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N a p i r e n d i  p o n t o k :
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HATÁROZAT

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület
2013. augusztus 22.-i rendkívüli nyílt ülésének napirendi pontjairól

131/2013. (VIII.22.) számú
HATÁROZAT

Nikosz Beloiannisz ÁMK-nak nyújtott kötött célú visszatérítendő támogatásról
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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. augusztus 22. 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. augusztus 22. 10 óra 00 perckor

Jelen lévők:

Távollévők:

Papalexisz Kosztasz polgármester
Boka Erika alpolgármester 
Márkusz Tamás képviselő 
Prekop László Kosztasz képviselő 

Biró Brigitta jegyzői referens 

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

Papalexisz Kosztasz polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket. Megállapítom, hogy 
négy fővel  határozatképesek  vagyunk.  Az SZMSZ szerint  szabályosan  lett  összehívva  a  testületi  ülés.  
Jegyzőkönyv  hitelesítőnek  javaslom  Boka  Erika  alpolgármester  asszonyt  és  Prekop  László  Kosztasz 
képviselő urat. Aki, egyetért, vele az kézfenntartással jelezze. 

A  Képviselő-testület  4  igen,  0  nem  és  0 
tartózkodás  szavazattal  Boka  Erika  
alpolgármester  és Prekop László Kosztasz képviselőt 
jegyzőkönyv-hite lesí tőnek megválasztotta .

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Két  napirendi  pontot  tennék  fel  szavazásra.  Az  egyik  az  ÁMK 
pályázatával kapcsolatos kérelem elbírálása. A második napirendi pont az egyebek. Aki evvel egyetért, az 
kézfenntartással jelezze. 
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A  Képviselő-testület  4  igen,  0  nem  és  0 
tartózkodás  szavazattal  az  alábbi  határozatot  
hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

130/2013. (VIII.22.) számú
HATÁROZATA

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület
2013. augusztus 22.-i rendkívüli nyílt ülésének napirendi pontjairól

Napirendi pontok: 

1) Nikosz Beloiannisz ÁMK kérelme 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

2) Egyebek

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

1) Nikosz Beloiannisz ÁMK kérelme 

Papalexisz Kosztasz polgármester:  A múltkori döntésünk már ebben a témakörben megtörtént. A folyó 
pályázatnak a finanszírozása okoz nehézséget, ugyanis az előlege még mindig nem érkezett meg ennek a  
29.000.000 Ft-os pályázatnak. Várhatóan most már az utolsó stádiumban van. Tehát ezen a héten vagy a 
jövő hét végéig elvileg megérkezik. Viszont feltorlódtak itt olyan számlák, amik szükségessé teszik, hogy 
ezeket kiegyenlítsük és ezért újabb kérelmet terjesztettek be felénk. Ennek a nagyságrendje 1.200.000 Ft, az 
előző  1.000.000  Ft-on  felül.  Azt  gondolom,  hogy  mindenképpen  támogassuk,  tehát  kössünk  egy  új 
megállapodást,  ami  szerint  ezt  az  összeget  átadjuk,  és  akkor,  amint  megérkezik  az  előleg,  ők  azt 
visszaadják. Tehát  ugyanúgy ezt  visszatérítendő támogatásként adjuk át  ezt  a pénzeszközt.  Úgy fogjuk 
csinálni, hogy amennyiben a testület úgy dönt, hogy ezt megköthetjük, akkor valószínű, hogy ez jövő hét  
hétfő környékére lesz aktuális, hogy megkössük ezt a megállapodást, és átutaljuk. Amennyiben megérkezik 
addig az előleg, akkor nincsen szükség az átutalásra, és hatályon kívül helyezzük ezt. Amennyiben ez nem 
érkezik meg, akkor ez meg fog történni, csak mindenképpen biztosítani kell ezt, hogy ezeket a számlákat ki  
lehessen egyenlíteni. Evvel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele? 

Prekop László Kosztasz képviselő: Szerintem mindenki tudja, hogy miről van szó. Gondolom, ez nem 
veszélyezteti, úgy mond az önkormányzat munkáját.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Nem, nem veszélyezteti  ugyanis  a  Szarafisz  utcai  ingatlannak az 
adásvétele zajlik, már 2.600.000 Ft be is lett fizetve, az már a számlánkon van, a fennmaradó 1.300.000 Ft 
pedig  ezen  a  héten  ma-holnap  várhatóan  megérkezik.  Tehát  likviditási  gondot  ez  nem  okoz  az 
önkormányzat részére. 
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Prekop László Kosztasz képviselő: Jó, de úgy mond ez is a dolgunk. Tehát, amikor átadtuk az iskolát,  
akkor is mondtuk, hogy fél szemmel ott leszünk. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Ez  így  van, akkor,  ha  nincsen  más  hozzászólás  én  feltenném 
szavazásra. Aki egyetért vele, hogy ezt az 1.200.000 Ft-os visszatérítendő támogatást átadjuk, megbízva a 
polgármestert, a megállapodás megkötésére, az kézfenntartással jelezze. 

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

131/2013. (VIII.22.) 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 a 118/2013 (VII.24.) Kt. határozatban 
meghatározott  1.000.000  Ft-on  felül  további  1.200.000  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 támogatást  2013. augusztus 31.-ig a fizeti ki  támogatott részére a megjelölt 
bankszámlaszámára átutalással.

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

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2) Egyebek

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. Egyebek napirendi pontban nekem egy témám van csak 
itt az augusztus 20.-i rendezvénnyel kapcsolatban én szeretném megköszönni a résztvevő képviselőknek,  
alpolgármester asszonynak a munkáját. Majd meg fogom köszönni a civil szervezeteknek is a munkáját,  
telefonon  már  megtettem,  de  majd  írásban  is  megköszönjük.  Mert,  azt  gondolom,  hogy  egy  nagyon  
színvonalas műsor volt, megint voltak tanulságok, ebből megint tanulnunk kell a következő évben. De az 
már látszott idén is, hogy már jobb volt, mint az azt megelőző, és van egy fejlődési lehetőség ebben a  
rendezvényben. De én azt gondolom összességben a visszajelzések pozitívak voltak, tehát szerintem jók 
sikerült a műsor. Nekem az egyebeken belül más nincsen. Van-e valakinek kérdése, vagy hozzászólása? 

Prekop László Kosztasz képviselő: Olyan értelemben, hogy azt már tudhatjuk, hogy ha az Erika szervez 
valamilyen programot fix időre, akkor tuti, hogy beesik egy görög tánccsoport. Én emlékszem a tavalyiakra 
is, hogy nagyon magas szinten űzték, de talán ezek még talán komolyabbak voltak. Az egy dolog, hogy 
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milyen szinten űzik, de nem teheted meg, hogy most azt mondod, hogy ne lépjenek fel, mert ők szívesen  
jöttek. De úgy látszik, hogy ez már egy 20.-i sajátosság. Vagy jövőre azt csináljuk, hogy egy fél  órát,  
háromnegyedórát, üres járatnak teszünk. 

Boka Erika alpolgármester: De azt meg nem teheted meg, mert akkor meg leül. 

Papalexisz Kosztasz polgármester:Vagy pedig egy valamit lehet tenni, hogy utolsó számnak teszed őket. 
Ha itt vannak. Ha nincsenek itt, akkor meg elkezdődik a másik. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Én másnap is beszélgettem emberekkel, és nagyon furcsa volt, amiről 
beszéltünk is, hogy kicserélődött szinte teljesen. A táncolók 80%-a teljesen új ember volt. Azt kell, hogy 
mondjam, hogy szinte teljesen magyarok voltak.  Így is jöttek, érdekli  őket, ők nem azért jöttek, hogy 
találkozzanak, ők azért jöttek, hogy jól érezzék magukat. És hajnali négykor még nagyon sokan táncoltak.  
Tehát azelőtt én még emlékszem, hogy hajnali háromkor már ellaposodott a buli, most nem laposodott el.  
És most még négy órakor talán még táncoltak is volna az emberek, ha lett volna zenekar. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Összességében jól sikerült. Van valakinek kérdése ? Ha nincs, akkor a 
testületi ülést lezárom, köszönöm a megjelenést.  

Papalexisz Kosztasz polgármester mivel több kérdés, észrevétel nem érkezett,  a nyílt  ülést 10 óra  08 
perckor berekesztette.

k.m.f. 

                       A jegyzőkönyv tartalmáért   felel: 

Papalexisz Kosztasz
polgármester 

                                      Dr. Bugyi Katalin                      Biró Brigitta
                                           jegyző                                  jegyzői referens

Boka Erika
jkv. hitelesítő

Prekop László Kosztasz
jkv. hitelesítő
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