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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. május 23. 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. május 23. 18 óra 00 perckor

Jelen lévők:

Távollévők:

Papalexisz Kosztasz polgármester
Bene Krisztián
Márkusz Tamás
Richter Csaba

Dr. Bugyi Katalin
Biró Brigitta

Dr. Horváth István
Prekop László Kosztasz
Galanisz László Vaszilisz

Papalexisz Kosztasz polgármester : Tisztelettel köszöntök minden megjelentet. Külön köszöntöm dr. 
Vágner Elza ügyvédnőt, aki a meghívásunknak eleget téve eljött a testületi ülésünkre.   Megállapítom, 
hogy  az  ülés  összehívása  szabályszerű  volt,  a  Képviselő-testület  4 fő  képviselő  jelenlétével 
határozatképes. , Dr. Horváth István és Prekop László Kosztasz képviselők és Galanisz László Vaszilisz 
alpolgármester jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, Boka Erika alpolgármester jelezte, hogy 
késni fog az ülésről.  A jegyzőkönyvvezetést Biró Brigitta aljegyző végzi, a jegyzőkönyv utólag kerül 
elkészítésre  hangfelvétel  alapján. Javaslom jegyzőkönyv-hitelesítőnek  Márkusz  Tamás  képviselőt  és 
Richter Csaba képviselőt. Kéri a képviselőket, hogy aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon:

A  Képvise lő- tes tü le t  4  igen ,  0  nem  és  0 
tar tózkodás  szavazat ta l  Márkusz  Tamás 
képviselőt és Richter Csaba képviselőt j egyzőkönyv-
h i te les í tőnek  megválasz to t ta .

Papalexisz Kosztasz polgármester :  A napirendeknek a kiküldöttel ellentétben  módosítással tenném 
fel a szavazásra a meghívóban szereplő napirendi pontokat, mivel az ügyvédnő el tudott jönni. Ezért 
első napirendi pontra vennénk azt a három ügynek a tárgyalását, amihez kértük a segítségét. Ez lenne az  
első,  a  második  a  belső  ellenőrzéssel  kapcsolatos  döntés,  a  harmadik  a  pályázatokkal  kapcsolatos 
döntések, a negyedik az útfelújítás, az ötödik a gyermekjóléti szolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntés,  
a hatodik a költségvetés módosítása,  és a hetedik az egyebek. Van e valakinek egyéb javaslata? Ha 
nincs, akkor ezt tenném fel szavazásra, aki ezzel egyetért az kézfeltartással.
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A  Képviselő- tes tület  4  igen,  0  nem  és  0 
tar tózkodás  szavazat tal  az  alábbi  
határozatot  hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
60/2013. (V.23.) számú

HATÁROZATA
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület

2013. május  23.-i rendkívüli nyílt ülésének napirendi pontjairól

1) Ügyvédi álláspont ismertetése
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz  polgármester

2) Belső ellenőrzéssel kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

3) Pályázatokkal kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz  polgármester

4) Útfelújítás

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz  polgármester

5) Gyermekjóléti szolgálatatás ellátásával kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz  polgármester

6) Költségvetés módosítása

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz  polgármester

7) Egyebek 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz  polgármester

1)  Ügyvédi álláspont ismertetése

Papalexisz  Kosztasz  polgármester  :  Az  első  napirendi  ponthoz  a  már  képviselő-testületnek  az 
ügyvédnő  egy  anyagot  előkészített.  Ezzel  kapcsolatban  szeretnék  egy-két   mondatot  szeretnénk 
mondani, aztán átadnám a szót és utána képviselőknek amennyiben van kérdése akkor  beszéljünk róla.  
Az első téma az a Zalka Máté utca felújításával kapcsolatban, ahogy néztem ez nagyjából a polgári  
peres rész szempontjából  lett úgy  átvilágítva, ami egyértelműsíti egyébként, hogy ahhoz hogy ez így  
kialakulhasson itt felmerül a büntetőjogi felelősség is. A kettőt így nem nagyon elválasztani. Amit én 
láttam ebbe az anyagba ez itt a kivitelező cég eljárásával kapcsolatos, és hogy milyen lépések vannak az 
önkormányzat kezében hogy milyen lehetőségek lehetnek a tekintetben hogy  azt a kivitelezést amit ő  
elvégzett és azt vélhetően nagyságrendileg kb. 3 millió forintos eltérést  ami az elszámolás során itt  
felmerül, azt milyen módon lehet esetleg érvényesíteni. Ez mellé viszont nekünk kell beszélni arról, 
hogy ahhoz hogy ez kialakulhasson, itt  le vannak írva ezek a részek ahhoz kellett az önkormányzat 
részéről is közreműködés, mert egyébként nem alakulhatott volna így ki .A második…
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Dr. Vágner Elza ügyvéd: Polgármester Úr , ha megenged egy közbeszólást.  Én tudom de  a kapott  
anyagban nem voltak benne azok a 2009. évi döntések, mert az az előzmény amit én leírtam tehát abból 
hiányzott  az  hogy a  Képviselő-testület  milyen  időpontokban,  milyen döntéseket  illetve  tájékoztatást  
kapott  az üggyel kapcsolatban. Tehát erről  beszéltünk, szóban hallottam, de ezek a dokumentumok,  
kivonatok nem voltak ott. Mert ebből is látszik az egész folyamatnak a lényege, hogy a gombhoz kellett 
szabni a kabátot és adott esetben a mart aszfalt mennyiségét azért kellett olyan magasan meghatározni,  
mert a mart aszfalt mai áron is kb. fele annyiba kerül mint a felületi aszfalt. De ehhez még ott van és  
még inkább alátámasztja ezt a szerződés kötési folyamatot az ami nem szerepel de Önök előtt ismert  
hogy igenis ebben voltak testületi döntések, csak nem akkor amikor azoknak ideje lett volna.

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Például csak hogy egyet mondjak: június 16.- án ki lett fizetve a 
teljes összeg 99,95 százaléka. Június 19.- én köttetett meg a szerződés, tehát már előtte ki lett fizetve. A 
szerződés három nap múlva készült el és a testület június 27.- én hozott arról határozatot, hogy meg  
lehet kötni a szerződést. Nem hogy ki lehet fizetni a pénzt, hanem hogy meg lehet kötni a szerződést.  
Ezek  a  határozatok,  jegyzőkönyvek  rendelkezésre  állnak.  Tehát  ez  inkább  ahhoz  kell,  hogy  hogy 
juthatott  el  ide  az  önkormányzati  oldal,  hogy  egy  ilyen  kivitelezés  így  alakuljon  ki.  A kivitelező 
oldaláról irreleváns mert ő.. melyik kivitelező nem örül aki még hozzá sem nyúl semmihez és kifizetik a 
teljes összeget neki. Aztán amikor vitás eset van, fölteszi a kezét és nem foglalkozik az egésszel. Tehát 
itt két dolgot kell nekünk kezelni ezzel kapcsolatban.

Dr.  Vágner Elza  ügyvéd:  Azért  az  ÁFA törvény  nagyon  komoly  sérelmet  szenvedett  a  2009  évi 
teljesítés és a 2011 évi számla kibocsájtás miatt.

Papalexisz Kosztasz  polgármester: Tehát igazából itt nekünk az lett volna a kérésünk és azért első 
lépésben azért kértünk fel egy független ügyvédet aki nem elfogult, objektíven látja ezeket a dolgokat.  
Mert  mi  azért  szubjektíven  látunk  dolgokat.  És  ezeket  a  megállapításokat  miután  megkaptuk  a 
testületnek kell eldönteni hogy milyen úton haladjon tovább.

Dr. Vágner Elza ügyvéd: Kiegészíthetem még egy dologgal? Tehát abban az esetben én úgy gondolom, 
hogy meg kellene próbálni mindenféleképpen a peren kívüli a kivitelezést végző vállalkozóval. Tehát 
ezekkel a dolgokkal felkészülve.

Bene Krisztián képviselő: Szerintem ezen már túl vagyunk.

Papalexisz Kosztasz polgármester: De hivatalosan még nem. Beszélgetések voltak és levélváltás volt.

Dr. Vágner Elza ügyvéd: Tehát azért mondom volt egyeztetés, de más az amikor az ember odateszi 
például az ÁFA törvényt és azért  az elég komoly súlyú lehet az adóhivatal részéről is. Az a számla 
kibocsájtás. Lehet, hogy el lehet érni azt, hogy peren kívül megegyezni vele. Mármint a vállalkozással.  
Még egy dolog: itt  történt mintavétel, hogy milyen rétegrendet épített ki a vállalkozó a Zalka Máté  
utcában. De ez itt félbe maradt olyan értelemben, hogy a mintavétel megtörtént, de igazából egy olyan 
szakvélemény, ami alapján igényt tudott volna az önkormányzat érvényesíteni olyan nem történt.  Tehát 
adott  esetben,  ha  hajlandóság  mutatkozna  a  másik  fél  részéről  lehet  hogy  célszerű  lenne  közösen 
megbízni  egy szakértőt  aki  ezt  felméri,  mintavétellel  meghatározza  hogy a teljesítés  akkor  aszerint 
történt vagy nem amit olyan nagyon nem határoztak meg a felek a szerződésben, hogy minek felel meg. 
És  ismertek  a  2009-  es  árak  ismertek  a  mostani  árak  vissza  lehet  számolni.  Mert  igazából  az 
önkormányzatnak  a  célja  az  lenne,  ha  én  jól  értettem,  hogy  ezt  a  szerződést  lezárni  egy  korrekt  
elszámolással, hogy ne sérüljön a vállalkozó érdeke de ne sérüljön az önkormányzat érdeke sem. Tehát  
amit  ténylegesen elvégzett  annak az  ára  maradjon nála de amit  nem végzett  el  az  térüljön meg az  
önkormányzat részére.
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Jelen pillanatban ez a munka nincs lezárva. Ez egy nyitott munka. 
Én annak idején mikor felvettem a kapcsolatot a céggel pontosan ezzel vettem fel. Zárjuk le, nézzük 
meg a teljesítési  igazolást.  Nincs teljesítési  igazolás,  nincs műszaki ellenőri  bejegyzés semmi nincs. 
Tehát ez egy nyitott munka.

Dr. Vágner Elza ügyvéd: És ki volt a műszaki ellenőr?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Hivatalosan nem láttunk papírt. Nem hivatalosan láttunk egy olyan 
levelet ahol egy műszaki ellenőrnek megy egy olyan kérés Júliusban hogy nézze meg a költségvetést 
hogy  ez  reális-e.  Miután  már  júniusban  ki  lett  fizetve  az  egész.  Akkor  júliusban  kezdi  el  az 
önkormányzat vizsgálni hogy ez most jó-e ez a szerződés vagy nem jó. De annak az eredménye, hogy ő  
visszajelzi hogy jó-e vagy nem azok már nincsenek meg. A volt polgármestert megkerestük telefonon és  
levélben is hogy jelenjen meg, hogy tisztázzuk ezeket a kérdéseket. Nem volt hajlandó. Én egyébként  
hajlok efelé tehát a céggel kapcsolatban első lépésben ügyvéden keresztül egy peren kívüli egyezség 
megkötését kezdeményezni, mert szerintem ezzel lehet a leggyorsabban ezt a kérdést a cég felé lezárni. 
Nekik is érdekük hogy ezt belássák ha ezek úgy oda lesznek eléjük rakva akkor már nem nagyon lehet  
sasszézni. Ha meg sasszézni akarnak akkor meg nekünk lépni kell mert számításaink szerint itt három 
millió forintról van szó. És ha számolgatunk, akkor annak a kamataival is mert már három éve ketyeg. 
Nem kevés pénz.

Dr. Vágner Elza ügyvéd: Polgármester úr én az egyik útépítő céget a múlt héten miután öt tételből áll 
az a költségvetés ami készül árazzák be mai árszinten. Nettó 11.9 millió forint mai árszinten.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó menjünk sorban vagy döntsünk egyesével? Mert még van két 
téma. Van-e a képviselőknek az ügyvédnőhöz vagy felém kérdésük ezzel kapcsolatban?

Bene Krisztián képviselő: Nekem nem kérdésem van a véleményem szeretném elmondani. Csináljuk 
így akkor ha ezt látjátok jobbnak és az ügyvédnő is ezt javasolja hogy peren kívül ügyvéd által keressük  
fel őket. Csak ez akkor nagyon záros határidőn belül menjen végbe mert attól félek hogy akkor ők is 
ügyvédet fogadnak aki majd válaszol megint el lesz húzva. Nem tudom hogy az törvénybe meg van 
határozva  ha  megkeressük  őket  mennyi  időn  belül  kötelesek  válaszolni,  vagy milyen  módon vagy 
milyen formában…

Dr. Vágner Elza ügyvéd: Én úgy gondoltam, hogy kérek egy időpontot ugye most Polgárdiba van a 
Ferenc  Kornél,  VDBK-t  igazgatja   én  úgy gondoltam hogy kérek  tőle  egy  időpontot  és  elmegyek 
személyesen .Úgy kezdem a dolgot és amit gondolok azt elé teszem, aztán eldönti hogy mi ér neki  
többet.  De egy biztos,  hogy én úgy gondolom és ezt  el  is  hoztam magammal pont az Áfa törvény 
kapcsán tehát  a  legfeljebb a teljesítéstől  számított  ésszerű  időn belül,  ugye  a 15 napos  határidő az  
általános, ami alatt gondoskodni kell. Tehát ahhoz képest az a két éves késedelem azért mondom, ennek  
komoly Áfa következménye is lehet. 

Bene Krisztián képviselő:  Azzal  ki  járna rosszul  az  Áfa következménnyel?  Mostani  önkormányzat 
csak?

Dr. Vágner Elza ügyvéd:Nem, az aki a számlát nem bocsájtotta ki. Tehát azért mondom, ebből lehet 
neki egy adóbírság is mindenfélével egybevéve.

18:17-kor Boka Erika alpolgármester megérkezik, a képviselő-testület 5 fővel ülésezik tovább.

Bene Krisztián képviselő: Hogy látja, hogy ha most úgy döntünk, hogy ezt a vonalat próbáljuk követni 
mennyi idő alatt futna át?  Míg megkeresi hetek, hónapok?

Dr. Vágner Elza ügyvéd:  Hát,  ha megtudnánk abba állapodni  vele,  hogy megbízunk közösen egy 
szakértőt  aki mérje fel ezt a teljesítést és számolja ki hogy mi a reális. Mi azt elfogadjuk, és akkor le 
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fogjuk zárni ezt a szerződést, mert hiszen a teljesítésből már nincs vissza. Azt mondja Polgármester úr  
megnézte az utat.  Az aszfalt megvan, le van aszfaltozva a csatorna fed lapok szintre vannak emelve. 
Egyedül a zúzalékot nem látom tehát, de azt lehet, hogy az idő miatt nem látom tehát,  hogy már az óta  
eltaposták  vagy  nem  tudom mit  csináltak  vele.  Tehát  azt  nem  látom,  hogy  a  padka  rendbe  lenne 
egyébként. Na de igazából azt lehet számolni,ugye mert ki lehet számolni  a mennyiségeket , ki lehet 
számolni, hogy annak mennyi az értéke, és hogyha ebbe meg tudnánk állapodni  akkor ezt viszonylag  
rövid idő alatt  egy szakvéleménnyel  alátámasztva lehetne egy ilyen egyességet  kötni  .  Akkor teljes  
körűen lezárni  nem csak magát  a  szerződést  hanem ennek a számviteli  vonatkozásait  .  Ha nem és  
kisiklik a vállalkozó a dologból, hát akkor bizony sokáig tart. Mert hogyha be kell perelni, akkor sokáig 
tart.  De a perbe is ugyanoda kell  eljutni egyébként,  hogy a bíróság egy szakértői vélemény alapján 
mondja ki hogy ennek a teljesítésnek az értéke ennyi, vagy annyi. Ehhez képest kötelezi visszafizetésre.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Mindenképpen én azt gondolom, hogy első lépésben a vállalkozó 
felé egy peren kívüli egyességre próbáljunk meg törekedni és hogyha az nem sikeres akkor lépni tovább.  
Ettől  függetlenül  a  másik oldalról,  és  itt  most kérdezem ezt  is  esetleg,  tehát  büntető feljelentést  ez 
mellett lehet tenni ettől függetlenül.

Dr. Vágner Elza ügyvéd: Ezt majd mondom a végén összefoglalóban, jó?  Én nem vagyok büntetős 
egyébként ezzel nekem mindig az a gondom, hogy a kárt nagyon  nehéz bizonyítani. Mert akár a hűtlen 
kezelés akár a hanyag mind a kettőnek az az előfeltétele hogy károkozás történjen. Azért mondom a kárt  
nagyon nehéz bizonyítani. Adott  estben ebbe az ügyben  ha a bíróság azt  mondaná  a végén, hogy 
visszajár  az  önkormányzatnak  valamilyen  összeg,  mert  úgy  áll  arányban  a  teljesítés  és  az 
ellenszolgáltatás,  akkor  úgymond  nincs  kára  az  önkormányzatnak.  Abban  az  esetben,  ha  az 
önkormányzat  nem  tudja  az  igényét  érvényesíteni,  akkor  viszont  bizonyítani  kell  azt  hogy  kár 
van.Tetszik érteni?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Addig amíg az egyesség nem zajlik le nem célszerű.

Dr. Vágner Elza ügyvéd: Igen, azért mondom hogy bármelyiknek az az alapja hogy valami károkozás 
történjen.  Na  most  az  más  dolog  egyébként  hogy vannak  számviteli  szabályok  ,meg  gazdálkodási 
szabályok amik sérültek itt az önkormányzatnál ebben az időszakban. Meg hogy nem  a saját SZMSZ,  
nem a önkormányzati törvény szerint születtek meg a döntések,de önmagában ez büntető eljárásnak nem 
tud az alapja lenni. 

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Azért érdekes Magyarországon ki lehet fizetni 12 milliót számla 
nélkül, egy vállalkozónak úgy hogy se szerződés, se munka nincs elvégezve. Ezt ki lehet fizetni. Aztán  
lehet  kötni rá egy szerződést aztán lehet  egy olyan testületi határozatot hozni hogy szerződés kötés  
legyen, aztán amikor a problémák jönnek a képviselő-testület nincs tájékoztatva. Tehát a beloianniszi  
előző képviselő-testület két egymást követő testületi  ülésen is úgy lett tájékoztatva,  hogy a munkák  
lezárultak  és  rendben  van.  Tehát  ez  a  hivatalos  tudomása  a  beloianniszi  képviselőknek.  A 
jegyzőkönyvekben ott van. Miközben nincs lezárva,folyik az egyeztetés, a veszekedés a kivitelezővel, 
hogy fejezzék be  ,  csinálják meg ,mert  nem azt  csinálták  amit  megrendeltek.  Tehát  félre  vezetik  a  
testületet is.

Dr. Vágner Elza ügyvéd: Tehát ezért mondott, hogy itt igazából az előfeltétele a kár. Tehát hogy kára 
legyen az önkormányzatnak. Pillanatnyilag úgy néz ki, hogy nagyon jól lehet közlekedni a Zalka Máté  
utcán.

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Igen, csak megcsinálták 6 millió forintból,  vagy 7 millióból és 
kifizettek érte 12-öt. Ez a lényege. Jó nekem az a javaslatom hogy haladjunk is, én azt javaslom, hogy 
bízzuk meg az ügyvédnőt, azzal hogy az önkormányzat nevében egy peren kívüli egyességet a VDBK 
kivitelezővel kössön. 
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Dr. Vágner Elza ügyvéd: Próbáljon meg.

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Próbáljon meg… Így van ,készítsen elő.

Dr.  Vágner  Elza  ügyvéd:  Mert  a  testületnek  kell  majd  megkötni  az  egyességet.  Próbáljak  meg 
valamilyen egyességet ki.

Bene Krisztián képviselő: Nekem az lenne a kérdésem, hogy a legutóbbi levelezést is látta? Tehát amit 
a VDBK visszaírt nekünk mindent? Hogy mi az ő álláspontjuk?

Dr. Vágner Elza ügyvéd: Láttam. Igen a VDBK februárban azt hiszem egy hosszú levélben megírta,  
hogy az ő teljesítése teljesen jó, és visszaszámolta a mennyiségeket a  4 cm-es kötőrétegre és a  4 cm-es  
kopó rétegre és azt mondta, hogy a minta vételek alapján még jobbat is csinált, mint amit egyébként  
megrendeltek tőle. Erre tetszik gondolni ugye?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Csak van két költségvetés. Most hivatkozik A-ra, hogy A szerint 
megcsinálta. Előtte hivatkozik B-re hogy nem csinálta meg az A-t. Tehát itt más problémái voltak ő B-t 
csinálta meg a B alapján kérik tőle az elszámolást, megtörténnek a fúrások és akkor mégis az A lett. És  
ez  mind azért  lehet  mert  nem úgy zajlik az egész ahogy kell:  árajánlat  –  több árajánlat-,  mert  egy 
árajánlat volt egy cégtől nincs más árajánlat, nincs szerződés kötés, nincs műszaki tartalom, nincs terv, 
nincs műszaki ellenőr és sorolhatnám. És semmi nem úgy zajlik.  És a  végén a cég próbálja magát 
kimosni és azt mondja nem tartozik a 3 millióval. Viszont ha ezeket így sorba rakjuk, oda tesszük elé, és  
amire az ügyvédnő is hivatkozik, hogy talán az ÁFA törvény miatt lehet. Hogy ő ki se állít számlát és  
kap 12 millió forintot ÁFA-val mindennel, tehát meg lehet egy kicsit szorongatni azt gondolom. Van-e 
más javaslat?

Dr. Vágner Elza ügyvéd: Egyébként ennek a vállalkozási szerződésnek a legnagyobb hibája, hogy így 
került meghatározásra a műszaki tartalom hogy a Zalka Máté utcai útburkolat felújítási munkái és kész.  
Tehát se költségvetésre, se technológiára való utalást nem tartalmaz.

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Se kötbér  nincs  benne kikötve,  két  éven keresztül  nem voltak 
megcsinálva az akna fed lapok nem volt befejezve a munka. Nem tudott érvelni se az előző vezetés, 
hogy ketyeg  az  idő  fizetni  kell.  A vállalkozót  semmi  nem kötötte,  a  pénz  nála  volt.  Még egyszer  
felteszem a kérdést: van-e más javaslat? Ha nincs, akkor ezt teszem fel: az ügyvédnő készítsen elő egy 
peren  kívüli  megállapodást  amennyiben  a  vállalkozó  erre  hajlandó.  Aki  ezzel  egyet  ért  az 
kézfenntartással jelezze. 

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
61/2013. (V.23.) számú

HATÁROZATA
Ügyvéd megbízásáról 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete  úgy dönt,  hogy dr.  Vágner Elza ügyvédet  
(2483 Gárdony, Szabadság út 24.) megbízza peren kívüli megegyezés lefolytatásával a  V-DBK Kft. -vel 
(7000 Sárbogárd, Árpád u. 7.)  a Zalka Máté utca 2009-ben történő felújításával kapcsolatban.
2. A testület az általános tartalék terhére biztosítja az ügyvédi munkadíjat, mely 60.000 Ft+ Áfa .
3. A testület felkéri a jegyzőt, hogy megállapodást készítsen elő.

Határidő: azonnal
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Felelős: jegyző

Papalexisz Kosztasz polgármester: És akkor annak a tükrében, hogy ez hogy sikerül annak a tükrében 
döntünk,  hogy büntető  oldalról  van-e  értelme  tovább  haladnunk.  A második  témával  kapcsolatban 
egyszerűbb a helyzet olyan szempontból itt arról kellene döntenünk az ügyvédnő vázolta a jövő heti 
ülésnek  az  anyagát.  Arról  kellene  döntenünk  hogy  megbízzuk  az  ügyvédnőt  hogy  képviselje  az 
önkormányzatot a bíróság előtt.

Dr. Vágner Elza ügyvéd: A jegyző asszonytól kell majd nekem egy megbízás, mert a polgármesteri  
hivatal az alperes. Tehát a perújítási kérelemnél volt egy hiány pótlás ahol szépen utalt rá a jegyző úr aki 
készítette hogy volt jogszabály változás illetve itt volt egy jogutódlás mert most a besnyői közös hivatal  
van. Én szeretnék kérni, mert  ez 29.-re ki van tűzve tehát  szeretnék meghatalmazást  kérni  másrészt 
szeretném kérni  a jogutódlásra vonatkozó iratokat mert  a bíróságnak azt  igazolni  kell  hogy a közös 
hivatal az jogutódja a beloianniszi polgármesteri hivatalnak. A másik hogy az önkormányzat a perújítást 
megengedi  a  bíróság  ugye  az  az  első  kérdés  a  perújítás  megengedhetősége.  Viszont  a  beloianniszi 
önkormányzat ott lehetne a perben beavatkozóként. De ez a következő dolgoknak a kérdése. Próbáltam 
érthetően írni, hogy a ténykérdésben van helye perújításnak.  A ténykérdés az az eredménytelen büntető 
eljárás, ami a beloianniszi feljelentés alapján indult. És ha a bíróság megengedi az új tényekre tekintettel 
a  perújítást  az  egyezséggel  szemben,  akkor  lehet  menni  mert  akkor  újra  letárgyalja  bizonyos 
különbséggel az egész ügyet. Akkor lehet ezeket a kérdéseket is felvetni mert ez teljesen egyértelmű 
hogy polgármester nem vállalhatott a hivatal nevében kötelezettséget. Ott a jegyző vállalhatott. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Most igazából ugye 29.-én lesz a tárgyalás 14 órakor. Most arról 
kell döntenünk, hogy az ügyvédnőt hogy a hivatalt képviselje.

Dr. Vágner Elza ügyvéd: Azt a hivatal dönti el hogy megbíz. Tehát én azért próbáltam ugye a végére 
úgy írni hogy a képviselő-testület tájékozódik erről, mert először a képviselő-testület döntött arról hogy 
az  önkormányzat  nevében megy be először a  perújítási  kérelem és  úgy került  helyesbítésre hogy a 
polgármesteri hivatal. De egyébként az alap perben bár ugye abból is csak egy keresetlevél van meg az 
az egy tárgyalási jegyzőkönyv, még amin az egyezség jóváhagyása történt. Tehát a perbe a beloianniszi  
polgármesteri hivatal volt az alperes nem az önkormányzat. Az önkormányzat nem vett részt a perben. 
Csak ezt a bíróság sem észlelte mert a polgármester meg a jegyző voltak ott egyezséget kötni.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Most ennél akkor a költségviselő az önkormányzat?

Dr. Bugyi Katalin jegyző: Elvileg a közös önkormányzati hivatal. Ha a hivatal nevében én adom a 
meghatalmazást.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Mert erről nem beszéltünk amikor a közös hivatalról beszéltünk. 
Azt gondolom ez a mi ügyünk tehát ennek a költségeit mi fogjuk vállalni. Ráadásul ezek nem olyan 
nagy költségek jelen pillanatban. A testület hozhat egy határozatot erről hogy ennek a költségeit vállalja.  
És akkor felkérjük a jegyző asszonyt hogy az ügyvédnőt hatalmazza meg hogy járjon el ez ügyben.  
Akkor én ezt tenném fel szavazásra aki ezzel egyetért kézfenntartással jelezze.

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
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62/2013. (V.23.) számú
HATÁROZATA

 ügyvéd megbízásáról

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a  Dunaújvárosi Járásbíróság 
előtt  folyamatban  lévő  5.P.20.162/2013.  sz.  ügyben Kovács  Imre  felperes  és  a  Besnyői  Közös 
Önkormányzati Hivatal alperes közötti perben az ügyvédi munkadíjat megfizeti.

2. A testület az általános tartalék terhére biztosítja az ügyvédi munkadíjat, mely tárgyalásonként 25.000 
Ft+ Áfa.
3.  A testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy dr.  Vágner  Elza  ügyvédnőt  (2483 Gárdony,  Szabadság  út  24.)  
hatalmazza meg az ügyben.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

Dr. Vágner Elza ügyvéd: Még egy dolog. Ha a megengedi a bíróság a perújítást 29 – én akkor javaslom 
a beavatkozást az önkormányzatnak, tehát hogy az önkormányzat kívánjon beavatkozni.

Papalexisz Kosztasz polgármester:  A hivatal perbe hívhatja az önkormányzatot például?

Dr. Vágner Elza ügyvéd: Úgy is lehet, de úgy is hogy maga az önkormányzat bejelenti, hogy perbe 
kíván lépni az alperes pernyertessége érdekében.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Erről  is  kell  egy  határozatot  hozni  elvileg?  Hozhatunk  erről 
határozatot. Amennyiben úgy dönt a bíróság hogy a perújítást engedélyezi akkor az önkormányzat perbe 
lép a hivatal mellett. Aki ezzel egyet ért kézfenntartással jelezze. 

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
63/2013. (V.23.) számú

HATÁROZATA
Önkormányzat perbe lépéséről

1.  Beloiannisz Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy dönt,  hogy amennyiben Kovács Imre 
felperes és Beloiannisz Község Polgármesteri Hivatal, jogutód Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal 
alperes  között   a  Dunaújvárosi  Járásbíróság előtt  folyamatban  lévő  5.P.20.162/2013 sz. a  perújítást 
engedélyezi  a  Bíróság,  úgy  az  Önkormányzat  perbe  kíván  lépni  a  jogutód  Besnyői  Közös 
Önkormányzati Hivatal pernyertessége érdekében.
2. A testület felhatalmazza dr. Vágner Elza ügyvédet, hogy a folyamatban lévő ügyben tegye meg a 
nyilatkozatot a Bíróság előtt. 

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

Papalexisz Kosztasz polgármester: És a harmadik téma. Ebből az ügyvédnő látom, hogy nem akart 
belefolyni.  Ez  itt  a  gazdálkodással  kapcsolatos  kérdés.  Ennél  én  azt  gondolom,  hogy  ezeket  az 
anyagokat készítettük úgy elő, hogy számlák feldolgozása, itt vannak azok a kérdéses seregnyi számlák 
amiket  az  önkormányzat  gazdálkodásával  kapcsolatosan nem elfogadhatók,  tehát  ezzel  kapcsolatban 
mindenképpen lépnünk kell. Még itt az ülés előtt egy dolog merült fel. A belső ellenőrzés a következő  
napirendi pont lesz választani kell három árajánlat közül. Az egyik árajánlat tartalmaz egy ugyan ilyet. A 
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Vincent Auditornak az ajánlatában van egy olyan kitétel, hogy az önkormányzatoknak a gazdálkodását  
világítják át.  Napi  díjuk 75 ezer  forint.  Na most nem kell  hogy 1200 számlát  átvizsgáljanak de ha 
negyven  számlát  kiválasztunk  és  azt  mondjuk  hogy  olyan  jellegű  számla  amiből  van  egy  csomó 
vizsgálja át esetleg tudunk egy olyan szakvéleményt szerezni hogy az alapja legyen egy feljelentésnek. 
Vagy azt mondjuk hogy össze gyűjtöttük látjuk hogy nem jó, könyvvizsgáló egyébként látatlanba azt 
mondták hogy ez abszolút szabálytalan gazdálkodás volt. Tehát ennek a kivizsgálására meg kell tennünk 
a lépéseket. Ez mellett nem lehet elmenni. Arról beszélhetnénk, hogy megbízzuk ezt a céget, konkrétan  
erre kérdezzek rá hogy egy nap alatt milyen véleményt tudnak kialakítani ami ezt alá támaszthatja erről 
esetleg dönthetünk. Több pénzt erre kifizetni felesleges.

Márkusz Tamás képviselő: A bíróság felé kell szakvélemény vagy elég egy belső ellenőrzés?

Dr. Vágner Elza ügyvéd:  Jó az a belső ellenőr is.  Ezzel  az a probléma, hogy önmagában az hogy 
kigyűjtésre kerültek azok a számlák, amiket nem lehet mihez kötni. De az önkormányzatnak van egy 
költségvetése, volt minden évben. Ezt ahhoz is pariba kellene állítani, hogy milyen előirányzatok voltak 
és milyen előirányzatokhoz köthetők vagy nem köthetők ilyen értelemben. Megmondom őszintén, hogy 
nagyon rossz tapasztalataim vannak ezen a területen. Van egy másik önkormányzat ahol még régebbi 
2007 vagy 2008 -ban volt időközi választás. Az azt megelőző vezetésnél hasonló dolgok női táska,  
mosószer, öblítő, tehát mindenféle számlákat találtak. Nagyon sok büntető eljárást indítottak és ebből  
egy büntető eljárást tudtak fogni azt, hogy elment a képviselő testület Horvátországba kirándulni. A 
bizonyítás nagyon nehéz. Mert akkor sikeres egy büntető eljárás, ha így tudja az önkormányzat tálalni a  
feljelentéssel együtt akár egy szakvéleménnyel, átvilágítással alátámasztva hogy melyik cselekménnyel  
milyen gazdálkodás rendjét sértő cselekmény történt meg. Önmagában az, hogy indokolatlan dolgokat 
vásároltak vagy olyat ami költségvetési feladathoz nem köthető. Lehet, hogy az előző testület minden 
ülés  után  megivott  egy  üveg  Metaxát,  vagy  minden  ülésen  szendvics  készült.  Ami  egy  külső 
szemlélőnek  indokolatlan  költséget  jelent.  De  lehet  a  költségvetéssel  pariban  volt  mert  mondjuk  a 
reprezentációs költséget olyan szinten állapította meg a költségvetési rendelet.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azért itt vannak olyan számlák a legnagyobb tétel az üzemanyag 
vásárlás. Itt minden nap tankolások voltak kétszer-háromszor miközben nincs önkormányzati autó, nincs 
hozzá  kiküldetés.  Ez  milliós  nagyságrend.  Illetve  ezek  a  vásárlások  ha  mindenki  téliszalámit  evett  
minden nap  akkor  is  sok.  Meg ennyi  Metaxát  nem lehet  meginni,  meg éjszakai  szórakozó helyről  
vannak számlák. A lényeg az hogy ennél ezt kell vizsgálni.

Dr Vágner Elza ügyvéd: Itt  ennél  igazából  felelősségre  vonáson akkor lehet  számítani,  ha  ez  így 
szépen ki van mutatva hogy milyen kár érte az önkormányzatot.  Ott  van a hézag, hogy még ezt  is  
összhangba lehet hozni hogy mire volt előirányzat és milyen terjedelmű adott évben és mikor értük el  
vagy léptük túl vagy hogyan történt. De azt nem tudjuk ezekkel mi történt.

Bene Krisztián képviselő: De ezt nem értem. Arra még nem volt időm, hogy tételesen, számszerűen 
átnézzem mennyi meg tételenként mi hiányzik. De itt vannak olyan számlák, hogy vázákat vettek több  
száz  ezer  forint  értékben  és  az  nincs  itt  az  önkormányzatnál.  Azt  valaki  elvitte,  az  önkormányzat 
kifizette és most nincsenek a tulajdonunkba. Nem tudom, hogy ez is gazdálkodás rendje elleni dolog-e? 
Ha én most elmegyek, a boltba bevásárlok, hozok egy számlát és jóba vagyok a pénzügyessel akkor ezt 
hazavihetem az önkormányzat meg kifizeti? Megtehetem?

Dr. Vágner Elza ügyvéd: Ha az önkormányzat kifizeti…

Bene Krisztán képviselő: Az előző jegyző úr kezdte el ezt össze írni. Egy fél éves intervallumba 1.6  
millió forint volt a vásárlás és a tankolás. Volt itt 1.6 millió forint repi költség valaha is?

Boka Erika alpolgármester: Repire mindig sok volt én ezért nem szavaztam meg soha a költségvetést.
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Papalexisz Kosztasz polgármester: De az üzemanyag nem repi. És azt el is költötték mindig mert ezek 
mellé ilyen 300 ezres Szalma csárdás számlák vannak. A zenekaroknak a 2-300.000 Ft-os költségei..

Boka Erika alpolgármester: Emlékszem mindig 2 milliónál kezdődött a repi.

Richter Csaba képviselő: Leírja, hogy nem lehet semmi mással párhuzamba állítani és pont. Onnantól 
már mehet is a büntető.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Valakinek  van  még kérdése  az  ügyvédnőhöz,  ha  nincs,  akkor 
köszönjük a megjelenést, viszontlátásra.

Dr. Vágner Elza ügyvéd : Viszontlátásra.

18:46-kor dr. Bugyi Katalin jegyző elhagyja a termet.

2) Belső ellenőrzéssel kapcsolatos döntés 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor rátérünk a második napirendi pontra.  A belső ellenőrzéssel 
kapcsolatos döntés a második napirendi pont.  A könyvszakértőktől, akitől mi kértünk árajánlatot erről 
már  beszéltünk.  A legolcsóbb  800.000  forint  a  legdrágább  meg  1.4  millió.  Ennek  ez  az  ára  ha  
könyvvizsgálóval  vizsgáltatjuk  meg.  Ha  az  ellenőrökkel  felveszem  a  kapcsolatot  és  át  tudunk 
vizsgáltatni, mondjuk 30-40 számlát olyan jellegűeket ami vitatott akkor ő már meg tudja állapítani  
szerintem  hogy  az  önkormányzat  gazdálkodásával  összeférhető  vagy  nem.  Ha  ezt  meglépjük  és  
megbízzuk őket ennek 75.000 forint plusz + ÁFA díjjal. Nem kevés pénz ez,  de ahogy a Tomi is mondja 
van a kezünkben valami. Akkor az a javaslatom hogy bízzon meg a testület azzal hogy vegyem fel  a 
kapcsolatot ezzel a céggel és vizsgáltassuk át a területet. Aki ezzel egyetért kézfenntartással jelezze. 

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
64/2013. (V.23.) számú

HATÁROZATA
Belső ellenőrzésről

1.  Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a  2008-2010  év  közötti 
pénztárbizonylatok belső ellenőrzésével a Vincent Auditor Kft. -t ( 2373 Dabas, Tavasz u. 3.) bízza meg.
2. A belső ellenőrzés díja 75.000 Ft+ ÁFA , amelyet a testület az általános tartalékkeret terhére biztosít.
3.  A  testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  1.  és  2.  pontban  meghatározottak  szerint  kössön 
megállapodást a céggel.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ezt megelőzően a testület megbízott hogy kérjek három árajánlatot 
és ennek megfelelően döntsük el hogy melyikkel csináltatjuk meg. A három árajánlatot megkaptuk. A 
Vincent Auditor árajánlata aki tavaly meg tavaly előtt is dolgozott nálunk lett a legkedvezőbb 75.000  
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forint plusz ÁFA egy témakörnek az átvizsgálása. Azt mondtuk, hogy két témakörre kérünk árajánlatot  
és majd eldöntjük hogy belefér-e.  Azt gondolom, hogy a második témakör az ÁFA nyilvántartások,  
bevallások vizsgálata az ami viszonylag rendbe van. Az első a pénzgazdálkodási jogkörök, kötelezettség 
vállalás,  utalványozás,  ellenjegyzés  pont  arról  szól  amiről  az  előbb  problémáink  voltak  annak  az 
átvizsgálása  nem  baj  ha  mi  is  kapunk  egy  ilyen  kontrollt  hogy  mi  hogy  csináljuk.  Tehát  ezt 
mindenképpen javaslom. Azt javaslom a másodikat ne rendeljük meg hanem az a 75.000 forint  plusz 
ÁFA díjért az 1. témakört rendeljük meg  A másik két árajánlat több lett 95 és 100.000 plusz ÁFA-s. Ha  
nincs más javaslat azt javaslom a Vincent Auditorét fogadjuk el és rendeljük meg. Aki egyet ért ezzel  
kézfenntartással jelezze. 

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
65/2013. (V.23.) számú

HATÁROZATA
Belső ellenőrzésről

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pénzgazdálkodási jogkörök 
(köztelezettség-vállalás,  utalványozás,  ellenjegyzés,  érvényesítés,  szakmai  igazolás)  rendjének, 
ellátásának vizsgálata  belső ellenőrzésével a Vincent Auditor Kft. -t ( 2373 Dabas, Tavasz u. 3.) bízza 
meg.
2. A belső ellenőrzés díja 75.000 Ft+ ÁFA , amelyet a testület az általános tartalékkeret terhére biztosít.
3.  A  testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  1.  és  2.  pontban  meghatározottak  szerint  kössön 
megállapodást a céggel.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3) Pályázatok 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: A következő  napirendi  pont  a  pályázatok.  Két  pályázat  van  a 
LEADER- en belül.  Az egyik pályázat  az amit  a  Sportkör fog megvalósítani.  Azért  mert  ha mi  az 
önkormányzat pályáznánk akkor nettó 100%-os finanszírozásra pályázhatnánk ha a sportkör az pedig 
bruttóra. Megérkeztek az árajánlatok a teljes bekerítés, a kapu rendszerrel szöges drót tetővel tehát az 
egész objektum lezárásra kerül kerítéssel illetve egy új traktor vásárlása, ami fűgyűjtős és megoldja azt a 
problémát ami állandóan ott van. Ez összesen 4.923.233 forint ami benne van abba az 5 millió forintba. 
Az önkormányzatnak igazából egy fillért nem kell hozzá tennie. Itt egy kérelem, arról kellene dönteni  
hogy támogatjuk az egyesületet azzal, hogy a pályázat író  díját, ami 50 ezer forint plusz ÁFA, azzal az 
önkormányzat támogatja az Egyesületet. És azt a beruházást amennyiben nyer a pályázat akkor ennyi  
pénzből meg tudnánk valósítani. Van-e kérdése ezzel kapcsolatban valakinek?

Richter Csaba képviselő: Végig olvastam az anyagot. A földmérés biztos hogy ki kell mérni a területet  
az is van vagy 60.000 Ft.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Szerintem az eredeti jobb. A kerítés az végig ott van csak a felső 
részen nincs.
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Richter Csaba képviselő:  A későbbi határ viták elkerülése végett mondom. Mert körbe magántulajdon 
van.

Boka Erika alpolgármester: De ha már 5 milliót beruházol, akkor lehet hogy tényleg érdemes.

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Szerintem ezt  meg is lehet  beszélni  a kivitelezővel.  Ha nyer a  
pályázat akkor a kivitelezés kezdete előtt kiméretjük. És ennek a költségét… Akkor döntsük el vagy 
most? Szerintem ha meg van nyerve a pályázat még visszatérhetünk erre. Most arról kell dönteni hogy a 
pályázat író cég díját támogatásként megadjuk az egyesületnek és akkor ezt a pályázatot benyújtják. Aki  
ezzel egyetért kézfenntartással jelezze. 

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
66/2013. (V.23.) számú

HATÁROZATA
az AEK Beloiannisz FC Egyesület részére nyújtott vissza nem térítendő támogatásról

1) Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  elismerve  az  AEK  Beloiannisz  FC 
(továbbiakban: kérelmező) által végzett tevékenység Beloiannisz település közössége irányában kifejtett 
kedvező hatását,  valamint  Beloiannisz  község sport  életéért,  illetve  az  egészséges  fejlődés,  nevelés 
érdekében  kifejtett  tevékenységét,  a  támogatott  kérelme  alapján  63.500   forint,  azaz 
hatvanháromezerötszáz  forint  egyszeri,  vissza nem térítendő pénzbeli  támogatást  nyújt  a  kérelmező 
részére a LEADER pályázat beadására pályázatíró cég megbízása   fedezéséhez az e megállapodásban 
foglalt feltételek szerint.
2) Az  1.  pontban  nevesített  támogatást  kérelmező  kizárólag  a  pályázatíró  cég  megbízására 
fordíthatja.
3) Az önkormányzat  a  pénzbeli  támogatást  egy összegben folyósítja  támogatott  részére  2013. 
június 31.-ig, kérelmező bankszámlaszámára történő átutalással.
4) A támogatást az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 52. § 
(1)  bekezdésében  foglaltak  szerint  utólagos  elszámolás  melletti  előfinanszírozás  keretében  kerül 
megállapításra kérelmező részére, az Áht. ugyan e szakaszának (2) bekezdésében meghatározott egy 
összegben történő kifizetésben.
5) Kérelmező a pénzbeli támogatással az Áht. 53. § (1) bekezdésében foglaltak alapján legkésőbb 
2014. február 28-ig az önkormányzat képviselő-testületi ülésén elszámolni köteles, oly módon, hogy 
részletesen bemutatja  adóigazgatási azonosításra alkalmas bizonylattal (számlával,  készpénzfizetési 
számlával)  illetve  az  ehhez  kapcsolódó  kifizetést  igazoló  bizonylatokkal  (átutalási,  illetve  kiadási-
bevételi pénztárbizonylatokkal) a felhasználást.
6) A  testület  felkéri  a  polgármestert  a  fentiekben  meghatározottak  szerinti  megállapodás 
megkötésére kérelmezővel.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Papalexisz Kosztasz polgármester: Voltak itt  a sportkör  vezetőségétől azért nem kérdeztem, mert 
egyértelmű volt, tehát hogyha lett volna kérdés vagy bármi, de ez egyértelmű volt azért nem kérdeztünk 
rá. A másik pályázat az pedig a kamera rendszer, amiről beszéltünk. Ez egyébként sokkal bonyolultabb 
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itt a LEADER-nél mint az előző amit leadtunk a BM rendeletnél. Ugye, ennél ebbe maradtunk, hogy itt  
is van lehetőség erre pályázni. Egy pályázatunk már bent van. Úgy voltunk vele hogy adjunk be kettőt, 
és  aztán  reméljük,  hogy valamelyik  nyer.  Aztán  ha  mind a  kettő  nyer,  akkor  meg eldöntjük,  hogy 
melyiket tudjuk megvalósítani. Ennél  a pályázatnál kb. szinte forintra, de minimális eltérés van a két  
pályázat között, ami az önrészt illeti ezért nem is kell pénzügyileg ebbe döntenünk, mert elkülönítettük 
először. Tehát ha valamelyik nyer  akkor azt megcsináljuk. Plusz anyagi vonzata ennek nem lesz. Ez 
olyan pályázat, amire az önkormányzat  pályázik hogy nettó 100%-os finanszírozás 5millió forintig.  
4.928.900ft az ajánlat ennek az Áfa-ja az az 1.330.803 Ft, amit kell fizetni ha megnyerjük. Az előző, 
BM-es pályázatnál meg 1.251.000 Ft. Itt 50.000 Ft az eltérés.  Jelen pillanatban arról kell döntenünk, 
hogy ennek a pályázatnak a beadásának is 50000ft + ÁFA a díja amennyiért a cég ezt megcsinálja.  
Szerintem ezt be kell vállalni ,hogy ez is menjen be és akkor meglátjuk a kettőből reméljük az egyik  
nyerni fog.

Bene Krisztián: Az egyik pályázat és ez mellett beadjuk a másikat?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az már be van adva. Ott Júniusban van döntés, ezt meg június 17.-
ig kell beadni és nem igazán tudjuk megvárni a másikat. Célszerű.

Bene Krisztián:És kijött valaki, és felmérte a települést?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen,ez egy olyan cég, aki már ilyen LEADER -es pályázatokat 
végigvitt. Itt ami a legnagyobb problémát fogja okozni a Csaba ezt nagyon jól tudja az az EON. Itt EON 
oszlopokra mennek fel  ezek a kamerák nagyon nehéz  keresztülvergődni,  ő  már csinálta meg van a 
bejáratott útja,  nem az első lesz neki.

Bene Krisztián: Ez természetbe, hogy fog kinézni? A kilenc kamera hol lesz?

Papalexisz  Kosztasz: A kilenc kamera elvileg úgy van , ez ugyan az lesz mint az előzőnél amiről már 
beszéltünk. A bevezető utakat fogja, a nagy bekötő utat, az állomásról bevezető út sarkán, itt a Rákóczi  
út végén a bevezető földes út sarkát. A Gavrilidisz utcának a két vége a földút bevezetői. A Szeptember 
utcának a sarkát a bevezetőit .A temetőre lesz egy kamera. És itt a belső részre, a főtérre és a presszó  
fele. Ez kilenc pont lett megjelenítve az előző pályázatnál és ugyanaz az alapja ennek is. Van e más  
kérdés? Ha nincs,   akkor feltenném szavazásra , amennyiben egyetért a testület, hogy elinduljunk a  
pályázaton vállalva az önrész összegét, az kézfeltartással jelezze.

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

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
67 /2013.(V.23.) Kt. sz. határozata

Térfigyelő rendszer kiépítése iránti LEADER pályázatról

1./  Beloiannisz  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  pályázatot  nyújt  be  a 
Mezőföldi  Híd  Térségfejlesztő  Egyesület  által  meghirdetett  2.  számú  intézkedés  „Közrend  és 
közbiztonság” tárgyú vissza nem térítendő támogatás igénylésére.
A Képviselő-testület  e  pályázati  forrásból  kívánja  megvalósítani  Beloiannisz  közigazgatási  területén 
térfigyelő rendszer kialakítását.

2./ A Képviselő-testület a pályázatból az alábbi beruházás megvalósítását tervezi:

Megvalósítandó fejlesztések Igényelt  támogatás 
összege

Saját erő  összege 

1. Térfigyelő rendszer kiépítése 4.928.900.- Ft 1.330.803.- Ft 

16



a beruházás összköltsége 6.259.703 Ft 

3./  A  Képviselő-testület  a  térfigyelő  rendszer  kiépítését  bruttó  6.259.703.-forintból  kívánja 
megvalósítani, melyhez  4.928.900.-Ft összegű támogatást – mely a beruházás nettó összege -  igényel.
A  saját  forrás  összegét  1.330.803.-Forintot  Beloiannisz  Község  Önkormányzata 2013.  évi 
költségvetésében a beruházási kiadások terhére biztosítja.

4./ A testület felkéri Papalexisz Kosztasz polgármestert, hogy a pályázat határidőn belüli benyújtásáról 
gondoskodjon.

Határidő: azonnal
Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 

4) Útfelújítás

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Következő  pont  az  útfelújítások.  Itt  két  téma  van.  Külön  a 
buszmegálló kérdése és külön az utak állapotának javítása. Először a buszmegálló témájában beszélnék.  
Három árajánlatunk van, három kivitelező cégtől. Az egyik aszfalt burkolatos megoldással az útalapnak 
a rendbe tétele ami szét van törve az összes beton törmelék elszállítása, beton alap készítés, és arra  
aszfalt  fedő réteg.  Erre van egy bruttó 4,8 milliós árajánlat.  Illetve van két  olyan árajánlatunk, ami 
térköves megoldás. Ami viszonylag azért jobb, mert ha bármilyen föld mozgás vagy mozgás van akkor 
fel lehet szedni ezeket a köveket, újra vissza lehet helyezni. Ott azon a részen ahol bekanyarodunk, már  
az  út  el  lenne  vágva  a  Szarafisz  végén  és  onnan  szépen  ívesen  hoznák  be  ezt  telibe  kiraknák. 
Ugyanolyan szegélykővel lesz kirakva, mint az iváncsai Reál boltnál ha láttátok. Olyan 8-as vastagságú 
kövek, amik buszoknak a forgalmát simán bírják. Erre van két ajánlat egy csatorna fed lap amit ki kell  
cserélni, kiemelni. Az egyik ajánlat  4,38 milliós a másik 3,97 milliós ezek bruttó árak. Volt még egy 
ajánlat a Puhi-Tárnok-tól ami csak kátyúzás a beton törmeléket kiszedése az is két millió Ft felett volt,  
úgy hogy szinte nem csináltuk volna meg véglegesen. Ez az a kivitelezés, amit meg kell csinálnunk  
mindenképpen. Látjátok minden nap itt a buszok most már katasztrofális állapotúvá tették ezt az utat. 
Nem nagyon lehet ezzel várni. Ha már hozzá nyulunk meg kell csinálni szépen, rendesen úgy hogy jó 
legyen. Ennek a költségeit ki tudjuk gazdálkodni, meg tudjuk csinálni. A legjobb árajánlat a Farlamex 
Kft. ajánlatát tenném fel szavazásra. Én beszéltem velük és kérdeztem, hogy mikor tudná a kivitelezést 
elkezdeni,  ha  úgy  dönt  a  testület.  Viszonylag  hamar  meg  is  lehetne  oldani.  Ennyit  tennék  hozzá 
előzetesen. Akinek van kérdése tegye fel.

18:57-kor dr. Bugyi Katalin jegyző visszaérkezik a terembe.

Richter Csaba képviselő:  Ha utcákat is  akarunk csinálni  azzal  együtt  ki  tudjuk gazdálkodni? Mert  
láttam hogy a legnagyobb költségvetési tétel a buszmegálló.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Olyan szempontból összefügg az egész. Akkor beszélhetünk erről 
is, de én csak utalok rá én azt a javaslatot fogom tenni az útfelújításnál ami az a 2.940.000 Ft plusz ÁFA 
–ért  az összes nem aszfaltos utat  a  Zalka, Rákóczi és a  Szarafisz kivételével  a többi útnak a teljes  
kátyúzása mart aszfalttal az amiről beszéltünk. Az István egyébként átment Besnyőre megnézte és azt  
mondja szerinte jó. Itt  arról kell beszélni hogy ez 3 millió Ft plusz ÁFA, csodát nem lehet ennyiből 
csinálni, de az utakat járhatóvá lehet tenni. Ezekre az utakra most többet nem érdemes költeni, amíg 
nincs a vízhálózat alatta rendbe rakva. Viszont járhatóvá kell tenni. Erre pont ideális az hogy viszonylag 
kevés pénzből az összes utcát. Az sincs, hogy miért csináltátok meg azt miért hagytátok ki a mienket.  
Mert szinte az összes út rossz. Ennek a kettőnek a költsége durván hét és fél millió lenne. Főleg úgy  
hogy komoly érdeklődés van a Szarafisz utcai lakásra ezt a kettőt ki tudjuk gazdálkodni meg tudjuk 
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csinálni.  Plusz  még  a  pályázati  önerőt  is  ha  nyer  a  kamera  rendszert  is  meg  tudjuk  valósítani. 
Visszatérve a buszmegálló kérdésére, abban van-e valakinek más véleménye, hogy meg kell csinálnunk?

Márkusz Tamás képviselő: Ideiglenes buszmegálló hova lesz helyezve? Ha valaki kérdezi, tudjunk mit 
mondani.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Szerintem megfordulnak  majd.  Fel  fogjuk  venni  a  kapcsolatot 
azokkal a cégekkel akik ide bejárnak. Nyilván örülni fognak, ha mondjuk egy hetet kerülgetni kell nekik 
de utána kapnak egy tökéletes utat, mert jelen pillanatban szenvednek ők is.

Bene Krisztián képviselő: Az a kérdésem lenne, hogy múltkor volt róla szó nem lehetne-e hogy ők 
csinálják  meg.  Mert  értünk vannak illetve a  lakosságért,  de ők használják.  Megcsinálni  biztos  nem 
fogják, de nyugodtan írhatnánk egy levelet főleg a közút kezelőnek.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én ezt megtettem, utána jártam ennek. Semmi.  A cégek válaszra 
sem méltatnak.  a közútkezelővel beszéltem ők azzal, hogy a mi területünkön van nem is nyúlhatnak 
hozzá.

Bene Krisztián  képviselő:  Nem kell  nekik  hozzá  nyúlni,  de  mi  is  minden  testületi  ülésre  kapunk 
levelet, hogy ide segítsünk, oda segítsünk, ha jelképes összeggel is. Mondjuk meg, hogy nagyon rossz 
anyagi helyzetben van a település, az ő autóbuszainak sem mindegy hogy milyen úton közlekedik.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem reagálnak. Ha mi elkezdenénk keménykedni akkor lehet hogy 
azzal a pár emberrel aki innen jár az lenne hogy akkor be se jövök… Levelet el tudunk küldeni azon 
nem múlik. 2-3 cég van aki jár ide.

Márkusz Tamás képviselő: Úgy is azt fogják mondani, hogy így is gazdaságtalan nekik ide bejárni.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Azoknak  a  cégeknek  írunk  egy  levelet,  hogy ha  módjuk  van 
járuljanak hozzá valamivel. Meglátjuk mit fognak reagálni. Akkor feltenném szavazásra. Ki ért egyet  
azzal hogy a legjobb árajánlatot adó Farlamex Kft. bruttó 3.977.516 Ft-os árajánlatát fogadjuk el és 
kössük meg a szerződést? Aki egyet ért kézfenntartással jelezze.

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
68/2013. (V.23.) számú

HATÁROZATA
Buszforduló felújításáról

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 6/5 helyrajzi számon 
elhelyezkedő  buszforduló  felújításával,  térkövezésével  megbízza  a  Farlamex  Kft.  -t  (2454  Iváncsa, 
Zrínyi u. 30).
2. A térkövezés költsége bruttó 3.977.516 Ft, amit a testület a költségvetésben a felhalmozási 
kiadások terhére biztosít.
3. A testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. és 2. pontban meghatározott feltételekkel kössön 
szerződést a vállalkozással.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Papalexisz Kosztasz polgármester:  És akkor az utak kérdésénél.  Láttátok itt  nagyon széles  skálán 
jöttek az árajánlatok mert volt aki komplett új aszfaltozást is beárazott, mart aszfaltos teli 5 centist, volt  
aki meleg aszfaltos ajánlatot adott. Ami azért nem volt baj és nem is bántam, hogy ilyen ajánlatok jöttek  
mindenkit  megkértem,  aki  ajánlatot  adott,  hogy  nézze  meg  szakmai  szemmel  és  próbáljon  olyan 
megoldást javasolni, ami véleménye szerint a legjobb lehet. Ezek közül próbáltam mérlegelni mielőtt 
javaslatot tettem volna. Minden e mellett az ercsi cég mellett, az ajánlata mellett szólt. Az hogy az  
összes úthoz hozzá tudunk nyúlni, járhatóvá tudjuk tenni az utakat, nem autópálya lesz belőlük, mert  
kátyús út. Ennyi pénzért ennél többet költeni se nagyon tudnánk, másrészt olyan állapotba tudjuk hozni  
az utakat, hogy lehet rajta közlekedni. Én ezt a Füzesi 2004 Ipari Kft-t nek az ajánlatát javasolnám. Van-
e  valakinek  más  javaslata?  2.940 millió  Ft  plusz ÁFA ,  az  bruttó  3.733.800 Ft.  Aki  egyetért  ezzel 
kézfenntartással jelezze. 

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
69/2013. (V.23.) számú

HATÁROZATA
Út felújításáról

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szeptember, Petőfi, Athén, 
Paparigász, Gavrilidisz, Murgána, Ilektra, Delcsev utcák   kátyúzásával  megbízza a Füzesi 2004 Kft. -t  
(1065 Budapest, Izabella u. 50. fsz. 1).
2.  A kátyúzás,  javítási  munkák  költsége  bruttó  3.733.800  Ft,  amit  a  testület  a  költségvetésben  a 
felhalmozási kiadások terhére biztosít.
3.  A testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy az  1.  és  2.  pontban  meghatározott  feltételekkel  kössön 
szerződést a vállalkozással.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5) Gyermekjóléti Szolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntés 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Következő pont a gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatos döntés. A 
múltkor beszéltünk róla hogy a Vass Erika jelezte, hogy hosszú távon nem fogja tudni ezt a munkát  
ellátni. Illetve más járási körzetbe került azzal, hogy Ercsibe van, ez is nehezítette a dolgát. Kell nekünk 
egy új dolgozót ide keresnünk. Szó volt arról, hogy az óraszámot emeljük, de a működési engedélyünk,  
a finanszírozás erre a heti nyolc órára szól. Első lépésben pályáztassuk meg erre a heti nyolc órára,  
nézzük meg, hogy egy új kolléga aki csak ezzel foglalkozik hogy tudja beosztani az idejét. Utána ha úgy 
döntünk esetleg még emelhetünk az óraszámon. Költségvonzata is  elég magas ennek, alulról  fölfele 
azért ezt lehet módosítani. Az lenne a véleményünk hogy első lépésben hirdessük meg az állást heti 
nyolc órába, nézzük meg milyen pályázatok érkeznek be. És annak a tükrébe döntsön a testület, hogy 
hogyan tovább. Van-e valakinek kérdése, észrevétele.

Márkusz Tamás képviselő: Szomszéd községekben ez hogy működik?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Szomszéd községekbe most hullik szét az egész rendszer. Ők egy 
szociális társulásban voltak közösen a kistérségen belül heten. Az most fel fog bomlani egy négy tagúra  
az adonyi, a kulcsi, az iváncsai és a szabadegyházi. Lesz egy kettes társulás Pusztaszabolcs és Perkáta,  
Besnyő pedig önállóan látja  el,  úgy mint  mi.  Ezekhez működési  engedélyeket kell  beszerezni tehát 
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komoly munka zajlik. Átmeneti állapot van. Beszéltem a Zsuzsával, a besnyői polgármester asszonnyal,  
nekik  sincs  tapasztalatuk,  most  alakítják  át,  most  kapják  a  működési  engedélyt,  most  állítják  fel  a 
rendszert. Nem tudunk ebben a pillanatban beszélni. Aztán lehet, hogy 1-2 vagy fél év múlva újra elő  
jöhet ez a téma, de jelen pillanatban ez egyedül kell megoldanunk. Utoljára mikor megpályáztattuk elég  
sok pályázat érkezett. Pályáztassuk meg nézzük meg kik, hogy jelentkeznek és majd eldöntjük. Nyolc 
órára van engedélyünk erre pályáztassuk meg. Aki ezzel egyet ért kézfenntartással jelezze. 

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
70/2013. (V.23.) számú

HATÁROZATA
családgondozói állásra kiírt pályázatról

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete családgondozói állás betöltésére pályázatot 
ír ki az alábbiak szerint:

Beloiannisz Község Önkormányzata 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet

Beloiannisz Község Önkormányzata 

családgondozó 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Részmunkaidő, heti 8 órás

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2455 Beloiannisz, Szarafisz u. 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendeletben meghatározott 
feladatok 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

  Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti képesítés, 
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  B kategóriás jogosítvány, 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  szakmai önéletrajzot, iskolai végzettséget igazoló okmány másolatát, 3 hónapnál nem régebbi  
erkölcsi bizonyítványt, a pályázó nyilatkozata arról, amely szerint a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott 
kizáró ok vele szemben nem áll fenn, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában 
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör  elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Papalexisz Kosztasz polgármester nyújt, a 
25-898-059 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

  Postai úton megküldve vagy személyesen a fenti címen, a pályázatnak a Beloiannisz Község  
Önkormányzata  címére  történő  megküldésével  (2455  Beloiannisz,  Szarafisz  u.  2.).  Kérjük  a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 388-1/2013 valamint a 
munkakör megnevezését: családgondozó. 

A pályázat elbírálásának határideje: 60 napon belül

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester

Határidő: azonnal

Papalexisz Kosztasz polgármester: Még egy dologról szeretném, ha döntene a testület, mivel nincs rá 
kapacitásunk, ezért célszerűnek tartom, hogy a LEADER-es térfigyelő pályázat beadásával bízzunk meg 
egy céget. Van valakinek kérdése, észrevétele, ha nincs akkor ezt tenném fel szavazásra  pályázat író cég 
50 ezer forint plusz ÁFA díját 

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
71/2013. (V.23.) számú

HATÁROZATA
Pályázatíró cég megbízása
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1. Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy dönt,  hogy a    Mezőföldi  Híd 
Térségfejlesztő Egyesület által meghirdetett 2. számú intézkedés „Közrend és közbiztonság” 
elnevezésű pályázat elkészítésével és benyújtásával megbíz egy pályázatíró céget.

2. A testület a pályázatíró cég díját a tartalékkeret terhére biztosítja.

3. A testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  1-2.  pontban  meghatározottak  szerint  kössön 
megállapodást.

Határidő: azonnal

Felelős : polgármester

6) Költségvetés módosítása

Papalexisz Kosztasz polgármester: Következő pont a költségvetés módosítása. Erre azért volt szükség, 
mert egyrészt az által hogy az ingatlan eladás realizálódik, ebből a bevételből tudjuk finanszírozni a 
kiadásainkat.  Ez  a  költségvetés  úgy  volt  kalkulálva,  hogy  ezekkel  a  számokkal  számoltunk.  A 
buszmegállót is ebbe építettük bele az útjavításnál is ennyivel növeltük meg. Ezek a döntések így lettek  
elfogadva ezért ez egy kész anyagnak tekinthető.  A honlapra feltett anyag a mérvadó. Annyit tettünk 
hogy a tartalék keretet kicsit megemeltük azért ha év közben megint lesznek ilyen bármilyen mozgások 
ne kelljen a költségvetést módosítani hanem a tartalékkeret terhére rugalmasabban tudjuk kezelni ezeket 
a kiadásokat. A számokat láttátok, nagy eltérés nincs. Amennyivel megemelkedett nagyságrendileg 4 
millió  forint.  Az  ingatlan  eladás,  kiadási  oldalon  pedig  az  utak  finanszírozása  jelenik  meg.  Van-e 
valakinek kérdése? Akkor ezt tenném fel szavazásra. Minősített többség szükséges, rendeletet alkot a 
képviselő-testület. Aki ezzel a rendeletmódosítással egyet ért kézfenntartással jelezze. 

A  Ké pv i se lő - t e s tü l e t  5  i g e n ,  0  ne m  és  0 
t a r tó zk odás  s zav aza t ta l  me ga lk o t ta  a  j e l e n  
j e gy zők önyv  me l l ék l e t é t  ké pe ző  a z  
önk orm ány za t  2013 .  év i  k ö l t s é gve t é sé rő l  
s zó ló  1 /2013 .  ( I I .  26 . )  önk orm ány za t i  re nde le t  
m ódos í tá sá ró l   s zó ló  4 /2013 .  ( V.27 . )  
önk orm ány za t i  re nde l e t e t .

19:13-kor Papalexisz Kosztasz polgármester szünetet rendel el. 

19:24-kor az ülés folytatódik, a testület 5 fővel határozatképes.

7) Egyebek 

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Következő napirendi pont az egyebek. Ezen belül tájékoztató a 
kistérségi  társuláson  való  döntésről.  Úgy  döntött  a  testület,  hogy  2013  június  30.-cal  kilépünk  a 
kistérségi társulásból. Ezt annak idején jogi szakvélemény miatt módosítani kellett úgy, hogy július 31- 
el megszüntetjük a társulást.  Erről hoztunk mi is döntést, ezt meg is szavazta a kistérségi társulás. Aztán 
kiderült, hogy a szociális társulás felbomlása miatt kifutottak volna az időből. Tehát nem tudták volna 
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beszerezni az a működési engedélyeket ami alapján a normatívára jogosulttá váltak volna. Ezért az előző 
társulási ülésen azt kezdeményezték, hogy a június 30.-i időpontot módosítsuk, augusztus 31-re. Ezáltal  
ez alatt a plusz két hónap alatt át tudják hidalni ezeket a problémákat. Én jeleztem, hogy amennyiben ez  
nekünk költséggel jár nem fogom megszavazni, minket nem érint a társulás. Aztán azzal a kitétellel,  
hogy Beloianniszt semmilyen anyagi teher ne érinti ebben a két hónapban, ha ezt így belerögzítik a  
határozatba akkor elfogadom én is mert ehhez nyolc igen kell. A jegyző asszony közbe nézte, hogy lehet 
hogy ez aggályos döntés újra. Olyan szempontból minket nem érint és én azért voltam nyugodt, mert 
nekünk a célunk az volt, hogy ebből kilépjünk. Azt nem akartam, hogy én kössem az ebet a karóhoz 
hogy nem szavazom meg mert nem akartam hogy ez nagyon sok pénz és elessenek ilyen összegektől.  
Erről született döntés. Határozatot azóta se kaptunk, a munka szervezet egy fősre csökkent. Széthullott  
az egész rendszer. Ettől függetlenül ezt a döntést hoztuk, hogy akkor ne június 30- cal hanem augusztus 
31. –el fog. Erről tájékoztatom most a testületet. Most mutatja a jegyző asszony,  hogy a társulások 
megszüntetéséhez a képviselő testületek döntései kellenek minősített döntéssel. Nekünk meg volt hozva 
ez a döntés.

Dr. Bugyi Katalin jegyző:  Amíg a testület  a társulási  határozatot  nem látja,  nem tud döntést  hozni 
ebben a kérdésben.

Márkusz Tamás képviselő: Összefoglalva most mi indokolta, hogy el kellett húzni a határidőt?

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Az indokolta,  hogy ha június 30-al  megszűnt  volna a társulás, 
akkor  addigra  az  időpontra  a  többi  településnek  nem  lett  volna  meg  a  szociális  feladatainak 
működtetéséhez  az  engedélyek,  és  onnantól  amíg  ezeket  be  nem  szerzik  addig  nem  jogosultak 
normatívára.  És itt  súlyos milliókról  van szó. Ezért  döntött  így a társulás  hogy ne essenek el  ettől.  
Következő pont. Megkerestek engem a Mozgáskorlátozottak Ercsi és Környéke Közhasznú Egyesület 
képviselői, hogy egyrészt bemutatkozzanak,  másrészt hogy támogatásunkat kérjék. Azt kell tudni róluk, 
hogy a helyi  mozgáskorlátozottak nagyon sokáig Székesfehérvárhoz tartoztak, előtte Ercsihez, aztán 
valamilyen vezetői probléma miatt elmentek Fehérvárra, most újra alakult a tagok, átmentek az Ercsi  
egyesületbe. Itt nincs helyi szervezet, Ercsihez tartoznak oda léptek be. A támogatást a tagok után az  
Ercsi egyesület kapja meg az államtól, ők szervezik a programjaikat, innen utaznak oda, ha mennek 
kirándulásra akkor ugyan úgy jogosultak a Beloiannisziak is részt venni ezeken a rendezvényeken. És a  
testülethez fordultak, amennyiben tudjuk támogatni, támogassuk őket. Ercsi székhelyű az egyesület de 
tagjai a Beloiannisziak is. 23 tagja van az egyesületnek abból 13 aktív, 10 patronáló tag. Összeget nem 
írtak azt tudom, hogy Ercsi 300.000 forinttal támogatta.

Márkusz Tamás képviselő: A mieinket?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem, ezt  az egyesületet.

Bene Krisztián  képviselő:  Múltkor  30  ezret  adtunk  a  mentősöknek…  Az  pont  a  tizede  lenne  az 
Ercsiinek.

Papalexisz Kosztasz polgármester: De a költségvetésünk a százada…

Márkusz Tamás képviselő:  Múltkor beszélgettem az egyik taggal hogy miért nem itt alakítják meg 
miért kell Ercsibe utalni pénzt? Rossz szájíze van a dolognak. Mi önkormányzatunk utal Ercsibe pénzt? 
Megkérdezhetem?

Csontos Albertné,  2455  Beloiannisz,  Athén  u.  42.  szám  alatti  lakos  Mozgássérült  Egyesület 
képviselője:  A jegyző biztos tud válaszolni vagy megerősíteni. Ez a pénz hogy kerül átutalásra. Ercsibe 
van cégbejegyzésük. És ha ez a hivatal úgy utalja át a pénzt hogy a beloianniszi egyesületnek az vissza 
jut hozzánk. Tehát egy fillérig vissza kapjuk.
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Nekem nem ezt mondták. Nekem azt mondták hogy szerveznek 
közös rendezvényeket,  utakat  amin részt  vesznek a  beloiannisziak és  közvetve  így jut  vissza  hogy 
ezeken a rendezvényeken. De olyan nincs,  hogy a beloiannisziaknak visszaadják. Nincs hova, nincs 
számlaszám nincs semmi.

Csontos Albertné,  2455  Beloiannisz,  Athén  u.  42.  szám  alatti  lakos  Mozgássérült  Egyesület 
képviselője:  Nem azt mondtuk, hogy a kezünkbe adják. Hanem ezt a pénzt, ezzel a pénzzel amit ti 
elutaltok mi rendelkezünk. Tehát a csoporton belül.  Vannak költségek kötelező dolgok amiken részt kell  
vennünk. Ezek nekünk nem kerülnek pénzbe.

Bíró Brigitta aljegyző:  De ti is be tudjátok magatokat jegyeztetni a cégbíróságon ha úgy döntötök. 
Mondjuk az időbe telik.

Csontos Albertné,  2455  Beloiannisz,  Athén  u.  42.  szám  alatti  lakos  Mozgássérült  Egyesület 
képviselője:  Felesleges ennek a kicsi csoportnak, ennek a kicsi falunak. Ennek csinálni a könyvelését… 
Megvan ugyan úgy csak a csoportvezető Ercsi ő fogja össze a környéket, mivel Ercsi város. Ha mi 
lennénk város mi fogtuk volna össze a térséget.

Bene Krisztián képviselő: Az lenne a kérdésem hogy ugyan úgy mint a többi egyesületet támogathatjuk 
végül is beloiannisziakat támogatunk. Megírták, hogy augusztusba buszkirándulás. De a falu életében 
hogy fognak részt venni? Terveznek-e valamit? Múltkor azt beszéltük, hogy minden egyesülettől kérünk 
valamit hogy mibe kívánnak részt venni a faluban.

Csontos Albertné,  2455  Beloiannisz,  Athén  u.  42.  szám  alatti  lakos  Mozgássérült  Egyesület 
képviselője:  Mi idáig is csoport voltunk, egy félreértés miatt vált szét a csoport. Idáig is nagyon sok  
társadalmi munkát csináltunk a faluba, nem kérkedés. Buszmegállót felújítottuk, lefestettük, szemetet 
szedtünk, temetőt rendbe tettük. Az iskolának, óvodának adtunk. Tehát mi nem csak kaptunk hanem 
adtunk is vissza. Amiről te nemigen hiszem hogy tudsz.

Boka Erika alpolgármester: Szerintem mi se. Bocsánat azt kérdeztem volna nem tudtam, hogy itt van 
a képviselőjük… Amikor elolvastam a támogatási kérelmet nekem is az lett volna a kérdésem, hogy 
miben aktív ez a 13 fő? Tehát mit jelent az hogy aktív 13 fő? Mert én évek óta nem hallok róluk, az 
előző testületben hallottam hogy ezt vagy azt csináltak. De ebben a közel 3 évben…

Bene Krisztián képviselő: De ez az egyesület meg is szűnt. Mikor szűnt meg?

Csontos Albertné,  2455  Beloiannisz,  Athén  u.  42.  szám  alatti  lakos  Mozgássérült  Egyesület 
képviselője:  2010-ben. Azért nem hallottatok, mert 2010-ben megszűnt. Messze van Székesfehérvár 
bonyolult az odautazás, Ercsi közelebb van. Semmi nem kötelező mi nem könyöradományt kérünk, ha 
tud a falu segíteni tud, ha nem akkor nem…

Bene Krisztián képviselő:  Szerintem nincs akadálya a segítségnek ugyan azokkal a kritériumokkal, 
mint a többi egyesületnek. Azért mert nem itt vannak bejegyezve még itteni emberek.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Megállapodást  az  ercsi  egyesülettel  kell  kötnünk.  Tehát  most 
megalakult  az  egyesület  látni  fogjuk  a  munkájukat,  az  életüket?  Nekem  is  ez  az  aggályom  el  is 
mondtam: mi beteszünk egy közösbe pénzt a beloiannisziaktól nem sajnáljuk de nekünk egy milliárdos  
költségvetésű Ercsi város a lakóit nem kéne támogatnunk. Nem elválasztható…

Márkusz Tamás  képviselő:  Jó  én  támogatom,  majd  ha  valaki  feldob egy  összeget.  De  el  kellene 
gondolkodni, hogy Beloianniszba önállóan legyen egy ilyen szervezet. Hogy tudnánk azt megoldani, 
hogy Beloiannisz azt a pénzt Beloianniszba utalja?
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Csontos Albertné,  2455  Beloiannisz,  Athén  u.  42.  szám  alatti  lakos  Mozgássérült  Egyesület 
képviselője:   Meg vagyunk alakulva, csak bejegyezve nem vagyunk.

Bene Krisztián  képviselő:  Ha  az  anyaegyesületen  belül  megoldják,  hogy  odautalunk  és  kijönnek 
valamelyik rendezvényünkre és ott részt vesznek. Akkor kér az anyaegyesülettől, mert lesz Belóba egy 
rendezvény, amin részt szeretnénk venni, mint helyi szervezet.

Márkusz Tamás képviselő: És akkor van ott a falunak egy képviselője a csoporton belül? És vele lehet  
tartani a kapcsolatot?

Csontos Albertné,  2455  Beloiannisz,  Athén  u.  42.  szám  alatti  lakos  Mozgássérült  Egyesület 
képviselője: Igen a Kartha Johanna a csoportvezető.

Bene Krisztián képviselő: Én azt a 30.000 forintot javaslom.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én azzal a kitétellel amit a Tomi mondott. A következőnél akkor, 
ha  beloianniszi  lesz  az  egyesület.  Ha  kell  segítség,  segítünk.  Beloiannisz  beloianniszi  egyesületet  
támogasson. Jelen pillanatban máshogy megoldani nem tudjuk, kimaradni nem kell. Akkor támogatom a 
Krisztián javaslatát. Viszont a következő évben, ha támogatási kérelemmel fordul az egyesület, akkor 
nekem az lenne a kérésem, hogy oldjuk meg hogy legyen egy beloianniszi hivatalos szervezetük. Van-e 
más javaslat? Ha nincs, ezt teszem fel szavazásra. Aki egyetért, kézfenntartással jelezze. 

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
72/2013. (V.23.) számú

HATÁROZATA
a Mozgáskorlátozottak Ercsi és Környéke Közhasznú Egyesület részére nyújtott vissza nem 

térítendő támogatásról

1) Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete, elismerve az a Mozgáskorlátozottak Ercsi és 
Környéke  Közhasznú  Egyesület  (továbbiakban:  kérelmező)  által  végzett  tevékenység  Beloiannisz 
település közössége irányában kifejtett kedvező hatását a támogatott kérelme alapján 30 ezer forint, azaz 
harmincezer forint egyszeri, vissza nem térítendő pénzbeli támogatást nyújt a kérelmező részére.
2) Az önkormányzat a pénzbeli támogatást egy összegben folyósítja támogatott részére 2013. július 31.-
ig, kérelmező bankszámlaszámára történő átutalással.
3) A testület a tartalék keret terhére biztosítja a támogatást.
4) A támogatást az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 52. § (1) 
bekezdésében  foglaltak  szerint  utólagos  elszámolás  melletti  előfinanszírozás  keretében  kerül 
megállapításra kérelmező részére, az Áht. ugyan e szakaszának (2) bekezdésében meghatározott egy 
összegben történő kifizetésben.
5) Kérelmező a pénzbeli támogatással az Áht. 53. § (1) bekezdésében foglaltak alapján legkésőbb 2014. 
február  28-ig  az  önkormányzat  képviselő-testületi  ülésén  elszámolni  köteles,  oly  módon,  hogy 
részletesen  bemutatja  az  egyesület  2013.  évben  elszámolt  bevételeit  és  kiadásait,  megjelölve  a 
támogatásul  kapott  forrást.  Az  elszámolás  során  kizárólag  adóigazgatási  azonosításra  alkalmas 
bizonylattal  (számlával,   készpénzfizetési  számlával)  illetve  az  ehhez  kapcsolódó  kifizetést  igazoló 
bizonylatokkal (átutalási, illetve kiadási-bevételi pénztárbizonylatokkal) számolhat el.
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6) A testület felkéri a polgármestert a fentiekben meghatározottak szerinti megállapodás megkötésére 
kérelmezővel.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Bene Krisztián képviselő: Még annyi kérdésem lenne, hogy itt azt írják, hogy a Mozgáskorlátozottak 
Országos  Szövetsége  által  kijelölt  egyesületének  alapszabályzata  nem  teszi  lehetővé  kis  csoportok 
számára  a  számlanyitást.  Ezen  nem- e  tudnak  változtatni?  Ha  ez  országosan  is  így van,  hogy egy 
nagyobb település ölel körbe kisebb településeket ahol nincsenek annyian vagy, nincsenek meg azok a 
feltételek akkor mért  nem teszik lehetővé hogy minden település  a  saját  egyesületét  támogatná egy 
külön számlán.

Csontos Albertné,  2455  Beloiannisz,  Athén  u.  42.  szám  alatti  lakos  Mozgássérült  Egyesület 
képviselője: Ezért  van  az  ercsi  ami  összefogja.  Az  a  központunk.  Az  fogja  össze  Adonyt,  Belót,  
Besnyőt, Ráckeresztúrt az összes környező települést.

Boka  Erika  alpolgármester:  Számlánál  is  van  egy  olyan,  hogy  van  egy  főszámla  a 
mozgáskorlátozottak  ercsi  egyesületének.  Megállapodás  kérdése  és  azt  mondja,  hogy  nyitok  egy 
alszámlát a beloianniszi csoportnak. Nyitok egy alszámlát az ercsi csoportnak. Vagy nem? Nem tudom,  
hogy jól értelmeztem- e?

Bene Krisztián képviselő: Itt azt írja, hogy nem teszi lehetővé  a számlanyitást. Az országos szövetség 
által  kijelölt  egyesület  alapszabályzata  nem  teszi  lehetővé.  Ahol  több  ilyen  település  van  ahol 
körbefogja, ahol nincs annyi ember nekik el kell érni azt hogy minden település had kapjon a többi 
számlára.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Most  ezt  nem  kell  megoldanunk  ezt  a  kérdést.  Most  ezt 
megoldottuk így. A következő alkalomra lesz bőven idő hogy ezt körbejárjuk. Ha kell megtegyünk a 
megfelelő lépéseket. 
Következő pontunk a közbeszerzési terv, van egy előterjesztés. Mivel látjátok az anyagban, hogy olyan 
értékhatárok vannak 8-15 milliós, ami minket sajnos nem érint, ezért erre az évre nem tervezünk. A 
határozati javaslat szerint beloianniszi község önkormányzat képviselő-testülete 2013. évi költségvetési 
rendeletben  tervezet  fejlesztéseket,  beszerzéseket  figyelembe  véve  megállapítja,  hogy  a  2013  évi  
közbeszerzési terve nemleges. Aki ezzel egyet ért kézfeltartással jelezze. 

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
73/2013. (V.23.) számú

HATÁROZATA
A közbeszerzési tervről

1.  Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  -  a  2013.  évi  költségvetési  rendeletben 
tervezett  fejlesztéseket,  beszerzéseket  figyelembe  véve  -  megállapítja,  hogy  2013.  évi  éves 
közbeszerzési terve nemleges.

2.  A testület  felkéri  Papalexisz  Kosztasz  polgármestert,  hogy  szükség  esetén  a  közbeszerzési  terv  
módosítását terjessze a Képviselő-testület elé. 
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Határidő: szükség szerint
Felelős: Papalexisz Kosztasz  polgármester

Papalexisz Kosztasz polgármester: A következő a DRV- től érkezett levelek, nagyon lassan őrölnek ott 
a malmok. Abban a témában Csaba amit te felülbíráltál…

Richter Csaba képviselő: Teljesen ellentétes azzal amit én beszéltem a fickóval.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen itt azt írják, megnéztük a lehetőséget a villanymotoroknak a 
másik beszerzését, ők ezt nem nagyon támogatják, ami nem jelenti azt, hogy ezt nekünk el kell fogadni,  
hogy ő ezt nem támogatja.

Richter Csaba képviselő: Amikor beszéltünk nekem azt mondta, hogy neki aztán igazán mindegy,csak 
legyen fönt a kölcsönmotorokat váltsuk ki.

Papalexisz Kosztasz polgármester: 246.600ft+Áfa  a két  új motornak az ára .Én azt mondott hogy ne 
húzzuk ezt most már hanem rendeljük meg. Aztán csinálják meg, mert itt az írják hogy a nyári csúcs 
terelés előtt meg kell oldani ezt  a problémát. Aki egyetért azzal, hogy megrendeljük az kézfeltartással  
jelezze.

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
74/2013. (V.23.) számú

HATÁROZATA
DRV. Zrt. megkeresésével kapcsolatban

1. A képviselő-testület elhatározza, hogy a DRV Zrt. B-0002-115/2013 ügyiratszámú levelében foglaltak 
alapján a  2 darab villanymotor beszerzését és beüzemelését megrendeli a DRV Zrt.-től bruttó 246.000 
Ft+ ÁFA áron az eszközhasználati díj terhére.

2.  A képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  1.  pontban  részletezett  beszerzést  
megrendelje.

Határidő: azonnal
              Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester

Papalexisz Kosztasz polgármester: Csak azt  tájékoztatásul  közlöm, hogy április 30.-ig meg kellett 
volna érkezni az előző negyedévi eszköz használati díjnak, ami  bruttó 1.7 millió, de nem jött meg. Most 
már az első negyedévesnek fog lejárni a határideje nem tud fizetni a DRV. Felvettük vele kapcsolatot, 
írtunk levelet hogy fizessék. Jelen pillanatban nem tudják kifizetni.
Következő téma, múltkor a temetőben volt egy nap, ahol jól sikerült napon vagyunk túl. Munkavégzés 
volt és egy elég nagy részt sikerült rendbe tenni, viszont azt is lehetett látni, hogy nagyon sok tennivaló  
van  még  ott  ahhoz,  hogy  azt  mondhassunk,  hogy  megfelelő  színvonalon  tudjuk  azt  a  temetőt  
üzemeltetni.  Azért  felmerült  ott  3-4-en  voltunk  képviselők,  hogy  elgondolkodjunk  azon,  hogy  3-4 
hónapra  a  nyári  időszakra  megbízási  szerződéssel  felvegyünk  egy  dolgozót,  aki  csak  a  temetőben 
dolgozna és, az egész területet rendbe tudná tenni. Mert jelen pillanatban az energia nekünk kevés erre. 
Olyan munkák vannak ami ezt indokolná. Ez olyan dolog, hogyha azt mondjuk hogy nem, akkor  sem 
fog összedőlni a világ. Ha azt mondjuk, hogy igen egy szemmel látható szép eredményt lehet elérni. De 
ha úgy döntünk,  hogy nem akkor is  csináljuk ahogyan idáig is  csináltuk, dogozunk ahogy idáig is  
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dolgoztunk. Azt kell látni hogy ott az az egy nap alatt amíg ott voltunk  azok a csonkok maguktól nem 
jönnek ki. Ezeket ki kell szedni, ott kemény munka van és eléggé nagy terület ahhoz, hogy rendbe  
lehessen  tenni.   Túl  nagy  összegre  erre  nem  lenne  szükség,  nem  kellene  olyan  nagy  összegekről  
beszélni.  Gondoltam, hogy erről beszéljünk.

Márkusz Tamás képviselő: Nézzük arról az oldalról, hogy hasznos e nekünk vagy sem. Hasznos. Ugye 
kapacitás  nincs rá,  állandó embert  nem lehet  felvenni,  mert  ugye minek. Télen nem kell  a  temetőt  
gondozni. Jó ötlet.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Mondjuk egy négy hónap júniustól szeptemberig…

Márkusz Tamás képviselő: Hát három hónap biztos, a szeptember még kérdéses…

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azért van ott mit csinálni. De akár havonta is meg lehet kötni a 
szerződést.

Márkusz Tamás képviselő: Tervezzünk három hónapot, aztán majd meglátjuk.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester Jó.  Azt  nem  tudom,  hogy  milyen  költséggel  mert  ezt  is 
jelenítenünk.

Biró Brigitta aljegyző: Majd fél éves beszámolókor.

Bene  Krisztián  képviselő:Azt  akarom  kérdezni,  hogy  milyen  költséggel   járna,  ki  ellenőrizné  a 
munkát?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Szerintem a munkát, azt én ellenőrizném. Arra kimondottan csak 
én figyelnék, mert nekem a fejemben megvan hogy minek kell ott elkészülnie, ez alatt a nyár alatt.

Richter Csaba képviselő: A későbbekben beszélnünk kéne arról is hogy ezek a fák csak nődögélnek be 
kéne parcellázni a temetőt ki kellene jelölni a leendő sírok helyét. Mert öt év múlva ezekből a fákból  
háromszor ekkora lesz…

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azokat most kell elkezdeni kiszedni, most amíg vékonyak.

Richter Csaba képviselő: Ha parcella rendszert csinálnánk, a köztes helyeken maradhatnának a díszfák.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Pár fát hagytunk. El kell kezdeni, rendbe kell tenni, mert most van 
mit csinálni. Azt is beszéltük a konténer áthelyezését…

Boka Erika alpolgármester:Nem tudom mikor vitték, el de sokáig nem azt láttam. Most nem tudtam 
kimenni megnézni.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Kell szólni, hogy még egyszer ürítsék ki. Mert előtte ürítettünk 
most tele lett pakolva még egyszer. Forintosítani konkrétan nem tudunk összeget, de ilyen összegre a 
tartalékkeret terhére kötünk szerződést. Tehát a hatályos jogszabályoknak megfelelően. Arról döntsünk, 
hogy erre a három hónapra előkészítünk egy ilyen anyagot... csak az a baj hogy akkor még egyszer kell  
majd döntenünk.

Márkusz Tamás képviselő: Most arról kell döntenünk, hogy szükségünk van név nélkül egy emberre, 
és az összeg legyen a mindenkori minimálbér. Vagy négy óra vagy 8óra…

Bene Krisztián képviselő: Ha minimálbér akkor 8 óra.
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Én megbízási díjra gondoltam. A minimálbér az sok. Szerintem 
arról döntsünk most, hogy milyen lehetőségek vannak egy három hónapos megbízásra és azt elő fogjuk 
készíteni.

Bene Krisztián képviselő:A következő ülésen se késő ha június 24.-én …

Papalexisz Kosztasz polgármester: Júniusban már jó lenne ha dolgozna. De akkor lehet, hogy ere majd 
összehívunk egy rendkívülit  és  akkor döntünk pontosan.  Maradjunk annyiban, hogy arról  döntsünk, 
hogy  megvizsgáljuk  a  lehetőséget  egy  három  hónapos  időtartamra.  Akkor  erről  nem  kell  most  
szavaznunk, majd előkészítjük az anyagot.

Boka Erika alpolgármester: A temetővel kapcsolatban lehet egy felvetésem? Nem tudom, hogy hogy 
van  a  nyilvántartás  a  sírhelyekkel  meg  ilyesmikkel  kapcsoltban.  Van  egy  olyan  javaslatom  az  
elkövetkezendő  időre,  ami  főleg  a  nyári  időszakban  lenne alkalmas.  Mi  lenne,  ha  készítenénk egy 
fényképes katalógust arról,  hogy hol kik vannak a sírokban, mert  hogy vannak olyanok amelyiknek 
nincs  egyáltalán  hozzátartozója.  Próbáljunk meg egy képet  kapni  arról,  hogy melyek  azok a sírok, 
amiket egy társadalmi munka kapcsán a későbbiekben gondozhatnánk.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Mi van azzal a programmal, amit mondtál?

Bíró Brigitta aljegyző: Semmi még. Azzal a programmal az a baj, hogy amíg nincs adat amit betöltesz 
addig nem sokra…

Papalexisz Kosztasz polgármester:  De van adat,  nem olyan nagy az a temető hogy ne lehetne az 
adatokat felvinni.

Bene Krisztián képviselő: Csak ahhoz az kéne amit a Csaba mondott hogy ki parcellázni.

Papalexisz Kosztasz polgármester. Először fel kell vinni az adatbázisba azt ami van. Csak itt semmi 
nyilvántartás nincs, vezették egy füzetbe…

Bene Krisztián képviselő: Azért kéne valami rendszer szerint csinálni…

Richter Csaba képviselő:   A kapu vonalába is  tudok három sírt  a  mi már az én gyerekkoromban 
elsüllyedt. És annak már akkor sem volt hozzátartozója.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Nem  fogjuk  tudni  megoldani  ezt  a  problémát  most.  Ezt  a 
programot  rendeljük  meg  Brigi,  jó?  Rendeljük  meg  és  vigyük  föl  az  adatokat.  Akkor  az  új  rész 
parcellázására is  rá  lehet  írni  meg a régit  is  fel  lehet  mérni.  Menjünk tovább.  A Tominak volt  egy  
felvetése a térnek egy kis fejlesztése, ami szerintem nem kerül sokba, viszont nagyon nagy hozadéka 
lehet.  Az árnyékos résznek a padokkal való ellátása.  Hosszú padokat lehetne csinálni, támla nélküli 
padokat hogy a lábakat ne tudják rátenni, a támlára nem tudnak ülni. Ahogy a fák vannak meg lehet  
csinálni U alakban a tér felé. Akkor a fiataloknak nem kell a padokat rángatni mindig, a fa köré lehet  
ülni.  Minden rendezvényen praktikus lenne.  Erre lehetne kérni  egy árajánlatot,  hogy ezt  mennyiből 
tudnánk  megcsináltatni.  Nem  kell  nagy  dolgokra  gondolni,  megnézem  Iváncsán,  hogy  hogy  van 
megcsinálva, beszélek vállalkozókkal. A következő ülésre ezt mindenképpen előkészítjük, megnézzük, 
hogy milyen költségekkel jár, hogy tudjuk ezt előteremteni. És ha lehet, ezt az augusztus 20-i ünnepség 
előtt jó lenne megvalósítani. Van e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése? Szerintem jó ötlet. Én erre 
fogok  árajánlatokat  bekérni.  Megnézzük,  ha  nagyon  drága  megnézzük,  hogy saját  munkából  hogy 
tudnánk ezt megoldani,ez fixen ott van és biztos, hogy nagyon sokat dobna ezen. Ezt következő ülésig 
előkészítjük.
Egy témánk  van,  amit  zárt  ülés  keretén  tudunk  átbeszélni,  mert  személyi  kérdés  felmerül,  ezért  a 
kérdésem a megjelentekhez hogy az üléssel kapcsolatban van –e valami kérdés vagy hozzáfűznivaló?
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Csontos Albertné, 2455 Beloiannisz, Athén u. 42. szám alatti lakos: A temetővel kapcsolatban, azok 
az akácfák azok így lettek kivágva, mért nem vették ki mindjárt a tuskót is?

Bene Krisztián képviselő: Mert egy méteren belül csonkolás az alatt rongálásnak minősül.

Papalexisz Kosztasz  polgármester:  Aki  ellopja a  fát  azért  vágja  le  úgy,  mert  ha ott  vágja el  más 
büntetési tétele van mintha lejjebb vágná el. Ott vannak, a csonkok ki kell szedni eredetileg sem kellett  
volna erdőt ültetni a temetőbe.

Csontos  Albertné,  2455  Beloiannisz,  Athén  u.  42.  szám  alatti  lakos:  Ha  minden  hozzátartozó 
gondozná a sírokat, nem lenne ilyen. Ha bemész az iváncsai temetőbe ott nem látsz ilyet. Ott nem kell 
közmunkás. Ez szégyen szerintem, hogy egy ilyet társadalmi munkával kell megcsinálni.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Sajnos ezzel nem tudunk mit kezdeni. Van még valakinek kérdése , 
ha nincs, akkor az ülést bezárom. 

Papalexisz Kosztasz polgármester mivel több kérdés, észrevétel nem érkezett, a nyílt ülést 19 óra 58 
perckor berekesztette.

k.m.f. 

Papalexisz Kosztasz
Polgármester

Dr. Bugyi Katalin
Jegyző

Márkusz Tamás
jkv. hitelesítő

Richter Csaba
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