy ember hibát nem csinálhat, ha már nézzük, mint ahogy a rendőrség is nézni  
fogja,  hogy ugye a  jegyzőnek a másik titulust,  hogy ő a törvényesség őre,  tehát  egyedül  ezt  a  
polgármester nem tehette. Tehát itt aki itt volt, az sajnos mindegyik felelősségét meg fogja érezni. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Hát  itt  a  pénzügyestől  kezdve  a  jegyzőnek  és  a 
polgármesternek a felelőssége.



Richter Csaba képviselő: Bármilyen aláírás ha kellett, hogy szerepeljen a papíron és nincs ott és 
nincs szabályszerűen vezetve.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor két javaslat volt. Az első javaslat az enyém, azt tenném 
fel  először  szavazásra,  ami  szerint  a  jelentéstartalmát  megismertük,  ezeknek  a  problémáknak a 
kijavítására egy intézkedési tervet készítünk elő a következő testületi ülésre, amennyiben dönt a 
testület,  hogy hogyan szünteti meg ezeket az anomáliákat. Aki evvel egyet ért az kézfeltartással 
jelezze.

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

109/2013. (VII.24.) számú
HATÁROZATA

Intézkedési terv elkészítéséről  

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vincent Auditor 
Kft. által elkészített belső ellenőrzési jelentéseket tudomásul vette, elfogadja azokat.

2. A testület  úgy dönt,  hogy intézkedési  terv  ismeretében  a  belső  ellenőrzés  során  feltárt 
hiányosságokról később határoz.

3. A testület felkéri Biró Brigitta jegyzői referenst, hogy a testület következő rendes testületi 
ülésére belső ellenőrzési intézkedési tervet készítsen elő.

Felelős: Biró Brigitta jegyzői referens

Határidő: azonnal 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. És akkor a Krisztiánnak a javaslata, akkor a 2008-
2009. évnek az ilyen átvizsgálásával bízzuk meg a Vincent auditor Kft., amennyiben elvállalja ezen 
a 75 ezer Ft + áfás áron, valószínűleg mindig ezt tartotta. 

Dr. Horváth István képviselő: Én javasolnám, hogy az elévülési időt is vegyük bele. Tehát annak 
nem látom értelmét kifizetni pénzt, hogy aztán utána csak azért... rengeteg hibát tudunk egyébként 
is aminek semmi következménye, azt feltártuk, és már ha ezt az egy évet nézzük, hát ez is már 
tragédia. Itt már 17 milliós tétel is van ugye, hogy 17 millió van a készpénz felvételbe, és a pénztári  
jelentésben csak 700.000 Ft. Tehát ezek olyan nagy tételek már csak ebben az egy évben, hogy 
szerintem ez bőven elég. Tehát, hogy még pluszba ehhez jönnek a terhelő bizonyítékok, aminek 
aztán nincs semmi következménye, azért pénzt kiadni...én nem biztos, én ezt nem javaslom.

Bene Krisztián képviselő: De az nem biztos, hogy akkor jó lesz a sorrend is. Itt van 2013 most már 
augusztus  lényegében.  Most  a  következő  ülésre  meg  lesz  az  a  terv,  amit  most  megszavazunk 
gondolom, hogy ezt a tervet, amit javasolnak, készítsék el az intézkedési tervet. Ha meglesz az a 
terv, akkor az lesz abban intézkedési tervben, hogy tegyünk feljelentést. Akkor szavaz a képviselő 
testület, hogy tegyünk feljelentést, itt már akkor már átléptük, már majdnem hogy átléptük a 2008-
as évnek az 5 évét, tehát akkor már a 2008-ast tényleg abból a szempontból felesleges megcsinálni, 
mert az már biztos kiesett az 5 évből, 2008 szeptemberétől. 

Dr. Horváth István képviselő: Javaslom, hogy  tegyük be az elévülési időt.

Richter Csaba képviselő: Az elévülési idő nem naptári évre vonatkozik, az szerintem tárgy évre, 



tehát az január egytől tartozik.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Akkor az  a  kérdés,  hogy berakjuk,  hogy benne legyen az 
elévülési idő, akkor lehet, hogy a 8-ast, 9-est sem kell vizsgálni.

Boka Erika alpolgármester: De a 9-es még nem évült el.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem tudjuk.   Én is  ezt  mondom, mint  az Erika is  meg a 
Krisztián,  ugyan  ezt  mondom,  75  ezer  +  áfáért  lehet,  hogy nem tudják  meg.  De  mi  legalább 
megtudjuk,  az  emberek  legalább  megtudják,  még  ha  nem  is  lesz  belőle  jogi  következménye, 
erkölcsi  következménye lesz.  Ez volt,  ez  történt.  Én is  ezt  javaslom, legyen a 8-9-es év,  ennyi 
pénzért legyen.

Bene Krisztián képviselő: És ha menet közben mégis csak kell, akkor már nem kell azzal húzni az 
időt, hogy akkor megint keresni kell a cégét, megint. Akkor már itt lesz a kezünkben a papír, már 
csak át kell adnunk, hogyha ez itt van.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Akkor  két  javaslat  van.  Az  Istvánnak  az  a  javaslata 
amennyiben az elévülési, a Krisztiánnak az a javaslata, hogy a 2008-2009 évet is vizsgáljuk át. Az 
Istvánnak meg az a javaslata, hogy avval a kiegészítéssel amennyiben már az elévülést nem érinti, 
addig menjünk vissza. Akkor az Istváné volt az utolsó javaslat, ezt tenném fel szavazásra. Aki avval 
egyet ért, hogy a 2008-2009 évet akkor vizsgáltassuk csak meg, amennyiben az elévülési időben 
már nem tartozik bele, az kézfeltartással jelezze.

A  Képviselő-testület  2  igen,  3  nem  és  1 
tartózkodás  szavazattal  a  javaslatot  
elutasította.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Akkor  most  úgy tenném fel,  hogy aki  a  2008-2009  éves 
vizsgálatot támogatja, évenként 75 ezer Ft + áfáért, az kézfeltartással jelezze.

A  Képviselő-testület  4  igen,  2  nem  és  0 
tartózkodás  szavazattal  az  alábbi  határozatot  
hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

110/2013. (VII.24.) számú
HATÁROZATA

Belső ellenőrzés megrendeléséről

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2008, illetve a 2009. év 
teljes pénzügyi területlének belső ellenőrzésével a Vincent Auditor Kft. -t ( 2373 Dabas, Tavasz u. 
3.) bízza meg.
2.  A  belső  ellenőrzés  díja  75.000  Ft+  ÁFA/  szakértői  nap,  amelyet  a  testület  az  általános 
tartalékkeret terhére biztosít, a testület 2 szakértői napot rendel meg.
3.  A testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy az  1.  és  2.  pontban  meghatározottak  szerint  kössön 
megállapodást a céggel.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester



Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó ez az első, és jön a második. Ez már a mi jellemzésünk. 
Egy fokkal lett jobb, az elégtelenből lett egy gyenge. Ezt azért csináltattuk meg, szándékosan ugye 
kértük  a  magunk vizsgálatát  is,  hogy lássuk,  hogy mik azok a dolgok,  amikben már javultunk 
esetleg, mi az amiben még kell. Hát ugye itt aki elolvasta ezeket az anyagokat, azért nyilván látja, 
hogy van bőven restanciánk nekünk is. Igaz, hogy nálunk abban olyan hibáink vannak, hogy mi már 
utalványoztunk, ellenjegyeztünk, de mégsem teljes mértékben feleltünk meg annak, aminek kell. 
Illetve ugyan azokat, részben hiányosságnak hozza fel, hogy 2005-2006-ban voltak utoljára ezek a 
szabályozások lefektetve- Nem voltak, nincsenek aktualizálva, nincs korrigálva. Itt 5 pont javaslat 
van. Abból azért lehet látni, hogy azért jóval egyszerűbbek a megoldások is. 

Bíró Brigitta jegyzői referens: Valami meg már meg is van.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Illetve a java rész meg már meg is van. Tehát ezek alapján, 
ezeket már így csináljuk. Ennél azt gondolom, hogy azt összefoglalhatjuk, hogy bármennyire is 
próbáltunk arra törekedni, hogy mi már jól csináljuk, tehát azért nálunk is voltak hiányosságok, 
viszont azt is lehet látni, hogy ezt nagyon gyorsan helyre lehet hozni, de ugyan úgy javaslom ennél 
is egy intézkedési terv készítését, avval a kiegészítéssel, hogy azokat amiket már, mivel ez egy napi 
dologról  van  szó,  tehát  azokat  a  lépéseket,  amiket  már  meg  lehet  tenni,  azokat  automatikusan 
azonnali határidővel vezessük is be. És az intézkedési terv már csak azokat a lépéseket tartalmazza 
majd  augusztusban,  amit  addig  nem  sikerült  megszüntetni.  Nyilván  ez  valószínű  ezeknek  a 
szabályzatoknak a kidolgozására fog vonatkozni, mert a másik 4 javaslatot azt szerintem már...

Bíró Brigitta jegyzői referens: Már csak egy, egyet bizonylat van használva...

Papalexisz Kosztasz polgármester: Már csak egy bizonylat  van használva,  helyfoglalási  díjról 
számlát állítunk ki. Tehát a többit azt már orvosoltuk is. Nyilván azt az egy pontot azért majd az 
intézkedési tervben augusztusban be fogjuk hozni. Tehát én ezt úgy tenném fel szavazásra, hogy az 
akut dolgokat azonnali határidővel már javítsuk és amit nem sikerül augusztusi testületi ülésre, arra 
meg intézkedési tervet készítsünk. Ez a javaslat, de mielőtt feltenném szavazásra átadom a szót a 
képviselőknek, hogy evvel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, mondanivalója?

Bene Krisztián képviselő: Az a kérdésem van, hogy a múltkori ülésen hoztam fel ilyen pénzügyi 
területről  dolgokat,  hogy  miben  állapodtunk  meg  legutóbb?  Hogy  lesz  egy  közös  testületi 
megbeszélés ezzel kapcsolatban valamikor? Vagy ti kidolgozzátok és én nyújtsak be vagy írjam rá 
amiket mondok? 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Szerintem ezekhez  a  szabályzatokhoz  úgyis  hozzá  fogunk 
nyúlni... Amiről te beszélsz az az SZMSZ-ben rögzített...

Bíró Brigitta jegyzői referens: Ezek meg ilyen pénzügyi szabályzatok, ez meg megint más. Ezeket 
nem  is  kell  testület  elé  hozni,  ez  hivatalnak  szól,  ezt  inkább  a  besnyőiekkel  kell  majd 
összedolgoznunk.

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Abban maradtunk Krisztián utoljára, hogy ami olyan kérdéses 
dolog azzal jössz és akkor elővesszük és akkor előkészítjük a következő testületi ülésre, hogyha 
jössz mondjuk jövőhéten szerintem erre az augusztusi ülésre azt is elő tudjuk készíteni és akkor már 
ezeket a pénzügyi dolgokat egyben tudjuk majd lerendezni.

Dr. Horváth István képviselő: Most ez az SZMSZ-re vonatkozik?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az SZMSZ-ben a pénzgazdálkodással kapcsolatos kiskapuk 
vannak benne, illetve nem is kiskapuk, hanem már azért  nyilván aktualizálni kell,  teljesen más 
jogszabálykörnyezet van, más költségvetési számok vannak, amik azért itt okozhatnak problémát. 
Lehet róla beszélni. Hát nyilván lehet hozni testület elé. Ez másik téma, akkor erről beszéltünk.  
Evvel kapcsolatban van-e valakinek? Ha nincs akkor ezt a javaslatot, amit feltettem, tenném fel 
szavazásra, aki evvel egyetért az kézfeltartással jelezze.



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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

111/2013. (VII.24.) számú
HATÁROZATA

Intézkedési terve elkészítéséről  

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vincent Auditor Kft. 
által elkészített  a pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlásának 2013. I. negyedév ellenőrzéséről szóló 
belső ellenőrzési jelentéseket tudomásul vette, elfogadja azt.

2.  A  testület  úgy  dönt,  hogy  intézkedési  terv  ismeretében   a  belső  ellenőrzés  során  feltárt 
hiányosságokról később határoz.

3. A testület felkéri Biró Brigitta jegyzői referenst, hogy a testület következő rendes testületi ülésére 
belső ellenőrzési intézkedési tervet készítsen elő.

Felelős: Biró Brigitta jegyzői referens

Határidő: azonnal 

5) Közterület-használati rendelet módosítási javaslata

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Következő  a  közterület  használati  rendelet  módosítási 
javaslat. Ezt a Brigi fogja előadni. 

Bíró Brigitta jegyzői referens: Annyit kell tudni, hogy kijött egy törvény idén, amiben az volt 
meghatározva, hogy a törvény kihirdetését követő 30 napon belül köteles megalkotni a települési 
önkormányzat  egy ilyen  filmforgatással  kapcsolatos  módosítást,  úgyhogy én  eszerint  írtam egy 
rendelet tervezetet, hogy építsük be ezt a közterület használatról szóló rendeletünkbe. Én írtam bele 
egy összeget is, amit gondoltam, hogyha azt akarjátok módosítani vagy ha bármit akartok akkor 
lehet. Annyi, hogy ez kötelező, törvényességi felhívás lehet belőle, hogyha nem alkotjuk meg.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát itt nem nagyon volt még erre példa. Forgatások voltak, de 
nem filmforgatások,  bár  volt  filmforgatás  is  már a  településen.  Tehát  igazából  előfordulhat.  Az 
összegekről  kéne  beszélni  szerintem,  mert  a  többit  azt  nyilván  módosítanunk kell  a  jogszabály 
miatt. Szerintetek jó-e? Mondjuk ez elég magas díj, 500 Ft/nm2/nap. Egy forgatás egy nm2 500 FT-
ért.Bár, ha filmet forgatsz, nem olyan nagy. Mondjuk egy 1000 nm2-nél 500 ezer Ft 1000 nm2 az 
100*10, az 20*50m. Hagyjuk ezen? Legfeljebb kaszálunk.

Bíró Brigitta jegyzői referens: Úgysem sűrűn lesz.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, akkor úgysem sűrűn lesz, hagyjuk ezzel az összeggel. Van-
e még más kérdés,  ha nincs, akkor  rendeltet alkotunk, minősített többség kell a megalkotásához. 
Ezt a rendelet tervezetet tenném fel szavazásra. . Aki evvel egyetért az kézfeltartással jelezze.

A  Képviselő-testület  6  igen,  0  nem  és  0  
tartózkodás  szavazattal   megalkotta  a  jelen  
jegyzőkönyv  mellékletét  képező  a 
közterületek  használatáról   szóló  5/2008  
(IV.30)   önkormányzati  rendelet  
módosításáról  szóló  8/2013.  (VIII.01.)  



önkormányzati  rendeletet .

6) Egyebek 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az első az egy közút kezelői és egy tulajdonosi hozzájárulást 
kért tőlünk a Trenecon kft.,  ők végzik a vasúti felújításnak a tervezési munkálatait. Itt a konkrétan a 
vasútállomásnak az átépítésével kapcsolatban kérik. Most ezt a képviselő testületnek kell megadni a 
tulajdonosit meg a közútkezelői hozzájárulást, ahhoz hogy ezeket a terveket ők elvégezhessék. Most 
itt  erről én már beszéltem egyszer nektek nagy vonalakban, én voltam, vagy voltak mér nálam 
egyeztetni, még egyszer elmondom, hogyha valaki nem emlékszik rá. Itt arról van szó, hogy úgy 
fogják átépíteni ezt  a  csomópontot,  hogy a vasúti  csomópontnál  ott  a sorompó megszűnik,  egy 
felüljáróval fog átmenni az út. A vasútnak mind a két oldalán lesz egy parkoló, nálunk, itt ahol van a 
kereszteződés, ez egy korforgó lesz, és a korforgóba belemegy a beloianniszi út, jön az iváncsai. 
Egy kijárata lesz egyből az állomáshoz erre az oldalára és egy kijárata megy át a vasúti sorompó...,  
tehát a vasúti sínek fölött, Besnyő irányába. A másik oldalon szintén lesz egy körforgó és abból egy 
körforgóból szintén meg lehet közelíteni azt az oldalát, parkolóval. Innen a mi oldalunkról járda 
fogja elvezetni a legvégéig, ahol lifttel meg lépcsővel át lehet menni a sínek alatt, úgyhogy ez a 
vasút problémák megszűnnének ezzel a kivitelezéssel. Ez még tervezési szakaszban van, tehát majd 
a  kivitelezés  nem  tudom,  hogy,  hogy  lesz.  Minden  esetre  a  tervezéshez  szükség  van  a  mi 
hozzájárulásunkra,  hiszen  az  beloianniszi  közigazgatási  terület.  Van-e  valakinek  kérdése?  Azt 
gondolom, hogy meg kell  adni,  mert  ezzel nekünk csak jó.  Akkor feltenném szavazásra.  Aki  a 
közútkezelő és a tulajdonosi hozzájárulás megadását támogatja az kézfeltartással jelezze.

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

112/2013. (VII.24.) számú
HATÁROZATA

Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás megadása 

1. Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy dönt,  hogy a  Utiber-Uvaterv 
Konzorcium  számára  a  6205  j.  közút  tervezett  közúti  felüljárójának  U3.j.  Párhuzamos  út 
korrekciójára, valamint a P+R parkoló mellékelt szakági terveire vonatkozóan  megadja a kezelői és 
tulajdonosi hozzájárulást. 

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

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A következő  téma a Kovács  Imre  ügye.  Az újrafelvételi 
kérelmünket amit beadunk, amit elutasított a bíróság. Nem tudtuk elérni az ügyvédnőt, próbáltuk 
folyamatosan  hívni.  Az ügyvédnek  a  perköltsége  146.000Ft-ra,  erre  a  perköltség  megfizetésére 
köteleztek  minket.  Ennek az  átutalásáról  kellene  döntést  hoznunk.  Én azt  gondolom nem kéne 
megvárni  a  végrehajtást.  Megpróbáltuk,  elutasították.  Ennyi  az  ára,  ezt  ki  kell  fizetni,  én  azt 



javaslom. Van -e valakinek kérdése? Akkor aki egyetért  vele,  hogy kifizessük az kézfeltartással 
jelezze.

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

113/2013. (VII.24.) számú
HATÁROZATA

Perköltség megfizetése

1. Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  Kovács  Imre 
felperes  és  a  Polgármesteri  Hivatal  alperes  között  5.P.20.162/2013  sz.  alatt  folyamatban  volt 
perújítási eljárásban  a 146.000 Ft perköltséget megfizeti.
2. A testület felkéri a polgármestert, hogy az összeg átutalásáról gondoskodjon.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Következő,  a  182-es  helyrajzi  számú  ingatlanra  amiről 
beszéltünk, az az ipari,  vagy az a kis szolgalmi út,  amiről senki nem tud elvileg,  a Gavrilidisz 
utcában, csak akik ott laknak. Ugye amiről beszéltünk a Szotir megvette azt az ingatlant ami a ez a 
182-es helyrajzi számú ingatlan  mellett van, és az mellett meg a másik mellett papíron ott van egy 
szorgalmi  kis  út,  ennek  megérkezett  az  értékbecslése,  170.000  Ft-ra  értékelték,  illetve  a  mi 
nyilvántartási értékünk az 162.000 Ft. Most erre kellene akkor nekünk egy árat kalkulálni és akkor 
megpályáztatni ugyanazzal az eljárással amivel a lakást csináltuk utoljára.

Richter Csaba képviselő: Sokallom.

Márkusz Tamás képviselő: Én keveslem.

Richter Csaba képviselő: A Delcsev utcai telkeket emlékeim szerint kb 220.000-ért adtuk el, azok 
800 négyzetméteresek és építési telkek. Most mindössze egy olyan útról beszélünk ami semmire 
nem való.

Márkusz Tamás képviselő: Nem való, de azt használták már évekkel ezelőtt is.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az a helyzet, hogy ezt a telket nem tudod eladni csak a két ott 
lakónak, mert egyébként nem tudsz vele mit kezdeni.

Richter Csaba képviselő: Ezt mondom, nem való semmire, ha innen nézzük.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Neki lesz a legnagyobb telke az biztos a faluban. 

Richter Csaba képviselő: Tehát a 16méterből lesz 20-21.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Három méter széles ez.

Richter Csaba képviselő: Három?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Három, ez egy kis csík. Kis csík.

Richter Csaba képviselő: Akkor 19 lesz.

Márkusz Tamás képviselő: 6 méter van írva ott lent, 6 méter × 54 méter. 6 méter × 54 méter, annyi 



van oda írva.

Papalexisz Kosztasz polgármester: 6 méter széles?

Márkusz Tamás képviselő: Hát az van oda írva nem?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen? Megmondom őszintén, hogy én nem néztem annyira 
meg. Én mindig csak ránéztem a rajzon.

Richter Csaba képviselő: Ha így van akkor az jó. 16 méter...

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nekem nem tűnt 6 méternek, ami egyáltalán nem biztos... 

Boka Erika alpolgármester: 24 négyzetméterről beszélünk.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Négyzetméter 324.

Dr. Horváth István képviselő: Nem 0,6 méter?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem!

Márkusz Tamás képviselő: Ez egy út volt valamikor. Ez egy út volt ? Amikor mindig kérte a 
földhivataltól a térképet. Mindig rosszul volt jelölve, egy külön helyrajzi számon. Ez egy út volt.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Biztos,  hogy  arányaiba  véve  a  meglévő,  most  én  azért 
mondom mert én láttam a tervezőt, arányaiba véve a meglévő kert szélességének nem éri el az 1/4-
ét. Ettől függetlenül a mi árunk, tehát a mi nyilvántartási értékünk 162.000, az értékelés az 170.000, 
tehát azt gondolom, hogy én nem tartom irreálisnak se lefelé, se fölfelé, tehát én szerintem valahol 
itt kell meghúzni az értéket, mindig kettő közé szoktuk egyébként, mindig kettő közé. Meg akkor 
ehhez még hozzájön ehhez ugyan úgy gondolom az ügyvédi költség a vevőnek ugyanannyi mintha 
nagy ingatlant vesz.

Richter Csaba képviselő: Persze. Eljárási illeték is van.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Ezek  mind  hozzá  fognak  jönni.  Aztán  meglátjuk,  hogy 
ennyiért meg is veszi.

Bene Krisztián képviselő: Hát akkor kettő között van a 165.000 Ft

Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát én is 165.000-re gondoltam. 

Bene Krisztán képviselő: És akkor majdnem megvan a vizsgálat költsége.

Papalexisz Kosztasz polgármester: A vizsgálat költsége, talán. Jó, én javaslom a 165000 Ft-ot. 
Aki ezzel egyetért az kézfeltartással jelezze. 

A  Képviselő-testület  5  igen,  0  nem  és  1 
tartózkodás  szavazattal  az  alábbi  határozatot  
hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

114/2013. (VII.24.) számú
HATÁROZATA

Pályázati hirdetmény a 182. helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Beloiannisz 182 
hrsz.-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant értékesíteni kívánja.  
2. Az ingatlan adatai: 



Cím: Beloiannisz 182. helyrajzi szám
Megnevezése: beépítetlen terület
Telek alapterülete: 324 m2 
Az ingatlan közművesítettsége:   telek előtt  :  ivóvízellátás,  elektromos ellátás;   200 m-en belül: 
szennyvízelvezetés, gázellátás
Az ingatlan előre egyeztetett időpontban  megtekinthető. 
3. Az önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére vonatkozóan a Széphő Zrt. által készített 
értékbecslésben  megállapított  piaci  érték  170.000.-Ft.  A képviselő-testület  a  megállapított  piaci 
értékkel  szemben  –  tekintettel  a  jelenlegi  piaci  viszonyokra,  illetve  az  ingatlan  folyamatos 
állagromlására – az induló licitértéket 165.000- Ft-ban állapítja meg.  
4. A nemzeti  vagyonról szóló  2011.  évi  CXCVI.  törvény  14.  §-a  értelmében  az  államot 
elővásárlási jog illeti meg helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén.  
5. Az  ingatlanra  bármely  cselekvőképes  magyar,  illetve  külföldi  állampolgár,  illetve  jogi 
személyiséggel  rendelkező  társaság  ajánlatot  tehet.  Az  ajánlatnak  tartalmaznia  kell:  ajánlattevő 
nevét, személyi adatait,  lakóhelyét (székhelyét, cégjegyzék számát), képviselőjét,  más megbízott 
esetén szabályszerű meghatalmazott adatait, a felajánlott ellenérték összegét és a pályázati feltételek 
elfogadását.  Az  ajánlatot  a  Besnyői  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Beloianniszi  Kirendeltségén 
(2455 Beloiannisz,  Szarafisz u. 2.) személyesen kell benyújtani  legkésőbb 2013. augusztus 25. 
napjáig.
6. A pályázati eljárás lebonyolítója a képviselő-testület. A képviselő-testület a 2013. augusztus 
28.-i képviselő-testületi ülésen (Beloiannisz, Tanácsterem, mint meghirdetett bontási hely) ismerteti 
az  ajánlattevők  nevét,  címét,  valamint  az  ellenértékre  tett  ajánlatokat.  Amennyiben  a  pályázati 
tárgyalás során több pályázó azonos vételár-ajánlatot tett, és ajánlatuk a legjobb ajánlatnak minősül, 
úgy az ingatlanra licitálniuk kell.  A licitlépcsőket a képviselő-testület határozza meg. A pályázatot 
az az ajánlattevő nyeri  meg, aki a pályázati  tárgyalás során a legmagasabb összeg megfizetését 
vállalja.
7. A testület fenntartja jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, 
vagy  a  pályázati   felhívást  –  az  ajánlatok  benyújtására  nyitva  álló  határidő  lejártáig  – 
jogkövetkezmények nélkül visszamondja, vagy tartalmát módosítsa. A testület fenntartja azon jogát, 
hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a pályázat soron következő helyezettjével 
szerződést kötni.
8. A nyertes  pályázó az ingatlanért  legtöbbet  ajánló.  A nyertes  pályázó a  teljes  vételárat  a 
szerződés megkötésével egyidejűleg köteles megfizetni.
9. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  fentieknek  megfelelő  adásvételi 
szerződés aláírására.
10. Pályázatot  kiíró  szerv:  Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  2455 
Beloiannisz, Szarafisz u. 2. 

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester
Határidő: azonnal

Papalexisz Kosztasz polgármester: A következő téma az ÁMK vizes blokkja,  ugye a múltkor azt 
mondtuk, hogy tegyük át júliusra. Itt 100.000Ft volt annak az anyagköltsége, és a munkadíjat azt az 
ÁMK vállalná, ehhez képest ráadásul most ők a pályázaton belül vásároltak hozzá bútorokat is meg 
mindent, és azt mondtuk, hogy várjuk meg, hogy ezen a pályázaton nyerünk -e vagy sem. Hát most 
egyrészt itt éget a, tehát sürget az idő, mert augusztusi ünnep az itt lesz most nemsokára. Most még 
meg lehetne csinálni, én nem tudom mit csináljunk, hogy foglalkozzunk -e ezzel?

Bene Krisztián képviselő: Pénzünk van rá?



Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát, nem megyünk csődbe, hogyha kifizetjük ezt a 100.000Ft-
ot.  Nem állunk olyan hú de nagyon jól, de hogyha megveszik az ingatlant a Szarafisz utcait akkor 
simán belefér.

Boka  Erika  alpolgármester: Annyi  vendég  jön  augusztusban  a  faluba,  hogy  szerintem  azért 
nagyon sokat elárul egy vendéglátóról, egy házigazdáról, hogy milyen a mosdója.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát akkor, azt mondom, hogy akkor ezt a 100.000Ft-ot adjuk 
oda, csinálják meg. Most azt még azért el kéne dönteni, hogy mi vagyunk az ingatlan tulajdonosa. 
Ráfordítás,  felújítás  vagy  ilyen  állagmegóvás  vagy  állagjavítási  valamire.  Mint  az  ingatlan 
tulajdonosa,  100.000  Ft  értékben.  Akkor  megszavazzuk.  Aki  ezzel  egyetért  az  kézfeltartással 
jelezze.

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

115/2013. (VII.24.) számú
HATÁROZATA

ÁMK Művelődési Ház vizesblokk felújítása 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,  hogy az Önkormányzat 
tulajdonában lévő 24 helyrajzi  számú  Nikosz Beloiannisz ÁMK Művelődési Ház épületében a 
vizesblokkot saját költségen felújítja.
2. A testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont meghatározott anyagokat szerezze be.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Múlthéten beszéltünk erről a Royal Bor kft.-ről, és hát itt úgy 
összesűrűsödött minden. Nem akartam a testületi ülés előtt ide hívni őket. Abban maradtunk, hogy 
jövő hétre, szerdára 6 órára, ők eljönnének ide. Aki ráér képviselő, és el tud erre jönni, bemutatnák a 
termékeiket.   Volt  egy  cég  nálam  és  ilyen  minőségi  borokat  forgalmaznak,  de  ilyen  dísz 
csomagolásokban,  tehát  igazából  lehetne  egy  olyan  terméket  náluk  megrendelni,  amivel  az 
önkormányzat tudna kedveskedni olyan vendégeknek, tehát ez egy ilyen protokolláris dolog lenne. 
Felmerült az is, hogy most a díszpolgári cím mellé lehetne egy olyan szép ajándékot összeállítani,  
de az mellett is most már eljutottunk oda, hogyha olyan vendégeink vannak akkor meg tudjuk őket 
ilyennel ajándékozni. Ők azt vállalták, hogy eljönnek megmutatják,  lehet kóstolni a termékeket, 
megmutatják,  hogy  milyen  paraméterekkel,  milyen  díszítésekkel  tudják  ezt  csinálni.  Eljönnek, 
megmutatják, és akkor eldöntjük, hogy akarunk-e vele élni, akarunk-e rendelni, nem akarunk.

Richter Csaba képviselő: Akkor mikor jönnek?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Elvileg jövőhét szerdában egyeztünk meg, de ez lehet, hogy 
inkább keddre fog menni. Ez azon fog múlni, hogy a másik pályázattal kapcsolatban mikor kell  
összeülnünk. Valószínű, hogy kedden, mert 31. a beadási határidő, az már késő lenne. Tehát inkább 
azért mondtam a szerdát, mert ha kedd vagy szerda, ha nem kell összeülnünk a pályázat miatt, akkor 
marad a szerda, ha össze kell összeülnünk, akkor csúsztatjuk keddre. De ezt majd megbeszéljük, de 
a Tominak meg a Csabának jó a kedd, szerda is.  A következő az aknafedlapról tájékoztatás. Aki 
kint járt, az látta, hogy kicserélték, most már olyan aknafedlap van, amin mennek át rajta a buszok 
és  meg  sem  mozdul,  úgyhogy  azért  mondom,  hogy  most  már  ez  véglegesen  elkészült.  
Van  egy  rossz  hírem  is.  A BM  rendelet  szerinti  pályázatunk  az  sikertelen  lett,  a  térfigyelő 



rendszerre. Úgyhogy azt egyenlőre nem tudjuk megvalósítani.

Bíró Brigitta jegyzői referens: Fejér megyében senki nem nyert.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Még van a másik, hátha azon nyerhetünk. Akkor a következő, 
Csaba vételi szándékát jelezte két ingatlanra. 

Richter Csaba képviselő: Két telek.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Két telek, az egyik a szeptember utcának a legutolsó telke, 
ahol van az a szennyvízátemelő.

Bíró Brigitta jegyzői referens: Az a Delcsev...

Papalexisz Kosztasz polgármester: Bocsánat az a Delcsevhez tartozik. Delcsev-Szeptember sarok, 
de még a Delcsevhez tartozik, igen az a Delcsev utcának a vége. Illetve az utolsó Szeptember utcai 
ház mögötti erdőből egy rész.

Richter Csaba képviselő: Tehát mintha a Szeptember utcát végigvinnénk a dombtetőig.  Mindenki 
azt már szeméttelepnek használja, és én azt minden évben kitakarítóm, de már roppantul unom.

Márkusz Tamás képviselő: És az út az megmarad?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát, de az útnak meg kell maradnia, tehát az út megmarad.

Richter  Csaba  képviselő: Az  út  megmarad,  de  autó  nem  fog  járni,  mert  utánfutóval  és 
kisteherautóval fogják hordani a szemetet, mint ahogy most is azt csinálják...csak gyalog lehet. 

Márkusz Tamás képviselő: Hát én is szoktam arra járni. Még szánkózni is szoktak a gyerekeim.

Richter Csaba képviselő: Nem lehet csinálni semmit, már ez az egész területtel, tehát nem lehet 
beépíteni  semmit,  mert  az  erdő,  tehát  az  vissza  lesz  fásítva,  kitakarítva,  ecetara,  de  csak 
gyalogosoknak, mert most viszont utánfutó számra hordják a szemetet.

Dr. Horváth István képviselő: És ezért te megvennéd, hogy ott rendbe tedd?

Richter Csaba képviselő: Igen. És teljes jogúan rúghassam fejbe, azt aki ott van. És tehessek föl 
kamerát, mert most nem tehetek fel. Törvény. Közterületre nem rakhatsz. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Na  de  ott  a  mezőgazdálkodással  foglalkozók  azt  nem 
használják?

Richter Csaba képviselő: Hát csak a Steve. Majd lemegy másik úton.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ott elvileg papíron nincs út. Tehát ott az egy erdő. 

Richter Csaba képviselő: Nincs. Na de most ha azon a 2 deci gázolajon ha velem összeveszik, 
kifizetem neki.

Márkusz Tamás képviselő: Ugye most amióta az eszemet tudom a honvédségből is járt le-fel. 

Richter Csaba képviselő: Nem, a hosszún.

Márkusz Tamás képviselő: Jártak ott is Csaba. Én nem kötözködni akarok, én csak az utat akarom. 
A faluból legyenek kimenő utak. Én nem akarom elzárni a falut.

Richter Csaba képviselő: De nincs elzárva. Tehát ha eső van a dombon sem mész.

Márkusz Tamás képviselő: Lesz út polgármester úr?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én nem is gondolkodtam abban, hogy az út eltűnjön onnan, 
tehát hivatalosan most sincs út. De én nem is gondoltam volna mondjuk azt oda...Én nekem, én azt 



hittem nem erről a részről beszélünk, hanem a mögötte levő részről beszélünk.

Richter Csaba képviselő: Na de annak a sarkát azt mondtam, hogy 1500 nm2 az amit le lehet 
választani, mert megengedi a törvény. Nem is kell több, egész egyszerűen, csak az, hogy ott ne 
legyen szemét. Meg nyugodtan lehessen rajta úgymond bármit csinálni, ami....

Papalexisz Kosztasz polgármester: Mind a kettő ingatlannal van gond, mert a másik ingatlannal 
mindjárt erre visszatérünk. A másik ingatlanon meg ott van a szennyvíz átemelő, még azt is meg 
kell néznünk, tehát a földhivatalban, hogy van-e szolgalmi út, vagy nincs. 

Richter Csaba képviselő: Nincs.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem biztos.

Richter Csaba képviselő: Megkérdezzük a DRV-t, nyilatkoztak róla, hogy nekik csak az kell, ami 
be van kerítve. És nem ott van a csatorna, hanem a telek előtt.

Márkusz Tamás képviselő: Én szeretném, hogy te legyél a gazdája, de nem szeretném, hogy lezárd 
az utat. Én nekem csak az út ne legyen lezárva. 

Richter Csaba képviselő: Ha nem zárom le az utat, akkor nem értem el a vétellel semmit, akkor 
nem kell. De viszont akkor takaríttatni ki fogja.  Akkor az lesz, hogy nem fog érdekelni.

Márkusz Tamás képviselő: De egy utat lezárni. Azért itt vannak hagyományok Belóban, most egy 
utat lezárni ? Ilyen hangnemben beszélsz akkor én nem megyek bele, hogy ezt megvegyed, ez van. 
Most a hangsúly, legyen ilyen hangsúly.

Richter Csaba képviselő: Tetszik a szeméthegy?

Márkusz Tamás képviselő: De szeméthegyet én még nem láttam ott. Azt láttam, hogy ki van vágva 
a fa. Meg valamelyik nap mentem arra, láttam egy rozoga utánfutót vagy bódét vagy nem tudom mi  
volt ott.

Dr. Horváth István képviselő: De azért veszed meg, tehát hogy ezt hivatalosan rajta tudd tartani, 
most ez...csak azért veszel egy területet, hogy szemetet szedjél rajta...

Richter Csaba képviselő: Nem lehet vele semmit csinálni, most mondom, erdő. Azon kívül, hogy 
visszafásítod nem tehetsz vele semmit. A törvény nem engedi meg.

Dr. Horváth István képviselő: De akkor oda leteheted a faházadat törvényesen.

Richter Csaba képviselő: Azért a szennyvízátemelős  telkét akarom megvenni, hogy vegyek egy 
beton garázst, ugyan olyat, mint ami a Tomiék mellett van. Hogy átpakoljak, mert ez a ronda bódé 
nem tetszik, de mivel ki kellett költözni a bérelt garázsomból, semmi mást nem tudtam felhajtani 
egy hét alatt, mint ezt a bódét. És ebbe be tudtam pakolni, hogy ne ázzon szét, amim van, és ami  
nem fér el otthon.

Dr. Horváth István képviselő: Na így már értem. Hát akkor egy garázst oda építeni...

Richter Csaba képviselő: Így van.  Tehát veszek egy ugyan ilyen betongarázst.  A másik felét csak 
teljes joggal szeretném úgymond rendben tartani és visszaültetni a kinyesett és kiszáradt fákat, amit 
most  nem  tehetek  meg.  A  takarítást  viszont  megteszem  önszorgalomból,  mert  én  utálom  a 
szeméthegyeket. De az is tény, ami legdühítőbb volt, Koszti és Brigi megmondhatja, hogy elvittem 
a teherautóval a szemetet, rengeteget, három nap múlva ott volt leborítva tégla, meg a többi szemét. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Van a 462/17-es, ez a legszélső, a Delcsev utcának legszélső 
telke, itt van egy szennyvízátemelő. Na most ez, ez a telek ez azért érdekes, mert ugye a DRV-t  
megkérdeztük, ők azt mondták, hogy nekik ez nem gond ha ez a telek el van adva, mert ennek a 
megközelíthetősége el is van kerítve ugye? 



Richter Csaba képviselő: Persze. És azt nyilatkozták, hogy nekik csak az kell.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ők innen bejárnak. Tehát innen az utcáról megközelíthető. A 
másik, amiről beszél a Csaba az meg egy összetett telek. Ez a 462/18. Ez ami bemegy itt a kertek 
alatt, Szeptember utcának a kertek alatt. Itt nincs szolgalmi út. Ez a temető rész, ez megint a miénk. 
Ez az erdőrész a miénk itt. És ugye itt jön ez az út, de itt hivatalosan nincs út, csak egy amit a Tomi 
is mond az egy nem hivatalos út, én 40 élek itt, itt 40 éve volt út.  Akik itt laktak jártak le. Téged 
akkor melyik rész? Itt ez a rész?

Richter Csaba képviselő: Így van, ha oda egyenesen tovább húzod a vonalat, az érdekelne.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ezt kéne leválasztani erről.

Richter Csaba képviselő: Így van.

Dr. Horváth István képviselő: Hát ez a nem hivatalos út, ez egyértelmű.

Richter Csaba képviselő: De mondom még ha meg is marad, és beleegyezel, bekamarázhatom és 
lelőhetjük azt, aki egyáltalán szemetet rak le. Megtaláljuk.

Bíró Brigitta jegyzői referens: De ha megnyerjük a pályázatot itt lesz egy kamera, ami pont erre 
néz.

Richter Csaba képviselő: De az itt nem látja. És a tolvajaim innen jöttek, és hozzá már 3-szor 
jöttek. Mondjuk a legutolsó az utcába jött.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Itt  ha  jól  értelmezem,  itt  senki  nincs  avval,  az  ellen 
ellenvetése,  hogyha  mondjuk  te  ezt  megvedd.   Egyébként,  csakhogy  érzékeltessem  ennek  az 
ingatlannak a mi nyilvántartási értékünk, ennek az egésze 78 ezer forint. 

Márkusz Tamás képviselő: Na jó hát most... Adok érte 80 forintot most, hát most...

Papalexisz Kosztasz polgármester: Senkinek nem kell. Tehát ez erdő, nem is az a lényeg. Itt többe 
fog kerülni, hogy ezt leválasztani innen meg minden

Richter Csaba képviselő: Hát kerítés, hát gondolhatod.

Bene Krisztián képviselő: Papír munka.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem, a földhivatalnál minden.

Richter Csaba képviselő: Ja úgy, hogy az értékében, persze.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Kivenni meg minden. Igazából evvel én nem gondolom, hogy 
bárkinek lenne gondja, hogy te ezt megvedd, de ezt csak erdőnek tudod te is használni.

Richter Csaba képviselő: Hát ezt mondom, hogy a törvény nem enged semmit.

Papalexisz Kosztasz polgármester: De amit itt felmerül, az ennek az útnak a lezárása, ami itt jön 
mellette, ami 100 éve út, amióta falu van.

Márkusz Tamás képviselő: Az, hogy ő mit akar, az az ő magánügye. Nem is érdekel,  meg se 
kérdeztem, csak annyi, hogy az út maradjon meg. Semmi mást nem kérdeztem, ha az megmarad, 
nekem nincs ellenvetésem. Mindegy, hogy mire használod, nem is érdekel, hogy mire használod.

Richter Csaba képviselő: Oké.

Dr. Horváth István képviselő: Ezt egyébként be lehet építeni ezt a telket? 

Boka Erika alpolgármester: Nem, erdő.



Richter  Csaba  képviselő: Be  akarom  kamerázni  mert  teljes  joggal  megtehetem,  ha  az  én 
tulajdonom és nem közterület többé, amit nem tehetnék meg a hülye törvényeink miatt, akkor már  
előrébb vagyunk.

Bene  Krisztián képviselő: De hát,  hogyha  megnyerjük  a  pályázatot  és  azt  mondjuk,  hogy 10 
méterrel arrébb?

Richter Csaba képviselő: Mondom, de oldalról nem látod. Tehát az a kamera ...

Bene Krisztián képviselő: És minek rakunk oda kamerát, ha nem látjuk az utat?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem, az utat látod. 

Richter Csaba képviselő: A bejövő felét, de a hátsó felét nem látod és hozzám onnan is jöttek be 
télen.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Erről az útról bejövő, tehát aki ezt az utat használja és jön be a 
faluba, ezt a kamera rögzíti. Azt, hogyha innen alulról valaki feljön félig az úton és itt bekanyarodik 
a kertek alá, azt nem látod. Jó. Itt most akkor 2 telekről van szó. Ennél a 462/17-esnél, ennél nekem 
az...tehát tisztában vagy vele, hogy itt van ez a szennyvíz tisztító, tisztában vagy vele, hogy nem 
tudod úgy beépíteni?

Richter Csaba képviselő: Persze.

Márkusz Tamás képviselő: De a DRV-nek van róla állásfoglalása?

Richter Csaba képviselő: Kértük, nyilatkoztak.

Papalexisz Kosztasz polgármester: A DRV-től kértünk...a DRV-től.

Márkusz Tamás képviselő: Nem neked, az más, hogy neked azt mondták...

Richter Csaba képviselő: De Tomi, a DRV-t mondom, arra válaszoltam, kértünk tőlük.

Márkusz Tamás képviselő: De én a polgármestert kérdeztem. Mert a polgármesteri hivatal kérjen. 
Ne te kérjél.

Richter Csaba képviselő: Ja, ők kértek. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Papíron nincs, szóban beszéltünk erről.

Richter Csaba képviselő: Hát de kint jártam a pasassal. És ő azt nem írta le? Hát azért szóltatok 
telefonon. 3 hétig egyeztettünk, hogy mondjam el neki, mert nem érti, hogy mi a fenét akarunk. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Tehát  ennél  az  ingatlannál  403  ezer  a  saját  nyilvántartási 
értékünk a 462/17-esnél. Tehát itt két dolgot teszünk 462/17-esnél. Kérünk egy írásos véleményt a 
DRV-től, hogy az ingatlant el szeretnénk adni, és hogy őket zavarja-e ha eladnánk, mert rajta van a 
szennyvízátemelő. egyébként, ha ő azt mondja, hogy őt zavarja, akkor vegye meg ő az ingatlant. 

Márkusz Tamás képviselő: Oké, csak utána nehogy az legyen,  hogy hát megvettem és mégse 
építhetek rá. Utána perelnek minket. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó. Erre kérünk egy írásos nyilatkozatot tőlük, hivatalosan.

Márkusz Tamás képviselő: És a földhivataltól egyet, hogy van egy meglévő út ezer éve...

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ott nincs. Az nincs. Tehát, ha a másikat is jogilag nézed, ott 
nincs út. Itt nincs ott. Tehát ott a 462/18-as helyrajzú számú erdő van. És nincs út. Ennél meg el kell  
dönteni, hogy akkor mi legyen. A 462/17-esnél a vételi szándékodat fent tartod. Arra kérünk egy 
írásos  nyilatkozatot.  És  amennyiben a  DRV úgy nyilatkozik,  hogy nem zavarja,  hogyha azt  az 



ingatlan  eladjuk,  nem  érinti  az  üzemeltetést,  akkor  arra  kérünk  egy  értékbecslést.  Jó?  tehát 
amennyiben az írásos nyilatkozat megvan, hogy őket nem zavarja, kérünk rá egy értékbecslést. Aki 
evvel egyetért, az kézfeltartással jelezze.

A  Képviselő-testület  5  igen,  0  nem  és  1 
tartózkodás  szavazattal  az  alábbi  határozatot  
hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

116/2013. (VII.24.) számú
HATÁROZATA

462/17 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos döntés 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben a DRV 
Zrt.  a Beloiannisz belterület 462/17 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatban úgy nyilatkozik, hogy 
ő  hozzájárul  ahhoz,  hogy a  462/17-s  ingatlant  eladja  az  önkormányzat,  akkor  a  testület 
megrendeli a 462/17 hrsz.-ú ingatlan értékbecslését.

2. A testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  DRV nyilatkozatát  szerezze  be,  amennyiben 
hozzájárulnak az eladáshoz, akkor az értékbecslést rendelje meg. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Egy. A 462/18-as résznél, ugye ezt a részt kellene akkor most 
leválasztani  vagy kiméretni.  Tehát a 462/18-ból ezt  a részt  leválasztani  róla  és egy új  helyrajzi 
számra helyezni, és ezt az ingatlant, de ez erdő, tehát ezt az erdőt szeretné megvásárolni a Csaba. 
Na most itt felmerült akkor egy olyan, hogy amennyiben azt a meglévő, nem hivatalos utat meg 
akarod  szüntetni,  akkor  van  egy  olyan  javaslat,  hogy  akkor  ne  adjuk  el.  Te  mindenképpen 
ragaszkodsz hozzá, hogy azt az utat megszüntesd ott? 

Richter Csaba képviselő: Nem ragaszkodom hozzá, szó sincs róla, csak majd megfigyelés alatt 
fogok tartani, amit nem tehetek meg. A testületnek szíve joga, hogy eladja, vagy nem. Mindegy.

Dr. Horváth István képviselő: És ha egy kis sávot hagynánk? Kicsit  másfelé menne az út,  de 
megkerülné ezt a telket.

Richter Csaba képviselő: Nem tudsz, domboldal van.

Dr.  Horváth  István  képviselő: Nem  lehet  úgy,  hogy  kicsit  a  szélén?  Tehát,  hogy  valahogy 
kialakítani egy másik nyomsávon az utat és akkor neked megmaradna.

Richter Csaba képviselő: Nem, mert akkor biztos, hogy megnyúznának mert ott még van fa. Tehát 
ahhoz,  hogy egy másik utat  csinálj,  ki  kéne vágni.  Tehát ez az út azért  maradt úgy mert anno 
kitaposták,  ott  nincs  fa,  különben nőtt  volna.  Nem nyúlhatsz  az erdőhöz,  amit  mondtam. Ha a 
sajátodat is akarod vágni büntetés, egy rossz indalatú ember, mint a hogy a kidőlt fához rám hívták 
a rendőrt, a fa tolvajra soha, de rám, a tulajdonosra igen, azóta azért elég dühös vagyok az ilyesmin.  
Ez a bajom, hogy még a takarításért szólna valaki, hogy mit vigéckedek én ott az önkormányzat 
területén, elég sokkal megbüntetne a rendőr.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Akkor,  tehát  azt  mondod,  hogyha  megvásárolnád,  hiába 
mondja ezt akárki,  most épp mi arról tudunk dönteni,  hogy ezt az ingatlant leválasztjuk erről a 
helyrajzi számról, egy új helyrajzi számon adjuk majd el. Nem is biztos, hogy a Csaba veszi meg. 
Neki van egy vétel ajánlata. Azt ugyan úgy meg kell pályáztatni, de mi nem kötelezhetünk senkit 



arra, hogyha megvette, hogy azt csináljon vele amit akar. Tehát mindenki azt csinál az ingatlanjával, 
amit akar. Tehát ezt nem tudjuk mi.

Richter Csaba képviselő: Meg nem fosztanám egy gyereket se attól, hogy ott szánkózzon. Mint 
ahogy lezárhatnám már most is a miheztartás végett...

Márkusz Tamás képviselő: Nem is hogyha te veszed meg. Lehet, hogy te egy hét múlva eladod, és 
akkor  te  hiába  akarod  biztosítani,  másik  azt  mondja  megvettem ezt  a  területet  húzok  ide  egy 
madzagot...hiába van jó szándék.

Richter Csaba képviselő: Rendben van, de ehhez akarom hozzáfűzni, hogy a Rákóczi végét már 
lezárhattam volna évekkel ezelőtt. Nem tettem meg. Fel se merülne, mert az a terület ott is átment 
temetőbe az út, és az az enyém. Odarakok egy kerítést egy kapuval és hopp vége. Ez ugyan az a 
kategória. De hát nem teszem meg, szánkózni mindenki, ott járnak be a temetőbe. És a fa tolvajok 
viszik az én fámat.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó.  Akkor egy határozati  javaslat,  hogy vételi  szándék van 
462/18-nak a  Szeptember utcai  páratlan ingatlanok telekhatára végével  egybefutó,  tehát  azzal  a 
vonallal egybefutó szakasznak a leválasztására, aminek a költségét a vevő állná. És erre van egy 
vételi ajánlat. Az önkormányzat dönthet úgy, hogy ezt a vételajánlatot figyelembe véve, erre kér egy 
értékbecslést, és akarja-e értékesíteni ezt az ingatlanát. Ez a kérdés, hogy akarja-e ezt az ingatlant 
így értékesíteni?

Bene Krisztián képviselő: És mennyi lenne az értékbecslés? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát ugyan annyi. 30-40.000 forint az értékbecslés. És utána 
még nem tudom, hogy mennyi lesz az ár. Még ezen is el kell gondolkodni. Most érték becsüljük 
40.000, aztán kapunk érte 20.000-et. Mert nem tudod, hogy mennyiért adhatod el. Hát ha 78.000 az 
egész, akkor...

Richter Csaba képviselő: Most adtunk el egy utat, úgymond vételi ajánlatot kaptunk rá, 170.000-
ért. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: De az nem erdő.

Richter Csaba képviselő: Ez így igaz, de úgymond akkor is egy hasznavehetetlen terület, kizárólag 
a tulajdonosnak éri meg megvenni, amúgy nem éri meg megvenni. Tehát ezért mondtam, azért sok, 
mert nem ér semmit.

Bene Krisztián képviselő: De annál az útnál 162.000 forint volt a mi árunk, itt meg 78.000 forint 
az egész területre az árunk, aminek a 6-od részéről beszélünk most.

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Ez azért mindig a miénk, de lehet, hogy a becsértéke meg lesz 
mit tudom én 1.200.000 ,  most én nem tudom. És akkor van egy 80.000 meg egy 1.200.000 és 
akkor az alapján lövöd be az árakat. Tehát nem mindig volt az, hogy most pont egybe esett, hogy 
közel volt, az egy dolog, de a bölcsődénél nézd meg, ott 13.000.000-ra lett becsülve az ingatlan és 
nekünk azért alacsonyabb volt. Jó, akkor a kérdésem az. Tehát a szavazat arra irányul, hogy óhajtja-
e  az  önkormányzat  ezt  a  területet  értékesíteni,  tehát  a  462/18  erdő  megnevezésű  ingatlanból 
leválasztjuk a szeptember utca ingatlanjaival párhuzamos sávot, ennek a leválasztásnak a költségét a 
vevő állná, és amennyiben a kiméretés lehetséges úgy a testület értékesíteni kívánja a jövőben az 
ingatlant, aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon. 

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



Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

117/2013. (VII.24.) számú
HATÁROZATA

462/18 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos döntés 

1. Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  dönt,   a  462/18  erdő  megnevezésű 
ingatlant szándékában áll megosztani. 
2.  Amennyiben a  megosztás  jogilag megoldható,  úgy a kisebb alapterületű ingatlant  az  önkormányzat  a 
jövőben értékesíteni kívánja. 
3.  A testület  felkéri  a polgármestert,  hogy a kiméretés lehetőségéről  érdeklődjön,  és tájékoztassa erről  a  
képviselő-testületet.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Még  az  egyebeken  belül  van  egy  téma,  itt  a  Nikosz 
Beloiannisz ÁMK igazgatójának a kérelme, Erika ezzel te jobban képbe vagy, mondd el hogy áll ez 
a pályázat.

Boka Erika alpolgármester:  Megakadt a folyamatban lévő 30 milliós pályázatunk, mert, hogy a 
rendszer átépítése miatt, hiába volt bent minden papírunk időben, nem kaptuk még meg az előleget.  
A gyerekek már megjöttek az egyik táborból, bent vannak a másik táborban. Itt annyi a költségek. 
Étkezést, szállást kéne fizetni. Viszont valamit ki kéne találni, hogy ne fulladjon kudarcba rögtön az 
elején a mutatvány. Arról nem beszélve, hogy fel kell készülnünk arra a lehetőségre is sajnos, hogy 
a  17-ei  rendezvényünket  is  előre  meg  kell  finanszíroznunk,  ugyanis  azt  a  tájékoztatást  adta 
minisztérium  a  pályázatíróknak,  hogy  a  rendszer  átállítása  miatt  bizonytalan  ideig  nem  lesz 
kifizetés. Lehet akár egy hónap is. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én azt mondom, hogy 1 milliót talán ki tudnánk, ha megjönne 
a Szarafisz utcai ingatlannak a pénze.  Igazából lenne rá pénzünk mert ha kifizetné a DRV amivel 
tartozik, most már 2 millió Ft fölött, meg ugye bejönne ennek az ingatlannak az ára. Itt várjuk az 
államtól a visszajelzést, jövőhétre ígérték talán, hogy visszajelzik. És akkor utána lehetne intézni az 
adás-vételt. Akkor nem lenne semmi gond. Jelen pillanatban én azt gondolom, hogy biztonságosan 
olyan 1 millió forintot tudnánk nélkülözni, mert akkor még mindig maradna a számlákon 2. Annyi  
meg kell. Bár, amikor idejöttünk, akkor nem volt csak 75 millió mínusz. De most már eljutottunk 
oda, hogy legalább 2 millió azért legyen.

Dr. Horváth István képviselő: De két héten belül akkor bejönne ennek az ingatlannak az ára nem? 
Mert mondtad, hogy ők már fizetnék rögtön.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Attól függ, hogy mikor. De nincs rá garancia, hogy az állam 
lemond az elővásárlási jogáról. 

Bíró Brigitta jegyzői referens: Meg kell még egy energia tanúsítvány, ezt intézem, folyamatban 
van,  2 héten belül meglesz az is. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Csak igazából a vevő augusztusban jön Magyarországra. Most 
azért nem fog eljönni 3 héttel előbb, hogy aláírja, majd amikor már itt lesz aug. 10-e környékén, 12.  
ezt ő akkor fogja lerendezni. Most július 24. van. Tehát nem. Semmi nem indokolja, hogy ő most 
két héttel előtte idejöjjön, és utána majd még egyszer eljöjjön. Tehát 2 milliós nagyságrendet biztos 
nem tudunk. És még azt is meg kell nézni, hogy egyáltalán, hogy, milyen formában lehetne ezt. 



Bíró Brigitta jegyzői referens: Hát csak  olyan támogatást, ami visszatérítendő.

Boka Erika alpolgármester: Hát  én azt  javaslom, hogy legalább annyit,  amennyit  a  szállásra, 
étkezésre. Azt meg kell kérdezni, az igazgatónőtől, nem volt időm megkeresni, hogy a múlt heti 
szállást ki tudták-e már fizetni. De szerintem csak az előtte levőt fizették ki. És legalább a mostani 
étkezést, tehát azokat, amiket olyan vállalkozóknak fizettünk, akiket nem is ismerünk. 

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Tehát most nekünk arról kéne dönteni, hogy visszatérítendő 
támogatást  nyújtunk  az  ÁMK  részére.  Ha  most  arról  beszélünk,  hogy  augusztus...de  hát 
augusztusban meg fog jönni a lakásnak a vételára, tehát én szerintem 1 millió Ft-ig visszatérítendő 
támogatást nyújtani. Azt meg tudjuk oldani. 

Bíró Brigitta jegyzői referens: Jó. És milyen határidővel?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Határidőt azt, amikor a pályázatra beérkezik az előleg, tehát 
ezt...

Bíró Brigitta jegyzői referens: Pedig kell valami pontos határidő. December 31.? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem december, legyen szeptember 30.

Bíró Brigitta jegyzői referens: És akkor ez kötött célú legyen. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Elvileg, ha jól működik a rendszer mi 1 millió Ft decemberig 
is tudunk nélkülözni. Olyan szempontból nem vágna minket padlóra. Jelen pillanatban. Jó akkor azt 
gondolom, hogy ebben maradjunk, hogy kötünk egy megállapodást 1 millió Ft-ig meghatalmaztok. 
Meg fogjuk nézni, hogy mekkora a költség, és akkor annak megfelelően akkor egy visszatérítendő 
támogatást erre az időszakra nyújtunk. Aki evvel egyetért, az kézfeltartással jelezze.

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

118/2013. (VII.24.) számú
HATÁROZATA

Nikosz Beloiannisz ÁMK-nak nyújtott kötött célú visszatérítendő támogatásról

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nikosz Beloiannisz 
ÁMK kérelme alapján 2013. szeptember 30.-i visszafizetési határidővel 1.000.000 Ft kötött célú 
visszatérítendő támogatást nyújt számára.

2. A  támogatást  kizárólag  a  TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0400  számú  „Színes  Beloiannisz” 
elnevezésű pályázatból eredő fizetési kötelezettség kifizetésére  használhatja fel támogatott.

3. Támogató  a  pénzbeli  támogatásból  276.000  Ft-ot   2013.  július  31.-ig  a  fizeti  ki 
házipénztárból, míg a fennmaradó támogatást 2013. augusztus 15-ig folyósítja támogatott részére a 
megjelölt bankszámlaszámára átutalással.

4. A testület  felkéri  a  polgármestert  a  fentiekben  meghatározottak  szerinti  megállapodás 
megkötésére kérelmezővel.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal



Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. Krisztián! 

Bene Krisztián képviselő: Én azt szeretném kérdezni, hogy hogy állunk az ügyvédünkkel? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az ügyvédet nem tudtuk elérni. 

Bíró Brigitta jegyzői referens: Múlt héten is hívtam.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Múlt  héten  sem  meg  ezen  a  héten  sem.  Lehet,  hogy 
szabadságon van. 

Bíró Brigitta jegyzői referens: Hétfőn sem értem el, ma sem értem el. Vissza se hív.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Próbáljuk folyamatosan hívni, elérni. 

Bene Krisztián képviselő: Gondolom az ügyvédet már kifizettük.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem, semmit nem fizettünk még ki. Még semmire nem adott 
számlát.  Van-e valakinek kérdése? Ha nincs,  akkor a testületi ülést lezárom. 

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

k.m.f. 
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