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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. július 30. 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. július 30 . 11 óra 00 perckor

Jelen lévők:

Távollévők:

Papalexisz Kosztasz polgármester
Boka Erika alpolgármester 
Márkusz Tamás képviselő 
Richter Csaba képviselő 

Biró Brigitta jegyzői referens 

Bene Krisztián képviselő 
Dr. Horváth István képviselő 
Prekop László Kosztasz képviselő 
Galanisz László Vaszilisz alpolgármester
dr. Bugyi Katalin jegyző

Papalexisz Kosztasz polgármester :   Tisztelettel köszöntök minden megjelentet. Megállapítom, 
hogy a  testület  4  fővel  határozat  képes.  Szabályosan,  telefonon lett  összehívva.  Meghívót  nem 
küldtünk ki, de az SZMSZ ezt megengedi. Jegyzőkönyv hitelesítőnek jelölném Márkusz Tamás és 
Richter Csaba képviselő urakat. Aki evvel egyetért, kézfenntartással jelezze.

A  Képviselő-testület  4  igen,  0  nem  és  0 
tartózkodás  szavazattal  Richter  Csaba 
képviselőt  és  Márkusz  Tamás  képviselőt 
jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:    Köszönöm.  A napirendekre  tennék  javaslatot.  Egy  fő 
napirendi pont, a TÁMOP pályázat tárgyalása, illetve egyebek napirendi pontokra teszek javaslatot. 
Aki evvel egyetért, kézfenntartással jelezze.

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

123/2013. (VII.30.) számú
HATÁROZATA



Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület
2013. július  30.-i rendkívüli nyílt ülésének napirendi pontjairól

Napirendi pontok: 

1) TÁMOP pályázat 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

2) Egyebek
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

1) TÁMOP pályázat 

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Elnéptelenedő települések TÁMOP 5.3.11-13/2-es pályázatról 
van  szó.  Tegnap  a  pályázatíró  hölggyel  leültünk,  összeállítottunk  egy  tervezetet.  Nagyobb 
vonalakban tájékoztatlak benneteket, hogy miből áll. Bérköltségek. Máshogy kezdem bocsánat. 16 
hónapos időintervallum a pályázatnak a tartalma. 2014. január 1-től indulna és 2015. április 30-án 
zárulna, 16 hónap. 4 álláshely van, amit be kell tölteni. Egy projektmenedzser, egy szakmai vezető, 
egy  mentor  és  egy  pénzügyi  vezető.  Ennek  a  bérköltségei  vannak  berakva  a  16  hónapra 
járulékokkal, mindennel együtt 18.349.000 Ft.  8.669.000 Ft a teljes pályázatnak a 10%-a, amit 
infrastrukturális beruházásra költhetünk. Ez a művelődési háznak a felújítása, öltözők, elsősorban 
öltözőkre,  felújításra  tudnánk  költeni.  A főtér  kiszolgáló  helységeinek  a  felújítása  takarja  és 
hangosítás vásárlását.  Illetve 10.000.000 Ft van benne két  részre bontva.  A települési  rendezési 
tervünkre, ami sajnos nincs, amibe kb. 6000.000 Ft-ot raktunk, és település fejlesztési terv, amibe 
ugye a jövőnknek a fejlesztési terveit készítenék, összeraknánk. Ennek a költségei 6 millió, illetve 4 
millió.  És  a  fennmaradó  összeg  pedig  rendezvények.  Tehát  itt  komoly  rendezvények,  15  db 
rendezvény. Több olyan rendezvény van, pl. az augusztus 17-ei, ahol 3 naposra számoltunk. 10-12 
meghívott  zenekarral,  fellépőkkel.  Tehát  ezek  magas  nívójú  rendezvények.  De  a  hagyományos 
rendezvényeink,  a  Vaszilopita,  görög  húsvét,  templom ünnep,  magyar  nemzeti  ünnepek,  görög 
nemzeti ünnepek, majális. Kb. havi egyre jön ki és tehát komoly költségvetéssel azt gondolom, 
hogyha ezt sikerül megnyernünk akkor nagyon színvonalas pályázatot tudunk kihozni.  Még egy 
tájékoztató,  tehát a konzorcium 3 tagból  állna.  Mi lennénk a vezetői  a  konzorciumnak, a helyi 
kisebbségi önkormányzat és a sport-kör,  így lennénk 3-an. Nem akarunk most az idő rövidsége 
miatt  tovább bonyolítani.   És a pályázandó összeg,  amit  megpályázunk,  amiről  határozatot kell 
hozni,  az  95.369.780  Ft.  Ennyit  szerettem  volna  elmondani.  Nem  tudom  Erika,  hogyha 
kiegészítenéd valamivel, hogyha valamit nem jól mondtam. Na most annyit kell tudnotok, hogy ez a 
váz.  Ez  alapján  fogja  majd  a  pályázatíró  szépen  a  szakmai  tervet,  mindent  kicsomagolni, 
pontosítani, de ez a váz, amivel el tudunk indulni és akkor ezt szépen ki kell színezni. Akkor van-e 
valakinek kérdése?

Boka Erika alpolgármester:  Annyival kiegészíteném, hogy két tábor is van ebben, nemzetközi, 
tehát hogy meghívni máshonnan is a görög gyerekeket a nagy településünkre. Tehát a 15 esemény 
azok  tulajdonképpen  az  ünnepek.  Tavasszal  meg  ősszel  a  nemzeti  ünnepek  körül  1-1  hetes 
rendezvény sorozat. Nagyon sok kiadvány, prospektus, képeslap, tehát mindaz, ami a településnek a 
népszerűsítését és a kommunikációt segíti benne.

Papalexisz Kosztasz polgármester: És még annyi, tehát ez a görög–magyar barátság kifejezése is. 
Szerencsés esetben mind a két görög meg a nemzeti ünnep szinte egybeesik. Ugye március 15-én a 
magyar ünnep lesz és utána a görög ünnep március 25-én. És akkor tudjuk úgy, hogy elkezdődik a 



magyar ünneppel és záródik a görög ünneppel és a kettő közé tudunk szervezni rendezvényeket. És 
ugyan ez van októberben. 23-án a magyar nemzeti ünnep, 28-án a görög nemzeti ünnep és szintén 
ugyan úgy össze tudjuk a kettőt kötni. Sok minden terv még belejött. Pl. az is, hogy lehet, hogy 
elgondolkodunk  azon,  hogy  indítunk  egy  olyan  akciót,  hogy  aki  részt  akar  ebben  venni  csak 
természetesen,  hogy  aki  abban  a  házban  lakik,  rosszul  fogalmazok,  tehát  meg  lehet  hirdetni 
Görögországban  egy  olyan  eseményt,  hogy az  augusztusi  rendezvényekre  vendégül  látjuk,  aki 
ebben részt venne, hogy aki abban a házban lakott,  és te elvállalod azt, hogy megvendégeled, akkor 
neki  szállásköltsége,  ilyesmi  nincs,  így  el  tudna  jönni.  A cél  az  lenne,  hogy újra  próbáljuk  a 
Görögországba visszatelepült beloiannisziakat visszacsalogatni, élőbbé tenni ezt a kapcsolatot. Ezt 
ki kell dolgozni. Lehet, hogy csak 20 ember, de  ha már 20 valaki részt vesz benne és élnek vele 4-
en,  5-en,  6-an,  már  jó.  És  akkor  ezzel  szépen lehet  majd  a  jövőben haladni.  Ezeket  tényleg  a 
részleteket takarják. Más kérdés van-e?

Márkusz Tamás képviselő: Elbírálási ideje?

Biró Brigitta jegyzői referens: Ősszel várható.

Papalexisz Kosztasz polgármester: A benyújtási határideje az holnap, de már ma itt rögzíteni kell 
itt adatokat meg mindent, tehát azért kellett most délelőtt összeülnünk. 

Márkusz Tamás képviselő: Ez az 16 hónap októbertől számítva?

Boka Erika alpolgármester: Januártól.

Papalexisz Kosztasz polgármester: 2014. január – 2015. április

Márkusz Tamás képviselő: Igen, ezt mondtad, jó. Túlbonyolítottam a kérdést.

Boka Erika alpolgármester: Hogy legyen idő szerződés kötésre, előkészítések, ilyesmire.

Richter Csaba képviselő: Pályázatíró mi is látjuk majd mit állított össze. Tehát, hogy mi lesz, hogy 
lesz?

Bíró Brigitta jegyzői referens: Mindig megkapjuk tőle az anyagot.

Papalexisz  Kosztasz polgármester: Persze.  Majd  utána  még beszélünk.  Akkor  azt  tenném fel 
szavazásra, hogy ezen amit felsoroltam tehát ezen az elnéptelenedő települések elnevezésű TÁMOP 
5.3.11-13/2-es pályázaton szeretnénk akkor részt  venni,  és a pályázat  keretein belül pályáznánk 
95.369.780 Ft-ra. Ezzel a pályázati konzorciummal, beloianniszi nemzetiségi önkormányzat, AEK 
beloianniszi  sport-kör  és  a  Beloiannisz  község  önkormányzata.  Aki  evvel  egyet  ért,  az 
kézfenntartással jelezze. 

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

124/2013. (VII.30) számú
HATÁROZATA

TÁMOP 5.3.11-13 / 2 sz. pályázaton való részvételről

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a  TÁMOP 5.3.11-
13  /  2  számú  Elnéptelenedő  települések  romló  társadalmi-gazdasági  folyamatainak 
megfordítása elnevezésű pályázaton részt vesz.

2. A testület úgy dönt, hogy a  pályázat címe „Virágzó Beloiannisz” lesz.
3. A testület úgy dönt, hogy  95.369.780 Ft összegű támogatásra pályázik. 



4. A testület úgy dönt, hogy a pályázaton konzorciumban kíván indulni a Beloiannisz Görög 
Nemzetiségi Önkormányzattal,  valamint az AEK Beloiannisz Egyesülettel.  A testület úgy 
dönt, hogy vállalja a konzorcium vezetői feladatot. 

5. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy  az 1-3. pontokban megjelölt pályázaton és 
pályázati feltételekkel a meghatározottak szerint pályázatot nyújtson be. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

       2) Egyebek 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  És  akkor  az  egyebek napirendi  pontján  belül  a  Sportkör 
kérelme az  első,  amit  itt  nagyon gyorsan  kelletne  elbírálnunk,  mert  most  vannak a  nevezések, 
nagyon gyorsan kellett intéznünk. Tehát érkezett egy 150.000 Ft-os kérelmük nekik, ugyan úgy, 
mint tavaly. Most jönnek a nevezések, tehát ez a költség időszak, amit ez takar. Amire beadtak egy 
kérelmet. Én azt gondolom, hogy ezt mindenképpen támogassuk. És minél hamarabb akkor utaljuk 
is át ezt a pénzt, hiszen most jelentkeznek ezek a költségek. Tehát 150.000 forintos kérelem van itt. 
Van-e evvel kapcsolatban valakinek kérdése, javaslata?

Richter Csaba képviselő: Van rá keretünk?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Van. Jó, akkor amennyiben egyetértetek vele, a 150.000 Ft-tal 
támogassuk a Sportkört, azt kézfeltartással jelezzétek.

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

125/2013. (VII.30) számú
HATÁROZATA

az AEK Beloiannisz FC Egyesület részére nyújtott vissza nem térítendő támogatásról

1) Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete, elismerve az AEK Beloiannisz FC 
(továbbiakban:  kérelmező)  által  végzett  tevékenység  Beloiannisz  település  közössége 
irányában kifejtett  kedvező hatását, valamint Beloiannisz község sport  életéért,  illetve az 
egészséges fejlődés, nevelés érdekében kifejtett tevékenységét, a támogatott kérelme alapján 
150  ezer  forint,  azaz  egyszáz-ötvenezer  forint  egyszeri,  vissza  nem  térítendő  pénzbeli 
támogatást nyújt a kérelmező részére dologi kiadásainak fedezéséhez az e megállapodásban 
foglalt feltételek szerint.

2) Az 1. pontban nevesített támogatást kérelmező kizárólag működési, ill. fejlesztési célokra 
fordíthatja.

3) A testület a pénzbeli támogatásból 120.000 Ft-ot 2013. július 31.-ig folyósítja a támogatott 
részére  a  megjelölt  bankszámlára  történő  utalással,  a  fennmaradó  30.000  Ft-ot 
házipénztárból fizeti ki a támogató. 

4) Kérelmező  a  pénzbeli  támogatással  az  Áht.  53.  §  (1)  bekezdésében  foglaltak  alapján 
legkésőbb  2014.  február  28-ig  az  önkormányzat  képviselő-testületi  ülésén  elszámolni 
köteles,  oly  módon,  hogy  részletesen  bemutatja  az  egyesület  2013.  évben  elszámolt 
bevételeit  és  kiadásait,  megjelölve  a  támogatásul  kapott  forrást.  Az  elszámolás  során 
kizárólag  adóigazgatási  azonosításra  alkalmas  bizonylattal  (számlával,   készpénzfizetési 



számlával) illetve az ehhez kapcsolódó kifizetést igazoló bizonylatokkal (átutalási, illetve 
kiadási-bevételi pénztárbizonylatokkal) számolhat el.

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

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:A másik,  vételi  szándékot  jelentettek  be,  ipartelepre  és  a 
mellette levő még egy ilyen területre. Ha idejöttök egy pillanatra meg tudom mutatni, mert, hogy 
múltkor nem erről beszéltünk. Tehát itt 4 ingatlan számról van szó. Ugye ez a bekerített rész, ugye 
ahol van a két kis helység. Ez a bekerített telek ez a volt víztorony. Ez a 473/3-mas ez a kerítés,  
tehát magyarán ez 3 db helyrajzi számon van a régi ipartelep. Illetve ez a 468/1-es ingatlanra.

Márkusz Tamás képviselő: Az a dzindzis.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ez a dzindzis, erre is. Én úgy láttam rajta, hogy elég komoly 
vételi  szándéka  van,  úgyhogy  most  arról  kellene  döntenünk,  hogy  akkor  ennek  kérjük  az 
értékbecslését. Szerintem hogyha azzal kell számolni, hogy ő ide akarja a cégét átrakni, tehát azért 
neki vannak kisteherautói ezek-azok. Egy kis telephely szerűségnek akarja alkalmazni. És magát az 
egész  vállalkozását  ide  áthozza.  Gépjármű adóktól  kezdve  mindenük  megjelenik.  Úgyhogy azt 
gondolom, hogy nekünk ez egy jó dolog lenne. A könyvértékek, ezeket még gyorsan elmondom. 
Ugye a 468/1 az az a dzindzis, amit mondasz,  annak a könyv szerinti  értéke 2.830.000. A régi 
víztorony helye ez a 473/5-ös, ennek 110.000.

Bíró Brigitta jegyzői referens: De ennek volt az, hogy korlátozottan forgalomképes volt tehát át 
kell rakni. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Ezt  hogyha  értékesíteni  akarjuk,  mert  annak  idején  ez 
korlátozottan forgalomképes volt.

Boka Erika alpolgármester: A torony miatt.

Papalexisz Kosztasz polgármester: A torony miatt, de nyilván azt most elbontották, hogy ezt majd 
módosítanunk kell a rendeletünket és át kell tennünk forgalomképesbe.

Márkusz Tamás képviselő: Tehát ez a kerítésen kívül eső rész?

Boka Erika alpolgármester: Igen.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Nem.  Egy  része  belóg,  a  kerítésen  belülre.  Tehát  itt  a 
földhivatali bejegyzés szerint. Akkor van a 473/3-mas, ez a terület amin belül vannak az épületek. 
Ez 1.589.000. És van amin van a két kis bódé, a belső rész, az a 473/4-es. Ennek meg 540.000. 
Most ezeket...

Boka Erika alpolgármester: Épületekkel együtt?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen.

Márkusz Tamás képviselő: Ezek 40 millió vagy 50 milliók voltak.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ez csak a mi értékbecslésünk. Majd most  meg lesz kérve 
tudod az érték, tehát a cégtől az értékbecslés, majd meglátjuk, hogy ők mit fognak erre mondani. Ez 



csak tényleg egy ilyen....  Tehát el van kerítve, itt mutatom el van kerítve a terület, és azon belül van 
még egy kis elkerített rész, ahol van az a két kis épület. Tehát ami el van kerítve kis rész, amin van a 
két épület arra a könyvszeri érték 540.000, ami azt körbeveszi a kerítésig terület, az a 473/3-mas, 
az 1.589.000. Itt a nm2-eket is tudjuk mondani. Az 540-es az 1080 nm2. Az 3100 nm2, és a 468/1-
es az a nagyobb, a dzindzis az meg 5600, annak van 2800000. Mindegy, én azt javaslom, hogy 
kérjük meg az értékbecslést, megjön és akkor ezt meg tudjuk nézni, jó?

Bíró  Brigitta  jegyzői  referens: Csak  arra  számolni  kell,  hogy  25+Áfa  helyrajzi  számonként 
legalább, ha nem több ....

Papalexisz Kosztasz polgármester: Na ezt fogjuk majd megbeszélni a hölggyel, hogy erre adjon 
egyet. Majd megpróbáljuk velük megoldani, mert erre a picire nehogy már felszámolják. A jelenlegi 
víztorony az pedig ezen a 468/1-en, a dzindzisnek területén van. Majd megnézzük, hogyha azt is 
meg akarja venni, hogy akkor itt mi van. Ezt majd tisztázzuk. Egyelőre most arról kell szavaznunk, 
hogy amennyiben van értékesítési szándékunk, akkor kérjünk rá értékbecslést, és majd eldöntjük 
annak alapján, hogy mi legyen. Aki evvel egyetért az kézfeltartással jelezze.

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

126/2013. (VII.30) számú
HATÁROZATA

Értékbecslés megrendeléséről

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 473/3 ,  473/4, 473/5 és a  
468/1,  hrsz.-ú ingatlan (régi szennyvíztelep)  értékbecslést elvégezteti.

2. A  testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  1.  pontban  meghatározottak  szerint  elkészített  
értékbecslést a testület következő rendes ülésére terjessze be.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. A DRV-vel kapcsolatban arról kéne egy... Kaptunk 
egy megkeresést  Iváncsáról,  hogy hoztak egy olyan határozatot.  Most  itt  két  dologról  van szó. 
Egyrészt mér mi is elkezdtünk érdeklődni, tehát az ügyvédnőt felhívtuk, hogy a tartozás behajtását 
el fogjuk kezdeni. Felhívtam a DRV-t, azt mondták, hogy akkor küldjük az ügyvédi felszólítót. És 
szerintem  küldjük  is.  Tehát  mi  is  amikor  tartoztunk  szépen  megkaptuk.  Tehát  hozzunk  egy 
határozatot  arról,  hogy  a  polgármester  hatalmazzátok  meg  arra,  hogy  tegye  meg  a  szükséges 
lépéseket  a  tartozás  behajtása  végett.  Ez  első  lépésben  ügyvédi  felszólítás,  aztán  hogyha  nem 
reagálnak, megyünk tovább. Aki evvel egyet ért kézfenntartással szavazzon.

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

127/2013. (VII.30) számú
HATÁROZATA



DRV Zrt.-vel kapcsolatban

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a DRV Zrt. által 
Iváncsa-Besnyő-Beloiannisz szennyvízrendszerének és vízellátásának tárgyában készített 2013. évi 

beruházási, felújítási és pótlási terve (2014. és 2015. éves kiegészítéssel) elfogadásához nem 
rendelkezik kellő információval, ezért azok vonatkozásában egyeztetés szükséges. 

2.A képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekre tekintettel vegye fel a kapcsolatot a 
DRV Zrt.-vel

3. A Képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
a  DRV  Zrt.  tartozásának  eszközhasználati  díj  behajtása  végett.  A  testület  felhatalmazza  a 
polgármestert, hogy keressen meg egy ügyvédet az üggyel kapcsolatban, és küldjön a DRV Zrt. 
ügyvédi felszólítást. 

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester
Határidő: azonnal 

Papalexisz Kosztasz polgármester: És a másik pedig, én fel fogom venni a kapcsolatot az iváncsai 
polgármesterrel,  mert  itt  kéri,  hogy  telefonon  keressük  időpont  egyeztetés  végett  és  akkor 
egyeztetünk  egy  időpontot  vele,  a  DRV-t  megint  elhívjuk  és  akkor  ezekkel  a  karbantartási 
szerződésekkel kapcsolatban,  akkor egy ilyen tájékoztatást  fognak adni.  És aztán majd én arról 
benneteket tájékoztatlak, jó? Erről szerintem nem kell határozni. Ezt én akkor megteszem. Más nem 
volt, ugye? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A következő téma a tűzijáték. Ez is nagyon gyorsan kellett 
lépni, mert beszéltünk róla múltkor, hogyha esetleg van lehetőség tűzijáték megszervezésére, akkor 
20.-ára,  akkor  rendeljük  meg.  Na  most  azt  kell  tudnotok,  ahhoz  hogy ezeket  az  engedélyeket 
beszerezzük itt  30 nappal  előtte  mindenféle  engedélyeket  be kell  szerezni.  Ezt  nagyon gyorsan 
kellett indítani. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy indítsák el ezeket az engedélyezési kérelmeket. A 
költségvetésben nekünk rendelkezésre áll az az összeg amennyibe ez kerül. És rendeljük meg. Na 
most ez az összeg bruttó 190.322 Ft ugye?

Márkusz  Tamás  képviselő: Én  valamikor  hallottam  ilyen  beszélgetést  régebben,  300.000 
forintokról beszéltek, hogy annyiba kerül a tűzijáték. Ezt olyanok mondták, akik szervezték és akik 
látták ezt, hogy nagyobb mint az övéké, de ennek a 190-nek különösen örülök.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Tehát  190.322 Ft-ba kerül.  És  akkor  ez nem a pályázaton 
belül.  Ez  lesz  a  valójában az  augusztus  20-ával  kapcsolatos  költség  ez  lesz  nekünk a többit  a 
pályázaton keresztül fogjuk tudni. Akkor aki evvel egyetért az kézfeltartással jelezze.

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

128/2013. (VII.30) számú
HATÁROZATA

Augusztus 17.-i rendezvényre tűzijáték megrendeléséről



1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013. augusztus 
17.-i rendezvényre 190.322 Ft értékben tűzijátékot rendel meg.

2. A  testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  szükséges  engedélyeket  szerezze  be,  és  a 
tűzijátékot rendelje meg.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. Akkor van-e valakinek kérdése?

Márkusz  Tamás  képviselő: Nekem  csak  annyi  a  20-ai  rendezvénnyel  kapcsolatban,  hogy 
múltkorjában beszéltük, hogy lesz egy kiadvány. Most aktuális vagy majd a pályázat keretében? 

Boka Erika alpolgármester: Kevés az  idő...

Papalexisz Kosztasz polgármester: Szerintem azt nem fogjuk tudni megcsinálni 20-áig. 

Márkusz Tamás képviselő: Nem, csak azért kérdezem...

Boka Erika alpolgármester: Kiszórjuk azt, ami van.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Szerintem ebben a pályázatba ugye beleraktuk, ha ezen nem 
nyerünk  a  pályázaton  akkor  is  ezt  elővesszük mert  ez  aktuális  csak  most  nem mindegy,  hogy 
mennyit tudunk rá költeni és milyen minőségűt tudunk csinálni. Még egy téma van a Royal bor 
ajánlata.   Mindannyian hallottátok az ismertetőt,  nekem az volna a javaslatom, hogy két célból 
állítsunk össze  egy rendelést.  Az egyiket  a  díszpolgári  cím ajándékaként  adnánk,  míg  a  másik 
csomagot  önkormányzatunk  protokoll  vendégei  részére  állítanánk  össze.  A két  tétel  összesen 
138.354 Ft  lenne.  Van-e valakinek kérdése,  hozzáfűznivalója  ?  Ha nincs,  akkor  ezt  tenném fel 
szavazásra,  aki  egyetért  azzal,  hogy ezt  a  két  csomagot  138.354  Ft-os  áron  megvásároljuk  az 
kézfeltartással szavazzon.

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

129/2013. (VII.30) számú
HATÁROZATA

Royal Borháztól megrendelés 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Royal Borház Kft.-
től  megrendeli  a  mellékletben  szereplő  megrendelőlapon  részletezett  borokat,  összesen  bruttó 
138.354 Ft értékben.
2. A testület felkéri a polgármestert, hogy a megrendelésről gondoskodjon.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal 



Papalexisz Kosztasz polgármester:  Van-e valakinek kérdése? Ha nincs,  akkor a testületi ülést 
lezárom. 

Papalexisz Kosztasz polgármester mivel több kérdés, észrevétel nem érkezett, a nyílt ülést 11 óra 
20 perckor berekesztette.

k.m.f. 

                                  A jegyzőkönyv tartalmáért felel: 

Papalexisz Kosztasz
polgármester 

                                      Dr. Bugyi Katalin                      Biró Brigitta
                                           jegyző                                  jegyzői referens

Márkusz Tamás
jkv. hitelesítő

Richter Csaba
jkv. hitelesítő


