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Napirendi pontok 

 

 

 

1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének megtárgyalása 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

 

2) A Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének megtárgyalása 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

 

3) Társadalmi szervezetek beszámolója a 2013. évben kapott támogatásokról 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

 

4) A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítási 

javaslata 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

 

5) Egyebek 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 
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RENDELETEK 

 

 

Beloiannisz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2014 (II.26.) önkormányzati rendelete 

a 2014. évi költségvetésről 

 

Beloiannisz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2014 (II.26.) önkormányzati rendelete 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési 

szabályzatáról 

 

 

 

 

HATÁROZATOK 

 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

29/2014. (II.19.) számú 

HATÁROZATA 

Az ülés napirendi pontjának meghatározásáról 
 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület 

30/2014. (II.19.) Kt. számú 

HATÁROZATA 

Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület 

31/2014. (II.19.) Kt. számú 

HATÁROZATA 

A társadalmi szervezetek és a Nemzetiségi Önkormányzat beszámolójáról 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület 

32/2014. (II.19.) Kt. számú 

HATÁROZATA 

Az AEK Beloiannisz FC támogatásáról 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület 

33/2014. (II.19.) Kt. számú 

HATÁROZATA 

3 db szavazófülke beszerzéséről 
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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2014. február 19. napján tartott nyílt ülésének 

JEGYZŐKÖNYVE 

 

 

Készült: Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt 

üléséről 

Az ülés helye: Beloiannisz Polgármesteri Hivatal Tanácsterme 

Az ülés kezdete: 2014. február 19. (szerda) 18.00 óra 

Jelen lévők: 

 

 

 

 

 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester 

Boka Erika alpolgármester 

Bene Krisztián képviselő 

Dr. Horváth István képviselő 

Márkusz Tamás képviselő  

Prekop László Kosztasz képviselő  

 

dr. Bugyi Katalin jegyző 

Biró Brigitta jegyzői referens  

Borka Istvánné gazdálkodási előadó 

 

Távollévők: 

 

Galanisz László Vaszilisz alpolgármester 

Richter Csaba képviselő  

 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket, 

jegyzőasszonyt, vendégeinket. Megállapítom, hogy a képviselő testület hat fővel 

határozatképes, szabályosan lett összehívva. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolnám Markusz 

Tamás és Prekop László Kosztasz képviselő urakat. Aki egyet ért vele kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő- testület  6 igen szavazattal ,  ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül Márkusz Tamás  képviselőt és Prekop László 

Kosztasz képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta  

 

Napirendnek a meghívóban kiküldött napirendi pontokat javasolnám elfogadni, amennyiben 

nincs más javaslat. Ha nincs, akkor azt tenném fel szavazásra, aki egyet ért vele az 

kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot fogadta el: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

29/2014. (II.19.) számú 

HATÁROZATA 

Az ülés napirendi pontjának meghatározásáról 
 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nyílt ülés napirendi 

pontját az alábbiak szerint határozza meg: 
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1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének megtárgyalása 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

 

2) A Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

 

3) Társadalmi szervezetek beszámolója a 2013. évben kapott támogatásokról 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

 

4) A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítási javaslata 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

 

5) Egyebek 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

 

1) napirendi pont: Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének megtárgyalása 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ott látjátok a számokat a rendeltben 62 millió 80 ezer 

forint a bevétel és a kiadási összeg, úgy hogy szerepel benne nagyságrendileg 800.000 forint 

tartalékalap is. Be van tervezve egy kis összeg, 4 millió+ÁFA, azaz 5 millió 80 ezer forint, 

beruházásra. A költségvetés tervezésekor én egy játszótérrel kalkuláltam, de nincs így 

nevesítve, csak az összeg van ott bent a költségvetésben. Be van tervezve egymillió 

forint+ÁFA az utak kátyúzásra, a tavaszi időszakban kellene kicsit megigazítani az utakat. 

Illetve az orvosi rendelőhöz van betervezve 500.000.-Ft, a nyílászárók cseréjének a 

folytatására, ott a fűtési költséget lehetne ezzel csökkenteni, illetve a többi kiadás, ami benne 

van a költségvetésben, az a működésünknek a fedezete. Azt lehet mondani, hogy olyan 

költségvetés tervezet van itt, ami nagy valószínűséggel tartható is. Átadnám a szót a 

képviselőknek, ha van kérdés ezzel kapcsolatban. Borka Istvánné gazdálkodási előadó is itt 

van, ha kérdés van a tervezetettel kapcsolatban. 

 

Bene Krisztián képviselő: Ha jól tudom akkor a tartozások közül DÉSZOLG 2 millió 

forintját kivettük már az idén, igaz? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Itt nem szerepeltetjük, mert azóta sincs se számlánk róla, 

se teljesítési igazolás, se szerződés. Tehát ez nem szerepel, a többi az benne van. Igazából E-

ON van benne, a kistérség felé van benne a törlesztési kötelezettség. Annyit még 

hozzátennék, hogy a kistérséggel sikerült egy olyan megállapodást kötni, hogy 2.005.000.-

forintot kifizetünk az ÖNHIKI keretünknek a terhére, és azzal elfogadta a kistérségi társulási 

tanács ülése, hogy a 3.3 millió – a mi nyilvántartásunk szerint -, az ő nyilvántartásuk szerint 

3.9 milliós, 2010. előtti adósság állományt kifizetettnek tekintik. Tehát ezzel a 

megállapodással a mi számításaink szerint 1.3 milliót, az ő számításaik szerint 1.9 milliót így 

meg tudunk spórolni. Ezt szintén tartalmazza költségvetés. 

 

Bene Krisztián képviselő: Ezt az ÖNHIKI-t fel lehet erre a célra használni? 

 

Biró Brigitta jegyzői referens: Ezt erre kértük, az adonyi többcélú kistérségi társulás felé 

fennálló tartozásra, a katasztrófavédelemre és az EON- ra. 
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Nekünk a kistérség felé már semmilyen tartozásunk nem 

lesz. Még annyi, hogy az E-ON-nal pedig úgy számoltunk a költségvetésben, hogy még ami 

2014. évre esedékes tartozás, az van belekalkulálva, az 2.08 millió ami még szeptembertől 

esedékes. Illetve van egy olyan kitétele az E-ON-nal kötött megállapodásunknak, mikor ezt a 

21 néhány milliós megállapodást kötöttük, hogy ennek a futamidő tartalma alatt, amíg mi 

törlesztjük, ennek is keletkezik egy 2.5 millió forintos kamat költsége, amit 2015-ig kell 

kifizetni. Ennek a határideje pontosan nincs megadva, annyi a megállapodás, hogy legkésőbb 

akkor ki kell fizetni, amikor az utolsó törlesztő részletet kifizetjük. Ezt ki lehet előbb is, akkor 

is. Most mi beterveztük azt is idénre, hogy mi azt is kifizetjük. 2015 évre marad még a tavaszi 

időszakra vonatkozó részlet, és akkor az EON is teljes mértékben ki van fizetve.  

 

Boka Erika alpolgármester: a bevételeknél akartam kérdezni, hogy önkormányzati 

vagyonnal való gazdálkodásnál 4.1 millió forint szerepel, az mind bérleti díj? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem, az eszközhasználati díjjal is itt számoltunk, amit 

kapunk a DRV-től, illetve 100.000 forint van bekalkulálva ez egyéb bérleti díjakra 

területfoglalás, ilyesmi. Más kérdés van-e ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor feltenném 

szavazásra a rendelet-tervezetet. Minősített többség kell, mert rendeletet alkotunk, azaz 4 

igen. Feltenném szavazásra, aki egyet ért az önkormányzat 2014. évi költségvetésével az 

kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

rendeletet alkotja: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2014 (II.26.) önkormányzati rendelete 

a 2014. évi költségvetésről 

 

A Képviselő-testület megalkotta a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező Beloiannisz 

Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.26.) 

önkormányzati rendeletet. 

 

2) A Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének megtárgyalása 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Következő napirendi pontunk a közös önkormányzati 

hivatal költségvetése. 40.945.000.-forint a hivatal bevétele és kiadása. Ez a 40.945.000.-forint 

teljes mértékben az állami normatív támogatás, tehát úgy van összeállítva a költségvetés, 

hogy sem Besnyő, sem Beloiannisz önkormányzatának ehhez hozzá nem kell tenni. 

Arányosítva vannak a költségek, tehát 40-60 %-ban, amilyen arányban a bevételek is 

érkeznek, úgy is vannak elosztva. Tehát a mi részünk is egyezik, a besnyői rész is egyezik. 

Tavalyi évben is sikerült tartani (ennek majd még lesznek az elszámolásai) látjuk azt, hogy 

bele tudtunk férni a keret összegbe, a tervek alapján ez tartható idén is. Egy nagy tétel van, 

ami Beloianniszt érinti, és ezzel majd kell kezdeni valamit. Én ezzel kapcsolatban már 

kezdeményeztem is egyeztetést a polgármester asszonnyal. Nálunk nagyon nagy a fűtési 

költség, 1.8 millió forint. Most ha összehasonlítom, hogy a besnyői hivatalnak a gázköltsége 

400.000 forint, akkor lehet látni, hogy ez egy óriási szám, és ha le tudnánk mi is szorítani erre 

a nagyságrendre, erre a 400.000 forintra, az azt jelentené, hogy minden évben ez a 

különbözet, az itt maradna, és a beloianniszi részen is lehetne másra fordítani. Ezzel 
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kapcsolatban fogunk még egyeztetéseket végezni. Én azt javasoltam a polgármester 

asszonynak, hogy ennek a keretnek a terhére - meglátjuk, hogy hogy lehet ezeket a pénzeket 

átcsoportosítani - kezdjük el az itteni fűtőtesteket lecserélni. Már az eleve a télen olyan 

megtakarításokat fog hozni, hogy most csak mondok egy példát: van 8 nagy 6KW-os kályha, 

ha idén lecserélünk 3-4-et, annak az ára lejön a villanyszámlából és nem lépjük túl ezt az 1.8 

millió forintot, amit fűtésre terveztünk. Következő évben a másikat lecseréljük, ugyanúgy 

tartjuk ezt az 1.8 millió forintot, és aztán harmadik évtől megjelenik ez a megtakarítás. Erre 

kell majd azért egyeztetéseket végezni. Én azt gondolom, hogy nekünk azt a garanciát kell 

vállalnunk, hogy amennyiben átlépjük ezt a keretösszeget akkor azt a pénzt, mi, mint 

önkormányzat, vállaljuk. De ezt meg kell nézni, nem vagyunk elkésve, ráérünk ezzel nyáron 

foglalkozni, a következő fűtési szezon előtt, de a lényeg az, hogy itt van egy olyan tétel, amin 

elég nagyot lehet spórolni. Ettől függetlenül a többi költség itt önmagáért beszél. Személyi 

kiadások vannak és a dologi kiadásoknál ez az, ami egy kicsit megemeli, de azt gondolom, 

hogy ez egy teljesen rendben lévő tervezet. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? 

 

Boka Erika alpolgármester: Miután ez déli fekvésű, nem lehet, hogy érdemes lenne esetleg 

energiatakarékosabb megoldásra, napelemre, vagy ilyesmire pályázni? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Számolgatni lehet. Én ezért gondoltam most erre, mert 

erre van idő is, de lehet, hogy tudunk más alternatívát felállítani, mert én tudom, hogy ha 

veszünk 2KW-os kályhákat ezek helyett, akkor annak egyharmada a fogyasztása, akkor 1.8 

millióból rögtön csak 600.000 marad. A besnyői hivatalnak kb. 200.000 a villanyszámlája, 

400.000 meg 200.000 az 600.000.  Az a reális. Nagyságrendileg ugyanakkora hivatalokról 

beszélünk, a rezsiköltség ott reális. Ezt automatikusan be tudjuk hozni. Nyílván lehet ezen 

még fogni, ha olyan beruházásba gondolkodunk, de az jóval költségesebb, más forrásokból 

lehet megvalósítani. Ez hivatali költségvetés, az megint más. azt azért át kell nézni. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő: Idővel össze lehet a kettőt kötni. 

 

Boka Erika alpolgármester: Ezt akartam kérdezni, hogy azzal lehet működtetni ezt? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester:: Hát, azzal teljes mértékben szerintem nem tudsz, de 

mindegy, ez részletkérdés, erről nem most kell döntenünk. Ezen kívül van-e valakinek 

kérdése? Amennyiben nincs, akkor felteszem szavazásra az előterjesztésben szereplő 

határozati javaslatot. Amennyiben egyet ért a képviselő testület akkor kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot fogadta el: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület 

30/2014. (II.19.) Kt. számú 

HATÁROZATA 

Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése 

 

1./ Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Besnyői Közös 

Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

2./ A 2014. évi költségvetési évben a Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal 

a) bevételi főösszege: 40.945 e forint; 
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melyből irányító szervtől kapott támogatás: 40.945 e forint 

 

b) kiadási főösszege: 40945 e forint, 

melyből 

ba) személyi juttatások: 25.001ezer forint, 

bb) munkaadókat terhelő járulékok: 6.689 ezer forint, 

bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 9.255 ezer forint. 

 

c) engedélyezett létszám: 8 fő köztisztviselő és 2 fő hivatalsegéd (részmunkaidős). 

 

3./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2014. évi költségvetést megalapozó 

elismert lakosságlétszám adatok alapján a tárgyévi finanszírozási arány: 

Besnyő: 60 % 

Beloiannisz: 40 % 

Összesen: 100 % 

 

4./ A Képviselő-testület a Besnyői Közös Önkormányzati Hivatalban a cafetéria-

juttatás mértékét köztisztviselőnként egységesen évi bruttó 200.000 forint 

összegben határozza meg. 

 

5./ A képviselő-testület a Besnyői Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó 

minden közép- és felsőfokú végzettségű köztisztviselőnek 20%-os 

illetménykiegészítést biztosít. 

 

6./ A képviselő-testület megbízza Besnyő Község Polgármesterét, hogy a közös 

hivatal költségvetése Besnyő Község Önkormányzatának 2014. évi 

költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2014. évi költségvetési rendelet elfogadása 

Felelős: Gémesiné Fejes Zsuzsanna, Besnyő Község Polgármestere 

 

7./ A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról 

gondoskodjon. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: dr. Bugyi Katalin jegyző 

 

3) Társadalmi szervezetek beszámolója a 2013. évben kapott támogatásokról 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Következő napirendi pontunk a társadalmi 

szervezeteknek a beszámolója. Itt a megállapodásokat úgy kötöttük, hogy mindig a következő 

év február 28.-ig kell elszámolni. Van két szervezet, aki még nem számolt el, és most nem is 

fog, az egyik az SZMK ahol vezető váltás volt. Mi a régi vezetőnek küldtük ki a meghívót, ő 

már nem jött el, aztán kiderült, hogy új vezető van. Itt 20.000 forintról van szó. Mi február 

végéig meg fogjuk velük csináltatni ezt az elszámolást, és a következő ülésen erről is 

beszámolunk. 

A másik pedig a 30.000 forint, amit adtunk az Ercsi mozgáskorlátozott egyesületnek. Ott is a 

megállapodásban február 28. volt, de az övék még nem érkezett meg. Úgyhogy ezt a kettőt 

még 02.28.-ig megcsináljuk, és a következő ülésre fogjuk hozni.  
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Ellenben, mielőtt átadnám a szót, annyit elmondanék, hogy az AEK Beloiannisz FC, a 

Triandafylla egyesület, a Nemzetiségi Önkormányzat és az ÁMK elszámolt. Itt vannak a 

számlák nálunk. Még a Triandafylla egyesületnél, amit adtuk támogatást a nyugdíjas klubnak, 

arra a külön rendezvényükre, ami rajtuk, az ő szervezésükön keresztül ment át, annak az 

elszámolása is megvan. Tehát az összes többi pénzügyi elszámolás megtörtént.  

Az itt jelenlévő képviselők: a Nemzetiségi önkormányzatot képviseli Kipru Miranda 

képviselő asszony, a Triandafylla egyesületet Parzinka Krisztina elnök asszony. A sportkör 

vezetőségéből itt van a Laci, ha valakinek kérdése van, az ÁMK elküldte írásban az anyagát, 

neki visszatérítendő támogatást adtunk. Amit adtunk ők visszatérítették, tehát vissza nem 

térítendőt az ő részükre nem adtunk.  

 

Én átadnám a szót itt a képviselőknek, ha van valami hozzáfűzni valójuk. Először akkor Kipru 

Mirandának. 

 

Fülöpné Kipru Miranda, a Beloiannisz Község Görög Nemzetiségi Önkormányzat 

képviselője: A Mirka nem tudott megjelenni, mert Budapesten is van egy gyűlése. 

Beszámolót nem készített, de elmondom, amire elköltöttük. A testület megszavazott 150.000 

forintot a táncos tábor megszervezésekor a Görög Nemzetiségi Önkormányzatnak. A tábort 

megtartottuk, és a vissza nem térítendő összeget mobil WC kihelyezésére költöttük el, 

konténereket rendeltünk belőle, belépőjegyeket vásároltunk, az étkezésekhez járultunk hozzá, 

és a vendéglátást biztosítottuk belőle. Továbbá az utolsó napi záró esthez vásároltunk a 

gulyáshoz hozzávalókat és természetesen italokat. Ez az, amire költöttük a támogatást. A 

számlákat benyújtottuk a Brigittánál, ő elfogadta, megfelelő volt, azt kaptuk tőle 

visszajelzésképp. Ha valami kérdés van ezzel kapcsolatban, akkor szívesen válaszolok. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester:: Köszönjük szépen a tájékoztatást, nekem nincs 

kérdésem. Azt viszont köszönöm, hogy ebbe a rendezvénybe részt vettetek, a munkátokat is, 

mert az gondolom, hogy mindannyiunk nevében mondhatom, hogy egy nagyon jól sikerült 

rendezvény volt. Jó hírünket vitték a környező településekre, remélem nem most volt utoljára 

itt ilyen táncos tábor. Azt gondolom, hogy olyan színvonalú volt, amiről álmodni sem 

mertünk volna. Köszönjük szépen. 

 

A Triandafylla egyesület részére átadnám a szót. 

 

Parzinka Krisztina, a Triandafylla Egyesület elnöke: A Triandafylla egyesület 2013-as 

évre 160.000 Ft támogatást kapott, két részletben. A támogatást CD lejátszóra és utazásra, 

szállítóeszköz kifizetésére kértük. Abból 25.000ft-ért vettünk egy CD lejátszót, voltunk 

Ráckeresztúron, Monoron, Harkányban fellépésen. Részt vettünk a Népek tánca, népek zenéje 

című vetélkedőn, ahol ezüsthelyezést nyertünk. Az együttes minden hivatalos és civil 

rendezvényen részt vett, hol tánccal, hol pedig zenés segítséggel. A számlákat leadtam a 

Brigittának. Köszönöm a hivatalnak az egyesület nevében a támogatást. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester:: Köszönjük szépen, és gratulálunk még egyszer, nagyon 

szép eredményt értetek el, vittétek a község jó hírét. Gratulálok. 

A sportkör részéről, ha van a Lacinak hozzászólása, átadnám a szót. Itt szintén elszámoltak, a 

támogatásokkal célirányos támogatásokkal is. Itt két dologra adtunk, működésre, 

rezsiköltségre, és az év második felében volt egy célirányos támogatás, amiben 

eszközvásárlások voltak a gyerekeknek. Ezekkel elszámolt a könyvelő. 

 

Boka Erika alpolgármester: A Pyrgost nem támogattuk? 
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Papalexisz Kosztasz polgármester:: A Pyrgost így közvetlenül megállapodással nem 

támogattuk. Nekik úgy tudtunk támogatást adni, hogy az augusztus 20-i rendezvényen a 

fellépésüket tiszteletdíjjal honoráltuk. Az is nagyságrendileg azért elég komoly összeg volt, 

amit a pályázaton tudtunk nyerni és ezt tiszteletdíjban fizettük ki. Azzal viszont nem kell 

elszámolni. Az nem elszámolási kötelezettséggel adott pénz volt. 2013.-ról beszélünk, mert 

2014-ben már támogattuk és még valószínűleg fogjuk is. 

 

Jó akkor összességében ezzel kapcsolatban van-e a képviselőknek kérdése hozzászólása? Ha 

nincs, akkor határozatot hozunk, aki a beszámolókat elfogadja és egyet ért vele az 

kézfeltartással jelezze.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot fogadta el: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület 

31/2014. (II.19.) Kt. számú 

HATÁROZATA 

A társadalmi szervezetek és a Nemzetiségi Önkormányzat beszámolójáról 

 

1./ Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy 

a) Beloiannisz Község Görög Nemzetiségi Önkormányzata,  

b) az AEK Beloiannisz FC, 

c) a Triandafylla Egyesület, és 

d) a Nikosz Beloiannisz ÁMK 

benyújtotta az Önkormányzat által 2013. évben nyújtott támogatásokról szóló 

pénzügyi elszámolását. 

 

2./ A Képviselő-testület az 1./ pont szerinti társadalmi szervezetek és a 

Nemzetiségi Önkormányzat beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm a megjelenést is a beszámolókat. 

 

4) A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítási 

javaslata 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Negyedik napirendi pontunk az SZMSZ-ünk 

felülvizsgálata és módosítása. Erre azért is került sor, mert kaptunk telefonon felhívást, hogy 

aktualizálni kell az SZMSZ-t.  

A jövőben is fogjuk még módosítani, mert jelenleg folyamatban van a házi segítségnyújtás és 

az étkeztetés működési engedélyének beszerzése. Az engedély kérelmek bent vannak, ha 

megkapjuk ezekre a szociális feladatokra a működési engedélyt, akkor a hatásköri 

rendelkezések vonatkozásában majd újra módosítani kell az SZMSZ-t, de a jelen állapotnak 

megfelelően készítettük elő. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? 
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Bene Krisztián képviselő: Megpróbáltam a régi SZMSZ-ből azt a néhány értelmes dolgot 

kiemelni, ami volt benne. Összevetettem a kettőt. Az új SZMSZ-ben néhány kérdést biztos az 

önkormányzati törvény határoz meg, azért nem lett belevéve, de azért rákérdezek. Az első 

kérdés az, hogy a régi SZMSZ elején van valahol az, hogy nemzeti település révén a hivatalos 

dolgokat görögül is ki kell írni a hivatalos helységekbe. Ez az újban nincs benne, ez nem 

kötelező vagy mért nem lett belerakva? 

 

Biró Brigitta jegyzői referens: Belerakhatjuk ezt is. Én felejtettem ki. 

 

Bene Krisztián képviselő: Az új SZMSZ -ben a tervezetben a 8.§-ban van az, hogy a testület 

milyen hatásköröket kire, hogy ruház át. Most a lakásfenntartási támogatásnál így maradt a 

rendszer? Mert az nincs benne hogy a jegyzőre. 

 

dr. Bugyi Katalin jegyző: Mert azt nem a képviselőtestület ruházta át, 2012.-ig volt 

képviselő-testületi hatáskörben, és aztán 2013. januártól a szociális törvény változott és tette a 

jegyző hatáskörébe ezt az ellátás fajtát. 

 

Bene Krisztián képviselő: Jó. Akkor a régi SZMSZ-ben a 11.§-ban van egy csomó olyan 

kitétel, hogy a képviselő-testületnek mik az át nem ruházható jogai. Van olyan, pl. hogy éven 

belüli 2 millió forint hitel felvétele, helyi népszavazás kiírása és az újban nincs benne. 

 

Biró Brigitta jegyzői referens: Ezt az Mötv. írja elő. 

 

Dr. Bugyi Katalin jegyző: Ezt az Mötv. szabályozza, hogy mi az, ami nem átruházható. 

Dönthet úgy a képviselő testület, hogy még egyéb kérdéseket is át nem ruházható hatáskörbe 

vesz. Amit törvényi szinten szabályoznak, azt nem emelhetjük át a rendeletbe. 

 

Bene Krisztián képviselő: a régi SZMSZ 35.§-a, ahol a bizottságokat sorolja fel. Mi itt 

létrehoztunk egy műszaki és rendezvény előkészítő bizottságot három fővel. Az új SZMSZ-be 

nem lett átemelve, de viszont meg se lett szűntetve. Ez nem eseti bizottság, hanem állandó és 

az új SZMSZ-ben a felsorolásban már nincs benne. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester:: Nem nagyon működött, igazából, egyszer se ült össze. 

Belerakhatjuk, de azért sem merül fel, mert nem volt életképes. 

 

Bene Krisztián képviselő: Nekem mindegy hogy benne van-e vagy nincs, ha nem volt 

haszna, akkor ne legyen benne, csak nehogy ez anomália legyen, hogy az előzőben benne volt 

átemelve nem lett, megszűntetve nem lett. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Megszűnik, hatályát veszti. 

 

Dr. Bugyi Katalin jegyző: Elnézést, csak itt kérdeztem közben a Brigitől, hogy a 

választásokat követően egyáltalán ebbe a bizottságba választottak tagokat?  

 

Bene Krisztián képviselő: Ezt mi csináltuk. 

 

Biró Brigitta jegyzői referens: Nem volt névsor, sokszor mondtad, hogy majd állítsunk bele 

tagokat, de nem volt beállítva tag. Nem volt az SZMSZ része se, nem voltak tagok. 
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Dr. Bugyi Katalin jegyző: Határozatot hozott a képviselő-testület arról, hogy kik a tagjai a 

bizottságnak? Mert ha nem, akkor volt egy olyan bizottság az SZMSZ-ben, ami mégsem volt, 

mert nincsenek tagjai. 

 

Biró Brigitta jegyzői referens: 2011-ben lett az SZMSZ módosítva, akkor került az SZMSZ-

be ez a bizottság, amikor a nem képviselő alpolgármester is bele lett rakva, a 8/2011-es 

módosítással. De tagokat nem választottak. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő: Akkor beszéltük, hogy jó lenne egy ilyen bizottságot 

összehozni, aki majd a következőkben a rendezvényeket koordinálja. Szerintem utána már 

nem mentünk tovább. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester:: Beleraktuk, ez a régi SZMSZ és benne van. Szerintem 

nem kéne az újba belerakni, mert szervezetileg nem dolgozott. 

 

Bene Krisztián képviselő: Az új SZMSZ tervezetben az 55.§-nál van, szintén bizottságok 

témakörnél, hogy minden bizottságban elnökhelyettest is kell választani. Szerintem most 

nincs a bizottságban helyettes csak elnök. Illetve az ideiglenes bizottságok létrehozásának 

lehetősége sincs benne. 

 

Biró Brigitta jegyzői referens: az ideiglenes bizottság benne van. Az 54.§-ban. Így szól:„A 

Képviselő-testület az Mötv. 57.§ (3) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján ideiglenes 

bizottságot hozhat létre. A képviselő-testület az ideiglenes bizottság létszámáról, 

összetételéről, feladatköréről a bizottság megalakításakor dönt. Az ideiglenes bizottság a 

képviselő-testület által meghatározott feladat elvégzését, mandátuma lejártát követően 

megszűnik.” 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A bizottságok elnökhelyettesét megválasszuk mi vagy a 

bizottság? 

 

Biró Brigitta jegyzői referens: Nem, majd a bizottság. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester:: Két bizottság van, a szociális az összeül, az renden van. 

A vagyonnyilatkozati annak is kell akkor majd egy ilyen ülést tartani. Annak a tagjai a Tomi, 

Laci, István. A Tomi az elnök és akkor kell majd választani egy elnök helyettest. 

 

Bene Krisztián képviselő: Az újban a 11.§ az alakuló ülésnek a rendjét szabályozza. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Mi volt a kérdés? 

 

Bene Krisztián képviselő: Én úgy gondolom, hogy egy ilyen alakuló ülés, egy újonnan 

alakuló testület a következő 4 évre meghatározza a település kisebb-nagyobb dolgait, az 

életét. Szerintem ez egy olyan esemény, amit megfelelőképpen kell megkezdeni. Ezért azt 

javaslom, hogy mindenekelőtt tegyük be azt, hogy az alakuló ülés kezdetén a képviselő-

testület a Magyar, majd a Görög nemzeti Himnuszok előtt tisztelegjen. Azzal kezdődjön az 

alakuló ülés. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ennek nincs akadálya, akkor erről szavazunk. 
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Bene Krisztián képviselő: A következőt szerintem az önkormányzati törvény fogja 

szabályozni, hogy hány képviselő kérésére kell a rendkívüli testületi ülés összehívni. 

Százalékba vagy főbe, mert az előzőben meg volt határozva. Azt hiszem 2 fő. Az újban meg 

csak az van, hogy a képviselők. Nem kell konkrétan meghatározni? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester:: Megvan, hogy hány százaléka, hogy hány fő kell, az 

törvény alapján is két fő kell. 

 

Bene Krisztián képviselő: Rendeletalkotás minősített többséggel azt biztos, hogy 

szabályozza az önkormányzati törvény. Akkor végül is két javaslatom maradt fönt a görög 

nyelvű kihelyezés hivatalos helységekben, illetve a Himnusz kérdése. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor két javaslat maradt. Van –e más javaslat még? 

 

Dr. Horváth István képviselő: A régibe benne volt, hogy a polgármester szabadon 

rendelkezhet egy millió forint feletti kiadásokról a képviselő-testület összehívása nélkül. 

Szerintem ezt nyugodtan bele lehet venni, hogy 500.000-forintról, vagy 1 millió forintról a 

polgármester rendelkezhet, hogy ne kelljen ilyen apróbb kiadások miatt. 

 

Biró Brigitta jegyzői referens: ez benne van a költségvetési rendeletben. 

 

Dr. Bugyi Katalin jegyző: nem az van benne a költségvetési rendeletben, amit István most 

javasolt. 

 

Bene Krisztián képviselő: De ez, amit István javasolt, nem így volt benne a régi SZMSZ-

ben, hanem úgy volt benne - ez volt az egyik pont, amit mondtam anno, hogy ki kéne venni a 

régiből, ha nem lesz új -, hogy a polgármester dönt egy millió forintot meg nem haladó 

hitelügyletről. Az hogy ő kézpénzt költ egy millióig az nem volt benne. Még az volt benne 

hogy dönt a költségvetési tartalék 20%-ig terjedő felhasználásáról. Hitelügyletet mond. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ezt az SZMSZ-ben külön nem kell szabályozni. Ott 

törvény szabályozza ezt vagy nekünk, hogy van benne? 

 

Dr. Bugyi Katalin jegyző: Ezt a költségvetési rendeletben lehet szabályozni. Azt írja az 

Mötv-nek a 68.§ (4) bekezdése, hogy a polgármester önkormányzati rendeletben 

meghatározott értékhatárig dönt a forrás felhasználásról, döntéséről a képviselő-testületet 

tájékoztatja. És az ÁHT hivatkozza azt, hogy ha ilyenről - mármint az Mötv. 68.§ (4) 

bekezdés szerinti lehetőségről - dönt a képviselő-testület, akkor azt a költségvetési 

rendeletnek kell, hogy tartalmazza. 

Brigi, olvasd fel légy szíves, hogy mit tartalmaz a költségvetési rendelet. 

 

Biró Brigitta jegyzői referens: „Az önkormányzati gazdálkodás során az év közbe létrejött 

költségvetési többlet, pénzintézeti lekötés útján hasznosítható. Második bekezdés: az egyes 

bekezdésben meghatározott műveletek, szerződések megkötésére a képviselőtestület 5 millió 

forint összeghatárig a polgármestert felhatalmazza. A megtett intézkedésekről, szerződésről a 

polgármester a következő ülésen köteles tájékoztatást adni.” 

 

Dr. Horváth István képviselő: Az éppen felmerülő kiadásért ne keljen mindig a testületet 

összehívni, hanem erről tudjon dönteni és nyílván a következő testületi ülésen beszámol róla. 
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Papalexisz Kosztasz polgármester:: Ez most nem lett belerakva. 

 

Bene Krisztián képviselő: Erre volt nekem a javaslatom a múltkor, hogy csinálhatnánk olyat 

költségvetésen belül, hogy alakítunk egy polgármesteri keretet. A testület dönti el, hogy 

mennyi az a keret. A Kosztitól meg kell kérdezni, hogy mennyi az a keret, amit egy évben 

nagyjából ilyenre költ. Nyomtatóra, fűnyíróra. 

 

Dr. Horváth István képviselő: De ez nem az, itt arról beszélünk, hogy ha hirtelen jön valami 

kiadás. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester:: Múltkor szombaton merült fel, hogy van az a lehetőség, 

elutazni a busszal Dunaújvárosba a jégkorong mérkőzésre, ahol a csapat egyik tagja egy 

beloianniszi fiatal. Körbetelefonáltam minden képviselőt, hogy hozzájárultok-e az utiköltség 

támogatásához. De ha van egy ilyen döntési jogköröm, amit István mond, akkor eldöntöm, és 

utólag tájékoztatom a képviselő-testületet. Esetleg a testület nem fogadja el. Lassan vége van 

a négy éves ciklusnak, és még egyszer sem volt ilyenre példa, mindig meg tudtuk oldani. 

Nekem az a javaslatom hogy az SZMSZ-ben nem kell szabályozni. Ennél a költségvetésnél, 

amit most elfogadtunk, abban van 800.000 forint körüli tartalékalap, akkor meg ha valami 

azonnali döntést igénylő ügy merül fel, mindenkit el tudok telefonon érni. Ha ilyen kiadás 

van, meg tudjuk beszélni telefonon, utólag meg a következő ülésen pedig elfogadja a testület. 

Úgyis csak a tartalékalap terhére lehet, ha meg olyan helyzet van, úgyis össze kell hívni az 

ülést. Szerintem akkor idén ezt hagyjuk, a következő évi költségvetési rendelet, amit már az új 

testület fog szavazni, esetleg szabályozhatja ezt. 

 

Bene Krisztián képviselő: Milyen jogcímen lehetne ezt belerakni? 

 

Dr. Bugyi Katalin jegyző: az Mötv. és az Áht. Alapján adhat a képviselő-testület egy olyan 

felhatalmazást a polgármesternek, hogy egy meghatározott összegig, szabadon dönthet 

forrásfelhasználásról és utólag tájékoztatja a képviselő-testületet erről. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A következő évben lehet esetleg erről beszélni, eddig 

nem is igazán volt ilyen keret, amihez hozzá lehetett volna nyúlni. Ez az első év, ami olyan, 

viszont nagyjából beterveztünk minden olyan költséget, ami meg olyan költség, azt meg 

tudjuk oldani, megbeszéljük. Ezt hagyjuk akkor. 

 

Bene Krisztián képviselő: A felhatalmazást nem a költségvetési rendeletben kell megadni.  

 

Dr. Bugyi Katalin jegyző: De. Egyébként logikus is, hogy a költségvetési rendelet 

szabályozza ezt a kérdést és nem az SZMSZ, mert a költségvetési rendelet csak egy évre szól, 

és minden évben újat fog hozni a képviselő-testület, és így nem maradhat bent 

figyelmetlenségből, vagy „kiskapuként”. 

 

Dr. Horváth István képviselő: Akkor visszavonom a javaslatot, majd a következőnél. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Van-e más módosító javaslat? 

 

Bene Krisztián képviselő: Nekem lenne, de ezt lehet, hogy nem SZMSZ-ben kell 

szabályozni. A revizori jelentések itt a három évre, 2008-2009-2010. évről, mindegyikbe 

leírta, hogy azt a problémát látja ezeknél a költekezéseknél, az éttermes számláknál, ezeknél, 
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hogy nem készült rendezvénytervezet az önkormányzati rendezvényekre. Hogy ezt miben 

lehetne szabályozni?  Sok önkormányzati rendezvényünk nincsen. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester:: Egy van. Az augusztusi. 

 

Bene Krisztián képviselő: Hogy ha van egy ilyen rendezvény, most itt csak tényleg az 

augusztus 20-ai rendezvényről beszélünk, hogy annak a költségvetését a testület fogadja el 

előre. Mert szerintem nincs benne ilyen. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: De van benne ilyen tétel. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő: De ha van egy olyan esemény, amit előre nem látunk? 

 

Bene Krisztián képviselő: De azt le tudod írni, hogy elfogadsz egy olyan költségvetést, hogy 

a polgármester 30%-ig eltérhet ettől fölfele. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az idei évre, ha jól emlékszem van ilyenre 600.000 Ft 

betervezve. Ez az augusztus 20-át takarja, mert ott jelentkezik költség, illetve tavaly már 

jelentkezett költség a magyar októberi ünnepen, a hangosításra fizettünk ki. Ilyen költségek 

jelentkezhetnek, de arról is volt testületi döntés. De ilyen tervezet, ami te mondasz, ilyen nem 

volt idáig, tehát nem fogadtunk el határozatot, ilyet de elfogadhatunk. 

 

Bene Krisztián képviselő: Én azt szeretném elérni, általában nem a mostani vezetésről 

beszélek, hogy tegyük föl, van egy augusztus 20-ai rendezvény, aminek van, mondjuk egy 

400.000 Ft-os költségvetése, magának a rendezvénynek. Akkor azt mondhatja a polgármester, 

hogy itt volt a 400.000.-ft azt elköltöttük a rendezvényre, utána meg leadok egy Szalma 

csárdás számlát 350.000 forintról, mert elmentem valahány emberrel, mert delegációt 

fogadtam. És akkor elköltöttem 20 emberre annyit, amit a másik 1180 főre majdnem 

összesen. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Hogy ezeknek a rendezvényeknek is legyen előre 

elfogadott költségvetése és ahhoz kell tartani a szervezéskor magunkat. Úgymond egy mini 

költségvetés. 

 

Bene Krisztián képviselő: Olyan értelemben szabadkezet adhatunk a polgármesternek hogy 

30%-kal felette eltérhet. Mondjuk, az egyik előadó visszamondja, és akit találunk, az drágább. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Idén még az is bonyolítja egy kicsit a helyzetet, hogy 

most a pályázaton belül is van arra forrásunk. 

 

Bene Krisztián képviselő: Határozatba kell egy ilyen rendezvénytervezetet elfogadni? 

 

Biró Brigitta jegyzői referens: De van olyan is, amikor a külügyminiszter helyettes jött, és 

akkor két napunk volt rá, hogy felkészüljünk a fogadásra. 

 

Bene Krisztián képviselő: De most mondja polgármester úr, hogy 600.000 Ft van erre, annak 

a nagy része az augusztus 20-ai rendezvényre. De mégis az augusztus 20.-a előtt lássa a 

testület és bólintson rá arra, hogy mire költjük el ezt a 600.000 Ft-ot. 
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Papalexisz Kosztasz polgármester: A Krisztián arra gondol, hogy az is követhető legyen, ha 

van, egy olyan rendezvény, ahol van zenekar, vendéglátás, stb., de akkor nem valósul meg a 

rendezvény, nem több millió forint van ott, itt most nálunk 600.000 Ft van. Meg tudjuk 

csinálni a mini költségvetést akár a következő ülésre is. Csinálunk egy olyan határozatot hogy 

az augusztus 20-ai rendezvényünknek ez lesz a költsége. 

 

Bene Krisztián képviselő: Én a revizori jelentésekből indultam ki, hogy mindegyik úgy 

kezdődik ezeknél a költségeknél, hogy nem készült az önkormányzati rendezvényekre 

rendezvénytervezet. 

 

Boka Erika alpolgármester: De 2-3 millió forintokat költöttek arra, eleve minden évben 2 

millió forint volt legalább betervezve reprezentációra. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester:: Most akarod ezt elfogadni? 

 

Bene Krisztián képviselő: Nem, én csak kérdeztem, ha nem az SZMSZ-hez tartozik, akkor 

nem. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Csinálhatunk egyébként ilyet, nincs ennek akadálya. 

Más javaslat az SZMSZ kapcsolatban? 

 

Biró Brigitta jegyzői referens: Krisztiánnak volt kettő. Az első az volt, hogy Beloianniszban, 

mint nemzetiségi településen, a közszolgáltatást nyújtó intézményeken a feliratokat 

nemzetiségi nyelven is el kell helyezni. Akkor ezzel a 2.§-t kiegészítenénk. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Aki ezzel a módosítással egyet ért az kézfeltartással 

jelezze.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

módosító javaslatot elfogadta. 

 

Márkusz Tamás képviselő: Mi fogjuk szabályozni a következő testületnek, hogy mit 

csináljon? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Valakinek szabályozni kell. Az SZMSZ-t valakinek 

alakítani kell. A következő testület úgyis azzal kezd, hogy átnézi az SZMSZ-t és a saját 

gondolatait belerakja. 

Akkor a 11.§-ba tennénk azt bele, hogy az alakuló ülést a két Himnusz lejátszásával kezdené 

meg a testület. Aki ezzel egyet ért az kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

módosító javaslatot elfogadta. 

 

Akkor most egységes szerkezetben ezzel a két módosítással, itt is minősített többség kell. Aki 

egységes szerkezetben egyet ért az SZMSZ módosítással kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

rendeletet alkotja: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
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3/2014 (II.26.) önkormányzati rendelete 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és 

működési szabályzatáról 

 

A Képviselő-testület megalkotta a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező Beloiannisz 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 3/2014.(II.26.) önkormányzati rendeletet. 

 

5) Egyebek 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

 

Márkusz Tamás képviselő: Egyebek előtt szeretnék bejelenteni valamit. Én, mint a 

vagyonnyilatkozati bizottság elnöke, szeretném bejelenteni, hogy mindenki leadta a 

vagyonnyilatkozatát a törvényben előírtaknak megfelelően. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester:: Köszönjük szépen. 

Először is, amivel a képviselőket megkerestem, február 8-án szombaton hívtam fel a 

képviselő-testület tagjait, akkor jött az a lehetőség, hogy a dunaújvárosi jégkorong klub 

felajánlott egy buszt a falunak, arra a szuperkupa mérkőzésre, ami Dunaújvárosban zajlott. 

Amibe a falunak a szülötte és lakója, Galanisz Nikandrosz képviselte Beloianniszt is. Nagyon 

jól sikerült rendezvény volt. Minden képviselő támogatta előzetesen. Utólag úgy jött ki a 

szám, hogy először egy kis busz telet meg, aztán egy nagy, aztán egy még nagyobb busz, és 

még egy autóval is kellett nekem mennem. 53 személy vett részt ezen az utazáson, megvan 

jelenléti ív. Úgy oldottuk, meg hogy a sportkör kezdeményezte ennek az útnak a szervezését, 

mi kötöttünk egy megállapodást a sportkör vezetőjével, ők bonyolították. Ennek az utazásnak 

a megszervezésével mi támogattuk a sportkört, ez 95.400 Ft lett. A számla azóta még nem jött 

meg, de majd felhívjuk az egyesületet. Ennek az utólagos elfogadását szeretném, ha most 

megtennénk. Aki utólag ezt a döntést így elfogadja az kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot fogadta el: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület 

32/2014. (II.19.) Kt. számú 

HATÁROZATA 

az AEK Beloiannisz FC Egyesület részére nyújtott vissza nem térítendő 

támogatásról 

 

1./ Beloiannisz Község Polgármestere saját hatáskörében eljárva, 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 95.400 forint, azaz 

kilencvenötezer-négyszáz forint egyszeri, vissza nem térítendő pénzbeli 

támogatást nyújtott a kérelmező részére a Dunaújvárosban megrendezett 

jégkorong szuperkupa mérkőzés megszervezésére.   

 

2./ 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. 
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ugyan e szakaszának (2) bekezdésében meghatározott egy összegben történő 

kifizetésben. 

 

3./ Kérelmező a pénzbeli támogatással az Áht. 53. § (1) bekezdésében foglaltak 

alapján legkésőbb 2015. 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. 

4./ A testület az 1-3. pontokban meghatározott feltételek szerint utólag jóváhagyja 

a 2014. február 10.-én kötött megállapodást.  

 

Felelős: AEK Beloiannisz FC 

Határidő: 2015. február 28. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nagyon jól sikerült a rendezvény, mindenki nagyon jól 

érezte magát. Örülök, hogy hozzá tudtuk jutatni ehhez az élményhez az embereket. 

 

Következő témánk a választással kapcsolatos. Április 6-án lesznek az országgyűlési 

választások, és technikailag az a helyzet, hogy itt soha nem volt rendezett a szavazófülke. 

Most kaptunk egy ajánlatot, ami szerint 25.000 Ft+ÁFA/db egy szavazófülke. Ez nyílván csak 

egy támpont. De azt számoltam, hogy kell legalább 3 ilyen. Kellene két fülke ide, meg egy a 

nemzetiségi választásokhoz is. Ezt mindenféleképpen meg kell oldanunk, mert jelen 

pillanatban teljesen szabálytalanul zajlana. Ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnék kérni, 

hogy azzal hatalmazzatok föl, hogy járjak, utána kérjek még árajánlatokat. Lehetős szerint 

oldjuk meg ezt a kérdést. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése? Ha nincs, akkor 

szeretném, ha erről szavaznánk, hogy rendeljünk meg 3 ilyen szavazófülkét, árajánlatokat 

bekérve, a legolcsóbb és a legjobb megoldást kiválasztva az kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot fogadta el: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület 

33/2014. (II.19.) Kt. számú 

HATÁROZATA 

3 db szavazófülke beszerzéséről 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy szerezzen be legalább két árajánlatot, és a kedvezőbb árajánlat 

alapján gondoskodjon 3 db szavazófülke megrendeléséről. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 

 

A Hivatal akadálymentesítésével kapcsolatos munkálatok is megkezdődtek. Április 6-ig el fog 

készülni az akadálymentesítés is. Azt várjuk, hogy az időjárás kicsit szárazabb legyen, hogy le 

tudják ragasztani a köveket. Elkészült már a korlát is és a kövek is meg vannak vásárolva. 

Akik megkapták a szavazáshoz az értesítést, azon látszik, hogy fel van tüntetve, hogy a 

szavazóhelységhez akadálymentes bejáratot kell biztosítani. Tehát ezt mindenképpen meg 

kellett csinálni, és el is fog készülni egy-két héten belül.  
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Még az egyebek napirendben még arról szeretnélek benneteket tájékoztatni, hogy beraktunk a 

költségvetésbe kb. 300.000 Ft-ot számítástechnikai eszközök vásárlására. Abból egy nagy 

teljesítményű szkennert muszáj vennünk, mert egyrészt jelenleg nincs, másrészt olyan 

változások vannak, hogy a jegyzőkönyveket és minden mellékletét is be kell szkennelni, és 

így kell már felterjeszteni azt a kormányhivatalhoz. Ipari mennyiségeket kell majd szkennelni, 

ezt a jelenlegi felszereltséggel nem tudjuk megoldani. Mindenképpen szükségünk lesz egy 

olyan szkennerre, ami adagolós. Nagyságrendileg ez 120.-150.000ft egy ilyen. Ezt 

beterveztük a költségvetésbe, erről nem kell szavazni, csak tájékoztatlak benneteket, hogy ezt 

meg fogjuk venni, de még nem szereztünk be árajánlatot. 

 

Átadnám a szót a képviselőknek. 

 

Boka Erika alpolgármester: A Falutükörrel kapcsolatban van egy kérdésem és egy 

felvetésem. Szívesen venném, ha a következő számhoz hozzájárulnátok anyaggal, 

gondolkodjatok, hogy mit tegyünk bele. 

Illetve ma felhívott a Hankooktól egy illető, hogy a Falutükörbe szeretnének hirdetni. Nem 

tudtam neki mit mondani, nincs árlistám, eddig még nem is volt erre mód. Javaslom, hogy 

valamit találjunk ki, és egy ilyenre ne keljen azt mondani, hogy nem. Nyílván ez nem lesz 

állandó, de ha hozzájárul egy kis költséggel, az nekünk egyáltalán nem baj. Javaslom, hogy 

erről beszéljünk, ha nem is most, ezt azért végig kell gondolni. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor csináljuk az Erika, te azért jobban képbe vagy, 

hogy ezt mi majd megbeszéljük, hogy milyen lehetőségek lehetnek és előkészítjük a 

következő ülésre a testületnek. Márciusban lesz ülés, addigra ezt előkészítjük. Mindenképp a 

választások előtt menjen ki a Falutükör. 

Azon még el lehet gondolkodni, hogy az ünnepek előtt elkészüljön, mert akkor az ünnepeket 

is bele lehetne rakni. Küldünk meghívókat az ünnepekre ettől függetlenül is, ezt csak 

felvetettem. 

 

Kipru Miranda: Csak egy kérdés, a gyerekek az iskolában olyan sok versenyen és olyan 

kimagaslóan szerepelnek, hogy nem lehetne, hogy a falu tudjon róla, hogy elvitték a hírünket? 

 

Boka Erika alpolgármester: Mindig benne van. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Mi örülnénk neki, de minden alkalommal szólunk, és 

amit az iskola küld, azt belerakjuk. 

 

Boka Erika alpolgármester: Negyedévente vagyunk, egyébként már most van anyag a 

legutóbbi versenyről. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ha valami nincs benne, az azért nincs benne, mert nem 

kaptunk róla anyagot. Mindent belerakunk, amit kapunk. Bármi anyag van, azt küldjétek, 

mindent belerakunk. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő: Ha itt megyünk keresztbe a Rákóczi utcán, itt van az a 

kábeles bekötés, ott már egyre nagyobb az a gödör, volt, aki már majdnem elesett. Azt 

szerintem meg lehetne oldani. 
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt vállalta az útépítő, most meg fogom keresni, azt 

meg fogom vele csináltatni. Ezt mindenképpen meg fogom vele csináltatni, meg van még 3-4 

lyuk, azt is. Meg azt az utat is, ami megy ki a pályára, mert ott már nem lehet közlekedni. Azt 

is először csak kikátyúzni. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő: Azért most már látjuk, hogy az esetek nagy részénél 

bevált ez a megoldás, de vannak olyan helyek, ahol ezt felül kell vizsgálni, valami mást 

kitalálni, mert ha nem áll össze ez az anyag, azt kiviszik az autók. 

  

Papalexisz Kosztasz polgármester: Végig mehetünk előtte. Igazából a legproblémásabbak 

azok a helyek, ahol olyan az útszerkezet, hogy lefele lejt és megáll a víz. Ott más munkát kell 

elvégezni. Azt kell látni, hogy ennyi pénzzel, amit mi ráköltünk, azt tudod elérni, hogy egy 

évre járhatóvá teszed. Tavaly 3.4 milliót költöttünk rá, idén nagyságrendileg 1 millió+ÁFA 

összegből meg tudod csinálni. Ahhoz, hogy egy utcát aszfaltozzunk, az legalább 12-15 millió 

forint, annyi nekünk nincs. Lényeg az, hogy járhatóvá tudjuk tenni. 

 

Dr. Horváth István képviselő: Ahogy az utakhoz a DRV beépítette ezeket a szakaszolókat, 

ott is nagyon nagy gödrök és sár maradt vissza. Azt nem lehet velül kijavíttatni? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: De igen. Azt mondták, hogy ott megvárják a tavaszt, 

mert addig ülepszik, tömörödik a föld. Ezeket ők rendbe szokták tenni.  

Ha nincs egyéb kérdés, akkor átadom a szót a megjelentek vendégeknek, ha van kérdésük.  

 

Ha senkinek nincs kérdése, észrevétele, akkor köszönöm, a nyílt ülést 19:09-kor bezárom. 

 

 

k.m.f.  
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