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Napirendi pontok 

 

 

1) Beszámoló a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adonyi Rendőrőrs Beloianniszi 

körzeti megbízott 2013. évben végzett munkájáról 

Előterjesztő: Dunaújvárosi RK. 

 

2) A Gyermekjóléti Szolgálat éves beszámolója 

Előterjesztő: Gáspárné Boácz Margit családgondozó 

 

3) Az önkormányzat 2013. évi zárszámadása 

   Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

 

4) A szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás szolgáltatásokkal kapcsolatos 

rendelettervezetek megvitatása 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

 

5) 2013. évi Belső Ellenőrzés összefoglaló jelentése 

   Előterjesztő: dr. Bugyi Katalin jegyző  

 

6) Egyebek 

   Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 
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RENDELETEK 

 

Beloiannisz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2014. ( IV. 29.) számú önkormányzati rendelete 

a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról 

 

 

Beloiannisz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályiról szóló 5/2009.(VI.5.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Beloiannisz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 

 
 

 

 

HATÁROZATOK 

 

74/2014. (IV.23.) számú 

HATÁROZAT 

a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztásáról 

 

75/2014. (IV.23.) számú 

HATÁROZAT 

Az ülés napirendi pontjának meghatározásáról 

 

 

76/2014. (IV.23.) számú 

HATÁROZAT 

A Beloianniszi Körzeti Megbízott és a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adonyi Rendőrős 2013. 

évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 

77/2014. (IV.23.) számú 

HATÁROZAT 

A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolójának elfogadása 
 

 

78/2014. (IV.23.) számú 

HATÁROZAT 

a 2013. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról 
 
 

79/2014. (IV.23.) számú 

HATÁROZAT 

a Hivatal épületének riasztórendszerrel történő ellátásáról 

 

 

80/2014. (IV.23.) számú 

HATÁROZAT 

Napfény 2001 Kft. 2014. január 24. kelt kérelméről 
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81/2014. (IV.23.) számú 

HATÁROZAT 

Napfény 2001 Kft. 2014. február 17.-én kelt leveléről 

 

 

82/2014. (IV.23.) számú 

HATÁROZAT 

Napfény 2001 Kft. 2014. február 17.-én kelt leveléről 

 

 

83/2014. (IV.23.) számú 

HATÁROZAT 

SAA Trading Clothes Kft. megkereséséről 

 

 

84/2014. (IV.23.) számú 

HATÁROZAT 

Javaslat elutasításáról 

 

85/2014. (IV.23.) számú 

HATÁROZAT 

Magyar- Görög Ciprus Baráti Egyesület leveléről  

 

86/2014. (IV.23.) számú 

HATÁROZAT 

Utiber Közúti Beruházó Kft. leveléről 

 

87/2014. (IV.23.) számú 

HATÁROZAT 

Te szedd akción résztvevők megvendégeléséről 
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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2014. április 23. napján tartott nyílt ülésének 

JEGYZŐKÖNYVE 

 

Készült: Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő 

nyílt üléséről 

Az ülés helye: Beloiannisz Polgármesteri Hivatal Tanácsterme 

Az ülés kezdete: 2014. április 23. (szerda) 18.00 óra 

Jelen lévők: 

 

 

 

 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester 

Boka Erika alpolgármester 

Bene Krisztián képviselő 

Prekop László Kosztasz képviselő 

 

dr. Bugyi Katalin jegyző 

Biró Brigitta jegyzői referens  

Győrik Andrea pénzügyi előadó 

Menyhárt Gergő körzeti megbízott 

dr. Mák Attila Adonyi Rendőrőrs parancsnok 

Nagy Zoltán Dunaújvárosi Rendőrkapitány 

 

Távollévők: 

 

 

dr. Horváth István képviselő 

Márkusz Tamás képviselő 

Richter Csaba képviselő 

Galanisz László Vaszilisz alpolgármester 

 

 

 

Papalexisz  Kosztasz polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket, jegyző 

asszonyt, külön köszöntöm a megjelent Nagy Zoltán dunaújvárosi rendőrkapitány urat, Mák Attila 

adonyi rendőrkapitányság vezetőjét, és Beloiannisz körzeti megbízottját Menyhárt Gergőt. 

Megállapítom, hogy a testület négy fővel határozatképes, szabályosan lett összehívva az ülés. dr. 

Horváth István, Márkusz Tamás és Richter Csaba képviselők jelezték, hogy nem tudnak részt venni az 

ülésen. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Bene Krisztián és Prekop László Kosztasz képviselő 

urakat. Aki egyet ért vele az kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

fogadta el: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

74/2014. (IV.23.) számú 

HATÁROZATA 

a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztásáról 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek Bene 

Krisztián és Prekop László Kosztasz képviselőket választja meg. 
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. Napirendi pontoknak a meghívóban kiküldött 

napirendi pontokat tenném fel szavazásra, amennyiben nincs más javaslat. Aki ezzel egyet ért az 

kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

fogadta el: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

75/2014. (IV.23.) számú 

HATÁROZATA 

Az ülés napirendi pontjának meghatározásáról 
 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nyílt ülés napirendi pontját az alábbiak 

szerint határozza meg: 

 

1) Beszámoló a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adonyi Rendőrőrs Beloianniszi körzeti 

megbízott 2013. évben végzett munkájáról 
Előterjesztő: Dunaújvárosi RK. 

 

2) A Gyermekjóléti Szolgálat éves beszámolója 
Előterjesztő: Gáspárné Boácz Margit családgondozó 

 

3) Az önkormányzat 2013. évi zárszámadása 
   Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

 

4) A szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás szolgáltatásokkal kapcsolatos rendelettervezetek 

megvitatása 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

 

5) 2013. évi Belső Ellenőrzés összefoglaló jelentése 
   Előterjesztő: dr. Bugyi Katalin jegyző  

 

6) Egyebek 
   Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

 

 

 

1) Beszámoló a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adonyi Rendőrőrs Beloianniszi 

körzeti megbízott 2013. évben végzett munkájáról 
Előterjesztő: Dunaújvárosi RK. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az első napirendi pontunk a beszámoló a dunaújvárosi 

rendőrkapitányság, adonyi rendőrőrs és beloianniszi körzeti megbízott 2013. évben végzett 

munkájáról. Átolvasva az anyagot az lehet látni, ami egyértelműen a számokból is kitűnik, hogy 2013-

ban helyi körzeti megbízott kezdett el dolgozni. Azt gondolom, hogy a számok alapján ez nyilvánvaló. 

Lehet látni, hogy nem kis mértékű javulásokat hozott. Nyilván vannak olyan problémák is, amiket 

még meg kell oldanunk. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy átolvasva az anyagot én személy 

szerint elégedett vagyok. Illetve a rendőrséggel való együttműködésünk jó, napi szinten is, a kapitány 

úrral a kapcsolattartás azt gondolom, hogy élő, jól működik. Ettől függetlenül a képviselőknek átadom 
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a szót, ha van valakinek kérdése, de mielőtt átadnám, megkérdezem, hogy szóban szeretnének e 

valamit hozzáfűzni a kapitányurak az anyaghoz? 

Nagy Zoltán Dunaújvárosi Rendőrkapitány: Azt szeretném mondani, hogy nagyon szépen 

köszönöm az önök hozzáállását az új kollégához, mert tudom, hogy ez nem volt egy zökkenőmentes 

dolog, mikor egy új KMB-t kap egy település. Új gondolom, hogy nagyon jól végzi a munkáját a 

településen, de ahhoz hogy jól menjen az együttműködés önök is kellettek. Nagyon szépen köszönöm 

ezt a magam részéről. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nagyon szívesen, mi is nagyon örülünk. Ami a helyi ügyeket 

illeti, azt gondolom, hogy olyan nagyon sok problémát nem lehet felsorolni. Amikor a Gergő elkezdett 

itt dolgozni a legnagyobb probléma, ami itt volt az a drogoknak a jelenléte volt. Nem tudom, hogy ez 

jelen pillanatban, hogy áll, de úgy gondolom, hogy érezhető a településen, hogy ezt valamilyen szinten 

sikerült visszaszorítani, teljes mértékben nem, de azok az állapotok, amik akkor voltak, jobbak lettek.  

Képviselőket kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése a beszámolóval kapcsolatban? 

Bene Krisztián képviselő: A regisztrált bűncselekmények számánál 29,6%-kal csökkent mutatószám. 

Itt azért annyit hozzátennék, hogy politikai okokból olyan segítséget kapott a rendőrség, hogy a 

szabálysértési értékhatárt felvitték 20.000 Ft-ról 50.000 Ft-ra. Ezáltal egy csomó, ami eddig 

bűncselekménynek minősült, értékhatáron felül volt, most nem számít annak. Nyilvánvaló, hogy ez 

azért a mutatókat rontaná, ha ez nem változott volna. 2012-ben változtatták meg ezt a törvényt. 

Kíváncsi lennék, hogy a 2012. előtti szabályokkal hogy alakultak volna ezek a számok. A kérdésem, 

nem helyhez kötött kérdés, Ercsiről van szó, a beloianniszi lakosok is sokat találkoznak ercsii 

emberekkel a vonaton, átjárnak ügyeket intézni. A kérdésem az, volt egy feljelentés a konkrét ügyet 

nem muszáj ismerni. A lényeg hogy volt egy ember, aki bement egy másik embernek a házába, ott 

életveszélyesen megfenyegette, ezt a nyomozás is megállapította. Az indoklásból szeretnék kiemelni 

egy mondatot és magyarázatot szeretnék kapni rá. Ez úgy hangzik, hogy „ennek alapján került sor a 

feljelentés tárgyát képező kijelentésekre mely abban nyilvánult meg, hogy a feljelentett indulati 

állapotában szidalmazó kijelentéseket használ amely… László szubkultúrájára és nem feltétlenül a 

félelem keltés a célja.” Azt kérdezném, hogy készüljenek a helyi lakosok melyik az a szubkultúra, 

aminek el kell nézni, hogy életveszélyesen, fenyegetik az embert, bemennek az ember ingatlanára? Ezt 

a dunaújvárosi rendőrségtől Gyöngyösi László rendőr őrnagy, vizsgálati osztályvezető zárta így le ezt 

a nyomozást. A kérdésem erre a szubkultúrára vonatkozna. Tehát hogy készüljenek a helyi emberek, 

hogy milyen szubkultúrával találkoznak, hogy tolerálják, hogy viszonyuljanak a rendőrséghez? 

Nagy Zoltán Dunaújvárosi Rendőrkapitány: Az elsőre: 2012-ben változott meg a szabálysértési 

értékhatár. Megsaccolni nem tudom, mert külön kimutatást nem csináltunk, nem hiszem, hogy 10-15 

% - nál több lenne, ami ez. És még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet. Nem az a 

legfontosabb, hogy a számok mit mutatnak. A tavalyi évben összes nyomozás Dunaújvárosban  45% - 

ot meghaladta. De ez nem igaz, mert bejött hozzá egy olyan nagy számú statisztikai plusz és a 

nyomozás eredményességét javító ügy amitől ez 45%. Legfontosabb az, hogy a lakosság hogyan érzi 

magát. Ha önök azt mondják, hogy ez a település, falu élhető és biztonságba érzik magukat, ki mernek 

menni este az utcára és nem minden másnap kell kihívni a rendőrséget egy betöréshez, akkor ez egy jó 

közbiztonság. A javulás egészen biztos, hogy érezhető, ezt tartom fontosnak. A második kérdéssel 

kapcsolatban a rendőrkapitányságnak a szakmai tevékenységét a dunaújvárosi ügyészség felügyeli. A 

szubkultúra kifejezés eszébe nem jutna, egyik rendőrnek sem higgyék el. Az ügyészségnek van egy 

olyan álláspontja, hogy ha az az etnikumhoz tartozó személy, aki egyébként úgy él, viselkedik és úgy 

tevékenykedik, olyan szavakat használ amit otthon az a szubkultúrának a része. Szemben ezzel mi azt 

mondjuk rendőrök, mert mi azt szeretnénk,hogy mindenki börtönbe kerüljön aki bűncselekményt 
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követ el, és azt szeretnénk hogy nem lenének szabadlábon még mielőtt a rendőr hazaérne, megírná a 

jelentését. Igazából mi azt szeretnénk, ha nem az ő szubkultúrájuk számítana. Amikor ő trágár módon 

beszél, vagy letolja  gatyáját mert ilyen is előfordul és az ügyészségen meg úgy nyilatkozik, hogy ez 

az ő szubkultúrájába még belefér, akkor azt szoktuk az ügyészségnek mondani hogy ne az ő 

szubkultúráját vizsgálja hanem a  sértettét. Ne nekünk keljen eltűrni azt hogy ők hogyan viselkednek, 

hanem őnekik kelljen megtanulni azt, hogy hogyan kell viselkedni. Úgy ahogy mi viselkedünk. Ennyit 

takar a dolog, ez nem a rendőrségnek az ötlete, hanem az ügyészi felügyeletet gyakorló ügyésznek az 

egyik álláspontja ez, hogy abban az esetben nem követhetünk el. Mindig az elkövetőnek a szándékát 

kell vizsgálni. Szándékos bűncselekmény esetén azt kell megvizsgálni, hogy az elkövetőnek 

szándékában állt el azt a bűncselekményt elkövetni. Ez azt jelenti, hogy ha ő nagyon csúnyán beszél, 

trágár módon fejezi ki magát a nap 24 órájában, akkor neki nem állt szándékában megsérteni a 

másikat. Ő neki ennyi esze van ő így beszél így kommunikál, a szubkultúrájába ez belefér. Ez az 

ügyészségnek az álláspontja. A rendőrök közül bármelyikőnket megkérdezhet, egyikőnk sem 

gondolkodik így. De a szakmai felügyeletet az ügyészség gyakorolja. Azt tesszük, amit ők mondanak. 

Mi kiállítunk egy határozatot és az ellen bármiféle panasz van, vagy neki nem tetszik az a jogi döntés 

amit mi hoztunk egy ügyben, akkor azt nekünk úgy kell módosítani ahogy azt ő mondja. Tehát 

utasítási joga van. 

Bene Krisztián képviselő: Ezt nem értem. Ez az első lezárás ez a rendőrségtől jött. Itt van az 

ügyészségi levél. 

Nagy Zoltán rendőrkapitány: Nem biztos, ezekben vannak levelezések az ügyészség és rendőrség 

között. 

Bene Krisztián képviselő: Az ügyészség ugyan azt írta le, megerősítette. 

Nagy Zoltán rendőrkapitány: Ismerem az ügyet pontosan, mert engem is fölháborított. Ebbe egy 

átiratot kaptunk az ügyészségtől, és ennek a következménye volt az, hogy ezt a határozatot a 

Gyöngyösi úr kiállította. Aztán én személyesen megbeszéltem azokkal a sértettekkel, hogy 

panaszolják meg a rendőrségnek a határozatát és saját hatáskörben et a panaszt elfogadtam. Az eljárás 

folytatódik, és elmondom mi lesz a sorsa a jövőben. Mi ebben vádjavaslattal megfogjuk küldeni az 

ügyészségnek, tehát azt mondjuk, hogy az úriember ott az elkövető, és szeretnénk ha vádat emelne az 

ügyészség, az ügyészség meg fogja szüntetni ugyan ezekkel a szófordulatokkal, aminek az lesz a vége 

hogy pótmagánvádon majd tovább fog menni az ügy, és meggyőződésem hogy ebből ítélet lesz. Meg 

kell ezeket a játékokat harcolni, félreértés ne essék, most úgy hangzik mintha én szidnám az 

ügyészséget, de nem. Az ügyészségnek van egy ilyen szakmai álláspontja, de a rendőrségnek sokkal 

másabb az álláspontja. Én azt szeretném aki ilyet csinál őrizetbe vesszük, előzetes letartóztatásba 

tesszük, majd kap egy nagyon gyors eljárás következtében leülhető büntetést. Mi így gondolkozunk, 

de az ügyészség máshogy látja. Ők száraz jogi tényeken alakuló gondolatrendszerrel dolgoznak, de 

nekünk ez idegen. Ismerem az ügyet nem egy sértettje van, hanem több. Legalább mi ketten tudjuk 

hogy miről beszélünk. Kielégítő volt a válasz? 

Bene Krisztián képviselő: Igen, köszönöm szépen. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Én maradnék annál, hogy nem vagyok a számok embere és 

számomra az a fontos, hogy ha kimegyek a településen az utcára ahol lakom, akkor mit hallok vissza 

milyen a közbiztonság. Én több felé járok, focipályán idősekkel, fiatalokkal. A Gergőt elfogadták a 

fiatalok, hogy itt van. Én sem értek a kábítószerekhez, de hogy nincs az a szabadosság abban biztos 

vagyok. Az a véleményem, hogy abszolút eltűnt az utcákról. Szerintem megnyugtató dolog, főleg az 

idősek szempontjából, hogy mindig látják, napközben, este vagy akár egy rendezvényen is a körzeti 
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megbízottat.  Pont annyit láttat magából véleményem szerint amennyit kell, és mindenki tudja, hogy 

van aki foglalkozik az ügyekkel. Én személy szerint mindenképpen csak gratulálni tudok az idáig 

elvégzett munkádhoz. Köszönöm szépen. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Egy rövid tájékoztatást esetleg tudnál adnia kapitányúrral arról, 

hogy a folyamatban lévő feljelentési ügyeink hogy állnak? 

Nagy Zoltán Rendőrkapitány: Ki vannak rendelve könyvszakértők az ügyben, és erre várunk ez 

mind szakértői kérdés. Ahhoz hogy a rendőrség a jogi álláspontját kifejtse ebben az ügyben, ehhez 

szakértő fogja megmondani, a beltartalmat, ami alapján eldöntjük, hogy van bűncselekmény vagy 

nincs. Én nagyon szerettem volna, és felterjesztettük a megyei főkapitányságnak, hogy legyünk 

elfogultak ebbe a kérdésben és ne nekünk kelljen vizsgálni, már csak azért is, mert személyes 

kapcsolatban vagyunk a polgármester úrral, a képviselőket is nagyjából ismerem, szerintem nem 

helyes hogy mi csináljuk. Azt mondták, hogy a polgármester úr ennek az ügynek a feljelentője, nem a 

gyanúsítottja, miért lennék én elfogult. Én azt mondtam, hogy azért mert akkor viszont a másik fél 

támadhat bármivel, ha olyan megállapítás születik. Jelen pillanatban ezt tudom mondani, várjuk a 

szakértők véleményét, utána már gyorsabb lesz. Úgy ahogy megbeszéltük, azokban a részekben, 

ahogy jönnek mindegyikre külön lesz válasz. Egy feltételezés egy válasz. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. Más kérdés? 

Boka Erika alpolgármester: Én szeretném megerősíteni azt, amit a Prekop Laci mondott, valóban a 

közbiztonság érzete stabil a településnek, amit ezúton is köszönünk. Annyival egészíteném ki a te 

kérdésedet Koszti, hogy szeptember végéig elképzelhető hogy itt történik valami, vagy nem a 

feljelentések kapcsán? 

Nagy Zoltán Rendőrkapitány: Hosszabbítgatjuk a határidőket, de én nagyon bízom benne. Nyilván 

nem amiatt, mert ahhoz a rendőrségnek nem lehet köze, és nekünk nagyon pártatlannak kell lenni, én 

azt mondom, hogy nem húzódhat el idáig egy ügy. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy a gazdasági ügyek 

két- három évig is eltartanak, pontosan a szakértői vélemények elhúzódása miatt. Van intézkedés, 

fizetjük a szakértőinket, másrészt pedig jogszabály írja elő, hogy milyen határidőn belül kell nekik 

megcsinálniuk a szakvéleményt. Azt tudom megígérni, hogy hétfőn, kedden felhívlak, és akkor 

mondom. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönjük szépen, én javaslom elfogadnia beszámolót. Van-e 

más javaslat? Ha nincs, akkor feltenném szavazásra, aki egyet ért azzal, hogy a beszámolót fogadjuk 

el, az kézfeltartással jelezze.  

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

fogadta el: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

76/2014. (IV.23.) számú 

HATÁROZATA 

A Beloianniszi Körzeti Megbízott és a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adonyi Rendőrős 2013. 

évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Beloianniszi Körzeti Megbízott és a 

Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adonyi Rendőrőrs 2013. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
2. A testület felkéri Biró Brigitta jegyzői referenst, hogy a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságot 

tájékoztassa a döntéséről. 
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Felelős: Biró Brigitta jegyzői referens 
Határidő: azonnal 

 
2) A Gyermekjóléti Szolgálat éves beszámolója 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Folytatjuk a következő napirendi ponttal, a Gyermekjóléti 

Szolgálat beszámolójával. Először is bemutatnám nektek az új kollégánkat, Gáspárné Boácz Margitot, 

akit most személyesen is megismerhettek. Ő fogja a Vass Erika munkáját folytatni, és azt gondolom, 

hogy a beszámolót még az Erika készítette el, az még az ő munkája. De ha kérdés merül fel, akkor 

tudunk beszélni az új kolléganővel is. Ahogy megbeszéltük, kedd délelőttönként van itt állandó 

jelleggel, a többi időt kötetlen jelleggel attól függetlenül, hogy a munkái hogy alakulnak. A 

beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Ha nincs, én átadnám a szót a kolléganőnek 

néhány mondatban magáról valamit, hogy a képviselőknek is bemutatkozzon. 

Gáspráné Boácz Margit családgondozó: Köszönöm szépen. Százhalombattán élek, férjemmel és 

három felnőtt korú gyermekemmel. Gondolom, hogy a pályázatomból kiderült, hogy én 1982 óta 

dolgozom a gyermekvédelem területén. Szakellátásban kezdtem állami gondozott gyerekekkel, aztán 

kerültem át általános iskola területén középsúlyos fogyatékosokhoz, aztán értelmi fogyatékosokkal 

dolgoztam párhuzamosan. Később a regionális autista központ egyik létrehozója voltam 

Százhalombattán, ami most már működik 2006 óta, de én ott már nem dolgoztam, mert 2006 óta 

folyamatosan gyermek és ifjúságvédelemmel foglalkoztam iskolákban. A Sziszkiben dolgoztam 

Százhalombattán illetve az Arany János iskolában, ahol egyébként 1999 óta dolgoztam és közben 

áttértem teljesen szociális területre. Százhalombattán működik két családok átmeneti otthona, és ott a 

40 fősnek voltam 7évig a vezetője, nagyon szerettem. Aztán nagyon sok változás következett be a 

vöröskereszten belül, és a stabilitás miatt úgy döntöttem, hogy inkább váltok. Így az iskolában 

kerültem át, ahol jelenleg szociálpedagógus vagyok. Gyermekvédelemmel foglakozom, SNI-s 

gyerekekkel, beilleszkedési, tanulási-magatartás zavarosokkal, prevenciós programokat csinálok, 

illetve az 5. c osztályban vagyok osztályfőnök helyettes, és tanulószobázom. Nekem ez nagyon kell a 

szociális terület e mellé, és ezért gondoltam, hogy megpályázom ezt a lehetőséget. Itt vagyok április 

első napjaitól nagyon szívélyesen fogadtak, úgy hogy a kollégák nagyon segítőkészek, megismertem a 

családokat, Erikával voltam kint azoknál a családoknál, akiket ő gondozott, és pénteken már megyek is 

ki egy tárgyalásra, tehát elkezdtem a munkát. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nagyon örülünk neked, örülünk, hogy jól érzed magad itt. van-e 

valakinek esetleg még kérdése? Akkor megköszönöm neked, hogy megtiszteltél bennünket. Akkor én 

javaslom elfogadni a gyermekjóléti beszámolót. Amennyiben egyet értetek vele kézfeltartással 

jelezzétek. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

fogadta el: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

77/2014. (IV.23.) számú 

HATÁROZATA 

A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolójának elfogadása 
 

1. A képviselő-testület a 2013. évre vonatkozó Gyermekjóléti Szolgálat beszámolót megtárgyalta, és az 

abban foglaltakat elfogadja. 
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2. A képviselő-testület felkéri Biró Brigitta jegyzői referenst, hogy a döntést és a beszámolót a 

jogszabályoknak megfelelően küldje el az illetékes Szociális és Gyámhivatalnak. 
 

Felelős: Biró Brigitta jegyzői referens 
Határidő: azonnal 

 
3) Az önkormányzat 2013. évi zárszámadása 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A harmadik napirendi pontunk a 2013.évi zárszámadás. Előtte 

egy másik új kolleganőt is köszönthetünk itt.  Győrik Andrea, aki a pénzügyes poszton kezdett 

dolgozni.  Mindenki tudja, hogy a jelenlegi finanszírozás mellett nem a legideálisabb 

létszámkeretekkel dolgozunk. Ettől függetlenül megpróbáljuk megoldani a feladatokat, nyilván ez 

átszervezést is igényel. Andrea elkezd dolgozni a pénzügyes pozícióban, de előreláthatólag más 

feladatokat is fog kapni. Annyit kell még tudni, hogy az első időszakban, úgy fog dolgozni - mivel Ő a 

gazdasági szférából érkezett nem az önkormányzati vonalon dolgozott és ezért sok mindent kell még 

tanulnia itt- , hogy Besnyőn és Beloianniszba is fog dolgozni. De ő is nagyon sokat tud segíteni a mi 

kollégáinknak is. A lényeg az, hogy amíg ezeket a pénzügyi dolgokat átveszi, megtanulja addig 

Besnyőn fog dolgozni. Valószínű, hogy heti két napot Besnyőn tölt és a többit itt Beloianniszban, de 

ez majd még pontosan ki fog alakulni. Egy két mondatban mutasd be magad kérlek. 

Győrik Andrea pénzügyi előadó: Győrik Andrea vagyok, Iváncsán élek a családommal, nyolcéves 

kislányommal és a férjemmel. Eddig vállalkozói szférában dolgoztam, most próbálom megszokni az 

államháztartási számvitelt. Nyilván sok párhuzam is van a két dologban, de azért nekem ez új dolog. 

Rögtön belecsöppentem a beszámoló összeállításába, igazából csak a számokból tudtam dolgozni. 

Nagyon belenyúlni a dolgokba már nem tudtam, kész anyagok kaptam, egy –két változtatás történt 

csak. Összeállítottuk a beszámolót. Próbálom az idei évet elkezdeni könyvelni, változott a törvény is, 

program is más, mások a követelmények, ezért kicsit nehéz. Elég sokat kell Besnyőn lennem ahhoz, 

hogy szakmai segítséget kapjak, és a gép is ott van egyelőre, amin tudok könyvelni. Próbálom átvenni 

az eddigieket és az új dolgokat. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönjük szépen! A zárszámadás tárgyalása illetve az 

rendeletnek az elfogadása a következő napirendi pontunk. Ahogy említette az Andi nagyon sok 

körülmény nehezítette és a 4 év alatt nem tudtunk eljutni oda, hogy hátradőlve tudjunk fogadni egy 

anyagok, szakmailag úgy tudták összeállítani, hogy a laikusoknak is megfelelő legyen. Mindig 

törekedtünk arra, hogy jobb legyen, azt gondolom, hogy sokkal jobb a helyzet, mint ahonnan 

elindultunk. Reméljük, hogy a következő évi zárszámadást már könnyebben tudjuk összeállítani. Ettől 

függetlenül a számokat láttátok, és ha valakinek van kérdése, akkor megpróbálnak rá válaszolni a 

kollégák. Egy valamit azért, ha erre valaki ránéz, akkor azt látják, hogy ennek az önkormányzatnak a 

működése már stabil, nem a csődhelyzetnek az elhárítása az elsődleges célunk. Voltak már 

beruházások látjátok pénzmaradvány is volt, én azt gondolom, hogy első ránézésre az a legfontosabb 

hogy egy rendezettebb gazdaságú önkormányzatnak a zárszámadása. Van-e valakinek kérdése ezzel 

kapcsolatban? Ha nincs, akkor rendeletet alkotunk, minősített többség kell az elfogadásához. 

Amennyiben egyet értetek a 2013 évi zárszámadás rendelet elfogadásával kézfeltartással jelezzétek. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

rendeletet alkotja: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2014. ( IV. 29.) számú önkormányzati rendelete  
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a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról 

 

A Képviselő-testület megalkotta a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező Beloiannisz Község 

Önkormányzat 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2014.(IV.29.) önkormányzati 

rendeletet. 

 
4) A szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás szolgáltatásokkal kapcsolatos 

rendelettervezetek megvitatása 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Következő napirendi pontunk a szociális rendeletünk 

módosítása, ehhez kapcsolódó étkezési térítési díjaknak a megállapítása. Először a szociális rendelet 

módosításáról beszélnénk, láttátok a kiküldött anyagban, hogy a házi segítségnyújtás és az étkeztetés 

megoldása miatt módosítanunk kell a szociális rendeletünket. A kiküldött anyagban látjátok, hogy 5 

ponton módosítunk, illetve egyet hatályon kívül helyezünk. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek 

kérdése? Azt kell tudni, hogy ezeket azért kell most megtennünk, hogy a  normatívát igénybe tudjuk 

venni. A feladatot szabályosan el tudjuk látni, egyébként kötelező feladatunk ez. Van-e kérdés a 

szociális rendelet módosításával kapcsolatban? Ha nincs, akkor a kiküldött anyagnak megfelelően 

tenném fel szavazásra.  Itt újra rendeletalkotás van, tehát minősített többség kell a megalkotásához. 

Aki a szociális rendelet módosításával egyet ért kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

rendeletet alkotja: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályiról szóló 5/2009.(VI.5.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A Képviselő-testület megalkotta a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező a szociális 

igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályiról szóló 5/2009.(VI.5.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló 6/2014.(IV.29.) önkormányzati rendeletet. 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A másik az étkezési térítési díjaknak a megállapítása. Látjátok, 

hogy a vállalkozóval felvettük a kapcsolatot, aki szállítja a konyhára az ételt. Meg fogjuk erősíteni a 

szerződést, nem változtat az összegen, a környéken messze a legolcsóbb szolgáltatást nyújtja. 

Megerősítette, hogy az egyik legjobb ügyfele Beloiannisz lett. Látjátok a díjakat. Beépítettük a 

normatíva igénylés alapján, tehát amennyivel csökkenthető, illetve van még egy olyan lehetőség, ha 

valaki rászoruló, ez is a rendeletben részletezve van, akkor neki ehhez képest is lehet engedményeket 

adni. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor szintén rendeletet alkotunk, minősített többség 

kell. Aki a térítési díj megállapításáról szóló rendelettervezetet elfogadja az kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

rendeletet alkotja: 

Beloiannisz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 

 

A Képviselő-testület megalkotta a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező a személyes 
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gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 7/2014.(IV.29.) önkormányzati 

rendeletet. 

5) 2013. évi Belső Ellenőrzés összefoglaló jelentése 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az ötödik pont a belső ellenőri jelentés ismertetése. Mint láttátok 

ez februárban érkezett meg,  taglalja azokat a dolgokat, amiket már megkaptunk külön is. Átadnám a 

szót, hogy van-e valakinek kérdése? Részletezve van, hogy milyen lépések lettek megtéve, és hogy 

mik kellettek volna. Itt van egy hiányosság, az intézkedési terv nem készült el. 

Biró Brigitta jegyzői referens: Elkészült csak nem küldtem meg a belső ellenőrzést végző cégnek. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A lényeg az, hogy ennek megfelelően zajlik minden, a 

megállapításoknak megfelelően. Ezt kell pótolnunk, hogy elküldjük az intézkedési tervet. 

dr. Bugyi Katalin jegyző: A képviselő-testület minden belső ellenőri jelentés megérkezését követően 

azonnal megkapta a jelentést, tárgyalta a testület, ez már semmi újdonságot e tekintetben nem hoz. A 

tavalyi éves jelentések összefoglalója amit most tárgyaltunk. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor javaslom 

elfogadni, aki ezzel egyet ért kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

fogadta el: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

78/2014. (IV.23.) számú 

HATÁROZATA 

a 2013. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról 
 

1. Beloiannisz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vincent Auditor Kft. által készített 

2013. évre vonatkozó összefoglaló belső ellenőrzési jelentést elfogadja. 

2. A testület felkéri Biró Brigitta jegyzői referenst, hogy a belső ellenőrzést végző céget a döntésről 

tájékoztassa.  
 
Felelős: Biró Brigitta jegyzői referens 
Határidő: azonnal 

 

6) Egyebek 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Egyebek napirendi pont a következő. Utoljára abban maradtunk, 

hogy a polgármesteri hivatal védelmére kérünk árajánlatokat riasztók kiépítésére. Három árajánlatot 

szereztünk be. Az egyik, a legolcsóbb egyébként, de ahogy nézegettem a műszaki tartalmakat ez nem 

egy komolyrendszer. Viszont a másik kettő az jónak tűnik. Mind a kettő tartalmaz vezetékes 

rendszerű, kiépítésű riasztót, nyolc megfigyelt ponttal. Úgy kértük, hogy a hat irodát, a tárgyalót, és az 

előtérbe ahol bejövünk. Két vezetékes ajánlat jött az egyik bruttó 219.075 Ft, anyag, munkadíj, 

szereléssel együtt. A másik az 247.333 Ft. Ez azt jelenti, hogy felrakják ezeket az érzékelőket, 

központot is, mindenhol csatornával összevezetékezik. Illetve az egyik cég adott egy vezeték nélküli 

rendszerről is árajánlatot, kicsivel drágábbak az eszközök, viszont  nincsenek vezetékek, meg a munka 
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is kevesebb, az bruttó 264.000 Ft. Felrakják az érzékelőket, a billentyűzetet, mindent. Viszont minden 

vezeték nélküli kapcsolatban van, gyorsabban elkészül, nem fúrják át az összes falat. Annyi van még 

ezzel, hogy 1,5-2 évenként egy ceruza elem van benne, azt cserélni kell. Ugyanolyan biztonságos a 

vezetékes és a vezeték nélküli is. Gyorsabb, esztétikusabb. Azt gondolom, hogy nem nagy a 

különbség. Illetve én visszahívtam ezt a céget, aki a vezetékes árajánlatot adta, ők kb. 390.000 Ft –ért 

csinálnák meg a vezeték nélkülit. 

Bene Krisztián képviselő: Ez be van kötve a rendőrségre? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Van olyan lehetőség, ha kijönnek, hogy távfelügyelethez való 

bekötés. Azt kell eldönteni, ha abba egyet értünk, hogy kiépítsük, hogy melyiket válasszuk. A 

vezetékes olcsóbb ennél a cégnél, a vezeték nélküli drágább. Ha vezetékes mellett döntünk, itt van 20.-

30.000 Ft különbség, ha meg vezeték nélküli, akkor több mint 100.000 Ft különbség van. először azt 

kérdezem, hogy azzal mindenki egyet ért, hogy csináljuk meg? Jó, akkor azt döntsük el, hogy milyen 

jellegű legyen, vezetékes vagy vezeték nélküli? 

Boka Erika alpolgármester: Ha akarnánk máshova is telepíteni, akkor ezt bárhová át lehet rakni? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen, ezt bárhová átrakhatod. Olyan szempontból a vezeték 

nélküli jobb, mobilabb. 

Boka Erika alpolgármester: Szerintem ezen ne spóroljunk. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: 45.000 Ft a különbség. Itt, ami a probléma, hogy csúfítja a 

vezetékes. Akkor hozzunk egy döntést, hogy azt javaslom elfogadni, hogy az Alarm Zone 

Biztonságtechnikai kft.  bruttó 264.827 Ft-os ajánlatát elfogadnia  tartalékkeret terhére, és a vezeték 

nélküli rendszer kiépítését rendeljük meg. Aki ezzel egyet ért az kézfeltartással jelezze.  

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

fogadta el: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

79/2014. (IV.23.) számú 

HATÁROZATA 

a Hivatal épületének riasztórendszerrel történő ellátásáról 

 

1./ Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hivatal épületét vezeték 

nélküli riasztórendszerrel látja el. 

2./ A képviselő-testület az 1. pontban meghatározott munka ellátásával az Alarm Zona 

Biztonságtechnikai Bt.-t (1191 Budapest Vak Bottyán u. 14., adószám: 28167248-2-43, 

Cégjegyzék szám: 01-06-019815) bízza meg.  

3./ A riasztórendszer anyagainak beszerzése, valamint kiépítésének költsége bruttó 264.827.-

Ft, amit a testület a költségvetésben a tartalékkeret terhére biztosít. 

4./ A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-3. pontban meghatározott 

feltételekkel, az Alarm Zona Bt. ajánlatában szereplő műszaki tartalommal a munkát 

megrendelje.   

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester: A következő a Napfény 2000 Kft. kérelme. Három téma van. 

Egyrészt van egy általános kérelem, ő a rókavárban tartott személyes megbeszélésre hivatkozik, de én 



15 

 

ott nem voltam. Lényeg az, hogy kérnek egy egyszeri vissza nem térítendő támogatást az objektum 

működésére 150ft/fő, az durván 180.000 Ft Beloianniszt tekintve, mert nem jönnek ki a normatívából. 

Biró Brigitta jegyzői referens: Ezt a témát már tárgyalta a testület, de akkor úgy döntött a testület, 

hogy miután majd elfogadja a költségvetést utána tárgyalja a kérelmet. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én nem javaslok ilyen összeget elfogadni, egyrészt azért mert 

lassan a tartalékkeretünk is kifogy, másrészt ilyen tételeket nem tudunk mi erre költeni. 

Bene Krisztián képviselő: Szerintem oda járnak innen. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen, de felveszik a normatívát. 

Bene Krisztián képviselő: Olyat nem lehetne, hogy nem ezt a 150 Ft-ot tudnánk adni, de úgy ahogy 

adtunk CT-re, hogy mi megállapítjuk, hogy 30.000 Ft-ot tudunk adni. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Biztos hogy lehet. 

Boka Erika alpolgármester: Engem az érdekelni arányait tekintve, hogy mennyien járnak oda. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az Istvánt kérdeztem, ő azt mondta, hogy azért járnak oda. 

Laborba is oda lehet, mert már Ercsibe és Battára nem lehet, csak Dunaújvárosba és Kulcsra. 

Bene Krisztián képviselő: Nekem az a javaslatom hogy 30.000 Ft-ot szavazzunk meg. 

dr. Bugyi Katalin jegyző: Besnyőre is érkezett kettő támogatási kérelem. Volt egy 150.000 Ft-os, 

konkrét cél meghatározása nélküli, általános kérelem, azt nem szavaztuk meg. A labort fizeti az 

önkormányzat, az viszonylag kevés, havonta kb. 8000 Ft-ot fizetünk a labor használatára a besnyői 

lakosok után. De azt a kérelmet, ami nálatok nagyságrendben 150.000 Ft, azt nem támogatta a besnyői 

önkormányzat. 

Bene Krisztián képviselő: Mi kinek adtunk? 

Biró Brigitta jegyzői referens: Tavaly a Pusztaszabolcsi mentőállomásnak, dunaújvárosi kórháznak a  

CT-re, és a mozgáskorlátozottaknak adtunk, aki nem helyi szervezet. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Itt dönthetünk, hogy valamilyen összeget megszavazunk, vagy 

azt mondjuk, hogy nem. Szerintem ne szavazzunk meg pénzösszeget. Idén 66 millió forintos a 

költségvetésünk, tavaly 96 milliós. Én azt javaslom, hogy forráshiány miatt ne támogassuk ezt a 

javaslatot. Aki ezzel egyet ért az kézfeltartással jelezze. 

Bene Krisztián képviselő: Először én visszavonom a javaslatomat. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

fogadta el: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

80/2014. (IV.23.) számú 

HATÁROZATA 

Napfény 2001 Kft. 2014. január 24. kelt kérelméről 

 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Napfény 2001 Nonprofit 

Kft.-t (2458 Kulcs, Rákóczi u. 139.) a 2014. január 24.-én kelt levelében foglalt támogatással 

forráshiány miatt nem tudja támogatni.  
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2. A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azért mondtam, hogy a másik kettőt nem kell, mert egyrészt itt 

van egy ilyen menedzserszűrésre egy ajánlat ez a polgármesternek szól, de én nem akarok ezzel élni, 

ez 50.000 Ft/fő. Általános átvizsgálás, de szerintem nem kell. Én azt mondom, hogy ezt nem 

támogatom. Aki egyet ért vele kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

fogadta el: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

81/2014. (IV.23.) számú 

HATÁROZATA 

Napfény 2001 Kft. 2014. február 17.-én kelt leveléről 

 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat képviselő-testülete a Napfény 2001 Nonprofit Kft. (2458 

Kulcs, Rákóczi u. 139.) 2014. február 17.-én kelt „Árajánlat menedzserszűrésre tárgyú levelét 

megtárgyalta és úgy dönt, hogy a szolgáltatást nem kívánja megrendelni.  

2. A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ez a menedzserszűrésre. A másik a foglalkozás egészségügyi 

szolgáltatás, de azt nekünk az István megcsinálja. Akkor a foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatásra 

szintén nem javaslom, aki egyet ért kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

fogadta el: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

82/2014. (IV.23.) számú 

HATÁROZATA 

Napfény 2001 Kft. 2014. február 17.-én kelt leveléről 

 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat képviselő-testülete a Napfény 2001 Nonprofit Kft. (2458 

Kulcs, Rákóczi u. 139.) 2014. február 17.-én kelt „Árajánlat a 27/1995. NM rendeletben 

meghatározott foglalkozás egészségügyi szolgáltatásra,  tárgyú levelét megtárgyalta és úgy dönt, 

hogy a szolgáltatást nem kívánja megrendelni.  

2. A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Használtruha gyűjtőedény kihelyezésre érkezett egy megkeresés. 

Igazából itt csak arról van szó, hogy nekünk csak a helyet kéne biztosítani, és hoznának egy olyan 

edényzetet amibe, ez egy kft. nem egy karitatív szervezet, de nincs beleírva, hogy mit kezd az 

összegyűjtött ruhákkal. 
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dr. Bugyi Katalin jegyző: Én azt gondolom, hogy egy ilyen kis településen, ha van olyan ruha, amit 

valaki már nem használ, a családgondozónak oda lehet adni. Besnyőn is jól működik ez mióta állandó 

családgondozó van, hogy hozzá le lehet adni a ruhákat. Ő közvetíti tovább a megfelelő családhoz. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én azt javaslom, hogy ne járuljunk hozzá, mert meg tudjuk 

oldani helyben. Aki ezzel egyet ért az kézfeltartással jelezze.  

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

fogadta el: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

83/2014. (IV.23.) számú 

HATÁROZATA 

SAA Trading Clothes Kft. megkereséséről 

 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat képviselő-testülete a SAA Trading Clothes Kft. (8151 

Szabadbattyán, Széchenyi u. 86.) 2014. március 11.-én kelt „Használtruha-gyűjtőedény kihelyezése„ 

tárgyú levelét megtárgyalta és úgy dönt, hogy használtruha-gyűjtőedény kihelyezéséhez nem járul 

hozzá. 

2. A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet tájékoztassa. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A következő a Görög – Ciprusi- Magyar Baráti Társaság 

Egyesület megkeresése és feljelentése. Négy év alatt soha nem hallunk róluk, nem vesznek részt a falu 

életében. Most szükségét látták annak, hogy beleszóljanak. Rögtön a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztériumba, és a Fejér Megyei Közgyűléshez is eljutatták ezt a levelüket a  közterek elnevezésével 

kapcsolatban. Ebbe a témában utoljára abba maradt a testület, tekintettel arra, hogy milyen 

felháborodást keltett az ezzel kapcsolatos próbálkozásunk a településen, bár tisztában vagyunk vele 

hogy mulasztásos törvénysértést követünk el, ami itt zajlott a faluban én nem akarom újra átélni, míg 

nem muszáj. Illetve a választások közeledtével, ez egy olyan kérdés, hogy ha úgy is dönt a testület, 

hogy valamilyen szinten módosítani akar, pontosan ezeknél a dolgoknál fogva körbe kell járni, 

közvélemény kutatást kell tartani. Ezt ennyi idő alatt így a választásokig felelősség teljesen nem lehet 

kivitelezni. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Mi a kérésük pontosan? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az a kérésük, hogy a beloianniszi Lenin teret nevezzük el aaz 

elhunyt Mihail metropolitánkról. Ezt az egy teret említik meg. Engem, ami felháborított, hogy 

elküldték 10 szervezetnek, nekünk van címezve, de mi kaptuk meg legutoljára. Senkit nem kérdeztek 

meg, nem tudták a helyi viszonyokat, nem vonom kétségbe a jó szándékukat. Nem így működik, 

ennek a falunak is van önkormányzata a döntéshozatali szerv az mi vagyunk. Nem ez lett volna a 

helyes eljárás. Találkoztam egyszer véletlenül a vezetőjükkel egy rendezvényen, és elmondtam neki a 

véleményem, de még ő volt felháborodva. Én továbbra is tartom magam ahhoz, ami utoljára 

beszéltünk, hogy ezt a kérdést akkor tárgyaljuk, ha kötelezővé teszik. Akkor is megkérdezve a falu 

lakosságát, és akkor egy javaslatként lehet kezelni ezt is egyébként. Elsősorban az itt lakók véleménye 

a legfontosabb. Van-e más vélemény ezzel kapcsolatban? 
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Prekop László Kosztasz képviselő: Véleményem van, nem csak ezzel kapcsolatban, elegem van 

abból, hogy olyan emberek, akik semmit nem tudnak a faluról mégis beleszólnak a dolgainkba. 

Lakunk itt elegen, majd a helyiek eldönthetik mi lesz ebben a faluban. Ez az én véleményem. 

Biró Brigitta jegyzői referens: Még annyit javasolnék, hogy felhatalmazhatna téged arra a testület, 

hogy levélben reagálj. Vagy elég lesz a határozati kivonat? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Megcsináljuk a határozati kivonatot, és egy kísérőlevelet fogok 

írni. Nekem az a javaslatom, hogy a közelgő választásokra tekintettel, illetve a kérdés súlyára, hogy 

ezt a kérdést akkor tárgyaljuk, ha ez aktuális lesz. 

Bene Krisztián képviselő: Nekem van más javaslatom, mi lenne, ha a másik két képviselőt is 

megvárnánk ezzel, elhalasztanánk ezt a döntést szintén a kérdés súlyával indokolva. Maga a levél 

szerintem nem tolakodó, jött egy javaslat. 

Boka Erika alpolgármester: De ez egy tolakodó levél, ami beleszól a mi önkormányzati életünkbe, 

olyan szintről, akinek semmi köze nincs hozzá. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Hol voltak ezek az emberek akkor, amikor tényleg szükség lett 

volna rájuk? Sehol.   Akkor most miért akarnak beleszólni. Itt olyan dolgok fontosságot nyernek, de 

magával a faluval meg nem foglalkoznak. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A javaslatoddal kapcsolatban nekem az a véleményem, hogy 

mindig az adott testület határozatképes. Nagyon ritka, ha mindannyian itt vagyunk. Én nem gondolom, 

hogy ne tudnák ezt mi most eldönteni. Én mindenképpen javaslom elfogadni azt, hogy így válasszunk. 

Neked meg az a javaslatod, hogy halasszuk el és ne most tárgyaljuk? 

Bene Krisztián képviselő: Igen. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, akkor először azt teszem fel határozati javaslatnak, amit a 

Krisztián javasolt, hogy halasszuk el a kérdést. 

Bene Krisztián képviselő: Vagy e-mailbe is ki lehet kérdezni a véleményüket. 

Biró Brigitta jegyzői referens: Következő rendes ülésünk Júniusban lesz. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó akkor kézzel foghatóbban, úgy fogalmazzuk meg, hogy a 

következő testületi ülésig halasszuk el a témát. Aki ezzel egyet ért az kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 1 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

84/2014. (IV.23.) számú 

HATÁROZATA 

Javaslat elutasításáról 

 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar- Görög Ciprus Baráti Egyesület 

levelét megismerte. 

2. A képviselő-testület elutasítja Bene Krisztián képviselő javaslatát, miszerint az 1. pontban 

meghatározott témát a következő képviselő-testületi üléséig halassza el.  

 

Felelős: polgármester 
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Határidő: nincs 

 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A másik javaslat, hivatkozva az előző döntésünkre is, mert mi 

hoztunk már erre egy döntést, hogy amíg nyomásgyakorlás nem érkezik, illetve a választásokra való 

tekintettel, és az ügy horderejére tekintettel ezt akkor tárgyalja a testület és akkor hoz döntést, ha 

megalapozott döntést tud hozni a különböző vélemények megismerésével. Aki ezzel egyet ért az 

kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

85/2014. (IV.23.) számú 

HATÁROZATA 

Magyar- Görög Ciprus Baráti Egyesület leveléről  

 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar- Görög Ciprus Baráti Egyesület 

levelét megismerte. 

2. A képviselő-testület az ügy horderejére, valamint  arra  tekintettel, hogy különböző véleményeket (pl. 

lakossági) meg kíván ismerni úgy dönt, hogy a tér átnevezéséről a későbbiekben csak abban az esetben 

hoz döntést, amennyiben megalapozott, minden tényre kiterjedő döntést tud hozni. 

3. A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az érintetteket. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Következő Útiber Kft. kérelme, érkezett egy levél felolvasom: 

Az Útiber kft. konzorcium tervezi tárgyi munka engedélyezési kivitelezési standard terveit. Az 

útépítési létesítések engedélyezési eljárásához szükség van a tervezet létesítmények távlati 

üzemeltetőinek meghatározására. Az előzetes egyeztetések alapján levelünkkel megküldjük a javasolt 

üzemeltetői lehatárolási tervet, a sikeres engedélyezési eljáráshoz, egy minden kezelő által aláírt 

üzemeltetői lehatárolási tervre van szükség.  A beruházó a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

nevében és helyett eljárva kérjük írásbeli nyilatkozatát az Önt érintő létesítmények megvalósulás utáni 

üzemeltetésének vállalásáról. Igazából ez a lényeg, hogy át fogják építeni a vasutat, amiről beszéltünk 

és most fogtok látni egy rajzot. 

- A képviselők áttekintik a tervrajzokat. - 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nekünk kell kiadni a nyilatkozatot hogy vállaljuk az kijelölt 

részek üzemeltetését. Azt gondolom nem kérdés, hogy meg kell adni, ez a mi érdekünk is. 

Nyilatkozatot kell adni a létesítmények megvalósulás utáni üzemeltetésének vállalásáról. 

Prekop László Kosztasz képviselő: A részek karbantartása fűnyírás stb? Ez mekkora terület? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ez egy aszfaltos parkoló. Jelen pillanatban is nekünk kellene 

karbantartani a külterületeket. Nem olyan nagy terület ez, hogy gondot okozzon. A hozadéka viszont 

nagy, élő problémát oldana meg. A legnagyobb problémát a munkába járás során ez jelenti. Ezt a 

nyilatkozatot tegyük meg és vállaljuk ha nem akkor megakasztjuk. Van-e más kérdés vagy javaslat? 

Aki ezzel egyet ért kézfenntartással jelezze. 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

fogadta el: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

86/2014. (IV.23.) számú 

HATÁROZATA 

Utiber Közúti Beruházó Kft. leveléről 

 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat képviselő-testülete az UTIBER Közúti Beruházó Kft. 5.TIG-0104-

42.995/2014 iktatószámú levelét, valamint mellékleteit megismerte. 

2. A testület úgy dönt, hogy a Százhalombatta- Pusztaszabolcs vasútvonalszakaszon tervezett 1. pontban 

meghatározott levél és mellékletei szerint Beloiannisz vonatkozásában a települést érintő 

létesítmények megvalósulás utáni üzemeltetését vállalja. 

3. A testület felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket tájékoztassa. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Következő pont egy tájékoztatás. Táblázatba szedtük az 

Egészséges Beloianniszért pályázat kiadásait. Ezek a pályázatban végre hajtott programok és azok 

kiadásai, pénzügyi teljesítései. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Ha nincs, akkor az utolsó témánk a 

Te szedd! akció. Az idén Május 11.-re, vasárnapra szervezzük. Az Ildi vállalta fel, hogy a szervezési 

részét csinálja. Ez teljesen költségmentes szokott lenni, de tavaly megcsináltuk, hogy aki részt vett a 

munkába azt megvendégeltük egy tál ételre. Szerintem idén is csináljuk, meg hogy megvendégeljük 

őket. A kérdés az hogy támogassuk-e ezt ugyan úgy? 

Prekop László Kosztasz képviselő: Rendszerint relatív ugyan azok vannak. Krisztián a saját 

csapatával, mi a saját családjainkkal. Talán tavaly már volt egy pár új… 

Boka Erika alpolgármester: Idén is tudunk önkéntesekre számítani, mert lezsíroztam az önkéntes 

ponttal, hogy a középiskolásoknak tudunk kiadni igazolást. Ezt majd kihirdetem, hogy akiknek kell az 

érettségihez az önkéntes igazolás azok is jöhetnek, mert tudjuk igazolni. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Szerintem 30.000 Ft-ot elkülöníthetünk rá palackkal mindennel 

együtt. Nem lesz annyi, de akkor különítsünk el. Van-e ellenvetés vagy javaslat? Akkor 30.000 Ft-ot 

javaslok az étkezésre, aki egyet ért az kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

fogadta el: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

87/2014. (IV.23.) számú 

HATÁROZATA 

Te szedd akción résztvevők megvendégeléséről 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2014. május 11.-én 

megrendezésre kerülő Te Szedd! akción résztvevőket egy tál étellel megvendégeli. 

2. A képviselő-testület a megvendégelésre 30.000 Ft kiadást különít el, mely összeget a tartalékkeret 

terhére biztosítja. 

 

Felelős: polgármester 
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Határidő: azonnal 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. A Lacinak átadnám a szót az egyebeken belül. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Az enyém egy érdekes felvetés lesz. Volt a gyerekeknek ez a 

sportos hétvége, sok szülővel találkoztam beszélgettünk, és pár szülő olyan problémát vetet fel, én 

nem tudom, hogy ez mennyire valós vagy nem valós, hogy nagyon sok gyerek nem fogyasztja el azt 

az ebédet. Nem tudom, hogy van-e beleszólásunk, meg lehet e nézni, hogy milyen az a kaja.  

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt kell tudni, hogy 480 Ft/fő-ért csinálják a  kaját. 

Biró Brigitta jegyzői referens: A szociális étkezésben részesülőknek  igen, az iskolásoknak nem 

tudom pontosan mennyi. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A környéken a legolcsóbb étel az övé, amikor kértünk be 

árajánlatokat másoktól nagyon nem volt ugyanaz. Én a környéken még sehol nem hallottam, hogy 

bárhol milyen finom lenne a menza kaja. Ha minőséget akarsz és emelnek a díjakon az lesz a baj. 

Ennyi pénzből ez jön ki. A vállalkozó viszont nyitott. Azt mondja, hogy ha őhozzá nem jutnak vissza 

azok az információk, hogy gond van a kajával akkor ő nem is tud rajta változtatni. Én már felhívtam 

ezzel kapcsolatban, mert hozzám már eljutott. A lényeg az, hogy azt kell mondani ezeknek a 

szülőknek, akik panaszkodnak,hogy szóljon, ha kell jöjjön be hozzám személyesen. Lényeg az, hogy 

érkezzen a vállalkozó felé visszajelzés. Volt már olyan, hogy volt ilyen problémánk, szóltam neki és 

utána javult. De egy valamivel azért tisztába kell lenni, néhány száz forintból csodát várni nem lehet. 

Prekop László Kosztasz képviselő: De én annak se látom értelmét, bár én nem voltam ott nem látom, 

hogy milyen kaját hoz, hogy meghozzák a kaját és a gyerekek nem eszik meg. 

Boka Erika alpolgármester: Ne haragudjatok, hogy közbeszólok, de ez nagyon sokoldalú. Én 

nagyon sokszor voltam ebédeltetni annak idején, és nem hiszem, hogy ebbe bármi változás történt, a 

gyerekek iszonyatosan válogatósak és nem jogosan. Tehát nem egyszer volt olyan hogy az egyik 

gyerek leült az asztalhoz és azt mondta, hogy ezt én nem kérem, és a többi gyerek már el sem vitte. 

Meg se kóstolták. Mindenképpen a felnőttnek a véleményét kérdezném, azt hogy a gyerekek mit 

esznek meg és mit nem, én annak idején mindig mondtam nekik, hogy legalább kóstold meg. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Én azért vetem fel, hogy járjuk e körbe a témát vagy se. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Na, ezek azok a jelzések, amiket ha megkapunk , én tudom 

jelezni. Azt tudom mondani, ha megkeresnek, tudod nekik azt mondani, hogy kértünk mi már sok 

helyről árajánlatot, és messze ez volt a legolcsóbb, és a másikra sincs garancia, hogy az jobb lesz, De 

teljesen nyitott a vállalkozó, hogyha probléma van, azonnal szóljunk, és lép. Én elmondtam a 

Krisztának is az igazgatónőnek, hogy ők ezeket a kommunikációkat előbb visszahallják, mint mi, és 

ha ezeken nem tudunk javítani, akkor nyílván tovább kell lépni. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Azt is figyelembe kell venni ilyen esetekben, nyilván ez a saját 

véleményem, hogy nem érdemes ugrálni vállalkozók között, főleg ilyen esetben mikor ez az ember 

olyan szinten lojális volt velünk szemben. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ő ezzel nem él vissza, ő teljesen korrektül kérte a 

visszajelzéseket. Őt felhívták és beszéltek vele olyan hangnemben, ami nem volt jó. Nem mi vagyunk 

szerződésben velük, az iskola étkeztetését nem mi intézzük. Mi segítünk a kapcsolattartásban meg 



22 

 

mindenben, de ő nem ezt a stílust érdemli. Főleg annak a tükrében, hogy volt ilyen eset és ő lépett és 

javított. Más valakinek az egyebeken belül van kérdése? 

Bene Krisztián képviselő: A Zalka Máté utcán szelektíveket nem igazán lehetett megközelíteni, de 

látom, hogy megcsinálták. A másik a főzőversennyel kapcsolatos, abban maradtunk, hogy mailben 

értekezünk, de nem jött visszajelzés, most megbeszélhetnénk, hogy lesz-e verseny. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nekem tetszett az egész, amit összefoglaltál, egy dolog 

problémás a főzés, hogyha 8-10 bogrács alatt tüzet rakunk, olyan szép rendben van ott minden. Meg 

lehet ott csinálni, az a lényege, ha bográcsot főzöl, akkor fával mert az úgy a jó. Azon gondolkodtam, 

hogy fát is kell vennünk? 

Bene Krisztián képviselő: Szerintem az van mindenkinek. Szerintem azt megoldják maguknak a 

csapatok. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó van még valakinek kérdése? Ha nincs akkor az ülést bezárom. 

Köszönöm a munkátokat. 

 
Mivel több kérdés, észrevétel nem érkezett, így Papalexisz Kosztasz polgármester a nyílt ülést 19:34- 

kor berekesztette. 

k.m.f.  
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