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Napirendi pontok:

1) Az önkormányzat 2013. évi III. negyedéves beszámolója
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

2)
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

3)
A képviselő-testület 2014. I. félév munkatervének megvitatása
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester
4) A 2014. évi belső ellenőrzési terv megvitatása
Előterjesztő: Biró Brigitta jegyzői referens:

5) Karácsonyi támogatásról szóló rendeletalkotási javaslat
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

6) Szociális célú tűzifa rendeletalkotási javaslat
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

7)
Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programja
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester
8)
Egyebek
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester
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Határozatok
181/2013. (XI.27.) számú
HATÁROZAT
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület
2013. november 27.-i rendes nyílt ülésének napirendi pontjairól
182/2013. (XI.27.) számú
HATÁROZAT
a 2013. évi III. negyedéves költségvetési beszámoló elfogadásáról
183/2013. (XI.27.) számú
HATÁROZAT
a 2013. évi III. negyedéves költségvetési beszámoló elfogadásáról
184/2013. (XI.27.) számú
HATÁROZAT
a 2014. évi költségvetési koncepcióról
185/2013. (XI.27.) számú
HATÁROZAT
a képviselő-testület 2014. évi I. félévi munkatervéről

186/2013. (XI.27.) számú
HATÁROZAT
az Önkormányzat és szervei 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzéséi tervéről

187/2013. (XI.27.) számú
HATÁROZAT
Gyermekjóléti Szolgálat szakmai program elfogadásáról
188/2013. (XI.27.) számú
HATÁROZAT
Polgármester megbízása honlap üzemeltetési szerződés megkötésével
189/2013. (XI.27.) számú
HATÁROZAT
Székely zászló ügy elnapolásáról
190/2013. (XI.27.) számú
HATÁROZAT
DRV Zrt. 14674-13-3/2013 iktatószámú leveléről
191/2013. (XI.13.) számú
HATÁROZAT
Pályázati hirdetmény a 473/3, 473/4, 473/5. helyrajzi számú ingatlanok együttesen
történő értékesítéséről

192/2013. (XI.27.) számú
HATÁROZAT
2013.május 23.-i zárt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének nyilvánossá tételéről
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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. november 27. napján tartott rendes nyílt ülésének
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
rendes nyílt üléséről

Az ülés helye:

Beloiannisz Polgármesteri Hivatal Tanácsterme

Az
kezdete:

ülés 2013. november 27. 18 óra 00 perckor

Jelen lévők:

Papalexisz Kosztasz polgármester
Boka Erika alpolgármester
Bene Krisztián képviselő
Dr. Horváth István képviselő
Prekop László Kosztasz képviselő

Biró Brigitta jegyzői referens
Vörösné Kuti Andrea pénzügyi előadó
Vass Erika családgondozó
Menyhárt Gergő körzeti megbízott
Távollévők:
Márkusz Tamás képviselő
Richter Csaba képviselő
Galanisz László Vaszilisz alpolgármester
dr. Bugyi Katalin jegyző

Papalexisz Kosztasz polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket és
vendégeinket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 fővel határozatképes, és szabályosan lett
összehívva. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Bene Krisztián és dr. Horváth István képviselő
urakat. Aki egyetért vele, az kézfenntartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazat tal Bene Krisztián
képviselőt
és dr. Horváth István képviselőt
jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. Napirendeknek a meghívóban kiküldött napirendi
pontokat javasolnám, amennyiben nincsen más javaslat. Aki evvel egyetért, az kézfenntartással
jelezze.
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A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0
tartózkodás
szavazattal
az
alábbi
határozatot hozta:
Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
181/2013. (XI.27.) számú
HATÁROZATA
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület
2013. november 27.-i rendes nyílt ülésének napirendi pontjairól
Napirendi pontok:
1) Az önkormányzat 2013. évi III. negyedéves beszámolója
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester
2) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester
3)
A képviselő-testület 2014. I. félév munkatervének megvitatása
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester
4) A 2014. évi belső ellenőrzési terv megvitatása
Előterjesztő: Biró Brigitta jegyzői referens:
5) Karácsonyi támogatásról szóló rendeletalkotási javaslat
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester
6) Szociális célú tűzifa rendeletalkotási javaslat
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester
7)
Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programja
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester
8)
Egyebek
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester
Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. Az egyes napirendi pontunk a 2013. évi harmadik
negyedéves beszámoló. 67,1 %-ra teljesültek a bevételek és 63,3%-ra a kiadások. Ezek nagyjából így,
hogy most haladunk az év vége fele alakulnak ki. Ami miatt egy pici lemaradásunk van, azok az
ingatlan eladások, illetve, hát nyilván vannak olyan törlesztések még, amiknek még nem jártak le a
fizetési határideje, azokat még nem fizettük. Alapjába véve azt gondolom, hogy a gazdálkodásunk
rendben van, a bevételeink nagyságrendileg jól alakulnak. Tehát én szerintem a gazdálkodásunk
megfelelő. Átadnám a szót a képviselőknek, hogy van-e valakinek kérdése evvel kapcsolatban? Van-e
valakinek kérdése evvel kapcsolatban?
dr. Horváth István képviselő: Ilyen jó a befizetés, a behajtás, hogy pótlékbírságból csak 10%-ék jött
össze? Tehát ilyen jó a fegyelem azért vagy a behajtás nem sikerült annyira?
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát azt gondolom, hogy ez eleve túl lett tervezve. Nagyjából
figyeltük ugye, amikor a költségvetés nem lehetett mínuszos és próbáltuk ugye a lehető legegyszerűbb
módon nullásra kihozni a költségvetésünket és ezért nyilván lesznek olyan tételek, amik nem fogják
elérni. Tehát ez egy picit túl lett tervezve ez azért lett ilyen. Egyébként alapjába véve a többi szám az
nagyjából rendben van. Például az iparűzési adóból 293% lett, mert ott olyan kis számokat terveztünk,
aztán meg még is volt befizetés. Ahol pici összegekről van szó, ott fordulhatnak elő nagyobb
kiugrások, hogy 10% vagy 20%-ék, ahol nagyobb számok vannak, ott mind olyan 70 és 80%-ék között
vannak, tehát alapjába véve jól állnak a számok. Más valakinek van-e kérdése? Ha nincsen, akkor
elfogadásra javaslom a határozati javaslatnak megfelelően. Tehát Beloiannisz Község Önkormányzat,
és képviselő-testülete a 2013. évi 3. negyedéves költségvetéséről szóló beszámolóját elfogadja. Aki
evvel egyetért, az kézfenntartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0
tartózkodás
szavazattal
az
alábbi
határozatot hozta:
Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
182/2013. (XI.27.) számú
HATÁROZATA
a 2013. évi III. negyedéves költségvetési beszámoló elfogadásáról
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. év III. negyedéves
költségvetéséről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Papalexisz Kosztasz
Határidő: azonnal
Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. Külön küldtük a Besnyői Közös Önkormányzati
Hivatal harmadik negyedéves beszámolóját, ahol még pontosabban látszik, hogy jól állunk. Most
Beloianniszra vetítve azt látjuk, hogy a személyi jellegű kiadásainknál túl van tervezve, tehát van
tartalékunk. A dologi kiadásunk alul van tervezve, mert amikor készítettünk a költségvetést, nem volt
pontosan felmérve az elektromos áramnak a díja a fűtés miatt. Ennek sok minden okozója van. Az,
hogy az E-onnál még most is harcolunk, a szerződésekkel… bonyolult nagyon. De ez alul lett
tervezve, tartalékunk meg van a személyi állományban, de alapjába véve látjátok 68,8% a bevételi és
69% a kiadási, és azt lehet látni, hogy 7-800.000 Ft-nyi megtakarítás van ebben a negyedévben,
azokhoz az összegekhez képest, ami normatíván jön. Tehát pluszforrásnak nem kell hozzátennünk,
hanem a normatívát, azt egy az egyben mindig átutaljuk, amit erre kapunk és ezen belül már van egy
ilyen megtakarítás. Tehát azt gondolom, hogy ezen belül jól tudunk gazdálkodni. Egyebekben
összevetve lehetett látni a két hivatalnak az összevetését is. Teljesen korrekt, teljesen arányos. Ez az
egy kiugró pont van, a fűtés, amiről egyébként majd a jövőben ellehet gondolkodni, hogy ha ezt
korszerűsítjük, akkor akár egy embernek a bérét is meg lehet spórolni. Inkább arra fizessük a pénzt és
segítse a munkánkat, mint egy kidobott teherre szánt forintokat. Parancsolj, Laci.
Prekop László Kosztasz képviselő: Nekem ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem, hogy ugye már
beszéltük azelőtt is, hogy az E-onnal kapcsolatban, hogy ez a szerződés ez záros határidejű? Tehát ez
mikor fog lejárni? Mert gondolom, hogy nem 100 évre kötötték ezt a szerződést.
6

Papalexisz Kosztasz polgármester: Most kaptunk ajánlatot tőlük, hogy engednének az árból 5%-ot
és kössünk velük szerződést. De nyilván ennek jobban utána kell járni, mert most szabad a piac a nagy
fogyasztóknál és előfordulhat, hogy más szolgáltatókkal is lehet zöld ágra jutni. Csak egyelőre mi már
végig futottunk azon a rendszeren, hogy próbáltuk az összes szerződésünket beazonosítani, és mi úgy
gondoltuk, hogy mindent megcsináltunk, aztán megint elkezdtek jönni a régi polgármesteri hivatalos
számlák, gázszámlák. Tehát egyszer már rendbe tettük, végig mentünk és jönnek megint. Egyszerűen
ez egy olyan bürokratikus szervezet, akkora cég, hogy egyik cég abszolút nem tudja, hogy mit csinál a
másik. Most tervezve volt, hogy pénteken esetleg elmegyünk, de más program jött, de mindenképpen
ezt a részt tisztáznunk kell. Jó, más valakinek kérdése evvel kapcsolatban? Ha nincsen, akkor ezt is
feltenném szavazásra. Tehát, aki a harmadik negyedéves beszámolót a Besnyői Közös Önkormányzati
Hivatal tekintetében elfogadja, kézfenntartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0
tartózkodás
szavazattal
az
alábbi
határozat ot hozta:
Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
183/2013. (XI.27.) számú
HATÁROZATA
a 2013. évi III. negyedéves költségvetési beszámoló elfogadásáról
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal
2013. év III. negyedéves költségvetéséről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Papalexisz Kosztasz
Határidő: azonnal
2) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
Papalexisz Kosztasz polgármester: A következő napirendi pontunk a 2014. évi koncepció. Hát itt
ugye azt látjuk, hogy jelen pillanatban, mindig, amikor a koncepciót készítjük elő, igazából a meglévő
információkat összegyűjtve próbáljuk előkészíteni. Nincs még költségvetés, nincsenek meg a
sarokszámok, átmeneti időszak van. Egyelőre ezt tudtuk összeállítani, ebben az látszik, hogy a mostani
információink alapján 31.000.000 Ft-os költségvetés látszódik a jövő évre. E fölött diszponálunk. Azt
gondolom, hogy az írásbeli előterjesztésben látjátok, hogy mi van. Mindenki tisztába van vele, hogy
milyen feladatokat kell ellátnunk. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban ezt fogadjuk el és majd
februárban, amikor a számok meglesznek, akkor tudunk majd részletesebben foglalkozni evvel. Tehát
jelen pillanatban ezek az információk állnak rendelkezésre, ebből ezt a koncepciót tudtuk összehozni,
aminek a lényege az, hogy azt tartalmazza, hogy mik azok a kötelezően ellátandó feladatok, amiket az
önkormányzatnak el kell látnia. Van-e evvel kapcsolatban kérdése bárkinek? Amennyiben nincsen,
akkor a kiküldött előterjesztésnek megfelelően szeretném feltenni szavazásra. Aki a 2014. évi
koncepcióval egyetért, az kézfenntartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0
tartózkodás
szavazattal
az
alábbi
határozatot hozta:
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Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
184/2013. (XI.27.) számú
HATÁROZATA
a 2014. évi költségvetési koncepcióról
Beloiannisz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2014. évi költségvetési
koncepciót és azt a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik nap
Felelős: polgármester, jegyző
3) A képviselő-testület 2014. I. félév munkatervének megvitatása
Papalexisz Kosztasz polgármester: A harmadik napirendi pontunk a 2014. évi első félévi
munkatervünk. Mint látjátok azokat a sarokpontokat, amiket idáig is tartottunk, azokat ezután is
tartjuk. Tehát igazából a szerdai 18:00 órai időpont egyrészről, ami bevált. Másrészről pedig a konkrét
feladatok, határidőkre vannak besorolva. Azt kell tudni, hogy átlagosan húsz fölött, de inkább
huszonöt fölött szoktunk egy évben ülni, ez az a váz, amit mindenképpen meg kell tenni. Nyilván
lesznek rendkívüli testületi ülések. Azt is lehet látni, hogy 2011-ben nagyon sok volt, 2012-ben már
kevesebb, tehát azért ez egy csökkenő tendencia, nyilván, ahogy az ügyeknek a végére értünk, és
ahogy rendezni tudtuk a működésünket és egyre kevesebbszer kell összeülni, de ettől függetlenül
mindig lehet meg lesznek is rendkívüli ülések, amikor nem tudjuk ezeket az időpontokat megvárni, de
a váz az ez. Evvel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzáfűznivalója? Parancsolj, Laci.
Prekop László Kosztasz képviselő: Kérdésem nem igazán, inkább hozzáfűzni valóm. Ugye az elején
sok gyűlésünk volt és hát mindenki tudja, hogy miért volt az a sok gyűlésünk. Utána kezdtünk
kiegyenesedni, teljesen felesleges volt gyűléseket tartani, és most megint abban a stádiumban voltunk,
amikor bizonyos pályázatok miatt hirtelen össze kellett hívni, mert ugye megváltozott az egész
rendszer és ezért össze kellett hívni a testületet.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Így van. Tehát lesz, ezért hangsúlyoztam én is, amit te is.
Rugalmasan dolgozik a testület, olyan szempontból szerencsés, hogy amikor fontos döntések vannak,
akkor általában sikerült, legalább mindig négy képviselőt összehívni, és akkor is igyekeztünk
tájékoztatni a többi képviselőt is. Megpróbáltam oda figyelni arra, hogy ha rendkívüli jelleggel
próbáltuk összehívni a testületi ülést, akkor fontos kérdésekben csak akkor próbáltunk meg döntést
hozni, ami nem a tervezett napirendről volt szó, ha tudott róla mindenki, tehát igazán próbáltunk oda
figyelni, hogy minden képviselő, minden döntésnél vagy ott legyen vagy tudjon róla. És, ha nem is
tudott ott lenni, volt már olyan, hogy jelezte a véleményét, akkor azt én is elmondtam. Azt gondolom,
hogy a testület rugalmasan tud dolgozni. Oké, evvel kapcsolatban van-e valakinek még kérdése? Ha
nincsen, akkor feltenném szavazásra, aki egyetért a 2014. évi első félévi munkatervvel, az
kézfenntartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0
tartózkodás
szavazattal
az
alábbi
határozatot hozta:
Beloiannisz Község Önkormányzat
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Képviselő-testületének
185/2013. (XI.27.) számú
HATÁROZATA
a képviselő-testület 2014. évi I. félévi munkatervéről
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az SZMSZ. 17. § (2) bekezdése alapján a képviselőtestület 2013. évi I. félévi munkatervét az alábbiak szerint határozza meg:
I.) Az ülés tervezett időpontja: 2014. január 22. (szerda) 18.00 óra
Tervezett napirendi pontok:
1) A Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester
2) Jegyzői beszámoló a Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester
3) Beszámoló adóztatásról
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester
II. ) Az ülés tervezett időpontja: 2014. február 12. (szerda) 18.00 óra
Tervezett napirendi pontok:
1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetése
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester
2) Társadalmi szervezetek beszámolója
Előterjesztő: Szervezetek vezetői
3) Egyebek
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester
III.) Az ülés tervezett időpontja: 2014. április 23. (szerda) 18.00 óra
Tervezett napirendi pontok:
1) Az önkormányzat 2013. évi zárszámadása
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester
2) Beszámoló a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adonyi Rendőrőrs Besnyő-Beloiannisz Körzeti
Megbízott 2013. évben végzett munkájáról
Előterjesztő: Rendőrkapitány, Őrsparancsnok
3) A Gyermekjóléti Szolgálat éves beszámolója
Előterjesztő: családgondozó
4) Egyebek
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester
IV.)Az ülés tervezett időpontja: 2014. június 25. (szerda) 18.00 óra
Tervezett napirendi pontok:
1) A képviselő-testület 2014. évi II. félévi munkaterve
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester
2) Egyebek
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester
Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester
Biró Brigitta jegyzői referens
Határidő:
I.) pontnál 2014. január 22.
II.) pontnál 2014. február 12.
III.) pontnál 2014. április 23.
IV.) pontnál 2014. június 25.

4.) A 2014. évi belső ellenőrzési terv megvitatása
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Papalexisz Kosztasz polgármester: A 2014. év belső ellenőrzési tervvel kapcsolatban, ugye fent volt
az anyag, pontosan 61 terület volt, ami meg volt jelölve. Amiről esetleg dönthetünk, hogy mely az a
feladat, ugye egyet kell mindenképpen a jogszabályi kötelezettség szerint megvizsgáltatni. Én három
területet karikáztam be magamnak a Brigivel. És legfontosabbnak a szabályozottság vizsgálatát
tartottam, annál is inkább mert a meglévő szabályzatoknak a vizsgálatára ezek az ellenőrzések is
felhívták a figyelmet, viszont itt ennél a vizsgálatnál az összes szabályzatot, mindent átvizsgáltatnánk,
hogy mi az, ami rendben van, mi az, ami nincsen. Mert amikre felhívták a figyelmet, azokat most meg
fogjuk csinálni, de ez mellett előfordulhat, hogy vannak még mások is, amik felülvizsgálatra
szorulnak. Ezek pont az a dolog, ami a megfelelő működésünket segíti elő, hiszen bárhogyan is
próbálunk minden területen rendet tenni, azért mindenféle vizsgálat, amikor jön, mindig rá-rá világít
olyan területre, amivel nem tudtunk foglalkozni, vagy nem volt energiánk. Tehát azért vannak még
hiányosságok, én ennél gondolom azt, hogy ha megfelelően precízen, ezt a területet átvilágítjuk, akkor
újabb nagyobb lépést teszünk afelé, hogy a hivatal működése, szabályozott rendszerint menjen. De
ettől függetlenül, nem tudom, hogy néztétek-e, van-e valakinek esetleg másra javaslata, és akkor
beszéljünk róla, melyiket tartjuk fontosabbnak. Azt még hozzátenném, hogy én egyet terveznék
jövőre, mert azért várjuk meg a költségvetést, hogy milyen forrásaink lesznek, aztán, hogy ha úgy
alakul, hogy anyagilag megtehetjük, és jön a cég, vizsgál területeket, menet közben még mindig
megbízhatjuk. Viszont én egyet javaslok most kitűzni. Erről kéne beszélnünk, hogy evvel
egyetértetek-e vagy van-e esetleg más javaslat, más területnek az átvizsgálására? Parancsolj, Erika.
Boka Erika alpolgármester Az idei belső ellenőrzésből kiderült, hogy 90%-os elégtelenséget
kaptunk a szabályzatokra, tehát én maximálisan egyetértek azzal, hogy ezt nézzük meg. Olyan
emberek, akik erre úgy tudnak rávilágítani, hogy mindjárt egyfajta útmutatást is adnak hozzá, hogy
mit, hogyan kéne csinálni. Megkönnyítené mindenféleképpen a munkánkat, úgyhogy én egyetértek
ezzel, hogy ezt vizsgáljuk felül.
Prekop László Kosztasz képviselő: Én több szempontból is, egyrészt azzal, amit Erika mondott el,
egyetértek vele, másrészt ugye most megcsináltuk, vagyis kiosztottuk az újságot, és ugye egy csomó
minden fel lett tárva, köszönhetően egy vizsgálatnak. Előtte megint voltak vizsgálatok és egy csomó
minden, ahogyan az Erika is mondta előjött. És, a másik, jövőre ugye mindenki tudja, hogy
választások lesznek. És nekem az a véleményem, hogy egy jó lenne odáig ezt a négy éves ciklust úgy
elzárni, és úgymond tovább lépni a következő ciklusba, hogy itt ténylegesen rendbe vannak téve a
dolgok, és úgy mennek, ahogyan kell. Jogszabályilag elő vannak írva, ehhez kellet, ha négy év is
kellett, de legalább rendbe lesznek téve. A másik meg, ahogy te is jelezted, már többször is, hogy ilyet
még véletlenül se tudjon más elkövetni, tehát olyan dolgokat, amik idáig el lettek követve. Tehát én
azt mondom, hogy a szabályozásnak ez a lényege, és én azt mondom, hogy kötelességünk is efelé
hajlani, ha idáig nem is érezték emberek, de igen is kötelességünk, mert különben mindenki látja, hogy
egy cirkusz lesz az egésznek a vége, ahogyan három évvel ezelőtt volt. Úgyhogy én mindenképpen
támogatom.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, köszönöm. Van-e más javaslat? Akkor, ha nincsen más
javaslat, akkor ezt a 13. pontot, a szabályozottság vizsgálatát, ezt vennék be a 2014. évi belső
ellenőrzési tervünkben, aki evvel egyetért, az kézfenntartással jelezze.
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A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0
tartózkodás
szavazattal
az
alábbi
határozatot hozta:
Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
186/2013. (XI.27.) számú
HATÁROZATA
az Önkormányzat és szervei 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzéséi tervéről
1) Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évben a Belső Ellenőrzés végrehajtása
során vizsgálandó területként a szabályozottság vizsgálatát jelöli meg.
2) A testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban megfelelően járjon el, valamint, hogy szerezzen be
árajánlatokat a Belső ellenőrzés elvégzésére.
Felelős: Jegyző
Határidő: értelemszerűen

5.) Karácsonyi támogatásról szóló rendeletalkotási javaslat
Papalexisz Kosztasz polgármester: A következő napirendi pontunk a karácsonyi támogatásról szóló
rendeletalkotás. Evvel kapcsolatban kör e-mailben próbáltam érdeklődni képviselőknél, bár teljes
körűen nem érkezett vissza válasz, én úgy döntöttem, hogy a visszaérkező válaszokból, illetve a
véleményem az, hogy felmerült eseteknek megfelelően én azt a javaslatot készítettem elő, hogy a 70
év felettiek mellet, minden olyan lakó, aki valamilyen szociális támogatásban már részesült idén, ergo
rászorulónak nevezhető, evvel egészítsük ki a rendeletünkben a jogosultaknak a számát. Ezt a
Krisztián vetette fel, hogy esetleg ki tudnánk-e egészíteni a 70 év felettieken kívül valakivel, esetleg
gyerekeket vagy nehéz helyzetben lévőeket. És én azt gondolom, hogy ez az a rendszer, ami mérhető,
nincsen az, hogy kihagysz belőle valakit, és tényleg olyan helyre adjuk, ahol esetleg szükség van rá.
Tavaly nagyságrendileg 180.000 Ft-ba került, amikor 70 év felettieknek adtunk 1500 Ft-ot, most
összeszámoltuk ezekkel a számokkal idén durván olyan 330.000 Ft-ra jönne ki, hogy ha ezek az
emberek megkapnák ezt. Ez egy támpont, egy vita alap én ezt raktam be, kíváncsi vagyok arra, hogy
van-e esetleg más vélemény vagy javaslat? Átadnám a szót, akkor. Parancsolj, Laci.
Prekop László Kosztasz képviselő: Nekem csak egy kérdésem lenne, hogy ez a 330.000 Ft,
gondolom ez az alap meg van, amiből ezt ki tudnánk fizetni, és nem veszélyeztetné az önkormányzat
működését abszolút? És a saját véleményem az, hogy abszolút támogatni tudom. Éppen elég nehéz
helyzetben vannak nagyon sokan, és egy pár liter olaj, meg egy pár kiló liszt azért segítség.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Az önkormányzat működését, hogy ha csak a tavalyi évből
indulunk ki, se a 180.000 Ft se a 330.000 Ft kiadás nem zavarja meg. A közös munkánknak az
eredménye az, hogy ilyen nagyságrendű tétel nem zavarja meg. Még a 500.000 Ft-os tétel, a mi
működésünket, Beloiannisz működését most 2013. novemberében nem zavarják meg. Tehát azt
gondolom, hogy ez egy óriási eredmény, amikor erről beszélünk. Itt arról van szó, hogy ezeket az
összegeket mire fordíthatjuk. Fordíthatjuk erre, van másra, vagy akármire. Tavaly mi ezt a gesztust
megtettük és azt gondolom, hogy nagyon jó visszhangja volt, nagyon jól esett az embereknek. Nem is
az az összeg, mert 1500 Ft, az egyik oldalról nem sok, a másik oldalról pedig nagyon sok tud lenni,
ahol nincsen, de a gesztust azt értékelték az emberek. Egyrészt örültek annak, hogy az önkormányzat
már megteheti ezt, tehát ezt már egy pozitív visszajelzésként értékelték. És örültek annak is, hogy
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rájuk, mint emberekre figyeltünk oda, és itt nincsen kivételezés, nincsen fehér színű, barna színű,
piros, zöld. 70 év feletti van, rászoruló van, teljesen mindegy, hogy ki az, mert nincsen
megkülönböztetés. Aki ezekbe a paraméterekbe bele esik, annak jár, annak adjuk. Parancsolj,
Krisztián.
Bene Krisztián képviselő: Most azt szeretném kérdezni, hogy ha jól emlékszem a múltkori ülésen
arról volt szó, hogy első sorban a gyereket próbáljuk behatárolni, tehát azt a korosztályt, nekem is az
volt az ezzel kapcsolatos javaslatom, hogy ezeknek a gyerekeknek, hogyan adhatnánk. Most itt viszont
az van, hogy minden lakó, aki szociális támogatást kapott az idén. Na, most a szociális támogatásban
benne van az átmeneti segély is gondolom, tehát őszintén megmondva, hát van olyan, akinek oda
ítéljük ugyan, mert jár neki rendelet szerint, de egy forintot nem adnék, mert úgy mondd, a saját
zsebemből kell adni, mert kötelez rá a rendelet, mert volt jó pár azért ilyen is. Úgyhogy nem tudom, én
át gondolnám azért ezt, hogy mindenki, aki szociális segélyt kap. Mert ez egy nagyon tág körnek néz
ki.
Biró Brigitta jegyzői referens: Itt van a rendelet tervezetben, hogy a 70 év felettiek, akkor a
tárgyévben lakásfenntartási támogatásban részesülők, akkor a rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban részesülő gyermek és fiatal felnőtt és itt ugye gyermekenként jár. Aktív korúak
ellátásában részesülők, aztán az átmeneti segély, amit beszéltünk, aztán az ápolási díjban részesülők,
és a méltányossági közgyógy ellátásban részesülők, és ennyi. Meg a temetési segély van még.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt gondolom, hogy amit felvetsz, jogos, mert sokszor ugye
látjuk, hogy minden szociális rendszerben, amit felállítanak, mindig is lesznek olyan…. De én úgy
gondolom, hogy nekünk most nem tisztünk ezt vizsgálni, abba a rendszerbe bekerült, egyenként neki
kéne állni, vizsgálni, de nem gondolom, hogy erről szól az egész. Tehát, hogy ha belekerült ebbe a
rendszerbe és valamilyen szinten erre jogosult, az azt jelenti, hogy olyan feltételeknek kellett
idézőjelbe megfelelni, amit azt jelenti, hogy esetleg rászoruló. Akkor se tudunk mit csinálni, mert,
hogy ha ő ezt megkapja, akkor ő már egyszer igazolta ezt jövedelemmel, bármivel, hogy ez megkapja.
Biró Brigitta jegyzői referens: Nyolc emberről, családról van szó.
Prekop László Kosztasz képviselő: Had kérdezzem már meg, hogy azért ódzkodunk úgymond, mert
itt kapott pénzt, nem ott költötték el, nem arra, amire kellett volna? Hanem talán azért, hogy rá se
szorulnak kellő képen, csak még is rájuk illik úgymond az a törvényi szabályozás, ami miatt ők
megkaphatják? Most csak kérdezem.
Bene Krisztián képviselő: Én azért ódzkodom, mert én szerintem annak rossz mondani valója van.
Most gondolj bele, hogy valaki nem részesül szociális támogatásban, lehet, hogy jogosult lenne rá,
szégyelli kérni, vagy bármilyen alapon, mert minimál béres és már kiesik, átesik. És ő azt fogja
mondani joggal, hogy, aki segélyt kap, az megint kap, tessék. Segélyt is kap, karácsonyra is kap,ő meg
épp csak fenn tudja tartani magát. Amiről persze nem mi tehetünk, mert, hogy ha idejönne, lehet, hogy
jogosult lenne rá, csak nem tudja, vagy nem adja be, ezzel nincs mit csinálni. Csak ennek egy ilyen
látszata van, hogy azok kapnak, akik segélyt is kapnak. Persze, ennek egy része rászorul,
nyilvánvalóan. De ha az egyszerű ember, úgymond a józan paraszti gondolkozású ember ezt megnézni
az azt fogja mondani, hogy mondjuk, ez alapján kap 100 ember támogatást, ebből mondjuk 75
rászorul, vagy 80 ember az aki tényleg rászorul, és az a 20-25 ember, aki nem szorul rá, az lesz a
középpontba és el fogja homályosítani a másik 70 embernek a rászorultságát. Mert azt fogja mondani,
hogy nézd meg ez még a múlt héten a kocsmába volt, most meg már az önkormányzattól kap
12

karácsonyra, még, hogy csak 1500 Ft-ot is, de kap. Ennek van szerintem ilyen jelzési értéke. De
megszavazom én így egybe is, én csak vitaképpen dobtam fel.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Had javítsak egy picit rajta. Én értem, hogy mit mondasz, de az
arányok, biztos, hogy nem ilyen jók, mert magad ez a 20-25% a 75-80%-al szemben. Arányaiba véve,
ha ezt a kérdéses vonalat felteszed, akkor inkább közelít az 5%-hoz, mint a 25%-hoz. De nem is ez az
egyik. Amire te gondolsz, azt inkább talán úgy tudnám érzékeltetni, de javíts ki, ha nem így van,
húzunk egy vonalat. És megnézik, hogy ki esik ebbe bele, és ki nem esik bele. Ez előfordul. Volt itt
olyan, őt is rászorulónak mondom, akit 80 Ft miatt kellett elutasítanunk, egy segélynél, mert 80 Ft-tal
haladta meg az egy főre jutó jövedelemhatárt, és ráadásul úgy kellett elutasítani, és ez jegyzői hatáskör
volt, azért nem ismeri a szociális bizottság, mert a Zsoltnál történ az eset, hogy a törvény úgy szólt,
hogy nincsen a jegyzőnek mérlegelési jogköre. Összeadják a számokat, ki jön egy szám, ha a vonal
alatt van, akkor jár, ha a vonal felett van, akkor nem jár. És a legjobb jó indulattal sem lehetett
megcsinálni, és 80 Ft-tal sírva ment el mindenki, és nem gondolom, hogy nem lenne ugyanolyan
rászoruló, mint, aki 1000 Ft-tal beljebb esett. De valahol egy vonalat meg kell húzni. És, az, hogy mi
ezt a vonalat hol húzzuk meg…Minél lejjebb húzzuk meg és minél többen esne ebbe bele, annál jobb.
De ha feljebb húzod meg a vonalat, akkor is lesznek elégedetlenkedők. A vonal alá esettnek nyilván
nem fog jól esni. Tehát ezt tudom én még hozzá tenni, hogy ezt is vegyük mérlegelés alá. Amikor
ilyen döntés hozol és meghúzol egy vonalat, felmerül, hogy lesznek, akik kiesnek belőle és lesznek,
akik megkapják. Ez is egy mérlegelési szempont.
Bene Krisztián képviselő: Jó, rendben van, elfogadom, mert ezen igazából éjfélig tudnánk vitatkozni,
a magyar szociális hálónak a visszásságairól. Viszont hát úgy mond, én gondoltam
kompromisszumképpen, hogy valamelyest még is legyen igazam, még egy dolgot mondanék
megfontolásnak. Javasolnám, azokat a három év alatti gyerekeket, akik nincsenek se óvodába se
közintézményben, ez talán a védőnőnek a nyilvántartásából lehetne kiszűrni. Aki három éven alul van,
viszont nem esik bele egyik olyanba se, ami alapján szociális segélyre jogosult volt, ezek lennének
azok a gyerekek, akiknek a szülei nem jogosultak, vagy lehet, hogy nem is tudják, hogy valamilyen
segélyre jogosultak lennének, de nehezek a hétköznapjaik. Tehát, akik az egyik napról a másikra
élnek, de valamiért még sem jogosultak a segélyre. Ez az úgynevezett, ami már csak a politikai
kampányokban szoktak lenni, a lecsúszott, papíron létező középosztály. Szerintem, akinek lehetne
adni, mert sok olyan ember van, nem jogosult, vagy jogosult, de szégyell kérni, nem tudja, de még is
vannak olyan gyerekek, akiknek a karácsonyi ajándékát ezzel ki tudnánk egészíteni. És, akkor meg
lehetne csinálni ezt a két halmazt, hogy a három éven aluli gyerekek, aki nem esik bele ezekbe a
feltételekbe, nem hiszem, hogy olyan nagy szám. Biztos vagyok benne, hogy itt is adnánk olyannak,
aki nincsen teljesen rászorulva.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Támpontot adjál Krisztián, támpontot. Mert pont ezt mondtuk a
múltkor is, amikor szóba kerültek a nagycsaládosok. Szerintem így is indult, hogy a nagycsaládosok,
ahol több gyerek van, és erre mondtam itt neked egy nagy családost, aki egyébként baromi jól él és
van is három év alatti gyereke. Azért mondtam én neked ezt a támpontot, mert nekünk nincsen egy
olyan listánk, ahol ott van, hogy ki az a három év alatti gyerek, aki rászorul. Vagy oda megyünk, aztán
megnézzük? Vagy automatikusan jár az összes három év alatti gyereknek. Honnan állapítom meg,
hogy rászorul vagy nem?
Bene Krisztián képviselő: Hát például onnan, hogy a szülei a gyermekvédelmi segélyt nem
igényelték meg az idén.
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Mert jól él mondjuk.
Bene Krisztián képviselő: De nem biztos, hogy jól él azért, mert nem igényelte meg.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Na, de ezt mondom. Félre ne értsél, nem azt mondom, hogy ne
támogassuk, csak azt, hogy milyen alapon tudjuk beazonosítani őket? Mert, aki kapja a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményt, az benne van és meg is kapja. Hozhatnánk egy olyat, hogy a három év
alatti gyerekeknek, mert nincsen sok, talán tíz, tizenöt gyerek, ha van. Tehát hozhatunk egy olyat,
hogy minden három év alatti gyerek kap, de abban az esetben, ha előfordul, hogy kap olyan valaki
segélyt, aki abszolút nem jogosult rá, vagy ha másik oldalról veszem, mondjuk, a három év alattiakból
lehet, hogy tizenötből hat, alapból beleesik, akkor marad kilenc. De akkor meg a maradék kilencet
egyenként megnézzük? Vagy kérünk tőlük jövedelemigazolást? Valami megfogható dolog kéne,
tudod, amivel egyszerűen be lehet azonosítani. Parancsolj, Erika.
Boka Erika alpolgármester Valamiféle szubjektivitás mindig lesz. Tehát mindig lesz olyan érzés
bennünk, hogy van, akiknek még adnánk pluszba, van, akinek nem. És abban is igazad van, hogy van,
aki nem mer kérni, vagy nem szeret kérni. Én azt gondolom, hogy elindult most már egy olyan
párbeszéd a faluban, és például az újságba is beletettük, hogy milyen szociális ellátásra jogosultak az
emberek. Egyszerűen meg kell tanulni, felnőtt emberként, hogy igen is rászorulok és be kell menni,
kérni egy papírt, kitöltöm és nem mindig hagyni, hogy az menjen oda, akinek akkora mellénye van, és
le tudja tagadni, amit le akar tagadni. Egy ilyen kis faluban, ahol mindenki mindenkit ismer, mindig
lesz olyan, akinél úgy érezzük, hogy nem is biztos, hogy járt volna, meg mindig tudunk mondani,
akinek kevésbé jár. Én meg azt javaslom, hogy ezt nem tudod teljesen, tehát 100%-ra megfelelni és
úgy leírni, hogy úgy érezzük utólag, hogy tényleg az kap, aki rászorul, és tényleg nem kap senki olyan,
akinek nem igazán jár, olyan megoldást nem igazán tudunk. Viszont kiegészítve azzal a cipős doboz
akcióval, amit a múltkor már mondtam, és aminek már elindult a gyűjtése. Erika a megmondhatója,
hogy mennyire örültek, és azok nem csak ilyen bóvli ajándékok, amiket szoktak küldeni. Én magam
például évek óta és más a faluban nekem szokta adni, élelmiszer csomagot is kaptak. Tehát olyanok,
akik nagyon rászorulnak, azokat már most elkezdtük kiszűrni, iskola, óvoda szinten, de a
gyermekvédelem ebben mindig partner volt, és segített, hogy kik azok. Tehát én meg azt gondolom,
hogy ezen, már egy 1500 Ft-os utalványon mi nem tudunk vonalkázni és beszabályozni, hogy most ki
kapjon, meg ki ne kapjon, hanem ki tudjuk egészíteni ezzel az ajándékkal, ami had ne mondjam, lehet,
hogy 1500 Ft-nál nagyobb értékű élelmiszer csomag lehet.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Viszont átadnám a szót a Krisztiánnak, tehát, hogy ha meg tudod
definiálni, hogy mire gondolsz pontosan, semmi akadálya nincsen, hogy beillesszük. Tehát nekem
nem az a célom. Csak erre, akartam rávilágítani, hogy így nehéz. Egyszerűen definiálni kellene és,
akkor tök egyszerűen beemeljük, mert az, hogy most 206 fő vagy 211, az nem oszt nem szoroz.
Bene Krisztián képviselő: Három évnél fiatalabb és a fent említett támogatások közül, egyikbe sem
részesül.
Biró Brigitta jegyzői referens: De már van egy olyan pont a rendelet tervezetben.
Bene Krisztián képviselő: Az egyik halmazban vannak a három éven aluliak, vannak azok, akik az
előbb felsoroltak alapján részesülnek, az egy másik halmaz.
Papalexisz Kosztasz polgármester: De nem, mert az tartalmazza.
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Biró Brigitta jegyzői referens: De a kettőben lesz olyan, aki nem fedi egymást. Az a szülő, aki nem
vett igénybe semmilyen segélyt, de van egy három éven aluli gyereke.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Na, akkor most egyszerűsítem. Beloianniszban a három éven
aluli gyerek tizenöt van. A rászorultság alapján mondjuk a tizenötből, kilenc már kap. Ugye? Marad
hat. Na, abból a hatból, lehet, van három olyan, aki ténylegesen rászorul, nehéz körülmények között él,
de nem esik bele ezekbe, mert nem kap segélyt. Meg van másik három, amiből az egyik lehet, hogy
egy olaj mágnás.
Prekop László Kosztasz képviselő: De nem! Nincsen különbség tétel. Ez alanyi jogon megy.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen, ezt mondom. Hogy ha alanyi jogon mondod, akkor
fordulhat elő ez, hogy a fennmaradó hat gyerek közül lesz három, aki tényleg rászoruló, és a másik
három meg lehet egy olaj mágnás. És, akkor előfordulhat az, hogy kap egy olaj mágnás egy 1500 Ft-os
utalványt, és akkor fordulhat az elő, amit mond a Krisztián, hogy egyébként ezen felül nagyon sok
rászoruló lehet, aki azt mondja, hogy mire adtatok neki.
Bene Krisztián képviselő: De olyannak adunk, aki lehet, hogy nem lenne arányos, az lesz ebben is.
dr. Horváth István képviselő: Azt a hatot, azt, hogy differenciálod? Tehát milyen szempontok
szerint?
Bene Krisztián képviselő: Ott is fogunk rossz helyre adni, de itt is fogunk olyan helyre adni.
dr. Horváth István képviselő: Akkor adjuk oda, mind a hatnak, én azt mondom. És, akkor nincsen
semmilyen kizárás.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Ugyanez van a 70 év felettieknél is, erről már tavaly is
beszéltünk. Tehát a 70 év felettieknél is van ilyen, aki nem rászoruló. De mondhatod, hogy a három év
alattiaknak is a testület kedvez ezzel, ugyanúgy, mint a 70 év felettieknél, nem mindenki rászoruló.
Ilyen alapon mondhatod.
Prekop László Kosztasz képviselő: De ennek lehet egy olyan mondanivalója is, hogy nem csak az
idősekre gondolsz, hanem a picikre is, akik ugyanolyan fontosak.
Papalexisz Kosztasz polgármester: De így viszont lehet, hogy behatárolható. Tehát az, hogy mi abba
az irányba menjünk el, hogy mi vizsgáljuk azt, hogy kinek jár meg kinek nem, az meg nem jó.
dr. Horváth István képviselő: Nem, hát legyen minden három év alatti. És, akkor esetleg azt lehet
mondani, hogy az idézőjeles olajmágnás, aki megkapja, annak lehet esetleg mondani, hogy
felajánlhatja másnak. És, akkor az valószínű, hogy fel is fogja ajánlani.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, akkor evvel a kiegészítéssel. Csak, akkor most így nem
tudjuk az összeget pontosan meghatározni, mert nem tudjuk, hogy hány három év alatti gyerek lesz.
Biró Brigitta jegyzői referens: Azt javaslom, hogy, aki november 24.-ig betölti a 3. életévét, jó?
Boka Erika alpolgármester: Hát, legyen december 31.-e.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Szerintem is. De megint jön, hogy a vonalat hova húzod?
Elmondtam, hogy ha meghúzol egy vonalat, mindig lesznek olyanok, akik alákerülnek.
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Egyébként a többivel kapcsolatban, akkor elfogadható az előterjesztés, kiegészítve azzal, hogy ahol
három év alatti gyerekes család van, ott a gyerek létszámnak megfelelően adjuk. De viszont azt is meg
kell határoznunk, hogy dupla jogosultság nincsen. Tehát, hogy megkapja a gyermekvédelmin
keresztül, akkor innen már nem kapja meg. Tehát, akkor úgy fogalmazzuk meg, hogy kiegészítjük
azzal a három éven aluli gyerekekkel, akik rászorultság alapján nem kapnak. Jó?
Biró Brigitta jegyzői referens: Jó.
Boka Erika alpolgármester: Szerintem meg úgy kellene, hogy az önkormányzat kiegészíti a tavalyi
70 éven felülieknek az ajándékozását.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Ez egy új rendelet, tehát nem hivatkozunk rá. Vagyis
hivatkozhatunk, de a rendeltbe azt határozzuk meg, hogy kik kapnak, abban nincsen benne, hogy
tavaly ki kapott.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Tehát, akkor úgy szólna, hogy ha alanyi jogon a 70 év
felettieknek és a három éven aluliaknak, és kiegészítve azokkal, akik az itt felsorolt szociális
támogatásban részesültek. És 1500 Ft/fő. Szerintem az Erika, ezt jól megfogalmazta. És, akkor külön
kell ezt is megszavazni, hogy melyikhez módosítjuk?
Biró Brigitta jegyzői referens: Igen, külön.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, akkor ez a Krisztiánnak a javaslat volt. Tehát, akkor…
Biró Brigitta jegyzői referens: A 2.§ 1) bekezdés h) ponttal egészül ki, hogy a 2013. december 31.-ig
nem tölti be a harmadik életévét.
Boka Erika alpolgármester: Ez most egyszeri rendelet?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen, ez egyszeri. És utána hatályát veszti.
Biró Brigitta jegyzői referens: December 31.-én veszti hatályát.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Azok jogosultak rá, aki nem tölti be a harmadik életévét. A többi
jogosult, így, ahogy fel van sorolva, ez a módosítás kerül bele. Erről a módosításról szavazzunk,
akkor, és meglátjuk, hogy a testület egyetért-e vele. Először is van-e más javaslat? Amennyiben
nincsen, akkor csak egy javaslat van, hogy kiegészítsük a rendeletet ezzel. Aki egyetért a javaslattal,
az kézfenntartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen 0 nem 0 tartózkodás
szavazattal Bene Krisztián képviselő módosítási
javaslatát elfogadja.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. És, akkor egységes szerkezetbe elfogadva a
rendeletet, minősített többség kell. Tehát, akkor, aki egyetért ezzel a módosítással egységes
szerkezetbe foglalva ezzel a rendelettel, az kézfenntartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazat tal m egalkotta a
jelen jegyzőkönyv m ellékletét képező a
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(XI.28.)

dr. Horváth István képviselő: És ez az utalvány csak Beloiannisz területén használható fel, igaz?
Biró Brigitta jegyzői referens: Igen. Megállapodást fogunk kötni a boltokkal, megkeressük őket a
rendeletben foglaltak szerint.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Tehát nem fordulhat elő, az, mint tavaly az egyik bolttal, hogy
azt nyilatkozta, hogy belemegy, aztán meg kiderült, hogy még sem ment bele. Most előzetesen minden
bolttal
kötünk
egy
megállapodást
az
is
része
volt
az
anyagnak.
Egy gyors téma van még a szociális tűzifa és utána jön az Erikáé.
6.) Szociális célú tűzifa rendeletalkotási javaslat
Papalexisz Kosztasz polgármester: A következő napirendi pontunk a szociális tűzifa rendelettel
kapcsolatban, van-e valakinek kérdése? Ez elvileg úgy lett összeállítva, azoknak megfelelően, amint a
testületi ülésen egyeztettünk. A szociális bizottság átnézte, van-e evvel kapcsolatban valakinek
kérdése, javaslata? Parancsolj.
Bene Krisztián képviselő: Nekem a technikai részekkel kapcsolatban van kérdésem, hogy hol lesz
tárolva, milyen formába fog jönni, ki fogja összevágni?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Meg lesz a helye, a sportöltöző melletti zárható tároló
helyiségben lesz tárolva. Valószínű, hogy azt fogjuk csinálni, hogy egy mázsát fogunk beszerezni és
mérni fogjuk. A kiszállítást is meg fogjuk tudni oldani, tehát használjuk a kis teherautót, amit szoktunk
használni, ki is fogjuk tudni szállítani. Ez az, amit tudunk garantálni, onnantól már szerintem meg kell
oldaniuk a rászorulóknak. Ha ne adj, Isten olyan van, akkor nyilván nem fogjuk ott hagyni a 80 éves
idős nénit, hogy oldja meg, akkor majd fogunk valami megoldást találni. Alapállapotba erre vagyunk
felkészülve, hogy tároljuk, mérjük, és a lakáshoz kiszállítsuk. És aztán meglátjuk, hogy ha tényleg
egyedi igény van, akkor senkit nem fogunk ott hagyni. Van-e más kérdés? Ha nincsen, akkor
feltenném a rendeletet szavazásra, minősített többséggel kell, hogy megalkossuk a rendeletet. Aki
evvel a rendelettel egyetért, az kézfenntartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazat tal m egalkotta a
jelen jegyzőkönyv m ellékletét képező a
szociális célú tűzi f a támogatás helyi
szabál yairól

szól ó

10/2013.

önkormányzati rendeletét.
7) Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programja

17

(XI.28.)

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, a következő napirendi pontunk előtt köszöntöm Vass Erikát.
Láttátok az anyagot, amit az Erika előkészített, evvel kapcsolatban én sok mindent hozzáfűzni nem
tudok, viszont az Erika, itt van. Nem tudom, hogy ki akarod-e egészíteni még valamivel?
Vass Erika családgondozó: Azért kellett átdolgozni a programot, mert áprilisban megjelent egy új
jogszabály, ami egy bővített szakmai programot írt elő, minden szociális ellátást szolgáltató
rendszernek. Úgyhogy a pár oldalas helyett lett ez a 12 oldalas talán. Én azt gondolom, hogy a
szakmai útmutató szerint készítettem, úgyhogy remélem, hogy jó. A szakmai ellenőrzés során kérték
ezt, hogy ezt át kell dolgozni.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt elmondanád esetleg, hogy volt most egy ellenőrzés.
Biró Brigitta jegyzői referens: Igen. Most szeptember 30.-án ellenőrizték az önállóan működő
gyermekjóléti szolgáltatást. Ugye az Erikának nézték át az anyagát, meg, hogy mi hogyan kezeljük. A
működési engedélyt nézték, de az ugye rendben volt. Ugye a szakmai program nem volt jó, meg az
Erikának szakmai helyettesítése nem volt megoldva, most már azt orvosoltuk, és így már semmilyen
más hibát nem találtak.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Van-e valakinek kérdése, az Erikához? Parancsolj, Laci.
Prekop László Kosztasz képviselő: Nekem nem is igazán az Erikához, inkább hozzátok. Hogy, az a
munka, amit az Erika végez, ahhoz a tárgyi feltételeket minden téren tudjuk biztosítani?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát például az Erikának itt kell dolgoznia, de nem tud ott
dolgozni az irodájában. Illetve a nyáron tudna, de azért internet elérhetőség nincsen. Telefon meg
számítógép van. Egyébként azt hozzátenném, hogy ha itt nem működött volna neki a rendszer, akkor
biztos, hogy ott már működne. De mivel mindig itt dolgozott az Erika, ezért nem is alakult ki. A téli
időszakban már gond lenne a fűtéssel is. Mert nem lehet leválasztani, az egészet meg nem lehet fűteni.
Ez egy olyan megoldás, hogy az Erika elvileg itt nálunk el tudta végezni a feladatát, hogy ez nem
merült fel, úgy problémaként, hogy ez itt nem ment, át kell mennem, oldjátok meg, ilyen soha nem
merült fel. Ha ez felmerülne, akkor nyilván meg tudnánk oldani, a téli időszakban nehezebben, de ott
is meg tudnánk oldani, mert vennénk egy elektromos fűtőtestet. De ha ez merül fel, vagy ez merült
volna fel, meg tudtuk volna oldani. 1200 fős település vagyunk, minden jellemzőjével, ami egy ilyen
települést jellemez, nyilván el tudna képzelni az Erika is sokkal jobb körülményeket, de azt gondolom,
hogy mivel olyan jelzés nem érkezett. De azért mondom, hogy mondd el te.
Vass Erika családgondozó: Hát nyilván, amikor én itt elkezdtem dolgozni, ti is rosszabb anyagi
körülmények között dolgoztatok. Most az, hogy arra kvázi nincsen pénz, hogy azt az irodát külön
fűtsük, nem okozott problémát. Nyilván sokkal kényelmesebb, meg sokkal kényelmesebb lenne egy
saját iroda, mert minden iratot ott kényelmesen lehetne tárolni, az összes segédeszközt. De így telefon
és internet nélkül nagyon nehéz. Meg főleg így, hogy péntek délutánonként a Brigin kívül nem nagyon
van itt más. De az internet hiány meg a telefon az nagy probléma. És azért is lett így.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Én még most, ahogy látom, lesz egy kiegészítés. Mint tudjátok a
zárt ülésen az Erikának az utódjáról kell majd beszélnünk, ahol már úgy tárgyaltuk, hogy nem
pénteken délután lesz, mert most az Erikának a munkájához volt igazítva a péntek délután, ami
abszolút nem volt ideális, mert mi pénteken délig dolgozunk. Aki majd az utódja lesz az Erikának, ő
hétfőn lesz majd itt délelőtt, és akkor itt vagyunk mi is mindannyian, fél fogadás is van, úgyhogy ilyen
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szempontból ideálisabb lesz ez a helyzet. Az internetet meg a telefont, sokkal könnyebben is meg
tudnánk oldani szerintem, inkább, amivel probléma lehet az a téli fűtés.
dr. Horváth István képviselő: Csak itt a helyiséggel kapcsolatban bennem felmerült, hogy van
például a csecsemő tanácsadó, amit hetente egyszer használunk. És mondjuk az összes többi napon
nincsen használva, van telefon, internet, egy különálló meleg helyiség, váróval.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát mondjuk, lehetne a szerda is.
dr. Horváth István képviselő: Szerintem az is alkalmas lenne ennek a feladatnak az elvégzésre.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor erre visszatérhetünk. Mert akkor elképzelhető, hogy oda
tudnánk.
dr. Horváth István képviselő: Maximum berakunk oda egy szekrényt.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Teljesen jó ötlet. Jó, ezt a felvetést megvizsgáljuk. Van-e még
kérdés az Erika felé? Nekem annyi lenne még, hogy ez ettől függetlenül, most ez után döntünk majd
az utódodról és én mondtam neki, hogy talán decemberben azért előfordulhat, hogy egyszer kétszer
eljön, és akkor találkoznátok, segítenél, átadnád neki az anyagokat? Nem tudom mennyi energiádba
telik, hogy ha az elején vannak kérdései, akkor úgy segítsed őt?
Vass Erika családgondozó: Én mondtam is a Briginek, hogy még januárba is, hogy ha kell, akkor
segítek. Csak szerdán nem biztos, hogy jó nekem, de ha beszélek a kolleganővel, akkor fogunk találni
egy időpontot.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Persze. Mi négy órát kötöttünk le neki fixre, a többi az kötetlen.
Vass Erika családgondozó: Nyilván át kell adni az iratanyagot, el kell menni közösen ahhoz a
néhány családhoz, mert az azért nem úgy működik, hogy fogom, aztán átpasszolom. Azért itt vannak
folyamatban lévő dolgok.
Boka Erika alpolgármester: Én csak itt szeretném megköszönni Erika, azt, amit te ide három év alatt
letettél az asztalra. Sok családnak megkönnyítette az az életét, hogy volt kihez fordulni, bizalommal
tudtak hozzád fordulni, mert ez egy nagyon fontos dolog. Tehát ahhoz, hogy jól érezzék magukat
ebben a közösségben, nagyon fontos láncszem voltál, és ezt köszönöm szépen.
Vass Erika családgondozó: Hát én köszönöm szépen, hogy ezt mondod. De nekem meg éppen az a
problémám, hogy úgy érzem, hogy nem tudtam annyit lerakni az asztalra, mint amennyit kellett volna.
És ez mindig is baj volt, hogy az ember nincsen itt annyit, amennyit kéne.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt viszont látjuk, hogy te meg úgy vállaltad ezt, hogy neked
meg ott volt a főállásod, az mellett végezted ezt a munkát.
Vass Erika családgondozó: Tényleg az a baj, hogy az emberek nem tudják, hogy a gyermekjóléti
szolgálat az nem csak erről szól, hogy az ember kap hat védelembe vett gyereket, aztán arról írogat
valamit. Hanem egy sokkal szélesebb körű munkát lehet itt csinálni. Amit mondtam is a múltkor, hogy
itt lehet táboroztatni, lehet külön programokat szervezni, akkor ugye most volt egy-két család, akinek
írtunk pályázatot, és elég nagy összeget is sikerült nyernünk. Most is van folyamatban. Az idősekre is
rá lehetett volna nézni, tehát, aki nem gyerekjóléti szolgálat, de valakit a pályázatba bele lehetett volna
19

vinni. Tehát sok olyan van, amit nem tudtam úgy csinálni, ahogyan kellett volna, azért engem ez is
bántott. Meg tényleg, az, hogy most már az energiám kimerült, és kevés a 24 óra, én meg így nem
érzem jól magam. Pedig jó lett volna, hogy ha ezt meg lehetett volna úgy oldani, hogy az ember itt
tényleg ki tudna teljesedni és itt van. Meg ez a péntek délután tényleg egy nagyon szerencsétlen
időpont volt, tehát ez volt még az, ami így feltette az i-re a pontot, és az, hogy nem tudtam, mondjuk
úgy belefolyni az iskola vagy a falu ügyébe, ahogy azt kellene.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Ezeket majd ad át az utódodnak, mert egyébként két-három
jelöltünk van, aki közül majd választ a testület, és van közöttünk olyan, akibe benne vannak ezek az
ambíciók, hogy pályázni, különböző programokat szervezne. Tehát van olyan jelölt, aki ezeket esetleg
meg tudná csinálni. És, ha esetleg ráesik a választás, nyilván ezekbe is tudsz majd segíteni neki.
Vass Erika családgondozó: Nyilván nekem ehhez már nincsen közöm, ezt már nektek kell eldönteni
az új jelöltnél, de biztos, hogy az utazás nagyon meghatározó lehet, mert én ugye könnyen
megoldottam, mert itt vagyok Iváncsán, és nekem az útiköltség nagyon minimális. De ugye az az ár,
amit én is kaptam az a nettó 22.000 Ft, az annyira kevés, és ebből még leszámítom azt, hogy
elautókáztam kb. 5000 Ft-ot, mert ugye többször át kell jönni, akkor számold ki, hogy mennyire éri
meg.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Oda fogunk egyébként erre figyelni, mert nem akarunk még
egyszer ugyanabba a hibába beleesni. Jó, akkor először feltenném szavazásra a szakmai programot.
Aki evvel egyetért, az kézfenntartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0
tartózkodás
szavazattal
az
alábbi
határozatot hozta:
Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
187/2013. (XI.27.) számú
HATÁROZATA
Gyermekjóléti Szolgálat szakmai program elfogadásáról
A Képviselő-testület Beloiannisz a családgondozó áltat elkészített Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai
programját elfogadja. A képviselő-testület felkéri Biró Brigitta jegyzői referenst, hogy az érintettet
értesíteni szíveskedjen. Valamint a Szakmai program Szociális és Gyámhivatalnak történő
megküldéséről gondoskodjon.
Felelős: Biró Brigitta jegyzői referens
Határidő: azonnal
8) Egyebek
Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. És, akkor én is szeretném megköszönni Erika, meg
fogjuk még majd köszönni, de testületi ülésen, hivatalosan most tudjuk megköszönni. Ettől
függetlenül mielőtt befejezed végleg itt a munkádat, meg fogjuk még egyszer köszönni. Mi pedig
haladunk tovább az egyebek napirendi pontok felé. Azon belül is egy kisebb módosítással. Bár nem
terveztük, de a Gergő volt bent nálam, és, akkor Gergő megkérlek rá, hogy gyere ide és foglalj helyet.
Igazából a Gergővel én elég szoros kapcsolatban vagyok, ő a körzeti megbízott nálunk, és hetente
legalább kétszer-háromszor szoktunk beszélni. Csak kértem segítséget, hogy amennyiben itt tudna
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lenni, akkor beszéljen veletek, hogy ha bármilyen felvetés vagy kérdés van a munkájával
kapcsolatban, információt kérhettek, vagy javaslatotok van, vagy bármi, akkor tegyétek fel neki.
Igazából ezért van itt, hogy most a képviselő-testülettel kontaktusba tudjon kerülni. Van-e valakinek
kérdése a Gergőhöz? Akár úgy is, hogy most milyen ügyek zajlanak most itt? Szerintem amúgy ezt
most össze is foglalhatnád, hogy az utóbbi időben, amióta itt dolgozol, hogy mik voltak a jellemzőek,
hogy milyen folyamatok voltak? Esetleg az, hogy Beloianniszt milyennek lehet tekintetni a különböző
települések közt, egy pár mondatban, összetudnád-e foglalni ezt?
Menyhárt Gergő körzeti megbízott: Hát köszönöm szépen. Isten igazából engem pont ez érdekelne,
hogy az emberek külső szempontból, hogyan látják ezt a dolgot, amióta én itt vagyok. Ugye hát ez
nem titok, mert minden évben tavasszal kitérünk erre, amikor van az éves beszámoló, a rendőrség
részéről, és akkor már mindig mennek kis beszélgetések ezzel kapcsolatban, hogy ez jó volt, ez nem
volt jó. És én most nyilván erre vagyok kíváncsi, és azért is vagyok kíváncsi erre így év közben, hogy
menet közben tudok vagy tudunk-e valamit változtatni. Vagy kell-e valamin változtatni, hogy
valamihez hozzá kell-e rakni, vagy valamiből el kell venni. Amire egyébként, bár mondjuk, igyekszem
azért minden téren oda figyelni, magára a településre, de ami felett esetleg elsiklottam, vagy elmentem
mellette vagy én nem hallom vissza, hogy ezeken a dolgokon tudjak változtatni. Csak, akkor nekem
erről tudom, kell, hogy mi az az irány, amibe még el kell menni ilyen téren. Vagy az, hogy mik a
visszajelzések, pozitív, negatív irányba, mert persze mindkettő érdekel. Mert a negatívon lehet,
változtatni a pozitív meg azt mutatja, hogy azon a téren jó felé megyünk. Isten igazából csak ennyire
lennénk kíváncsi.
dr. Horváth István képviselő: Akik gyanúsítottak azok helyi lakosok vagy inkább nem?
Menyhárt Gergő körzeti megbízott: Az év eleji sorozat betöréssel kapcsolatban csak helyi lakosok
jöttek szóba, ami júliusba volt, ott azt a képet adta ki a dolog, hogy egy helyi tippadó volt, viszont nem
helyi lakosok vitték végre a dolgot.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Viszont akkor tartsunk most
egy kis szünetet.
19:27-kor Papalexisz Kosztasz polgármester 10 perc szünetet rendel el.
19:37-kor a képviselő-testületi ülés folytatódik tovább, a képviselő-testület 5 fővel továbbra is
határozatképes.
8) Egyebek
Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor az egyebek napirendi ponton belül, az első a honlappal
kapcsolatban múltkor abban maradtunk, hogy megnézzük kicsit pontosabban az ajánlatokat. És ugye
volt ez a nagyon drága ajánlatunk, volt egy ajánlatunk innen a településről, aki visszavonat azóta az
ajánlatát, és maradt az olcsó honlap, ahol 1 gigabyte hely van és referenciát is adott. Igazából a
legolcsóbb ajánlat, ami volt az adott olyan tárhely ajánlatot is és olyan referenciát is, ami így
elfogadható. Meg annak tükrében, hogy két ajánlat maradt, végképp azt gondolom, hogy akkor
próbáljuk meg az olcsohonlap.hu-t. És, akkor most már konkrétan szeretném, hogy ha megbíznátok
avval, hogy a részletekkel egyeztessek velük, és hogy milyen dizájnok közül lehet választani, és akkor
megkötni a vállalkozási szerződést, annak az árnak az alapján, amit ő adott.
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Biró Brigitta jegyzői referens: Még annyi volt az árajánlatba, hogy minimális összeget kér majd,
hogy ő rakja fel az anyagot a honlapra.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Ezeket fogjuk majd egyeztetni. Igazából ő 30.000 Ft alatt volt a
kidolgozás tekintetében és teljesen minimális összegeket jelölt meg az üzemeltetésre, és azt sem fix
havi összegben, hanem alkalmankéntiba. És, akkor most a részelteknek a kidolgozásával kellene, hogy
engem megbízzatok. Tehát, ami kiegészítést küldtek, az a tárhely már megfelelő. És aztán meglátjuk.
De én úgy gondolom, hogy kössünk egy határozott idejű szerződést, aztán meg majd meglátjuk.
Köthetjük jövő év október 1.-ig, aztán meglátjuk, hogy mikor lesznek, a választások a következő
testület meg majd eldönti, hogy meg akarja-e újítania vagy nem. Vagy megköthetjük jövő év
december 31.-ig mert már egy-két hónapon nem múlik. És, akkor utána meg majd felül tudják
vizsgálni. Jó? Tehát, akkor nekem az a javaslatom, hogy 2014. december. 31.-ig határozott idejű
szerződést kössünk meg, és a részleteket kidolgozásában meg bízzon meg a testület. Van-e más
javaslat? Amennyiben nincsen, akkor, aki evvel egyetért, az kézfenntartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0
tartózkodás
szavazattal
az
alábbi
határozatot hozta:
Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
188/2013. (XI.27.) számú
HATÁROZATA
Polgármester megbízása honlap üzemeltetési szerződés megkötésével
1. Beloiannisz Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a beérkezett
árajánlatok közül Halász Bálint egyéni vállalkozó (olcsohonlap.com), székhely:7300
Komló, Mecsekfalu 2/1., Adószám: 65762240-1-22, Nyilvántartási szám:
26995086, Bankszámlaszám: 11773315-01051047) ajánlatát elfogadja, és 2014.
december 31.-ig határozott idejű szerződést köt.
2. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést megkösse,
valamint a honlap kidolgozásának részleteit egyeztesse a vállalkozóval.
Felelős : polgármester
Határidő: azonnal
Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. A következő a székely zászló ügyével kapcsolatban,
ugye arról volt szó, hogy a következő ülésig napoljuk el ezt a kérdést. Ezt a Krisztián kérte, és a
kérdésem az, hogy evvel kapcsolatban van-e mondanivalód Krisztián?
Bene Krisztián képviselő: Igen van.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor átadom a szót neked.
Bene Krisztián képviselő: Erről valamikor a februári ülésben határozott a testület, hogy ezt a zászlót,
csatlakozva egy országos kezdeményezéshez kitűzi. Na, most amikor azon az ülésen ezt
elhalasztottuk, akkor annyi volt az indoklás, hogy ideje múlt a dolog, és, hogy erre az új zászlóra
kellene lecserélni a mostani zászlót. De most, hogy ha ugyanaz a szóbeli indoklás áll, akkor nem
igazán felel meg a valóságnak. Mert az, hogy februárba volt ez az országos kezdeményezés az egy
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dolog. De ennek a kérdéskörnek gyökerei ugye sokkal régebbre nyúlnak vissza, és még ma sincsen
vége. Nem tudom, hogy ki mennyire követi ezeket az eseményeket, de a székely autonómia egyre
magasabb fórumokra jön, és most már az Európai Unió megfelelő bizottságai vagy szervei is
kénytelenek ezzel foglalkozni. Igazából nincsen semmilyen változás Romániába ezzel kapcsolatban.
Illetve, van változás, de rosszabb irány fele. Hogy csak két dolgot említsek a közel múltból. Most volt
október 26.-án egy százezre nagyságú megmozdulás, ahol ezek a székely településen tüntettek, ugye
meg mozdultak az autonómia ügyében, illetve, az ügyben, hogy ezeket a székely régiókat ne
darabolják úgy szét, hogy minél kisebbségbe rakják őket. ÉS a legutóbbi hír a zászlóval kapcsolatban,
hogy november 12.-én, hogy 600.000 Ft-nyi büntetésre kötelezték egy kétezer fős erdélyi településnek
a polgármesterét, a székely zászló kitétele miatt. Hát befizette a büntetést a polgármester, leszedte a
zászlót, de kimosta és visszarakta. Úgyhogy jelen pillanatban itt tart a dolog. És ezért úgy gondolom,
hogy ez nem jó érv, hogy ez már lejárt, mert ez még nem járt le. Pedig én nekem nincsen ellenemre,
hogy mi az uniós zászlót kitűzzük. Utána néztem, hogy hogyan szabályozza ezt a törvény is, vagyis
egy kormányrendelet szabályozza a középületeknek a felzászlózását. És úgy szól, hogy ahova Magyar
Nemzeti Zászlót kell kirakni, oda kell Uniós zászlót is kirakni, ha a tárgyi és környezeti feltételek
fennállnak, illetve az önkormányzatnak a működését nem veszélyezteti ezeknek a költsége. Úgyhogy
az én javaslatom, illetve, az én kérésem az, hogy ha nem veszélyezteti az önkormányzatnak a
működését az a költség, hogy meg lehetne azt oldani, hogy kikerüljön az Uniós zászló, de fenn
maradjon a székely zászló is, akkor nekem az lenne a javaslatom, hogy ezt támogassuk. Én szerintem
biztos meg lehet oldani valahogy technikailag.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó. Annyit szeretnék reagálni rá, hogy nem lejárt, hanem nem
aktuális ez a kérdés. Szeretnék egy tévhitet eloszlatni. Nem azért lett felrakva a zászló, mert a székely
autonómia kérdése merült fel, hanem annak a tiltakozása volt, hogy Romániába nem lehetett kirakni a
magyar, vagy más nemzetiségnek a zászlaját. A demonstrálása volt az, hogy a parlamentre is felkerült
szolidaritás vállalásként felkerült a székely zászló. Tehát, akkor szó nem volt a székely autonómiáról.
Tehát az, az ügy, az a demonstráció, az aktualitását vesztette. Ha úgy gondolja a testület, hogy a
székely autonómia miatt továbbra is fenn akarja tartani a zászlót, az megint egy más kérdés. Annak
idején egyébként azt a határozatot hoztuk, hogy kirakjuk ezt a zászlót addig, amíg a parlamenten is
fent van, ennek a demonstrálása végett. Most, egyébként ebben a pillanatban, és ez hiányosságom is,
mert nem készültünk erre fel, és én javaslom, hogy halasszuk ezt még egyszer el, mert nem találtunk
róla semmi információt. De utána fogunk nézni, hogy egyáltalán annak a határozatnak megfelelően,
már le kellene-e szednünk? Én nem akarom leszedni holnap ezt a zászlót, nem ez a célom. De ez már
egy másik ügy, másik történet, a székely autonómia kérdése. Tehát ez a zászló, annak idején ezért lett
kitűzve, hogy demonstráltunk az mellett, hogy nem engedték más zászlóknak a kihelyezését. Hiszen
pont a mi községünknek a polgármesteri hivatalán szintén ott van egy görög zászló, ami nem ennek az
országnak a zászlaja és nagyon szépen mutat például a magyar zászló mellett. Rendben van, de én
nekem az a javaslatom, mivel továbbra sem oldottuk meg ezeket a kérdéseket, én nekem az a
javaslatom, hogy újra halasszuk el ezt a kérdést, ennek a tükrében. Aztán, hogy ha érkezik egy
javaslat, hogy ezért más miatt demonstráljuk, akkor legyen az. Ha meg nem érkezik, akkor meg majd
arról döntünk, hogy ha úgy dönt a testület, hogy levegyük, hogy akkor meg mi legyen evvel a
zászlóval. Mert biztos, hogy nem fogjuk kidobni. Ez az én javaslatom. Van-e más javaslat?
Prekop László Kosztasz képviselő: Először azt akartam mondani, hogy ez egy teljesen más történet.
Az elsőt, azt mindenki tudja jól, hogy mi volt. Azóta, jól mondod én is nézem a híreket, tovább
haladtak a dolgok. De azt is kell látni, hogy az elsőnek is volt úgymond egy politikai mondandója, de
az inkább az a hétköznapi embereknek a szolidaritásáról szólt, és arról, hogy tényleg mindenki, amivel
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tudott szimpátiát vállalt. És én akkor, ha jól emlékszem elmondta, hogy pont mi vagyunk egyike
azoknak a településeknek, akik nem tehetik meg, hogy ne vállaljanak szolidaritást. Viszont, ez az
autonómia kérdése ez már egy komoly politikai ügy. És én egyet tudok. Amikor ebbe a faluba politika
van, akkor már baj van. És, azért működött az utóbbi hatvanegy néhány évben ez az egész falu, mert
nem a politika volt a középpontba. És, most függetlenül az autonómiáról beszélünk, mindenkinek meg
van a saját véleménye. A másik, amit meg akarok mondani, hogy én nem dönthetek ilyen politikai
kérdésben, én úgy gondolom, mert ez nem egy parlament, még véletlenül se gondoljuk azt. A
véleményemet elmondhatom és dönthetek a falu költségvetésében, de az, hogy ő milyen, és milyen a
hovatartozása, vagy az, hogy ő mit gondol, hogy hogyan áll hozzá a politikai témához, úgy gondolom,
hogy abba én nem dönthetek. Nyilván mindenki másnak meg van a saját véleménye, és ha valaki azt
mondja, hogy ő dönt kétszáz ember helyében, akkor el kell rajta gondolkozni. De én biztos, hogy nem
fogok dönteni. A zászló, meg engem abszolút nem zavar, még ha kint lent húsz évig, akkor sem.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Most is azt mondom, akkor, hogy ha nincsen más javaslat..
Bene Krisztián képviselő: Javaslatom nincsen, csak egy pár szóban válaszolnék az elhangzottakra.
Most azt tudom, hogy nem az autonómia ügyért tettük ki. Az autonómia ügy, az csak egy pluszként
elővettem, hogy ez jelenleg így áll, egy összefoglalást adtam erről a dologról. De viszont a zászló
kitevésbe vagy nem kitevésben sincsen változás. Tehát, hogy ha ezt nézem, akkor sincsen változás.
Illetve, azért megkérdezem, hogy mi a véleményed egy ilyen akcióról, hogy mit szólnál hozzá, hogy
ha téged a magyar állam megbüntetne 600.000 Ft-ra. Nem az önkormányzati hivatalt, hanem téged
személy szerint, például az ilyen zászló kitételéért, ami nem magyar, illetve nem uniós zászló, mint
ahogyan nálunk van a törvénybe. Úgy tudom, hogy a rendeletünket nem kapcsoltuk az Országházhoz,
visszavonásig szólt a rendeletünk. Az István vetette fel, úgymond a megbeszélésen, hogy ha az
Országházon is kint van, akkor olyan nagy gond nem lehet, hogy ha mi is kirakjuk. És nekem
mondjuk, nincsen tudomásom arról, hogy onnan levették.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Azért mondtam azt, hogy ezt a részét még egyszer halasszuk el.
Bene Krisztián képviselő: Nekem nincsen tudomásom arról, hogy levették. Biztos, hogy benne lett
volna a hírekbe. Azt felrakták februárba.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Én meg úgy emlékszem egyébként, hogy kapcsoltuk hozzá, de
ezt majd meglátjuk.
Bene Krisztián képviselő: Nem volt feltétel, visszavonásig szólt a határozat. Amit pedig a Laci
mondott, hogy belekeverte a politikát. De igazából ez már túlnőtte a politikát. Most, hogy ha politikára
lebontva nézed, akkor Erdélybe például, ott is van baloldali, jobboldali párt, centrál párt, minden féle
párt van. És párttól függetlenül, mindenki ki állt az ügyért, tehát innentől kezdve, nem politikai elem,
hanem társadalmi.
Prekop László Kosztasz képviselő: De félre értettél, mert én a falura gondoltam, amikor a politikát
belekevertem.
Bene Krisztián képviselő: Jó. Akkor én értettem félre. De csak annyit akartam mondani, hogy maga
az autonómia ügy, nem politikai ügy. Olyan értelembe politikai, hogy ha beviszed, mondjuk az
Európai Unióba, akkor ott politikusok fognak dönteni róla. Ilyen értelembe minden politikai ügy. De
olyan értelembe nem az, hogy nincsen megosztottság. Azt lehet mondani, hogy már itt
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Magyarországon, pedig Magyarország nagyon megosztott politikailag, de itt is már a baloldali liberális
pártok is elmentek erre és szolidaritást vállaltak, tehát azért már itt is kezd alakulni.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Itt mindenki szolidaritást vállalt. Én is egyébként magát a
javaslatot is azért hoztam elő, mert pontosan egyetértek a Lacival, abban, hogy amikor ilyen ingatag
talajra tévedtünk, abba mindig rákoppintottak az újunkra. Ettől függetlenül mondom, hogy én ezt
javaslom most, még egyszer elnapolni, ne döntsünk most, mert ezt még meg fogjuk nézni, hogy
amikor ezt mi kiraktuk, akkor pontosan miért, és pontosan mihez kötöttük, és, akkor annak a tükrében
fogunk dönteni.
Prekop László Kosztasz képviselő: De várjál, most zavar valakit ez a zászló?
dr. Horváth István képviselő: De mondjuk, abban igaza van a Krisztiánnak, hogy a körülmények
meg nem változtak.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Kötöttünk valamihez. Hogy ha, ahhoz kötöttünk, hogy
visszavonásig, akkor én is azt fogom javasolni, hogy maradjon ott, és akkor én is kicsit körül fogom
járni. De ha, ahhoz kötöttük, hogy, addig, amíg a parlamenten fent van, és a parlamentről már
leszedték, akkor azt fogom javasolni, hogy vegyük le, vagy változtassuk meg a határozatunkat. Tehát
valamit csinálni kell. De igazából annyi, hogy ezt a szabályzást nézzük meg. Pontosan azért, mert van,
aki azt mondja, hogy miért van ott fent, van, aki azt mondja, hogy fent van. De legalább tegyük
tisztába ennek a kérdését, hogy mondhassuk, hogy ez azért van fent, mert a testület ezért és ezért ezt a
döntést hozta. Kész. Jó? Nekem csak ennyi a kérésem, hogy ezt tisztázzuk. Én azt se mondom, hogy
vegyük le, azt se mondom, hogy ne. Tisztázzuk ennek a kérdésnek a helyzetét és kész. Az a baj, hogy
máshoz kötik az emberek. Ezért mondja a Laci is, hogy ingoványos terület. Mi nem azért ettük azt oda
fel, hogy bármilyen oldal felé elkötelezed magad és ideológiai eszméket gyártunk hozzá. Mi pontosan
azért tettük oda fel, hogy más országokban, nemzetiségeknek ilyen jogait gátolják, ami számunkra
Magyarországon adott lehetőség, hogy kitűzzük a nemzetiségünk zászlaját. És emellett
demonstrálunk.
Prekop László Kosztasz képviselő: Csak az a baj, hogy ezt a közönségnek nem tudod elmagyarázni.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen, csak egy kis település megint más. Ő máshoz kapcsolja.
Ezt így ezért csinálod, ezt ez a párt kezdeményezi, akkor ez már nem lehet jó. Tehát belekeveri a nagy
politikát és nem itt vizsgálja, és ez feszültségeket okoz. Én csak ezért. De ha ez le van pontosan
tisztázva, akkor kész, bárki meg tudja nézni a jegyzőkönyvet, mert azok nyilvánosak.
Prekop László Kosztasz képviselő: Ezekkel a feszültségekkel a gond az, hogy az ember
természetesen kiáll olyan ügyekért, amiről úgy gondolja, hogy rendbe van, ezt mindenki magában
eldönti. Viszont a másik oldallal, hogy kiállsz bizonyos dolgok mellet, most például a székely
zászlóról beszélünk, de beszéltünk a tábláról, meg fogunk még beszélni Isten tudja miről, bár azt
mondom, hogy tényleg óvatosan kell bármilyen dolgokhoz hozzányúlni. Szóval elmegy arra fele az
egész falu, ahelyett, hogy a valós problémákról már beszéltek volna. Mondjuk az iskola problémájáról
annyit, mind amennyit arról a tábláról. Tehát engem az dühített a legjobban, hogy nem látják meg az
emberek, hogy oké, mindenkinek meg van a kis élete, kezdődött, amikor kezdődött, nekem is biztosan
más lesz majd fontosabb. De azt nem látják meg, hogy annak a gyereknek, aki most három éves, és
most kapja azt az 1500 Ft-ot, jó lenne, hogy ha 20 éves korára kimenne a faluba és lenne egy taverna,
ahol le tud ülni, normális, kulturált körülmények között, lenne egy új vízvezeték hálózat stb. Érted?
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Ezt tartaná fontosan, és nem azt, hogy éppen most e változtatottunk, vagy azon változtattunk. Tehát,
hogy az agya, annyira csak azt látja, és az igazán fontos dolgokat pedig nem látja meg. Persze, nyilván
ez is fontos dolog, mert ezek történelmi fontosságú dolgok. Na, de van itt más is. Vannak attól is
fontosabb dolgok. Csak pusztán azért, mert, ahogy megtörtént a történelem, nem ragadhatsz le valahol.
Jönnek a következő generáció és kutya kötelessége azoknak az embereknek, akik kijöttek és tényleg
volt mindenféle ember kijött, volt, aki be lett piáztatva és úgy küldték ki, volt, aki saját véleménye
szerint mondta el a dolgát. Csak ezeknek az embereknek odáig nem jut el az agyuk, hogy oké, hogy
most kijöttek, de akkor álljak már egy olyan ügy mellé is, aminek tíz-húsz év múlva lesz pozitív
változása. És engem az zavart, és azért mondtam a táblát példának.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen, és ugye több napirendi pont volt, és a tábla volt az első,
akkor tele volt a terem, aztán, amikor lezárult ez a napirendi pontunk, akkor kiürült a terem, és a
következő naprendi pontunk, pont az iskola átadásával kapcsolatos sorozatos döntések egyike volt, és
az már senkit nem érdekelt. De szerintem most lépjünk túl ezen, és én azt szeretném, hogy áttegyük a
következő rendes testületi ülésünkre.
Bene Krisztián képviselő: Annyit még hozzáteszek Laci, ahhoz, hogy kinek milyen véleménye volt,
és kinek nem tetszett. Az Erika nagyon jól megfogalmazta, mikor voltak ezek a viták, hogy valakinek
tök mindegy. Szélsőséges megnyilvánulások mindig lesznek egyik oldalról is másik oldalról is, de
ezeket a helyén kell kezelni. Én is egyetértek vele, halasszuk el ezt a dolgot a következő rendes ülésig.
Papalexisz Kosztasz képviselő: Aki ezzel egyetért, hogy a témát elnapoljuk a következő rendes
ülésünkre, az kézfenntartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0
tartózkodás
szavazattal
az
alábbi
határozatot hozta:
Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
189/2013. (XI.27.) számú
HATÁROZATA
Székely zászló ügy elnapolásáról
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a székely zászló ügyét a
következő rendes ülésén tárgyalja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. Egy tájékoztatást szeretnék adni, a múltkor testületi
ülésen felmerült, hogy keressem meg a rendőrséget, és tegyem fel neki azokat a kérdéseket, hogy más
pontból is indult-e nyomozás? Miért csak ebbe az egy pontba indult, ebbe a 6.000.000 Ft-ról.
Megfogalmaztuk a levelet, de nem tudtuk elküldeni, mert megjelent nálam a rendőrkapitány úr,
úgyhogy személyesen átvetettem vele, tehát nem kellett elküldeni se. Rákérdeztem. És azért jött, hogy
beidézzen tanúnak, és holnapután tíz órakor megyek be Dunaújvárosba, ennek a nyomozásnak a
kapcsán. Tehát folyik a nyomozás, be kell vinnem különböző SZMSZ-t, ügyiratokat, mindent és
meghallgatnak. És azt a tájékoztatást nyújtotta, hogy folyamatosan zajlik az ügy, amiről tájékoztatást
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fognak adni. Ők bejelentették az érintettségüket, de ezt felsőbb szerv nem fogadta el, így nekik kell
nyomozni. Úgyhogy ők végzik a nyomozást.
Bene Krisztián képviselő: De mi az, hogy érintettek?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát ők bejelentették az érintettségüket, mert igazából evvel az
önkormányzattal dolgoznak, most is, jövőre is, öt év múlva is, meg előtte is itt dolgoztak. Most
igazából ők levezetnek egy nyomozást, aminek lesz egy végeredménye, aminek valaki örül fog, valaki
meg nem. Aztán utána lesznek majd értékelések a rendőrség munkájával kapcsolatban, ha véletlenül a
testület nem örül neki, akkor ő majd visszavághat. Tehát előfordulhatnak ilyen dolgok, de én azt
gondolom, hogy ha jól működnek a dolgok, akkor ilyen nem fordulhat elő. És én arra hívtam fel a
figyelmet, hogy nem azt kérjük, hogy holnap reggel itt bilincsbe vigyenek el embereket, hanem azt
kérjük, hogy minden egyes pontot vizsgáljanak meg, és válaszoljanak rá, hogy ezzel ez a helyzet, ez
elévült, hogy egyébként bűncselekmény volt, de elévült, ez nem jogost stb. tehát mindenre
válaszoljanak nekünk, amiket mi kifogásoltunk. És erre ígéretet kaptam, hogy minden ügyet vizsgálni
fognak, amire mi feljelentést tettünk. Tehát egyelőre ez az ügy itt áll. A következő pontunk, a DRV
küldött levelet, itt a részvényekkel kapcsolatba. Tehát ők itt megemelik a tőkét, emelést hajtanak
végre. Itt az a lényeg, ami ránk vonatkozik, tehát amennyiben az önkormányzat tőkeemelésbe részt
szeretne venni, hogy ugyanolyan nagyságrendű tulajdonrésze maradjon meg, akkor egy 10.000 Ft
névértékű részvényt kellene megvásárolnunk, aminek 700%-os kibocsájtásos értéke lenne, azaz 70.000
Ft értékű lenne. Itt egyébként nekünk egy részvényünk van és ezt azért kellett megvásárolnunk, hogy a
szerződést meg tudjuk kötni, mert mi is tulajdonosai vagyunk, akkor meg lehetett kötni eljárások
nélkül ezt a szerződést. Tehát én azt gondolom, hogy döntsük el, hogy vegyünk, vagy ne vegyünk?
Bene Krisztián képviselő: Most, akkor azért vettünk, mert ahhoz az egyszeri döntéshez az kellett.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Én javaslom, hogy akkor ne vásároljunk. Aki evvel egyetért, az
kézfenntartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0
tartózkodás
szavazattal
az
alábbi
határozatot hozta:
Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
190/2013. (XI.27.) számú
HATÁROZATA
DRV Zrt. 14674-13-3/2013 iktatószámú leveléről
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DRV Zrt. 14674 iktatószámú
levelében foglalt részvényt nem kíván vásárolni.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. Az iparteleppel kapcsolatos döntésünknek a
felülvizsgálatát szeretném, hogy ha tárgyalnánk. Ugye utolsó döntésünk az volt, és itt fel vannak
sorolva a helyrajzi számok. Tehát három helyrajzi számot vettünk egybe és azt mondtuk, hogy ezt
egybe értékesítjük. A 473/4, a 473/3, és a 473/5-ös hrszt. Annak idején két javaslat született, egy
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8.000.000 Ft-os és egy 10.000.000 Ft-os. Most kikiáltási árról beszélünk. A három együtt, az
ipartelepnek az elkerített részeiről beszélünk. Abból az egyiknél az épületeknek van külön helyrajzi
száma, magának a kerítéssel elkerített résznek van egy helyrajzi száma, illetve oda nyúlik be a régi
víztoronynak a helye, az a pici, és ezt takarja be az a három. Akkor a testület úgy döntött, hogy csak
együtt értékesíti, külön-külön nincs is értelme, és annak a kikiáltási ára 10.000.000 Ft volt, arra nem
érkezett vételi ajánlat. Azért gondoltam, hogy hozzuk be, mert érdeklődés van az ingatlannal
kapcsolatba, és én azt javaslom, hogy fussunk neki még egyszer és próbáljuk meg, az akkor felmerült
alacsonyabb 8.000.000 Ft-os kikiáltási áron, meghirdetni, hát, ha erre érkezik vételi ajánlat. Ezt már
annak is idején tárgyaltuk, hogy ennek több oka is van, egyrészt lehet ott egy beruházás is, az
érdeklődő, aki érdeklődött az árról nálam ő vállalkozó, tehát céget is tud oda telepíteni, munkahelyet is
tud esetleg teremteni. És lenen gazdája annak a területnek, mert most például megint kaptam egy
bejelentést, hogy megint elkezdték oda hordani a sittet, szemetet, tehát több előnye is lenne. Arról nem
beszélve, hogy a befolyt összegből tudnánk valamilyen beruházást is alkalmazni. Tehát több dolgot
lehetne itt kezelni. Annak idején nagyságrendileg 11.000.000 Ft volt az értékbecslés és 10.000.000 Ftos áron hirdettük meg, de én azt gondolom, hogy vigyük le 8.000.000 Ft-ra, és, hogy az állam úgy
gondolja, hogy ez alacsony, akkor meg úgy is megveszi ő. Jó? Van-e javaslat vagy kérdés evvel
kapcsoltban? Parancsolj.
Bene Krisztián képviselő: A múltkor itt beszéltük, hogy ha lejjebb is visszük az árat, és ezt is István
vetett fel, lehet valami koncepciót kötni, hogy most a felét fizetné ki.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Én beszéltem az érdeklődővel és azt mondtam neki, hogy
megpróbáljuk az olcsóbb áron, ő azt mondta, hogy meggondolja és akkor, hogy ha úgy van, és ő
elfogadja, akkor majd tesz rá egy vételi ajánlatot és majd meglátjuk. Úgyis nekünk kell majd dönteni.
Arról nem beszélve, hogy lehet, hogy azon az áron más ajánlat is érkezik. Tehát arra a területre,
amióta én vagyok a polgármester már legalább négyen érdeklődtek, és semmi garancia nincsen arra,
hogy ennek az érdeklődőnek lesz a legjobb az ajánlata. Majd meglátjuk.
Bene Krisztián képviselő: Most nem igazán ehhez kapcsolódva, de nem igazán értem most ezt az
állami szerepvállalást. Fel kell ajánlani az államnak megvételre. Tegyük el, hogy 10.000.000 Ft-ért
felajánlod, de erre azt mondja, az állam, hogy nem veszi meg.
Papalexisz Kosztasz polgármester: De az államnál ez nem így van. Tehát először érkezik egy vételi
ajánlat az érdeklődőnek, ami mondjuk, a licittárgyalásnak megfelel, tehát tegyük fel, hogy érkezik egy
8.000.000 Ft-os ajánlat. Ha most 8.000.000 Ft-ért megszavazzuk. Akkor elő kell készíteni egy
szerződés már az ügyvéd által, aki a vevők ügyvédje. És azt kell már majd az államhoz eljuttatnod,
hogy ez a vétel fog megvalósulni, abban az esetbe, amennyiben ő nem él az elővásárlási jogával.
Prekop László Kosztasz képviselő: Itt az a lényeg, hogy az államnak befolyjon az az összeg, amit az
adás-vétel után adó gyanánt be kell fizetni.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Ez egy kontroll, hogy nem tud olyan áron alul eladni. Mert, hogy
ha azt mondja, hogy ez olyan olcsó, akkor vegye meg ő.
Bene Krisztián képviselő: Én a részleteket értem, hogy hogyan működik a folyamat. De most tegyük
fel, hogy 10.000.000 Ft-os vételáron felajánljuk, az államnak nem jó, a vevő nem veszi meg. És
tegyük fel utána, hogy kiírjuk 1.000.000 Ft-ért, és ennyiért a vevő már meg venné, és megküldöm az
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államnak is, hogy ennyiért veszik meg. Akkor az állam mit szól? De, akkor meg nem mindegy, hogy
1.000.000 Ft-ért az állam vagy a vevő veszi meg. Te neked ugyanaz.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Az állam mindig az elé kerülő adás-vételi szerződés alapján dönt.
Egyébként az már egy szándék nyilatkozat a vételre, tehát abban a pillanatban, ahogy az állam lemond
az elővásárlási jogáról, az a szerződés életbe lép. Nyilván, előfordulhat, hogy visszalép vagy valami,
de akkor meg visszalépett. Ott már felmerülhet, hogy ha egy 10.000.000 Ft-os után egy 1.000.000 Ftosat küldesz oda, azonnal felmerülhet, hogy ha itt valami nem jó. És ez pontosan azért jó, mert én azt
gondolom, hogy mi is nyugodtabban alszunk, mert ott van a kontroll. Tudjuk neki mondani, hogy ott
volt előttetek és láttátok, ha szerintetek ez ennyire olcsó és áron alul van, akkor jelezhették volna.
Innen kettő ingatlant ment át eddig, és mind a kétszer az a jelzés jött vissza, hogy köszönik szépen, de
nem élnek a lehetőséggel. Az egyik a Szarafisz utcai lakás volt, a másik meg az a kis telekrész volt. Jó.
Tehát az árral meg az eladással kapcsolatban van-e vélemény, ellenvetés esetleg, vagy más javaslat?
Ha nincsen, akkor én azt tenném fel szavazásra, hogy ezt a három ingatlant, közösen, együtt,
8.000.000 Ft-os induló licit értékkel hirdessük meg a szokásos feltételekkel, 15 napos határidővel és
amennyiben érkezik rá vételi ajánlat, akkor azt a testület a következő ülésen tárgyalja. Aki evvel
egyetért, az kézfenntartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0
tartózkodás
szavazattal
az
alábbi
határozatot hozta:
Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
191/2013. (XI.13.) számú
HATÁROZATA
Pályázati hirdetmény a 473/3, 473/4, 473/5. helyrajzi számú ingatlanok együttesen
történő értékesítéséről

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Beloiannisz
473/3, 473/4, 473/5 hrsz.-ú ingatlanokat együttesen értékesíteni kívánja.
2. Az ingatlanok adatai:
Cím: Beloiannisz 473/3 helyrajzi szám
Megnevezése: telephely
Telek alapterülete: 3.178 m2
Az ingatlan közművesítettsége: telek előtt : ivóvízellátás, elektromos ellátás
Cím: Beloiannisz 473/4 helyrajzi szám
Megnevezése: egyéb épület és udvar
Telek alapterülete: 1.080 m2
Az ingatlan közművesítettsége: bevezetve: ivóvíz, elektromos ellátás
Cím: Beloiannisz 473/5 helyrajzi szám
Megnevezése: vízmű
Telek alapterülete: 220 m2
Az ingatlan közművesítettsége: telek előtt : ivóvízellátás, elektromos ellátás
Az ingatlanok előre egyeztetett időpontban megtekinthetőek.

29

3. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére vonatkozóan a Széphő Zrt.
által készített értékbecslésben megállapított piaci értékek a következőek: 473/3 hrsz.-ú
ingatlan 4.050.000 Ft, 473/4 hrsz- ú ingatlan 7.000.000 Ft, a 473/5 hrsz.-ú ingatlan
330.000 Ft, összesen 11.380.000-Ft. A képviselő-testület a megállapított piaci értékkel
szemben – tekintettel a jelenlegi piaci viszonyokra, illetve az ingatlanok folyamatos
állagromlására – az induló licitértéket a 3 ingatlanra együttesen 8.000.000- 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. december 17. napjáig.
6. A pályázati eljárás lebonyolítója a képviselő-testület. A képviselő-testület legkésőbb a
2014. január 22.-i
képviselő-testületi ülésen (Beloiannisz, Tanácsterem, mint
meghirdetett bontási hely) ismerteti az ajánlattevők nevét, címét, valamint az
ellenértékre tett ajánlatokat, amennyiben korábban rendkívüli képviselő-testületi ülés
kerül összehívásra, úgy az ajánlattevők meghívót kapnak, és a rendkívüli testületi
ülésen kerül lebonyolításra a pályázati eljárás. 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: Köszönöm. A következő ügyben átadom a szót Briginek.
Biró Brigitta jegyzői referens: A Kormányhivatal Törvényességi Főosztálya telefonon jelezte, hogy
volt egy ülésünk, a május 23-i, ahol a volt polgármesternek a béréről döntöttünk zárt ülésen, és, hogy
ezt nem zárt ülésen kellett volna tárgyalni, hanem nyílt ülésen, mivel a volt polgármesterek bére
nyilvános. Ezért szükséges, hogy ennek az ülésnek a jegyzőkönyvét nyilvánossá tegye a testület.
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Tehát, akkor az a javaslatom, hogy a telefonos értesítésnek
megfelelően a zárt ülésnek a jegyzőkönyvét minősítsük nyílt jegyzőkönyvé. Akkor, aki egyetért vele,
hogy ezt nyilvánossá tegyük, az kézfenntartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0
tartózkodás
szavazattal
az
alábbi
határozatot hozta:
Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
192/2013. (XI.27.) számú
HATÁROZATA
2013.május 23.-i zárt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének nyilvánossá tételéről
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013. május 23.-án tartott
zárt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvét nyilvánossá teszi.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. Nekünk nincs több témánk, illetve annyi, hogy
láttátok, hogy az újságok megérkeztek és ezeket a holnapi nap folyamán kiosztjuk a lakók felé.
December 13.-án pénteken lesz a közmeghallgatás. A lényeg az, hogy arra az ülésre mondtuk, hogy
valaki evvel kapcsolatban kér tájékoztatást, ott tud kérdezni, válaszolunk rá. De mielőtt zárt ülésre
mennék, az egyebeken belül átadom a szót, hogy valakinek mondani valója.
Prekop László Kosztasz képviselő: Nekem egy kérdésem van. Méghozzá teljesen új jellegű, bár
mondjuk, én már régebben is kérdeztem. Ugye van egy bölcsődénk, amire szintén érkezett egy vételi
ajánlat.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem érkezett, csak érdeklődés volt. Csak aztán, amikor kiírtuk
az árat, akkor nem jött több ajánlat.
Prekop László Kosztasz képviselő: Azt ugye látja mindenki, hogy iskola, óvoda téren bővülünk,
fejlődünk. Most, nem tudom, hogy milyen rendeleteket fog hozni, az elkövetkezendő kormány, de
biztos vagyok benne, illetve olvastam, hogy lehet, hogy lesz olyan, hogy a bölcsődéket támogatnák,
pályázatok lennének. És, abban nem gondolkoztunk, hogy esetleg nem eladni kéne?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Beszéltünk erről. Akkor is az merült fel, hogy ha ilyenbe kell
gondolkozni, akkor mindig célszerűbb a meglévő épületet, a mellé rakott épületet figyelembe venni,
mert az óvodának van még egy mellék épülete. Szóval célszerűbb lenne ott kialakítani, ott vannak az
orvosi rendelők. Esetleg átcsoportosításokkal meg lehetne oldani. Mert az az épület hiába volt
valamikor bölcsőde, ott talán a külső falakat lehet csak megszámolni, ott már semmi nincsen.
Prekop László Kosztasz képviselő: Értelek, hogy a telekkel kell számolni.
Papalexisz Kosztasz polgármester: utoljára abba maradtunk, mert, hogy ha jól emlékszem, akkor
13.000.000 Ft-ért írtuk ki, azért nem jött ajánlat. Aztán, amikor lejárt az értékbecslés előtte egy nappal,
még egyszer én felhoztam és levittük 1.000.000 Ft-tal lejjebb és arra se érkezett ajánlat, de hát nyilván
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nem is fog, mert mindenki tudja, hogy milyen ott az az épület. Én azt mondom, hogy sokkal jobban
járnánk, hogy ha 5-6.000.000 Ft-ért eladnánk, az a belső kísértet kastély rész megszűnne, mert valaki
avval kezdeni valamit, mint az, hogy nem herdáljuk el a vagyont. Mert nem biztos, hogy nem így
herdáljuk el a vagyont, de mindegy, mert az a döntés született azzal kapcsolatban.
Prekop László Kosztasz képviselő: Viszont én úgy gondolom, hogy azzal is foglalkozunk, kell. Most
akárhogy nézed a falunak nincsenek területei. Tehát, hogy ha gondolsz a jövőre, akkor nem nagyon
van olyan lehetősége az önkormányzatnak, arra, hogy hát, akkor itt kialakítok egy vadonatújat
bármiből is. Érted, hogy mit akarok mondani? Most ugyan nem olyanok a lehetőségeink jelen
pillanatban, bár sokat javultak.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Mondjuk egy vadonatúj bölcsődét ebbe az épületbe is ki lehetne
alakítani.
Prekop László Kosztasz képviselő: De nincsen hozzá udvar.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Teljesen simán ki lehetne alakítani. Itt van mellettünk az udvar.
Most csak egy példát mondtam, mert ezt a hivatalt egy az egybe át lehetne vinni a községházába.
Meglátjuk. Igazából én azt mondom, hogy az az impozáns épület annyira adja magát, hogy egy
községháza legyen, és ki legyen használva. Itt meg egy csomó iroda helyiség van, akár civil
szervezeteknek, ha ilyen jön, vagy ide átrakni a könyvtárat. Tehát sok minden lehet és vannak azért
lehetőségeink. Akkor van-e valakinek még kérdése? Ha nincsen, köszönöm szépen lezárom az ülést.
Papalexisz Kosztasz polgármester mivel több kérdés, észrevétel nem érkezett, a nyílt ülést 20 óra 19
perckor berekesztette.
k.m.f.
A jegyzőkönyv tartalmáért felel:

Papalexisz Kosztasz
polgármester

Dr. Bugyi Katalin
jegyző

Bene Krisztián
jkv. hitelesítő

Biró Brigitta
jegyzői referens

dr. Horváth István
jkv. hitelesítő
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