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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. július 09. 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. június 09 . 18 óra 30 perckor

Jelen lévők:

Távollévők:

Papalexisz Kosztasz polgármester
Boka Erika alpolgármester 
Dr. Horváth István képviselő  
Márkusz Tamás képviselő 
Prekop László Kosztasz képviselő 
Richter Csaba képviselő 

Biró Brigitta jegyzői referens 

Bene Krisztián képviselő 
Galanisz László Vaszilisz alpolgármester
dr. Bugyi Katalin jegyző

Papalexisz  Kosztasz  polgármester  :   Tisztelettel  köszöntük  minden  megjelentet.  Külön 
köszöntöm vendégünket,  Sebestyén  Stellát,  aki  az  első  napirendi  pontunkkal  kapcsolatban  fog 
tájékoztatást adni nekünk. Bene Krisztián képviselő, Galanisz László Vaszilisz alpolgármester és dr. 
Bugyi Katalin jegyző előre jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésen. Megállapítom, hogy a 
testület határozatképes hat fővel. Szabályosan lett összehívva. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom 
Richter Csaba és Márkusz Tamás képviselő urakat. Aki egyet ért ezzel az kézfeltartással jelezze. 

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

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

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

4



98/2013. (VII.9.) számú
HATÁROZATA

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület
2013. július  9.-i rendkívüli nyílt ülésének napirendi pontjairól

Napirendi pontok: 

1) Pályázattal kapcsolatos tájékoztató 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

2 ) Egyebek
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

1) Pályázattal kapcsolatos tájékoztató 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az első napirendi pontunk ami apropója is ennek a testületi 
ülésnek,  egy pályázattal  kapcsolatos  tájékoztató.  Elküldtem az anyagokat.  Azokat  az anyagokat 
amiket  előkészítettek  nekünk.  Azt  kell  tudni,  hogy  itt  roham  léptekben  halad  az  előkészítés, 
szervezés. Tűnhet egy kicsit úgy is, hogy kapkodunk. Irányvonalaink vannak. Kész, pontos célokat 
azért meg kell fogalmaznunk, viszont azt látnunk kell, hogy július 31-ig legkésőbb be kell érkeznie. 
És  túl  jó  lehetőség,  hogy  elszaladjunk,  elmenjünk  mellette.  Ezért  gondoltam  azt,  hogy 
mindenképpen foglalkozzunk a  kérdéssel.  A kiküldött  anyagban láttátok,  hogy nagyságrendileg 
nem kis összegről van szó. Sikeres pályázat esetén 50-100 milliós nagyságrendről beszélünk. Ez 
inkább  lehet  80-100  millió.  Tehát  nem  kis  volumenű  tétel.  És  olyan  fejlesztéseket,  olyan 
beruházásokat, illetve olyan programokat lehet ezáltal végrehajtani 3 év alatt, ugye jól mondom? 

Sebestyén Stella IFUA Nonprofit Partner Közhasznú Nonprofit Kft. képviselője: Igen.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ami nagyon magasan emelné az itt élők életszínvonalát. És 
azt  a  célt  amiért  a  pályázatot  kiírták  a  településéknek  a  fejlődését,  az  elnéptelenedésének  a 
megállítását, a lakhatóbbá tételét azt gondolom, hogy nagyon jól tudná szolgálni ez. Én átadnám a 
szót  két  mondat  erejéig,  hogy  nagy  vonalakban  tájékoztassa  a  képviselőket,  hogy  miről  is 
beszélünk, és aztán, hogyha valakinek kérdése van azt felteheti.

Sebestyén Stella IFUA Nonprofit Partner Közhasznú Nonprofit Kft. képviselője:  Tehát július 
2-tól  július  31-ig  lehetett  beadni  a  pályázatokat.  Az  elnevezése  elég  szerencsétlen,  ez  az 
elnéptelenedő. Nyilvánvalóan arra gondoltak, illetve az alapján vagyok én is itt, hogy az állandó és 
ideiglenes lakosok ki-be jelentkezése alapján, egyfajta lakosságszám csökkenés történt, és ez az 
1000 és 3000 fő közötti  településekre gondoltak a  pályázat kiírása során.   Hogy akik ott  éltek 
esetleg  visszamenjek,  tehát  a  továbbtanulás  után  is.  Úgyhogy  amennyire  mi  áttekintettük  a 
pályázatot soknak hangzik a 100 millió Ft, viszont rögtön 4 felsőfokú végzettségű ember szükséges 
a  három  év  alatt  foglalkoztatni,  akinek  a  bére  és  járuléka  35-40  millió  körülire  tehető,  tehát 
onnantól kezdve mar csak 60 millió Ft-unk van. A számmal most a maximumot, merjünk nagyot 
álmodni gondoljuk, akkor ugye a 10%-a lehet beruházási költség. És a Kosztasszal való beszélgetés 
során  rögtön  felmerült,  hogy  nagyon  klassz  lenne  egy  színpad,  illetve  a  hang  és  hozzávaló 
hangosítás technika, tehát, hogy amikor a rendezvények vannak akkor egy komolyabb felszerelés 
legyen,  illetve  a  program  ugye  egyértelműen  nagyon  sok  hangsúlyt  fektet  ugye  a 
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közösségformálásra,  a  közösségmegtartó  erejére  és  a  település  marketingre.  Amire még szintén 
lehetőség van, hogy mindenféle terveket ennek a projektnek a keretében megterveztessünk, úgy 
mint település rendezési, fejlesztési terv... 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azok még nincsenek.

Sebestyén Stella  IFUA Nonprofit  Partner Közhasznú Nonprofit  Kft.  képviselője:  Akkor az 
önkormányzatnak esélyegyenlőségi terve azt hiszem az van.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az van.

Sebestyén Stella IFUA Nonprofit Partner Közhasznú Nonprofit Kft. képviselője: De minden 
ami  terv,  felmérési  lehetőség.  Akár  azt  beszéltük,  hogy  biogazdálkodásban  nem  nagyon 
gondolkodhatunk, de minden ügyletet megpróbáltam én ebbe az előterjesztésben, amit átküldtünk 
beletenni ami itt kompetens lehet, és azt a 60 milliót, azt a szerint osztanánk el, hogy mi az, ami 
fontos,  hogy mi  az  ami  hasznos,  mi  az  ami  tényleg  hosszútávon  a  projekt  letelte  után  is  egy 
maradandó dolgot jelent a településnek. Legfőképpen az ötletelés az arról szólt, hogy én magam is 
meglepődtem, amikor ismerősöknek említettem, hogy Beloianniszba megyek, hogy nem tudtak róla 
hogy van egy ilyen Európában egyedülálló falu, ahol görög nemzetiség él. Úgyhogy ezt szeretném, 
illetve  azt  beszéltük  a  polgármester  úrral,  hogy ahogy van  Baján  halászléfesztivál  meg  etyeki 
borfesztivál,  legyen  beloianniszi  nemzetiségi   fesztivál  is,  olyan,  amit  mindenki  ismer.  Még  a 
fővárástól sem vagytok messze, tehát, hogy ez egy nagyon jó lehetőség, ez a 100 milliós pályázati 
pénz arra, hogy egy picit megismertessük a települést, illetve mondom maradandó fejlesztések.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: 3  pillérben  gondolkodtam én.  Az  egyik  ezek  a  meglévő, 
illetve ezek a hiányzó terveink, tehát ezek a rendezési terv, település fejlesztési terv, ami hosszabb 
távon  is  meg  tudná  mutatni,  hogy  amennyiben  arra  lehetőségeink  vannak,  hogy  milyen 
fejlesztésekre  van  szükség,  milyen  infrastrukturális  beruházásokat  lehet  előkészíteni  tervezés 
szintjén. Amikor pályázat nyílik megfelelő beruházásokra, akkor nem mindig van arra idő, hogy 
akkor álljál neki. Ezeket elő lehet készíteni, meg lehet terveztetni, fel lehet rakni a polcra és amikor 
aktuális le lehet venni. Nagyon sokszor ezen múlik, hogy az tehetősebb önkormányzatok előnyben 
vannak. Ilyenkor ők előveszik és pályáznak és megvalósítják. Tehát egyrészt ez nagyon fontos, 
mert ennek a pályázatnak a keretén belül ezeket elő tudnánk készíteni. Ez az egyik nagyon fontos. 
A másik  nagyon fontos,  az  az  infrastrukturális  beruházás,  és  ebbe  nagyon illik  például  amiről 
Tomival is beszéltünk, tehát a térnek magának a funkciójának a javítása, kiegészítése, tehát ezeket a 
rendezvényeket, amiket itt meg tudunk ezen a szép, gyönyörű téren csinálni, felfejleszteni olyan 
szintre,  hogy nagyobb fesztiválok megrendezésére is  alkalmassá váljon.  Itt  gondolok színpadra, 
gondolok a különböző,  a  művelődési  házban az öltöző blokkok,  vizesblokkok,  tehát  ezeknek a 
felújítására. Kiegészítő egységeknek a felújítására ami ezt segítheti. Illetve hát nem elhanyagolható 
az sem, hogy az augusztus 20-ai rendezvényünk ami, aki itt élt 20 évvel ezelőtt is vagy 30 évvel 
ezelőtt is tudja, hogy milyen presztízsű rendezvény volt, milyen nagyságrendű, volumenű, ezt fel 
lehetne építeni. Tehát tényleg a település marketingjét fejlesztve, fel tudnánk egy olyan rendezvényt 
építeni ezalatt a 3 év alatt, mert itt olyan komoly forrásokat lehetne erre fordítani, hogy tehát ha 
ezen  a  pályázaton  nyerünk  egyáltalán  nem  gond  bármilyen  neves,  mondjuk  görög  előadót  is 
Görögországból  vagy Magyarországról  meghívni,  minőségi  olyan szintű  programokat  idehozni, 
amivel a mi presztízsünket tudjuk növelni, illetve tényleg ennek a településnek a vonzását a fiatalok 
számára megnövelni. Tehát azt gondolom ez látszik körvonalakban, ezen kell elkezdeni dolgozni, 
ehhez kell egy döntést hoznunk most, hogy ezen elindulunk, és aztán hogyha úgy döntünk, hogy 
igen akkor  majd  el  kell  kezdeni  ezeket  a  részleteket  összerakni,  csiszolgatni,  foglalkozni  vele. 
Amiről  kell  még  beszélni,  látjátok  ezt  konzorciumban  kell  végezni.  Tehát  nem  önállóan  az 
önkormányzat bonyolítja le ezt a pályázatot, hanem konzorciumot kell alkotni hozzá, 3-5 tagút. 
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Amiben lehetnek önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozások. 
Tehát itt ebben is kell gondolkodni, ezt is elő kell készíteni. Kicsit elébe is mentünk a dolgoknak, 
mert  a  nemzetiségi  önkormányzatot  gondoltam  egyik  partnernek,  mert  a  görög  nemzetiségi 
ünnepeket is ebbe bele lehet vonni, és olyan rendezvényeket lehet itt létrehozni ami idáig nem volt.  
Tehát  olyan  forrásokat  lehet  találni,  biztosítani.  Ők  már  meghozták  a  döntésüket,  hogy  részt 
vennének ebben a konzorciumban. Muszáj volt hétvégén megcsinálni, mert ugye a tagok nincsenek 
itthon hét közben, és itt nincs idő várni. Viszont még ugye tagja a konzorciumnak a nonprofit kft. 
ugye, aki ezt bonyolítja ezt a pályázatot, így már vagyunk hárman. És civil szervezetnek gondoltuk 
a  Triandafyllát  berakni,  akik nemzetiségi  vonalon vannak bent,  illetve hát  lehet  még javaslatot 
tenni. Most azt nem tudom, hogy mennyire bonyolítja meg, hogyha minél többen vagyunk hozzá. 
Hoz-e annyit a konyhára a pályázati pontozás szempontjából, mint amennyit majd menet közben 
majd elvehet, az hogy koordinálni kell itt mondjuk 5-6 szervezetet is. 

Sebestyén Stella IFUA Nonprofit Partner Közhasznú Nonprofit Kft. képviselője: Ezt még át 
kell gondolni, igen.

Papalexisz Kosztasz polgármester: De jelen pillanatban nekünk most csak arról kell döntenünk, 
hogy mi indulunk-e.

Sebestyén Stella IFUA Nonprofit Partner Közhasznú Nonprofit Kft. képviselője: Indul-e az 
önkormányzat.

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Hogy az önkormányzat indul-e, és aztán menet közben kell 
előkészíteni, hogy kik vehetnek még részt ebben a konzorciumban.

Sebestyén Stella IFUA Nonprofit Partner Közhasznú Nonprofit Kft. képviselője: De hát azt a 
testület, tehát ha egy tárgykört meghatározunk, hogy ők lehetnek a konzorciumi tagok, akkor utána 
hogyha azon belül már szerintem szabad kezet kaphat a pályázat előkészítő egység, tehát hogyha a 
testület  most  felhatalmazza  egy viszonylag  tág  keretek  között  mondjuk a  polgármestert,  akkor 
szerintem már nem kell újabb testületi döntést vagy ülést összehívni.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó. Akkor ezt is majd vitára bocsátom, mindjárt beszélünk 
akkor erről. Tehát én azt gondolom, hogy ennyivel akartam kiegészíteni. És akkor átadnám a szót a 
képviselőknek, hogy akinek a kérdése van, vagy hozzászólása, azt tegye meg. Akár a konzorciumi 
tagságról, akár bármilyen információ...

Prekop László Kosztasz képviselő: Pontosan erről a tagságról akarok kérdezni. Én azt gondolom, 
hogy ez nem kis pénz, tehát azért az rendben van, minél több egyesület ugye részt vesz, sőt én azt 
mondom,  aki  a  kultúrához  köthető,  legyen  az  Triandafylla,  Pyrgos,  akik  képviselik  a  görög 
nemzetiséget,  de  akár  nemcsak  a  görög nemzetiséget,  tehát  az  jó,  hogy minél  több tagja  van, 
viszont én azt mondom, hogy azért az rendben van, hogy most úgymond áldásunkat adjuk, hogy 
igen induljunk a pályázaton, stb. de azért utána az, hogy kik lesznek a tagok, tehát a konzorciumnak 
meglesznek  a  civil  tagjai,  és  gondolom,  illetve  nem tudom,  hogy mennyire  lesznek  úgymond 
ezekért  az  összegekért  mennyire  fognak  felelni,  tehát  abban  az  esetben  ha  ők  ugye  ennek  a 
konzorciumnak a tagjai és közös döntéseket hoznak, akkor a felelősséget is vállalják hozzá?

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Nem. Én úgy gondolom, hogy lesz egy program, lesz egy 
program, lesz egy költségvetés. Lesznek szakemberek, akik ezt az egész pályázatot lebonyolítják, 
tehát ez már nem úgy lesz, hogy majd ők másfél év múlva elkezdünk azon gondolkodni, hogy most 
ezt az 5 millió Ft-t mire költsük.

Prekop László Kosztasz képviselő: Én azt értem. Én azt nem értem, hogy ezért az összegért ugye 
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ki fog felelni olyan értelemben, hogy...

Sebestyén  Stella  IFUA  Nonprofit  Partner  Közhasznú  Nonprofit  Kft.  képviselője:  Az 
önkormányzat lehet csak a konzorciumnak a vezetője, tehát úgymond részletes költségvetést kell 
már most beadnunk, tehát igen most végül is ha úgy veszem, hogy nézzük a tánccsoportot tehát 
lehet  azt  csinálni,  hogy a  tánccsoport  a  konzorcium tagja  aki  a  pályázat  keretében ilyen-olyan 
fellépéseket  vállal  és  ennek  fejében  ilyen-olyan  támogatási  összegben  részesül.  Ez  az  egyik 
lehetőség. Azért szeretnénk mi is mint nonprofit partnerkonzorciumi tagok lenni, mert a támogatás 
után  nem  kell  áfát  fizetni,  ha  viszont  nem  vagyunk  benne  a  konzorciumba,  hanem  bizonyos 
munkákat mi végzünk el,  akkor már áfa kötelessé válunk. Tehát igazából a mi szempontunkból 
ezért fontos. De ugyan így fontos szerintem a civil szervezeteknek is.  Tehát nagyon cizelláltan meg 
kell fogalmazni a pályázatban, hogy ki mit csinál,  mik a kötelezettségei, mik a jogai. Tehát ez 
abszolút, és összegekkel bekerül. És ezen már utána nem is nagyon lehet módosítani. Most benne 
vagyok egy ilyen  projektben amiben látjuk, hogy abszolút hát itt is van néhány olyan dolog ami  
abszolút nem életre szabott Van olyan település  ahol például problémát okoz, hogy nekik nincsen 
helyi lakos, felsőfokú végzettségű 4 órás állásra jelöltjük. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Egyébként visszatérve a kérdésre, én úgy gondolom, hogy mi 
leszünk  a  felelősek,  tehát  én  azt  gondolom,  hogy a  döntéseket,  mint  konzorciumi  vezetők  mi 
készítjük elő a testületnek és a testület dönt. Tehát én azt gondolom, hogy most abba, hogy tehát a 
fontosabb döntéseket a beloianniszi önkormányzat testülete hozza meg. Tehát én ezt így gondolom. 
Pontosan azért, mert nagyon sok pénzről van szó. Pontosan azért, mert ezzel el kell számolni. Ha 
nem megfelelő a pályázatnak a bonyolítása, komoly visszafizetési kötelezettség keletkezhet. Tehát 
itt ebben nincs pardon. Tehát ebben a részben azt gondolom, hogy ez a mi kompetenciák kell, hogy 
maradjon, nekünk kell, nem is jó ez, ha sokfelé szétmegy.

Sebestyén Stella IFUA Nonprofit Partner Közhasznú Nonprofit Kft. képviselője:  Nem-nem. 
Önkormányzat  adhatja  be.  Papíron,  CD-n.  Mindenféléket  be  kell  scannelni,  igazából  itt  az 
oroszlánmunka az ez lesz majd ez a rengetek papírnak kitöltése, bescannelése  stb.

Papalexisz Kosztasz polgármester: A konzorciumi tagok meg inkább így partnerként jelennek 
meg a hozzáadott értékeikkel, ötleteikkel, javaslataikkal, de a döntéshozószerv, azok mi leszünk. Én 
azt gondolom, hogy így kell ebben gondolkodnunk, és gondolkodjunk is így, hogyha egyetértetek 
velem.

Sebestyén  Stella  IFUA Nonprofit  Partner  Közhasznú  Nonprofit  Kft.  képviselője: Ugye  a 
pontba  sokat  számít,  hogyha  tényleg  olyan  konzorciumi  tagok  vannak,  akik  megfelelnek  a 
kritériumoknak,  most  viszont  már  úgy  látom,  tehát  hogy  eltelt  majdnem  egy  hét  amióta  mi 
beszéltünk, hogy nem kell attól félnünk, hogy nem lesz elég pont, mert nem mernek elindulni az 
önkormányzatok. Tehát ugye nyár van, szabadság van. Félnek attól, hogy a papírokat elő tudják-e 
állítani.   Először  nyerjük  meg  a  pályázatot  és  utána  csak  megoldjuk  ezt  a  4  főnek  az 
elővarázsolását. Én így gondolom. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Biztos, hogy megoldjuk. Parancsolj István.

Dr. Horváth István képviselő: Említette, hogy 4 fő szükséges. És ez 50 milliónál is meg 100 
milliónál is? Mert azért hogyha 50 milliónál nézzük és 40 millióba kerül 4 fő és marad 10 millió, 
tehát ez...

Sebestyén Stella IFUA Nonprofit Partner Közhasznú Nonprofit Kft. képviselője: Nem, mert az 
összegekkel lehet játszani. Tehát igazából itt az összegek csak ugye...én legelőször egy településen 
voltam, és mi ott számoltuk ki ezt a 35-40 millió körül járulékkal együtt költségeket. De lehet azt 
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mondani k, hogy nem kell ilyen magas bér. Tehát itt az a faluban az nagyon nagy....

Dr. Horváth István képviselő: Tehát a megnyert összegtől függetlenül 4 kell. 

Sebestyén Stella IFUA Nonprofit Partner Közhasznú Nonprofit Kft. képviselője: 4 kell. Nem 
írják elő, hogy mennyiért. Tehát csak én gondolom azt, hogy ha előírunk egy pénzügyi vezető meg 
mondjuk egy projekt vezető,  projektvezetői  gyakorlattal  kell  rendelkeznie.  Igaz,  hogy csak egy 
évessel és nincs másik kritérium, de ő ugye lehet máshonnan is. De ő fog az NFÜ-vel állandóan 
huzakodni, vonakodni, hogy akkor ezt is megcsináltuk, ezt a számlát is fogadja el stb. Tehát úgy 
gondolom, hogy hiába csak 4 órás mondjuk pl. egy projektvezető, mégse szúrhatjuk ki a szemét 70 
ezer forinttal. Tehát így... De a számokat is, tehát igazából akár a testület, akár a kijelölt személyek 
javaslata alapján végig kell gondolni. Tehát én azt úgy gondolom, hogy megszületik egy döntés, 
hogy igen, a település indulni szeretne a pályázaton, akkor én ugye átadok minden információt a 
pályázatírónak. Ő folyamatosan még bekér nyilván adatokat, valamit összeállít és szerintem ezt az 
összeállított anyagot ezt újból a testületnek el kell majd fogadnia. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: 24-én van a következő ülésünk. Az úgy időben pont jól is 
benne van. Viszont azt hozzátenném, hogy itt azért az Erikára nézek, hogy tudod, hogy ennek az 
oroszlánrésze rád fog hárulni, mert ugye én holnaputántól nem vagyok. Tehát az alpolgármester 
asszony  helyettesít.  És  majd  ugye  az  elérhetőségeket  odaadjuk.  De  bármi  lesz  ennek  az 
előkészítésében... Talán jobb is egyébként mert ő neki ebben nagyobb tapasztalata van, mint nekem. 
Én azt gondolom, hogy ne menjünk el a lehetőség mellett.  Tehát szerintem pályázzunk. Rakjuk 
össze a lehetőségek szerint legjobb pályázatot. Bízzunk benne hogy nyerünk, és hogyha nyerünk, 
akkor  az biztos,  hogyha megnyerjük végre fogjuk hajtani,  találni fogunk rá embereket,  akik itt 
vannak emberek, és talán azokat meg fogjuk tudni fizetni. Munkahelyet is teremt ez három évre. 
Nem lesz ez rossz dolog.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Előleget kapunk és ezt tovább lehet forgatni.

Sebestyén Stella IFUA Nonprofit Partner Közhasznú Nonprofit Kft. képviselője: Előleget. És 
utána már mindig tudja az ember és ugye amint benyújtja. Elszámolás van. Tehát onnantól kezdve...

Papalexisz Kosztasz polgármester: Elszámolsz a  számlákkal is.

Dr. Horváth István képviselő: Tényleges, tehát beruházási költség az 10%?

Sebestyén Stella IFUA Nonprofit Partner Közhasznú Nonprofit Kft. képviselője: Így van, tehát 
az 10 millió lehet. Most ha 90-et nyerünk, akkor 9 millió. 

Dr. Horváth István képviselő: Tehát ez közvetlenül a mi fejlesztésre lehet költeni...

Sebestyén Stella IFUA Nonprofit Partner Közhasznú Nonprofit Kft. képviselője: Hát ebből 
gondoltuk mi a színpadot, a hangtechnikát, illetve hát a...

Dr. Horváth István képviselő: Tehát ha 100 millió akkor 10 millió?!

Sebestyén Stella IFUA Nonprofit Partner Közhasznú Nonprofit Kft. képviselője: Ha 90, akkor 
9, ha 86 millió, akkor 8,6.

Dr. Horváth István képviselő: Ebből Művelődési Házat felújítani nem lehet?

Sebestyén Stella IFUA Nonprofit Partner Közhasznú Nonprofit Kft. képviselője: Így van. Vagy 
pedig ezt a vizesblokkot gondoltuk.
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Dr. Horváth István képviselő: Az összes többiből ilyen terveket lehet, tehát mindenféle...?

Sebestyén Stella IFUA Nonprofit Partner Közhasznú Nonprofit Kft. képviselője: Igen. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Programokat...

Sebestyén  Stella  IFUA  Nonprofit  Partner  Közhasznú  Nonprofit  Kft.  képviselője:  Igen. 
Programokat is lehet.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Augusztus 20-át is 10 millió forintos költségvetéssel csinálsz. 
Itt ugye évek óta az a probléma, hogy csináljunk valamit. 10 millió Ft-ból olyat lehet csinálni,  
hetedhét határig szól.

Sebestyén  Stella  IFUA Nonprofit  Partner  Közhasznú  Nonprofit  Kft.  képviselője:  Ha idén 
augusztusra nem is, de jövő év augusztusra simán beállíthatunk egy ilyen nagy volumenű augusztus 
20-ai programot.  Én relatív későn kerültem bele ebbe az egészbe. Most már jobban fogok ezekre a 
pályázatokra figyelni. Ami nagyon fontos, amit Kosztasz is mondott, hogy ugye az hogyha van egy 
klassz tervünk. Készítünk rá egy tanulmányt, készítünk mellé... kérünk a cégtől egy költségvetést, 
ugye  itt  is  a  nonprofit  partner  partner  tud  ebben  lenni,  hogy  mi  összeállítunk  hozzá  egy 
költségvetést.  És  tényleg  csak  annyi,  hogy kiírtak  egy pályázatot,  leemeljük  a  polcról  itt  van 
költségvetéssel együtt a mi pályázatunk. Én ezt szeretném.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Vízhálózat, stb. stb. ezeket mind előkészítjük.

Sebestyén Stella IFUA Nonprofit Partner Közhasznú Nonprofit Kft. képviselője:  Így van. De 
azt  mondom,  hogy  szerintem  ezt  a  részét  nagyon  fontos,  tehát  én  ezt  a  részét  érzem  a 
legerősebbnek, hogy ha van ilyen igény, hogy a szennyvíz...

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ivóvíz.

Sebestyén Stella IFUA Nonprofit Partner Közhasznú Nonprofit Kft. képviselője: Tehát, hogy 
mit szeretnénk. Tehát ha tudjuk, hogy mi az amit szeretnék mert akkor tényleg amikor kiírják a 
pályázatot, akár idén, - mert idén egyébként még nagyon sok pénz bent van - és kidobálhatnak itt 
szeptember, október környékén és pont kész vagyunk, vagy legalábbis a fedezetünk megvan rá, 
hogy azt a tanulmányt meg a megvalósíthatósági tervet meg a költségvetést elkészíttessük akkor 
már csak azt be kell adni. Mert tudjuk, hogy mennyi, mert általában szerintem az problémát jelent.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Két  dolog,  ami  még  nagyon  fontos.  Költségeink  nem 
jelentkeznek.  Költség  akkor  jelentkezik,  hogyha  megnyerjük  a  pályázatot,  tehát  a  pályázatíró 
cégnek nincs költsége.  Ez az egyik. A másik 100%-os támogatottságú a pályázat, önrész nélkül. 
Tehát igazából kockázat nincs. A finanszírozása előleggel jön. 

Sebestyén Stella IFUA Nonprofit Partner Közhasznú Nonprofit Kft. képviselője:  Az látszódik, 
hogy rengeteg papírmunka meg ilyen-olyan dokumentáció meg... tehát mindenféle kell, de nem kell 
előfinanszírozni. Tehát a 25%, az elég sok. Ha most 80 milliót nyerünk, annak is a negyede, 20 
millió forintból el lehet indulni.

Boka Erika alpolgármester: És 3 év alatt költjük el ezt a pénzt? Jól érettem?

Sebestyén Stella  IFUA Nonprofit  Partner Közhasznú Nonprofit  Kft.  képviselője: Hát  ugye 
rajtunk múlik, hogy mennyire halad, de nyilván 3 év alatt célszerű. Illetve hát a megvalósulásnak 
kell, mert ugye itt a szerintem még egy település fejlesztési terv sem két pillanat.  Tehát tényleg 
amiben mi nagyon szeretnénk segíteni az önkormányzatnak, hogy hát igazából mondjuk ki, minden 
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településnek,  az  elnéptelenedő  településnek  is  az  a  problémája,  hogy  a  foglalkoztatás  nem 
megoldott. Tehát amiben ez a pályázat  erős tud lenni, hogy tényleg megvizsgálja a lehetőségeket, 
adottságokat és, hogy abba az irányba fejlessze a települést, egy olyan stratégiát kialakítani, hogy 
hosszú távon akik élnek azoknak ne kelljen utazgatni, hanem itt helyben legyen munka. Tehát ezt 
tartom én nagyon fontosnak. Folyamatosan vannak külföldi beruházók, jó helyen van a település, 
M6-os mellett.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Van valakinek még kérdése ezzel kapcsolatban? 

Prekop László Kosztasz képviselő: Azzal kapcsolatban, hogy én úgy gondolom, ha már ugye 
bevonjuk civil szervezeteket, akkor az a véleményem, próbálok nem kéne, hogy mindenki előtt 
ismert legyen esetleg ez a dolog. És mindenki mondja el az ötletét, hogy mivel tudna úgymond az 
elméletben hozzájárulni, milyen ötletekkel. És akkor közösen dolgozzunk ki egy olyan stratégiát, 
hogy mi az, ami...

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó. Itt az lesz a lényeg, hogy azt kell felmérni, és erre lesz 
időnk, ugye a végső döntést úgyis 24-én fogjuk meghozni, hogy itt egy kicsit most jobban ebbe 
bele fogunk folyni és meg fogjuk nézni,  hogy mennyire gátló tényező lehet az,  hogy mondjuk 
sokan  vagyunk,  vagy mennyire  nem.  Mert  ha  úgy fogjuk  ezt  kialakítani,  hogy mi  vagyunk  a 
döntéshozó szervezet stratégia partnerként meg csatolódik hozzánk 4-5 szervezet, akkor igazából 
lehet 5-6 tagja is ennek a konzorciumnak.

Sebestyén  Stella  IFUA  Nonprofit  Partner  Közhasznú  Nonprofit  Kft.  képviselője: 5  a 
maximum.

Papalexisz Kosztasz polgármester: 5. Akkor meg azt kell megnéznünk, hogy ne az legyen, hogy 
valaki kimarad, miért ő marad ki, miért nem a másik, tehát lehet célszerű akkor... Kettő biztos. A 
nemzetiségi önkormányzat meg mi. Illetve három ugye. És akkor van két hely, hogy most akkor 
oda, hogy töltsünk be? Mit töltsünk be? Vállalkozót tegyünk be egyet? Vagy...?

Boka  Erika  alpolgármester: Én  azt  szeretném  mondani,  hogy  nem  értek  egyet  azzal,  hogy 
mindenkit  bevonni  meg  mi  egyéb.  Igenis  legyen  egy  határozott  tervünk,  amihez  keressünk 
partnereket,  ugyanis  hogyha mindenki  elkezd  ötletelni,  akkor...  tehát  ad  1:  Akkor  nem tudunk 
igazán úgy összehozni. Ad 2: Nem fogunk tudni mindenkihez alkalmazkodni. Nem fogod tudni azt 
mondani, én ezt gyakorlatból mondom, én vezető voltam x évig, hogyha mindenkinek az ötletét 
mindig megbeszéltük volna meg megvitattuk volna, gondolok itt arra, hogy egy-egy pályázatnál mi 
is rengeteg, tehát volt olyan 8-10 partnert behoztunk a plusz pontokért. De nem azt jelenti, hogy 
azok a partnerek elmondták, hogy majd ők mit akarnak ott csinálni, hanem mi mondtuk meg. Ez a 
cél, ezt csináljuk, ebben ezt vagy ezt tudod bevállalni. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Tehát  azt  kell  megvizsgálni,  hogy  a  pályázat  elbírálása 
szempontjából  mi  a  célszerű.  Minél  sokszínűbbek  vagyunk,  azt  gondolom  azzal,  hogy  van 
önkormányzat mellett van helyi nemzetiségi önkormányzat az nagyon jó plusz lehet. És ugye ott 
van  a  pályázat  író  cég  és  van  még  két  hely.  És  ahhoz  hogy sokszínűek  legyünk  berakni  egy 
vállalkozót és egy civil szervezetet, ami azt gondolom, hogy 5 tagú, sokszínű, van benne minden. 
Önkormányzat, nemzetiségi, nonprofit szervezet, vállalkozó, civil szervezet. Tehát ezt vizsgáljuk 
meg. És ezt menet közben úgyis egyeztetni kell. Lesznek körlevelek, egyeztetések. Ezt 24-re úgy 
kell előkészíteni, hogy addigra már tárgyaljuk le velük. És azt kell megérteni nekik is, hogy itt 
stratégia  partnerekről  van  szó.  A pályázatot  mi  koordináljuk,  mi  döntünk,  mi  adjuk  meg  az 
irányvonalat  és  keressük  hozzá  azokat  a  partnereket,  akik  hozzáadott  értéket  tudnak  az 
irányvonalunkhoz hozzáadni. Így kell megközelíteni és akkor szerintem nem lesz ebből gond. 
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Sebestyén Stella IFUA Nonprofit Partner Közhasznú Nonprofit Kft. képviselője: 24-én akkor 
úgy készülök, hogy akkor találkozunk. Itt lesz egy előterjesztés, én majd megkérem a pályázatírót,  
hogy az egyes költségsoroknál írja oda, hogy mi az, ami nem növelhető, tehát attól csak lefele 
térhetünk el. Vagy ami kötelező, amit nem vehetünk ki, bármennyire is nem tetszik, muszáj bent 
maradnia. Jó? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Kicsit előbb kell. Tehát legalább egy-két nappal előtte, annak 
meg kell lenni, hogy át tudják nézni a képviselők.

Sebestyén Stella IFUA Nonprofit  Partner Közhasznú Nonprofit Kft. képviselője: 24-e előtt 
megkapják, csak szerintem itt a testületi gyűlésen módosíthatjuk, azt amit megkaptak. 

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Így van, csak,  hogy legyenek képben  a képviselők,  hogy 
miről tárgyalnak. Tehát azt mindenképpen előtte, ugyanúgy ahogy most is megkaptuk előbb, hogy 
át  tudjuk nézni.  Jó,  akkor  szerintem ne is  szaporítsuk tovább a szót,  most  akkor  azt  a  döntést 
hozzuk meg, hogy elindulunk –e ezen a pályázaton vagy sem, és megbízzuk a pályázatírással a, 
fejből nem tudom a cég nevét…

Sebestyén Stella IFUA Nonprofit Partner Közhasznú Nonprofit Kft. képviselője: De nem mi 
írjuk a pályázatot,  úgyhogy tulajdonképpen most azzal..

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Jó,  akkor  most  arról  döntünk,  hogy  ezen  a  pályázaton 
konzorcium vezetőként vagy sem elindulunk és ha úgy döntünk, hogy igen akkor előkészítjük a 24-
i testületi ülésre a további döntésekhez az anyagokat. Aki ezzel egyetért az kézfeltartással jelezze.

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
99/2013. (VII.9.) számú

HATÁROZATA
A TÁMOP 5.3.11-13/2 sz. pályázaton való részvételről

1. Beloiannisz  Község   Önkormányzat  Képviselő-testülete  elvi  döntést  hoz,  miszerint  a 
TÁMOP  5.3.11-13/2  sz.  „Elnéptelenedő  települések  romló  társadalmi-gazdasági 
folyamatainak megfordítása” elnevezésű pályázaton részt vesz konzorciumi vezetőként.

2. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a következő ülésre terjessze be a végleges 
döntéshez szükséges dokumentációt.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. Akkor már két konzorciumi tag már van, mert a 
nemzetiségi önkormányzat mellett már mi is vagyunk. Meg már hárman megvagyunk, tehát már el 
tudunk indulni a pályázaton. 

2) Egyebek 
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Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Folytatjuk  az  egyebek napirendi  pontokkal.  Az  első  a 
szúnyoggyérítés  kérdése.  Megtörtént  a  tervezett  szúnyoggyérítés  amit  megrendeltünk,  azt 
gondolom, hogy nagyon sok szúnyogot kiirtott. Másnap meg harmadnap lehetett érezni a hatását, 
aztán lassan-lassan kezd visszajönni. Az biztos, hogy nincs annyi amennyi volt, tehát egyértelműen 
érezhető, hogy nincs, de azért hogyha valaki kimegy a kertbe, zöld részekbe, azért ott van rendesen. 
Én azt gondolom, hogy a lakossági visszajelzések is olyanok voltak, hogy mindenképpen célszerű 
elgondolkodnunk, hogy egy második ütemben. A fedezetünk megvan rá. Itt az előző számla, ezt 
már  ki  is  fizettük.  Bruttó  205.677  forint  volt,  viszont  a  hozadéka  nem  mérhető  ehhez   a 
nagyságrendhez,  tehát  én  mindenképpen  javasolnám,  hogy  csináljunk  egy  második  ütemet. 
Megnézzük, hogy utána mi lesz, aztán majd augusztusban még mindig kiderülhet, hogy a 20-ai 
ünnepség előtt kell-e még egy irtás. De most nekem az a javaslatom, hogy egy második ütemben a 
hétvége környékén csináljunk egy irtást. Én beszéltem a céggel, azt mondták, hogy nincs akadálya 
annak,  hogy  a  hétvége  környékén  megcsinálják,  tehát  holnap  reggel  felhívom.  Lehet,  hogy 
pénteken akkor akár tudnánk irtani is.

Prekop  László  Kosztasz  képviselő:  Annyi,  hogy  hétvégére  elég  erős  szelet  mondtak,  ha  jól 
emlékszem.

Boka Erika alpolgármester: Hát azt ők úgyis tudják.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Úgy fogjuk csinálni, hogy tól –ig megint egy időpontot. Meg 
fogjuk nézni az időjárást. Láttátok most is, hogy két napig nem jöttek amíg nem ítélték meg úgy, 
hogy jó legyen és amikor jöttek akkor nagyon jókor jöttek és tényleg sok szúnyogot kiirtottak.

Dr. Horváth István képviselő: Én nem voltam itt amikor az irtás történt. Nem tudom, a gazdasági 
utakra bementek, tehát ezzel a pumpával?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Szerintem minden gazdasági úton nem mentek végig.

Dr. Horváth István képviselő: Mert azt esetleg forszírozni kéne, hogy menjen a temető mellett is 
és az összes gazdasági úton.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Mindenképpen fogom nekik mondani.

Dr. Horváth István képviselő: Mert szerintem az sokat segítene.

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Ide bementek a parkba itt-ott,  tehát azért  mentek ezekre a 
részekre is, de fogom nekik mondani, hogy a gazdasági utakon is.

Dr. Horváth István képviselő: Menjenek végig az összes gazdasági úton.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ahol végig tudnak menni ott.

Dr. Horváth István képviselő: Rengeteg növény van és ott jó lenne.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen. De betakarta az egész kertet is.

Richter Csaba képviselő: Az egész falu úszott a füstben.

Papalexisz Kosztasz polgármester: De megmondom nekik,  hogy amennyire lehet próbáljanak 
meg ott,  mert igazából az a legfertőzöttebb rész szúnyog tekintetében. Tehát, nekem akkor az a 
javaslatom, hogy ugyanezekkel a feltételekkel vállalják, tehát földi, légi, kémiai irtás. Ugyanaz a 
cég. Aki egyetért azzal, hogy akkor ezt így, bruttó 205.677 forintért rendeljük meg, egy ütemet, az 
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kézfeltartással jelezze. A tartalékkeret terhére.
A  Képviselő-testület  6  igen,  0  nem  és  0 
tartózkodás  szavazattal  az  alábbi  határozatot  
hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

100/2013. (VII.9.) számú
HATÁROZATA

Szúnyogirtás megrendeléséről

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy szúnyogirtást rendel 
meg  a  Szempair  Kft.-től,  a  2013.  június  25.-én  kelt  árajánlat  alapján.  A testület  a  légi 
szúnyogirtást 1100 Ft/ha+ Áfa és a földi kémiai szúnyogirtást 950 Ft/ ha + ÁFA áron rendeli  
meg.
2. A testület az 1. pontban említett szolgáltatás díját a tartalékkeret terhére biztosítja.
3. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározottak szerint kössön 
vállalkozási szerződést a vállalkozóval.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:   Következő  témánk,  beszéltünk  a  múltkor  ezzel  a 
Popstranddal kapcsolatban, hogy esetleg az egyik szervezzünk –e egy buszt. És voltak is egyébként 
a mostani koncerten,  az Edda koncerten  is Belóból többen is, tehát voltat  akik részt vettek. A 
Demjén koncert merült föl, hogy esetleg arra mennének többen. A z augusztus 10-én van. Egy ilyen 
agárdi út mennyi lehet? Olyan 30-40 ezer körülbelül?

Prekop László Kosztasz képviselő: Inkább egy ötvenes.

Boka Erika alpolgármester: Inkább ötven.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ötven, csak itt még az a kérdés, hogy a pályázaton belül ezt 
meg  tudjuk  –e  oldani  akár,  esetleg.  Az  augusztusi  rendezvénnyel  kapcsolatban.  Egyáltalán 
beszéljünk –e erről, foglalkozzunk –e vele, rendeljünk –e egy ilyen buszt, nézzük meg vagy sem?

Boka  Erika  alpolgármester:  Kérünk  érte  belépőt?  Tehát  akik  felszállnak  rá,  azoktól  kérjünk 
költség hozzájárulást?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ahogy döntünk. Tehát igazából, ha jön egy 44 fős busz, ha 
mondjuk  mindenkitől kérnénk 500 forintot akkor az 22.000 forint, ugye?

Márkusz Tamás képviselő: Van rá igény?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Felmérnénk. Mondjuk ha augusztus 10.-ig van, felmérnénk 
legkésőbb  mondjuk   július  31.ig.  Ha  megtelik  a  busz  ezzel  az  500  forintos  belépővel  akkor 
megrendeljük. És akkor mindjárt  csak a fele, tehát ugye 22.000 lejön, annyit  meg szerintem ki  
tudunk fizetni. Aztán, hogyha van rá igény akkor még mindig lehet róla a továbbiakban is beszélni. 
Ez  egy  gesztus,  ezzel  kapcsolatban  kell  majd  azt  nézni,  hogy  ki  az  aki  fölvállalja,  hogy  ezt 
megszervezze, mert azért itt…
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Prekop  László  Kosztasz  képviselő:  Krisztián  a  múltkor  nagyon  kardoskodott  érte,  hogy  őt 
érdekelné.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Itt van a Viki, majd ő felméri. 

Boka Erika alpolgármester: Egyébként ő már el is kezdte a buszt is meg mindent. Rajtam múlott,  
hogy nem lépünk semmit, mert egyszerűen nem jutottam be a múlt héten egyetlen egyszer sem.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, akkor a kérdés az, hogy ne ragozzuk túl. Ezzel, hogy 500 
forintos,  azt  gondolom,  hogy ez  egy jelképes  díj,  ha  megtelik  egy busz  akkor  a  különbözetet 
vállalja-e az önkormányzat, ami nagyságrendileg körülbelül, olyan 30.000 forint. Július 31.-ig ha 
össze tudjuk szervezni akkor megrendeljük. Aki ezzel egyetért az kézfeltétellel jelezze.

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

101/2013. (VII.9.) számú
HATÁROZATA

Igényfelmérésről és busz megrendeléséről az agárdi Popstrand rendezvényére

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben előzetes 
igényfelmérés alapján legalább 44 fő jelentkezik,  hogy 500 Ft-os belépő ellenében   az 
agárdi  Popstrandon  2013.  augusztus  10.-én  megrendezésre  kerülő  Demjén  Ferenc 
előadására  busszal  fog  elmenni,  akkor  megrendeli  a   buszt,  és  a  különbözet  kifizetését 
vállalja. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Papalexisz Kosztasz polgármester: Következő témánk, megkeresett engem egy cég. Royal Bor 
Kft.,  minőségi  borokat  forgalmaznak  és  ami  a  lényeg,  hogy  gravírozással,  dísz  jelleggel, 
ajándékozási jelleggel amit az önkormányzat, tehát szépen meg tud csináltatni, ha olyan vendégünk 
van meg lehet  őket  ajándékozni.  Most  arra  is  gondoltam,  most  van  például  több ajánlatuk,  ha 
érdekli a testületet akkor a következő 24ei ülésre, akár egy, hogy előtte egy fél órával összeülünk. 
Borkóstolóval egybekötött, több fajta ilyen minőségi borokkal, el tud jönni és el tudja mondani a 
lehetőségeket. Én kérdeztem tőle egy ilyen csomag ajánlatot, hogy mi az amit össze lehet hozni. 
Egy  minőségi  száraz  vörösbor  amit  például  férfiaknak  lehet  adni  és  egy  vörös  édes,  ilyen 
mazsolabor ami mondjuk hölgyeknek lehet adni, gravírozással  díszdobozokkal együtt 24 palack 
nagyságrendileg 100.000 forint. Ez a középkategóriás tehát ezek amúgy is ilyen 5-6 ezer forintos 
borok. Van olcsóbb is van drágább is, van több lehetőség. Egyáltalán gondolkodjunk-e benne? Mert 
most például ha díszpolgári címben gondolkozunk, azt mondtuk, hogy nem adunk pénzt. Viszont 
van ilyen ládában, szépen ilyen szalmában megcsinált 6 bort bele lehet rakni, abból is ilyen 30-40 
ezer forint értékűt lehet csinálni. A karunk –e ezzel foglalkozni vagy nem? Meghallgatjuk őket vagy 
nem?  Én akkor hívnám csak őket meghallgatásra ha van bennünk szándék, ha úgy érezzük, hogy 
most ezzel ne, akkor ne.

Prekop László Kosztasz képviselő: Tulajdonképpen lehet ilyen.
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Boka Erika alpolgármester:  Ez egy szolgáltatás. Az a kérdés, hogy, hogy szól a számla, mert 
ugye augusztus 20.-án a szolgáltatás keretünk az megengedné eleve.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Tehát be tudnánk szerezni egy olyan mennyiséget ami…

Boka Erika alpolgármester: Csak azt kell ugye, igen, azt kell megtudni, hogy mi van rajta, mert 
ha,  ilyen  ajándék,  gravírozás,  ilyesmi  az  lehet.  De  bor  nem mert  ugye  iskolás  rendezvényről 
beszélünk.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Vagy más jellegűt vagy valamit, tehát én azért gondolom ezt 
mert  mondom ahogy haladunk  előre  talán  eljutottunk  oda  csak  azért,  hogy ha  van  egy olyan 
vendégünk, hogy…

Prekop László Kosztasz képviselő: Meg ez marketing is.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Marketing is.

Boka Erika alpolgármester: Arról beszélni fognak már hogyha úgy mennek el, ha úgy jönnek a 
faluba.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nézzétek maradjunk abban, hogy hívjuk meg akkor a 24ére. 
Eljön megnézzük, rászánunk egy fél órát, megnézzük.

Boka Erika alpolgármester: Lássuk először, hogy, hogy néz ki.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Így van, ha elnyeri a tetszésünket akkor foglalkozunk vele, ha 
nem, nem. Én megmondom neki, hogy a testület egyelőre úgy dönt, tehát nem tudott semmilyen 
döntést hozni. Viszont hajlandó arra, hogy meghallgassa őt, eljön megmutatja. Ha érdekel. érdekel 
ha nem, nem. Addig is a honlapjukat, azt a Royalbor-t meg lehet nézni, ez komoly cég. Meglátjuk.

Prekop László Kosztasz képviselő: Ha gravíroznak, akkor tudnak olyan motívumokat is ami ugye 
ilyen jellemző a falura. Tehát én legalábbis erre gondolok.

Boka Erika alpolgármester: Akár a címerünket.

Papalexisz Kosztasz polgármester: A dobozra teszik, vagy üvegezik vagy nem tudom…

Boka Erika alpolgármester: Többféle lehetőség van.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Mondjad István, mi a kérdés?

Dr. Horváth István képviselő: Hogy ez a 24 ez a legkevesebb rendelés? Ez a minimál rendelés? A 
mit mondtál, hogy 24 darabos. Vagy ezt lehet akkor aktuálisan amikor, még mielőtt jön az ünnep, 
kiszámoljuk, hogy körülbelül ennyi.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Van egy minimál rendelés.

Dr. Horváth István képviselő: És akkor előtte egy hónappal szólunk és akkor legyártatjuk. Vagy 
ezt így ők azt mondják, hogy 24et minimum kell most rendelni?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Van egy minimál rendelés, ezeket megbeszéljük, de ha most 
abból indulunk ki, hogy mondom, hogy van a díszpolgári címnél, azért valamit, mondjuk már egy 
30-40 ezer forintos, ilyen szép csomagot. Meg még akkor ha kiadjuk, a Beloianniszért Díjat akkor 
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egy egyel kisebbet, annak is van tehát az már eleve egy ilyen 50-60 ezer forint, és lehet egy tényleg 
egy pár üveget, tehát, hogy ilyen 100-110 ezer forintot erre a célra esetleg el lehet költeni. Amit ha 
nem is adunk ki egyből augusztusban, de lesz itt a következő ünnep, nemzeti  ünnep. Ha olyan 
vendégeink jönnek akkor esetleg megajándékozni őket.

Prekop László Kosztasz képviselő: Arról nem beszélve ha esetleg olyan vendég jön ténylegesen a 
faluba. Aki, azt mondom messze viheti a hírünket jó értelembe véve.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én azt gondolom, hogy hallgassuk meg. Szánjunk akkor rá 
egy, meg nem kell mondjuk fél óra, megmondom neki, hogy 15 percet szánunk rá, hogy ha jó úgy 
és  akkor  24.-ére  meghívjuk.  Megmutatja,  aztán  kész.  Majd  eldöntjük  akkor.  Jó?  Akkor  most 
egyelőre  ebben  nem  döntünk,  csak  annyi,  hogy  előkészítjük.
A következő pontunk,  a  Tryandafilla  Egyesületnek,  van  egy  támogatási  kérelme.  A vezetőjük 
beteg, nem tudott kijönni.

Boka Erika alpolgármester:  De a Vaszo várja a telefonhívást, mert ő kapta a megbízást, hogy 
jöjjön át, csak próbán van.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen, ők hívtak engem, hogy, ők leírtak mindent, hogy ha nem 
muszáj akkor nem jönne el, mert akkor abbamarad az egész próba, De ha muszáj akkor átjön. Erre 
mondtam én, hogy szerintem el tudjuk dönteni. Szerintem nem kell.  Igazából két részről szól a 
támogatási kérelmük. Az egyik, szeretnének venni lejátszót, egy olyan CD lejátszós magnót, amivel 
a  próbájukat  tudják,  tehát  a  próbájukon  tudják  alkalmazni,  illetve  útiköltségekre,  fellépésekre. 
Legtöbbször őket úgy hívják meg, hogy saját útiköltséggel mennek, hogy arra, tehát igazából ilyen 
működésre  kérnének  pénzt.  Én  kérdeztem,  hogy mire  gondoltak  és  azt  mondták,  hogy 80.000 
forintra. Ez van itt előttünk.

Dr. Horváth István képviselő:  Meghívják őket fellépésre és az útiköltséget se fizetik ki??

Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát vannak olyan helyek ahol nem fizetnek, nincs forrás. Hát 
mi is az ercsiieket is így hívtuk tavaly, hogy ők is úgy jöttek, hogy nem fizettünk semmit. Mert  
igazából, a Baracson is csak a buszt fizettük. 

Márkusz Tamás képviselő:  Tehát 80.000 forint a magnóval együtt. Az nem összeg. 

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Aztán amikor  rákérdeztem akkor egy kicsit  rámenősebbek 
lettek, magnón kívül mondták az útiköltséget stb. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én 100.000 forintra gondoltam. 

Márkusz Tamás képviselő: Nem összeg a 100.000 forint.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ők azért minden ünnepen itt vannak, mindenhol segítenek. Én 
javaslok 100 000 forintot nekik megítélni. Tartalékkeret terhére. Ki tudjuk gazdálkodni. Akkor aki 
egy.. Van más javaslat?

Márkusz Tamás képviselő:  Amennyi kell nekik, most ha 107 akkor legyen 107, most 27 a magnó, 
meg nyolcvan.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó akkor legyen 107.000 Ft.

Márkusz Tamás képviselő: 110.000 Ft legyen, hogy kerek legyen.
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Vagy akkor legyen 110 és akkor abba belefér. Akkor aki egyet 
ért vele az kézfeltartással jelezze.

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

102/2013. (VII.9.) számú
HATÁROZATA

Triandafylla kérelméről 

1. Beloiannisz  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Triandafylla  Egyesület 
kérelmére az Egyesület  részére 110.000.-Ft azaz száztízezer forint,  egyszeri,  vissza nem 
térítendő támogatást állapít meg.

2. Az Egyesület a támogatás felhasználásáról köteles számlával elszámolni.
3. A  testület  felkéri  –  egyben  felhatalmazza  –  a  Polgármestert,  hogy  a  Triandafylla 

Egyesülettel az Önkormányzat képviseletében kössön támogatási megállapodást, melyben 
határozza meg a folyósítás és az elszámolás módjának részleteit.

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester
Határidő: nincs

Papalexisz Kosztasz polgármester: Következő a Farlamex Kft. az árajánlata, azt gondolom, hogy 
ezt egy kicsit most majd így félretesszük. Kaptunk egy ajánlatot ezekre a padokra, most ez egy első 
nyers ajánlat, 10méterről szól. Bruttó 238.000 forint 10méter a teljes költség, anyag, munkadíjjal a 
kiépítése. Azt gondolom, hogy ez még abszolút első ajánlat, ezen majd lehet még dolgozni. Viszont 
olyan szempontból tegyük félre,  hogy nézzük meg ha nyer a pályázat akkor pont ez az a tétel  
amihez hozzányúlunk és megcsinálunk itt egy pár dolgot. Amin belül ezt meg tudnánk valósítani. 
Ha nem tudjuk, vagy ha nem nyerünk a pályázaton, akkor vegyük elő újra vagy tárgyaljunk most és 
foglalkozzunk a kérdéssel? Ez a kérdés. Szerintem célszerű a pályázati kereten belül, akkor jó? És 
akkor  ott  meglátjuk  a  nagyságrendet  is,  hogy  mennyit  lehet  ebből.
A következő  a  DRV  beruházási  terv.  Újra  felhívják  a  figyelmünket  a  szennyvíztisztítónak  a 
kérdésére. Továbbra sem fizetnek eszközhasználati díjat. Most már a harmadik számla fog elmenni. 
Kettőt már nem fizettek ki. Ez lesz a harmadik amit most be fogunk nyújtani. Én továbbra is azt  
javaslom, hogy addig amíg nem fizetik az eszközhasználati díjat addig ezzel a kérdéssel, amúgy se 
tudnánk foglalkozni, mert ha akarnánk is annak a terhére tudnánk. Megkérdeztem a szomszédokat. 
Hát a szomszédban is azt mondták, hogy félrerakják addig az ügyeket amíg nincs ebben előrelépés, 
az eszközhasználati díjban. Egyébként ebben meg, ugye abban maradtunk, hogy írunk is nekik egy 
levelet.  Van-e  valakinek  esetleg  más  javaslata?
Parancsolj! Csaba volt az első.

Richter Csaba képviselő: Mindegy. Igazából kérdésem lenne. Az előzőleg amit beadtak, ugye nem 
csak a szennyvíztelepről szólt, hanem a falura vonatkozó tervekre is, hogy azt is arrébb raktuk ez 
ügyben.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az előző az más így van. Az egy ilyen fejlesztési terv.
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Richter Csaba képviselő: Elolvastam azért mondom, azt is furcsállom, hogy akkor azt ezzel együtt 
nem próbálták újra beadni.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát  majdnem egy időben jött  ez  is.  Csak egy pár  nappal 
később jött ez.

Richter  Csaba  képviselő:  Ez  ügyben  akartam  kérdezni,  hogy  akkor  azzal  az  tervvel  amit 
ugyanúgy félretettünk, hogy ez sem érdekel meg ráadásul, pont a leglényegesebb hiányzott belőle,  
amit én láttam, a szakaszolók beépítése. Az úgy hiányzott az előzőből, ahogy kell.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát bele sem mentünk, tehát...részletekbe, mert ugye ott azért 
felfújt dolog volt.  Az ő szemszögükből készült. Tehát nem is mentünk bele, mert elvileg addig, 
tehát ez egy elvi döntés volt, hogy addig amíg ameddig nem fizetnek, nincs miről beszélni. 

Dr. Horváth István képviselő: Én is ezt akartam kérdezni, hogy itt most arról a nagy, több száz 
milliós beruházásról van szó...

Papalexisz Kosztasz polgármester: Arról. Hát... hozzátartozik az is. Kapacitásbővítés, az egy elég 
összetett kérdés.

Dr. Horváth István képviselő: Tehát ez az akkor?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ez az. Igazából nincs is hajlandóság másik oldalról sem. Én 
nem tudom,  hogy...tehát  nekünk jelen pillanatban erre  erőnk nem lenne,  tehát  ha ezt  meg kell 
valósítani. A DRV ígért hozzá támogatást, az a DRV, aki az eszközhasználatot sem tudja kifizetni. 
Tehát úgy mentünk volna bele ebbe mondjuk tavaly, hogyha nekiugrik a 3 önkormányzat, hogy egy 
olyan cég finanszírozta volna, ami most nem tud kifizetni 1 vagy 2 millió forintot.

Prekop László Kosztasz képviselő: Ezt addig az én véleményem az, hogy addig ameddig nem 
tisztázódik le, hogy most van 4 vagy 600 cég, aki Magyarországon a vízzel foglalkozik. Állítólag 
akarnak összesen 40-et. Ameddig ez nem fog letisztázódni, addig ezt...

Papalexisz Kosztasz polgármester: A DRV marad, tehát a miénk marad. Nekünk már meg van 
kötve a szerződésünk. Tehát ilyen szempontból nekünk már úgy szinte biztos, hogy velük együtt 
kell.  Ezt  2016 évtől  már büntethetnek.  De hát  hiába büntetnek,  ha nincs  forrásod megcsinálni, 
nincs. Én azt gondolom, hogy ezt is belefoglaljuk a válaszlevelünkbe. Most, hogy félretettük mind 
a kettőt, ahogy megérkezik a pénz előveszi a testület, és megnézzük milyen lehetőségek vannak. 
Első lépés az az, ami még mindig nincs meg, hogy a három tulajdonos a tulajdonrészről döntést  
hozzon, mert ott csak beszéltünk róla, mert ott csak beszéltünk róla, hogyha majd lesz, akkor majd 
így lesz- úgy lesz, de döntés nincs arról, hogy ki, milyen arányban járul hozzá a fejlesztéshez Ezt is  
meg kell még hozni. De addig ugye mondom a szomszédok is elzárkóznak, amíg ez nem zajlik le.  
Jó.  Van  e  valamilyen  más  javaslat?  Akkor  azt  teszem  fel  javaslatként,  hogy  amíg  az 
eszközhasználati díjat nem fizeti a DRV, addig ezt a kérdést elnapoljuk. Amikor kifizette, akkor 
tárgyalja a testület. Aki ezzel egyetért az kézfeltartással jelezze. 

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

103/2013. (VII.9.) számú
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HATÁROZATA
DRV Zrt. megkereséséről

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DRV Zrt.  2013. 
június 21.-én kelt, települési szennyvíztisztító telep fejlesztése tárgyú levelében foglaltakat 
mindaddig nem tárgyalja,  amíg a DRV Zrt.  az eszközhasználati  díjat  nem fizeti  meg az 
önkormányzat számára.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  A Szarafisz  u.  27.  meghirdetett  ingatlanra  egy  pályázat 
érkezett, a kihirdetési áron 3.900.000 Ft-ért, Toudziaris Panagiotis. Mindenki gondolom ismeri a 
Jotit  és  a  családját.  Ők  Görögországban  élnek.  Most  vagy  visszajönnek  vagy  nem,  mindegy. 
Megveszik.  Vagy jönnek vagy nem az ő dolguk. Tehát érkezett  egy vételi  ajánlat.  Érvényes az 
ajánlattétel.  A testületnek  akkor  azt  kell  eldönteni,  hogy  akkor  szerződést  kötünk  az  ingatlan 
eladásáról,  de  ezt  megelőzően,  nekünk  fel  kell  ajánlani  a  magyar  államnak  elővételre.  Tehát 
amennyiben nincs más javaslat, én azt javaslom azt, hogy kezdjük meg a vételnek az intézését. Van-
e más javaslat vagy kérdés? 

Prekop László Kosztasz képviselő: Annyi kérdésem lenne, hogy a magyar állam tehát ez az ár 
alatt nem veheti meg?

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Nem.  Ezen  az  áron  megveheti.  Tehát  magyarán  most  ott 
tartunk, hogy biztos, hogy megveszik az ingatlan. Vagy a magyar állam vagy az ajánlattevő. És ez 
nagyjából  úgy fog  lezajlani,  hogy kb.  35  napja  van az  államnak,  hogy reagáljon  rá.  Majd  mi  
próbáljuk ezt sürgetni, mert augusztusban Magyarországon lesz amúgy is a vevő. Tehát jó lenne, 
hogyha addigra ez keresztülfutna, és akkor augusztusban meg tudnánk itt a szerződéseket, mindent. 
És  akkor  úgy néz ki,  hogy akkor  ez a  bevétel  augusztusra realizálódhatna,  augusztus  hónapra. 
Akkor ha nincs más javaslat én azt tenném fel szavazásra, hogy a polgármestert a testület bízza meg 
az adás-vételnek a bonyolításával. Aki egyetért az kézfeltartással jelezze.

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

104/2013. (VII.9.) számú
HATÁROZATA

Beloiannisz, belterület 449. hrsz.-ú (Szarafisz u. 27. sz.)  ingatlan értékesítéséről

1. Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a  Beloiannisz 
belterület  449.  hrsz.-ú,  természetben  Beloiannisz,  Szarafisz  u.  27.  sz.  alatt  található 
önkormányzati tulajdonú ingatlant értékesíteni kívánja.

2. A nemzeti  vagyonról szóló  2011.  évi  CXCVI.  törvény  14.  §-a  értelmében  az  államot 
elővásárlási  jog  illeti  meg  helyi  önkormányzat  tulajdonában  lévő  ingatlan  értékesítése 
esetén.  A  testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  keresse  meg  a  Magyar  Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy élni kíván-e elővásárlási jogával.
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3. Amennyiben az állam a 2. pontban meghatározott jogával nem kíván élni úgy a testület a 
pályázati  eljárás  keretében  egy  darab  érvényes  ajánlatot  tevőnek,  azaz  Toutziaris 
Panagiotisnak  (szül.  Dunaújváros,  1964.05.26.,  an.:  Toutziari  Athanasia)  Lakcíme: 
Görögország, Thessaloniki, Alex Papathopoulou 24. Ambelokipi 56121. sz. alatti lakosnak 
kívánja értékesíti az ingatlant.

4. A testület  felhatalmazza a polgármestert,  hogy  a 2.  vagy a 3. pontban meghatározottak 
szerint kössön adásvételi szerződést.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. És akkor nekem már csak egy téma van.  Egy 
tájékoztató  a  testületnek.  Mind  a  két  beruházásunknak  megtörtént  az  átadás-átvétele.,a 
buszmegállónak, illetve ma délután 4 órakor az utaknak a kátyúzásának is. Itt a buszmegállónál 
ugye a vízelvezetési problémák úgy néz ki, hogy  megoldódnak. Majd azért ha lesz nagy víz még,  
azt  megnézzük,  tehát  abban  maradtunk  a  kivitelezővel,  hogy  nem  megy  el,  nem  fut  el,  ha 
legközelebb lesz egy nagyobb víz megvizsgáljuk, hogy működik-e a rendszer. Ha nem, akkor még 
hozzányúlnak. Alapjába véve elkészült. Illetve azzal a kiegészítéssel, és erről kellene majd egy elvi 
döntést most hoznunk, hogy megvizsgáltuk az aknafedlapot, ami fel van rakva. Ez sokkal jobb, 
mint ami alatta van, amin odáig mentek a buszok, de ez sem az igazi. Tehát láttuk, rámennek a 
buszok csattan nagyot,  izeg-mozog. És azt gondolom, hogyha megcsinálunk egy ilyen beruházást, 
akkor már azon ne múljon, létezik olyan öntvény, fedlap súlyos, tehát nehéz, azt mondta nekem a 
kivitelező, hogy olyan 30-40 ezer Ft anyagárban. Na most kiszedik a másikat, megigazítják, tehát 
ilyen minimális ráfordítás, amivel azt még ki lehetne egészíteni, de ezt a projektet nem érinti. Az 
lezárult.  Annak megtörtént az átadás-átvétele.  És ezt jegyeztük meg a műszaki ellenőrrel,  hogy 
amennyiben van lehetőség. Én azt mondtam, hogy a testület elé viszem, de én az mellett vagyok,  
hogy rendeljük ezt meg pluszba. Csináljuk meg, egészítsük ki azzal, azzal már ne csúfítsuk. Ez az 
ajánlat egyébként nem érkezett meg, ígéret volt rá, hogy ma ideérkezik, de nem érkezett ide. Azért 
mondom, hogy ez egy elvi döntés. Hogyha úgy dönt a testület, hogy az árajánlat megérkezik, hogy 
azt megrendeljem. Nyilván én azért meg fogom nézni, el is fogom küldeni nektek, akkor én ezt 
megrendelem, és akkor a következő ülésen meg majd tájékoztatom a testületet erről. Tehát ez a 
buszmegállóval kapcsolatban. Mielőtt  még szavaznánk, átadom a szót.  Van-e valakinek kérdése 
evvel kapcsolatba?

Márkusz Tamás képviselő: Nekem egy kérdésem van.  Most ez közterületen van.  Kihez tartozik? 
Azt kellene megnézni, hogy kié ez egyáltalán. Most csinálja meg ő azt a vízóraaknát. Vagy a tetejét. 
Hát most ez nem miénk különben. Mert ha nem az önkormányzat vízórája van abban az aknában, 
hanem annak a kocsmának a vízórája van az aknában.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Szerintem nem az önkormányzaté, az biztos.

Márkusz Tamás képviselő: Én azt ott meg kéne inkább szüntetni. Felhívni a tulaj figyelmét, hogy 
azt szüntesse meg, azt hozza be a telekhatáron belülre. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Viszont azt akkor már a kivitelezés előtt kellett volna.

Prekop László Kosztasz képviselő:  Én azt sem tudtam, hogy az vízóraakna, azt hittem, hogy csak 
ilyen vízlefolyó.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem, vízóraakna, mert egyébként, ha nem vízóraakna lenne, 
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akkor  már  ki  tudtuk volna  úgy rakni  a  szélét,  hogy nem mozog,  és  akkor  nem ütközik.  Mert 
egyébként bírja a buszokat, tehát...

Márkusz Tamás képviselő: Oké, csak ezzel megoldunk ugye egy gondot, hogyha ugye nem tudom 
a telekhatára hol van neki, a tulajnak, és akkor hozza be.

Boka Erika alpolgármester:  És akkor feltúrná azt, amit építettünk?

Dr. Horváth István képviselő: Azt előtte kellett volna.

Márkusz Tamás képviselő: Hát oldják meg. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az ő területére nem tudja rakni, mert az egész terület a miénk. 

Márkusz Tamás képviselő: Ja miénk? Azt hittem, hogy az nem. Bocsi. Akkor vissza minden. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az egész a miénk. Ez önkormányzati terület itt, ez az egész, 
ami le van murvázva. 

Márkusz Tamás képviselő: Bocsi, nem tudtam. Én azt hittem a kocsmához tartozik. Bocsánat.

Prekop László Kosztasz képviselő: Én is azt hittem.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem.

Richter  Csaba  képviselő:  A kamerarendszerünk  mikor  lesz?  Azért  kérdezem,  mert  ennek  a 
felhelyezése előtt nem kéne ezt a  vas és öntvényt letenni, mert el fogják lopni.

Bíró Brigitta jegyzői referens: Nincs még döntés a 8/2013 (III.29.) BM rendelettel kapcsolatban. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az a helyzet, és itt ma beszéltem a műszaki emberrel. Miután 
megállapítottuk,  hogy  ez  nem  a  legjobb  megoldás.  Ő  neki  is  az  a  javaslata,  hogy  a  lehető 
leghamarabb akkor szüntessük meg az állapotot, ha már egyszer megállapítottuk, hogy mégse így 
kéne. Én szerintem ezt senki nem tudja megoldni, hogy most a 3. busz után leszakad vagy 50 év 
múlva is ott marad. Egy biztos sokkal erősebb anyagból van, mint az az alap, ami alatta van, ami 
30-40 évig mentek rá a buszok. De garancia nincs. Lehet ez egy olyan vasanyag volt, amit 50 éve  
gyártottak, hogy jobb, mint a mai. Tehát erre nincs garancia. Én mindenképpen azt mondom, hogy 
ha ilyen 30-40-50 ezer Ft-os tételről beszélünk, ahogy cseréljük ki. Aztán ha egyszer ellopják ezt a 
fedlapot, akkor vegyünk elő azt, amit a Tomi mond, de még mindig át lehet helyeztetni a mérőt 
akkor erre a salakos részre. Kivenni onnan és akkor befedni, de most így nem bontanám szét, ha 
már most megcsináltuk. 

Richter Csaba képviselő: Nem szétbontani csak azt ?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Valamennyire meg fogják bontani mert ha nem ugyan olyan 
méretű lesz, valamennyit hozzányúlnak. Ott kellett volna egyébként nekem is jobban észnél lennem 
nekem is, amikor ment, hogy felmerülhetett volna, hogy vegyük ki onnan és akkor nincs ez az 
egész cirkuszt de ha már így van akkor ezekkel az öntvény aknafedőlapokkal azért..  Jó. Én ezt 
tenném fel javaslatnak. Tehát, hogy akkor egyrészt a tájékoztatást, ha elfogadja a testület, akkor 
erről  nem  kell  szavazni.  Viszont  megbízzon  engem  ennek  az  aknafedlap  cseréjével,  tehát  a 
vállalkozótól ezt rendeljem meg és a következő testületi ülésen erről tájékoztassam a testületet. Aki 
ezzel egyet ért az kézfeltartással jelezze. 

22



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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

105/2013. (VII.9.) számú
HATÁROZATA

Aknafedlap megrendeléséről

1. Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a  Beloiannisz 
belterület  6/5 hrsz-on elhelyezkedő buszforduló területén lévő vízóraaknát aknafedlappal 
fedi le.

2. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az aknafedlapot megrendelje.
3. A testület a felmerülő költségeket a tartalékkeret terhére biztosítja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. A másik az utaknak a kátyúzása. Az szintén véget 
ért.  Azt hiszem 160 m3-nyi mart aszfaltot dolgozott el a vállalkozó, és járhatóvá tette az utakat. 
Sokan meglepődtek meg csalódtak az emberek. Azt hitték, hogy majd itt most akkor aszfalt lesz, 
meg minden... De nyilván lehet tudni, hogy 2900.000 Ft + ÁFA-ért nem lehet a világot megváltani.  
Azt tudtuk ezzel elérni, hogy az összes út járhatóvá vált. ilyen 20-30-40 km/h sebességgel lehet 
menni,  amúgy sem kell több, mert hogyha mondjuk aszfalt út lenne körbe akkor fekvőrendőröket 
kellene rakni, mert akkor az a probléma. Nyilván az lenne a kisebb gond. De ettől  függetlenül  
járhatóvá lettek téve az utak. Végig lehet menni azokon az utakon a Murgána utcán, ahol nem 
lehetett menni. A Petőfi utca elején, ahol nem lehetett, a Szeptember utcán. A legrosszabb hely,  
illetve a legrosszabb állapotok ott vannak, ahol egyébként mint pl. a Paparigász utca, a Szeptember 
utca, illetve a Petőfi utca, ahol olyan kemény, ilyen köves rész volt az úton, hogy azt nem lehetett.  
Megpróbálta  a  vállalkozó  lecsiszolni  a  köveket  lekapni.  Azt  mondja  olyan  kemény  kövek.. 
kifordulnak,  kiborulnak és  ilyen  lyukak lesznek.  Tehát  azzal  nem tudtunk mit  kezdeni.  Sokkal 
szerencsésebb volt a helyzet az ilyenek, mint a Murgána, az Athén vagy az Ilektra, ahol olyan út 
alap volt, hogy kiegészítve vagy a Delcseven is, ahol azért el lehet menni. A vállalkozó még annyit  
vállalt,  ezt  grátiszba adta nekünk, hogy a Rákóczi utcán ezeket a kátyúkat, amik vannak, ezt ő 
meleg aszfalttal valamikor jövőhéten vagy amikor erre jár, ezeket még megcsinálja a szerződésen 
felül. Kivágja, körbevágja, leaszfaltozza. Ott van egy csíkunk, erre van 2-3 kátyús rész. Bejelölte 
sárgával egyébként, hogy hol lesznek a javítások. Ha arra jártok látjátok, meg tudjátok majd nézni. 
Ezt  a  szerződésen  felül.
Műszaki ellenőr vette át mind a két munkát. Papírok, dokumentációk le vannak adva, építési napló, 
minőségi bizonyítványok, minden ami kell itt van. És itt vannak a teljesítési igazolások. Az egyik 
számla már beérkezett, a másik majd be fog, valószínű, hogy holnap érkezik. Ezeknek a fedezete 
ott van a számlákon. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Akkor köszönöm. Nekem más témám nincs. 
Átadom a szót a képviselőknek, hogy egyebeken belül van-e valakinek kérdése vagy hozzászólása. 
Ha nincs akkor átadom a szót a vendégünknek, hogy van-e kérdésük?

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Van-e  valamelyik  képviselőnek  valami  önálló  témája?  A 
képviselői sarokba? Azt is lehet használni. Jó, más kérdés? Akkor a testületi ülést lezárom. 

Papalexisz Kosztasz polgármester mivel több kérdés, észrevétel nem érkezett, a nyílt ülést 19 óra 

23



44 perckor berekesztette.

k.m.f. 

                                  A jegyzőkönyv tartalmáért felel: 

Papalexisz Kosztasz
polgármester 

                                      Dr. Bugyi Katalin                      Biró Brigitta
                                           jegyző                                  jegyzői referens

Márkusz Tamás
jkv. hitelesítő

Richter Csaba
jkv. hitelesítő
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