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N a p i r e n d i  p o n t o k :  

 

 

1) Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

 

2) Beszámoló adóztatásról 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

 

3) Vagyon rendelet módosítási javaslata  

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

 

4) TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1213 sz. pályázatról tájékoztatás  

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

 

5) Egyebek 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 
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HATÁROZAT 

 

1/2014. (I.29.) számú 

HATÁROZATA 

Az ülés napirendi pontjának meghatározásáról 

 

 

2/2014. (I.29.) számú 

HATÁROZATA 

a Beloiannisz Görög Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás 

felülvizsgálatáról 
 

3/2014. (I.29.) számú 

HATÁROZATA 

Adóztatásról szóló beszámoló elfogadásáról 

 

4/2014. (I.29.) számú 

HATÁROZATA 

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1213 sz. pályázatról tájékoztatás elfogadása 

 

5/2014. (I.29.) számú 

HATÁROZATA 

a 2014-2020 közötti vidékfejlesztési programozási időszakra történő felkészülésről 
 

6/2014. (I.29.) számú 

HATÁROZATA 

a Várpalota Város Polgármesterének 2014. január 15.-én kelt leveléről 

 

7/2014. (I.29.) számú 

HATÁROZATA 

462/17 hszr-ú ingatlannal kapcsolatos döntésről 

 

8/2014. (I.29.) számú 

HATÁROZATA 

462/18 hszr-ú ingatlannal kapcsolatos döntésről 

 

9/2014. (I.29.) számú 

HATÁROZATA 

Pyrgos Egyesület részére nyújtott vissza nem térítendő támogatásáról 

 

10/2014. (I.29.) számú 

HATÁROZATA 

Napfény 2001 Kft. megkeresésének elnapolásáról 

 

11/2014. (I.29.) számú 

HATÁROZATA 

FEB/02/113-1/2014 iktatószámú törvényességi felhívásról 

 

12/2014. (I.29.) számú 

HATÁROZATA 
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a 202/2013 (XII.18.) Kt. Határozat hatályon kívül helyezéséről 

 

13/2014. (I.29.) számú 

HATÁROZATA 

Beloiannisz, belterület 473/3, 473/4, 473/5. helyrajzi számú ingatlanok ( Ipartelep) 

együttesen történő értékesítéséről  

 

14/2014. (I.29.) számú 

HATÁROZATA 

Polgármester megbízása megállapodás megkötéséről 

 

15/2014. (I.29.) számú 

HATÁROZATA 

A Hivatal bejárati ajtó cseréjéről való döntés elnapolásáról 
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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2014. január 29. napján tartott rendes nyílt ülésének 

JEGYZŐKÖNYVE 

 

 

Készült: Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt 

üléséről 

Az ülés helye: Beloiannisz Polgármesteri Hivatal Tanácsterme 

Az ülés kezdete: 2014. január 29. (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  

Richter Csaba képviselő  

 

dr. Bugyi Katalin jegyző 

Biró Brigitta jegyzői referens  

 

Távollévők: 

 

Galanisz László Vaszilisz alpolgármester 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket, Jegyző 

asszonyt, Elnök asszonyt. Megállapítom, hogy a testület hét fővel határozatképes, szabályosan 

lett összehívva. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom, Richter Csaba és Dr. Horváth István 

képviselő urakat. Aki ezzel egyet ért kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő- testület  7 igen szavazattal ,  ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül Richter Csaba  képviselőt és dr. Horváth 

István  képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta  

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Napirendnek a meghívóban szereplő napirendi pontokat 

javasolnám, amennyiben nincs más javaslat. Aki ezzel egyet ért kézfeltartással jelezze.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot fogadta el: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2014. (I.29.) számú 

HATÁROZATA 

Az ülés napirendi pontjának meghatározásáról 
 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nyílt ülés napirendi 

pontját az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1) Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 
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2) Beszámoló adóztatásról 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

 

3) Vagyonrendelet módosítási javaslata 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

 

4) TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1213 sz. pályázatról tájékoztatás 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

 

5) Egyebek 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

 

1.) napirendi pont: Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Múlt hét pénteken a nemzetiségi önkormányzat 

tárgyalta, és két-három apró módosítással elfogadta. A módosítások inkább ilyen pontosítások 

voltak, szegény Kész Józsi helyére kellett berakni más aláírót, illetve technikailag Lakakisz 

Györgynél javasolta a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete, hogy „képviselő” 

helyett az „alelnök” megjelölés szerepeljen. Ezen kívül más módosítás nem volt. 

Van-e ezzel kapcsolatban kérdése bárkinek? Hozzáfűzni valója? Ha nincs, akkor az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Aki ezzel a határozati 

javaslattal egyet ért, az kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot fogadta el: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2014. (I.29.) számú 

HATÁROZATA 

a Beloiannisz Görög Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás 

felülvizsgálatáról 
 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Beloiannisz Görög 

Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodást felülvizsgálta, és az alábbi 

módosításokkal elfogadja azt: 

 

1./ III. 2. Ellenjegyzés : „Kész József” szövegrész helyébe „Vlahopulosz Ziszisz” 

szöveg rész lép. 

 

2./ III. 2. és 3. pont: „Lakakisz György nemzetiségi önkormányzati képviselő” 

szövegrész helyébe „Lakakisz György alelnök” szövegrész lép. 

 

3./ A testület felkéri Biró Brigitta jegyzői referenst, hogy a fenti módosításokkal 

foglalja egységes szerkezetbe a Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

megállapodást. 

 

Felelős: Biró Brigitta jegyzői referens 

Határidő: azonnal 
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4./ A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 3. pontban foglalt egységes 

szerkezetű megállapodást aláírja. 

 

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2) napirendi pont: Beszámoló adóztatásról 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: beszámoló készült az adóztatásról, ebben lehet látni, 

hogy milyen sajátosságok vannak. Lehet látni, hogy az idei évben ugrásszerűen 

megemelkedett a talajterhelési díj, ebből egy elég nagy hátralék is keletkezett. Alapjába véve 

én úgy gondolom, hogy csökkenő számok vannak a hátraléknál, de ahogyan az anyagba benne 

van, lehetne ezen még javítani is egy kis szervezéssel. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy 

ezek a számok így jók. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? 

 

Bene Krisztián képviselő: Ha jól értem a talajterhelési díjnál 4.975.000 párszáz forint, ami 

befolyt és 4.765.000 a hátralék, tehát a kettő együttes összege volt a követelés. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen. 

 

Bene Krisztián képviselő: Most az lenne a kérdésem, akinek hátraléka van talajterhelési 

díjból, erre milyen esélyt látunk, hogy ezt behajthatjuk? 

 

Biró Brigitta jegyzői referens: Részletfizetési megállapodása van több személynek, ebbe itt 

már ez is beleszámít. Akinek, ha jól emlékszem, 100.000.-ft feletti tartozása van, és a 

felszólítás ellenére sem reagál, akkor akár ingó-ingatlan végrehajtás is lehet. Persze nem az a 

célja az önkormányzatnak, hogy ellehetetlenítse az ügyfeleket, adózókat, de tervezzük a 

behajtást, ahogy lehetőségünk lesz rá. Felszólítás ment ki. Így is van néhány ember, aki még 

nem adott le bevallást, és így ki se lehet vetni az adót, mivel talajterhelési ügyben önadózás 

van. Nekik ment ki felszólítás, a következő lépés a birság, hogyha nem adják le a bevallást. 

 

Bene Krisztián képviselő: Hány olyan ember van, akinek ezt a 100.000 Ft-ot meghaladja a 

tarozása, aki ellen elvileg indíthatnánk eljárást? 

 

Biró Brigitta jegyzői referens: 100.000.-ft felett nem olyan sok, kb. 10-20 ember, de ez nem 

az év végi adat, hanem olyan november körüli, mikor mentek ki a fizetési felszólítások, én 

akkor láttam. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az a tendencia, hogy aki akar fizetni, az általában 

jelentkezik részletfizetési kérelemért. Aki hajlandó együttműködni, azzal mindig megtaláljuk 

azt a módot, hogy be is tudja fizetni, meg ne is lehetetlenüljön el. Nyilván van egy olyan réteg 

is, aki nem tud, ha akar, se tud fizetni, meg olyan is, aki fizethetne, de nem fizet. Ezeket kell 

majd kiszűrni, erre kell majd a több energiát ráfordítani. 

 

Bene Krisztián képviselő: Arra akartam rákérdezni, hogy mi lesz azokkal az emberekkel, 

akiket tudjuk, hogy nem azért nem fizetnek, mert nem akarnak, hanem mert nem tudnak. 

Tudom, hogy ezt a vitát már végig játszottunk, amikor levettünk a talajterhelési díjnak az 
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összegéből, hogy volt aki erején felül is, de kifizette, és volt, aki lehet, hogy kifizethette 

volna, de mégse fizette. Soha nem lesz vége ennek a vitának, de mégis. 

 

Biró Brigitta jegyzői referens: írtam azt is, hogy a Mariann most nemcsak az adóügyekkel 

foglalkozik, hanem most ő csinálja a szociális ügyeket is, és a legtöbb ügyfelet is ő fogadja. 

Persze ha lenne rá energia, akkor lehetne eredményesebben folytatni a behajtást. De mivel ő 

osztott munkakörben látja el, ezért nem azt mondom, hogy nem lehet megcsinálni, persze meg 

lehet, ha napi 24 órában dolgozunk. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Lehet ezt még energiaráfordítással javítani. 

 

Biró Brigitta jegyzői referens: Csak akkor meg a szociális ügyekkel csúszunk el. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Lehet is és kell is majd még ezen javítani. 

 

Dr. Horváth István képviselő: A másik ilyen sok hátralék, ami a gépjárműadóknál van. Ezek 

főleg magánszemélyek vagy inkább cégek? 

 

Biró Brigitta jegyzői referens: elsősorban cégek.,Ami hosszabb ideje fennálló tartozás, ott 

kivonatjuk a gépjárművet a forgalomból. 

 

dr. Bugyi Katalin jegyző: Attól még a hátralék megmarad, azt még be kéne hajtani. És ami 

még nem került szóba: elsősorban a behajtásnál azt szoktuk megnézni, hogy letiltható 

jövedelemmel rendelkezik-e az adózó? Az ingó árveréssel szerintem jegyzői adóhatóság nem 

nagyon szokott élni. Hanem a munkabérből vagy egyéb jövedelemből való letiltás az, ami 

eredményhez vezethet. Akinek pedig van szándéka, még ha nehéz körülmények között is él, 

de próbál fizetni, ő azért egyeztetni szokott.  

Véleményem szerint itt is nyitott az önkormányzat és a hivatal is, csak legyen az adózóban 

készség, hajlandóság, hogy valamilyen részletekben kifizeti a tartozását. 

 

Bene Krisztián képviselő: De akkor gondolom, hogy ez elég nettó veszteség nekünk, mert az 

állam fele fizetendő pénzt az egészből számolják ki, ők nem foglalkoznak azzal, hogy mi 

behajtjuk e vagy sem. 

 

dr. Bugyi Katalin jegyző: Emiatt sem lehet azt mondani, hogy a szociális érzékenységünk 

nagyobb és inkább nem hajtunk be adót. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: De most arra gondol a Krisztián, ha jól értettem, hogy a 

gépjárműadónál van kiesés, mert az állam elveszi a 60 %-ot, De a gépjárműadó 60%-nál 

annyit fizetünk, amit beszedünk. Ott nem a kivetett után van megállapítva az utalandó összeg, 

hanem a befizetett után. 

 

Biró Brigitta jegyzői referens: Igen, és minden hónapban utaljuk. 

 

dr. Bugyi Katalin jegyző: De ott az iparűzési adónál elvárt bevételként számol azzal az 

állam, hogy mennyi pénz jönne be az önkormányzathoz. Ott már eleve kiesés van az 

önkormányzatnál azzal, hogy ennyire alacsony az iparűzési adónak a mértéke. Emiatt is 

fontos lenne, hogy minél több adó bejöjjön. 
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Itt azért, még ha a számot így nézzük, tehát a 2013-ban 

kivetett adó 16.852.000.-ft, itt a  gépjárműadóról beszélek, és a befolyt adó pedig 18,2 millió. 

Tehát itt is látszik azért az, hogy nem keletkezik további hátralék, épp ellenkezőleg, még az 

előzőből lett egy nagyságrendileg majdnem 1.5 milliós csökkenés. Tehát én ezt jónak láttam, 

ez egy örvendetes szám, hogy a kivetett adó felett még 1.5 millió be lett szedve. Itt volt egy 

5.542.000.- forintos nyitó hátralék, és abból lett 4.1 millió. Itt azért elég javuló szám van. Ha 

megnézitek, mindenhol csökkenés volt. A nyitóhátraléknál és a hátraléknál, a hátralék 

mindenhol csökkenő tendenciát mutatott, egyedül a talajterhelési díjnál van ez a nagy ugrás. 

Ott a tízszeres érték miatt lett ez. Alapjába véve úgy gondolom, hogy a számok nem rosszak. 

Van–e még kérdése valakinek ezzel kapcsolatban?  

Itt a határozati javaslat: Beloiannisz község önkormányzatának képviselő testülete 

mellékletben szereplő 2013. évi adóztatásról szóló beszámolót elfogadja. Aki ezzel egyetért 

kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot fogadta el: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2014. (I.29.) számú 

HATÁROZATA 

Adóztatásról szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékletben szereplő 

2013. adóztatásról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester  

Határidő: azonnal 

 

3) napirendi pont: Vagyonrendelet módosítási javaslata 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester  

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Következő napirendi pontunk a vagyonrendelet 

módosítása. Erre azért van szükség, mert a múltkori döntésünkkor, mikor annak a három 

ingatlannak az eladásáról döntöttünk, ami az ipartelepet érinti, az elkerülte a figyelmünket, 

hogy abból a háromból az egyik az korlátozottan forgalomképes vagyonba volt besorolva. Ez 

az a kis rész, ahol régen a víztorony volt. Ezt a víztornyot arról a területről már lebontották, 

ezért ez kis földterület már nem azt a funkciót látja el. Ezért indokolt, hogy áttegyük a 

forgalomképes vagyonba és ez által az értékesítést ez nem akadályozza. Ez az oka ennek a 

módosításnak. Illetve a másik két ingatlan, amit már eladtunk, azok pedig kivezetésre kerültek 

a mellékletről. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése?  

Ha nincs, akkor rendeletet alkotunk minősített többséggel, aki a rendelet módosításával 

egyetért, az kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

rendeletet alkotja: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2014 (II.06.) önkormányzati rendelete 
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Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyon 

feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 5/2013. (VI.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A Képviselő-testület megalkotta a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező, az 

Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyon feletti 

tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 5/2013. (VI.28.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló 1/2014 (II.6.)   önkormányzati rendeletét. 

 

4) napirendi pont: TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1213 sz. pályázatról tájékoztatás 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az egészséges beloianniszi pályázattal kapcsolatban volt 

egy olyan döntésünk, hogy a polgármester jogkörébe tette át a testület a pályázattal 

kapcsolatos árajánlatoknál a döntési jogkört, abban maradva, hogy a legalacsonyabb 

árajánlatot fogadjuk el. Illetve abba maradtunk, hogy a következő testületi döntésen, hogy a 

pályázattal kapcsolatos mozgásokat ismertetem. Ami anyag fönt van a honlapon, az azt 

mutatja, hogy jelen pillanatban 545.814 Ft-ot használtunk fel. Azt itt most még kiegészítjük 

egy 218.000 Ft-os számlával, ami sporteszközök vásárlása volt, csak ez a számla a tájékoztató 

összeállítása után érkezett. 

 

Biró Brigitta jegyzői referens: Hétfőn vagy kedden utaltuk el. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A testületi anyagok közé feltett tájékoztatóban szereplő 

545.814 Ft tehát az új számlát követően 760.000 forint, ennyi lett eddig elköltve. Ezt a tételt 

majd a következő ülés táblázatába bele fogjuk rakni. Itt azt lehet látni, hogy egy éves 

időtartalmú a pályázat, zajlanak a rendezvények, a programok. Azt kell majd még tudni, hogy 

idáig szeptembertől január időszakig viszonylag kevesebb programmal, mert ez a 2014-es év 

szeptemberéig fog tartani. Durván 9.4 millió forint van erre az évre, tehát igazából ez még 

csak a kezdeti lépés. Ezzel kapcsolatban van- e valakink kérdése? 

 

Bene Krisztián képviselő: Milyen sporteszközök lettek vásárolva a 218.000.-forintos 

számlára? 

 

Boka Erika alpolgármester: Nagyon sok, háló, labdák az utánpótlásnak. Kicsiktől a 

nagyokig kaptak nagyon sok labdát, hálókat, sípot, labdapumpát, ugráló köteleket, ilyesmiket. 

Kifejezetten a sportkörnek a támogatása volt olyan eszközök beszerzésével, ami az edzéshez 

kell. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Van-e más kérdés? Akkor arról szavazzunk, hogy 

elfogadjuk a tájékoztatást. Ha a képviselő-testület elfogadja a tájékoztatást, kézfeltartással 

jelezze. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot fogadta el: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2014. (I.29.) számú 

HATÁROZATA 

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1213 sz. pályázatról tájékoztatás elfogadása 
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A képviselő-testület Papalexisz Kosztasz polgármesternek a TÁMOP-6.1.2-11/1-

2012-1213 sz. pályázattal kapcsolatos beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5) napirendi pont: Egyebek 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Következő napirendi pontunk az egyebek. Azon belül az 

első a LEADER csoportjának a megkeresése. Én nem szaporítanám a szót, azt gondolom, 

hogy az a határozati javaslat, ami az előterjesztésben van, azt javaslom elfogadni. Már 

tudtunk korábban olyan pályázatokat benyújtani, amin nyertünk is. Nekem a kapcsolatom 

ezzel a csoporttal jó, segítőkészek, igazából minden az mellett szól, hogy továbbra is vegyünk 

ebben részt. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, javaslat?  

Ha nincs akkor a kiküldött határozati javaslatot teszem fel szavazásra, aki azzal egyetért, az 

kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot fogadta el: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2014. (I.29.) számú 

HATÁROZATA 

a 2014-2020 közötti vidékfejlesztési programozási időszakra történő 

felkészülésről 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntése értelmében a 

2014-2020 közötti vidékfejlesztési programozási időszakra történő felkészülésben, 

valamit az ehhez kapcsolódó Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megalkotásában 

Beloiannisz település részt kíván venni.  

Beloiannisz település tagja kíván lenni továbbra is a Mezőföldi Híd 

Térségfejlesztő Egyesületnek, mely egyesület jelenleg LEADER HACS címmel 

rendelkezik. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014-2020 közötti 

vidékfejlesztési programozási időszakra való felkészüléshez szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2014. február 28. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Következő témánk a Közép –Duna vidéke 

hulladékgazdálkodási társulás, illetve a Várpalota város polgármesterének a levele. Ez abból 

indult, ha néztétek az előzményeket, hogy Várpalota szeretne kilépni belőle, illetve vitatják 

magának a társulásnak a létjogosultságát. Én átnéztem az anyagot és azt gondolom, hogy 

nekünk a társulásnak az álláspontját célszerű képviselni, és elfogadni. Én azt javaslom, hogy 

azt a határozati javaslatot fogadjuk el, amit a KDV elnöksége küldött. Ezzel kapcsolatban 

van-e valakinek kérdése? Valószínűleg lesz ebből egy jogi hercehurca, nekimegy, gondolom a 

várpalotai önkormányzat a társulásnak, de ez az ő dolguk. Nekünk, ami a társulással 
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kapcsolatos dolgaink vannak, azok rendben vannak, rekultiválták a hulladéklerakót, a 

szemétszállítás továbbra is zajlik a szerződés alapján, működik a rendszer, nem volt belőle 

gond. Tehát én azt javaslom, hogy a KDV határozati javaslatát fogadjuk el.  

Van-e valakinek kérdése, hozzáfűzni valója?  

Ha nincs, ezt tenném fel javaslatnak szavazásra, aki egyet ért vele az kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot fogadta el: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2014. (I.29.) számú 

HATÁROZATA 

a Várpalota Város Polgármesterének 2014. január 15.-én kelt leveléről 

 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Közép-Duna 

Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja kijelenti, hogy a 

Várpalota Város Polgármestere 2014. január 15.-én kelt – nyilatkozat a Társulás 

megszűnésével kapcsolatban tárgyú – levelében foglaltakat elutasítja. 

2. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Közép-Duna 

Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja kijelenti, hogy a 

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

megszűnésének a Társulási Megállapodás XII. pontjában meghatározott feltételei 

nem állnak fenn. A Társulás által létrehozott egységes hulladék-gazdálkodási 

rendszer keretében valósul meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása, a 

hulladékgazdálkodás fejlesztése. 

3. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Társulási 

Tanács 57/2013. (XI.11.) sz. határozata 2. pontjában foglaltakkal, azaz ’ A Közép-

Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsának 

Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a határozata 2. 

pontjában megfogalmazott Társulásból történő kiválási szándékának bejelentését 

tudomásul veszi azzal, hogy a kiválás jogszerű időpontja megállapításánál a 

Társulási Megállapodás, valamint a 2011. évi CLXXXIX. törvény vonatkozó 

rendelkezéseit kell figyelembe venni. 

  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Következő téma a 462/17. és a 462/18 hrsz-ú ingatlanok. 

A 462/17. az az erdőrész, ami ott a Szeptember utca Delcsev utca kereszteződésénél. A 

462/18. nem erdő, de szintén azon a Delcsev utca sarkán van, az az ingatlan amin a DRV-nek 

a  szennyvízátemelője van. Itt abba maradtunk a múltkor, hogy megkérjük az értékbecslést, 

megnézzük, hogy egyáltalán milyen értékről beszélünk. A DRV-t nyilatkoztattuk, tehát a 

DRV-t nem zavarja, ha az az ingatlan értékesítésre kerül. Megérkezett az értékbecslés. Az 

értékbecslő 580.000 forintra értékelte az ingatlant. Illetve a Csaba informálódott és kapott egy 

árajánlatot, a földmérési munkára és a záradékolására, tehát itt a földterületek megosztására 

vonatkozóan egy ingatlannak a megosztása az 56.000 forint +ÁFA, 71.000 forint, hogyha a 

cégtől rendeljük, ugyanezek a tagok egyéni vállalkozóként is dolgoznak, akkor meg nem ÁFA 

körösek, akkor pedig nettó áron is lehet, azaz akkor meg 56.000 forint. 
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Biró Brigitta jegyzői referens: Itt ugyanúgy kell változási vázrajz, terület kimutatás 

gondolom a megosztáshoz. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: De ez nem biztos, hogy itt is kell. 

 

Biró Brigitta jegyzői referens: De ugyanúgy itt is megosztás van, minden megosztáshoz 

ugyan úgy kell változási vázrajz, terület kimutatás.  

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ennek viszont nem tudjuk a költségeit. 

 

Biró Brigitta jegyzői referens: Hát nem, de ez is olyan 40-50-60.000 forint biztos, hogy van. 

 

Márkusz Tamás képviselő: Nekem az lenne a kérdésem, hogy mibe kerül nekünk, hogy 

580.000ft-ért eladjuk? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Egyszer kerül az értékbecslés, még nem kaptuk meg a 

számlát, de nagyságrendileg olyan 20-30.000.-forint körül szokott lenni. 30.000-be tehát már 

belekerült az értékbecslés. Akkor 56.000+ÁFA, induljunk ki a bruttóból, az 71.000.-forint 

ennek az ingatlannak a megosztás, a földmérés. Ez akkor lesz 100.000 Ft körül van. 

 

Biró Brigitta jegyzői referens: A változási vázrajz és a terület kimutatás is biztos van egy 

50-60.000 Ft körül. 

 

Bene Krisztián képviselő: Szerintem abból a szempontból lényegtelen, mert hozzácsapjuk a 

vételárhoz. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem, az a baj, hogy ha hozzácsapod a vételárhoz, 

hanem ha nem veszik meg, de ezeket neked már ki kell fizetned. Durván 150-160.000 forintot 

ki kell fizetni minimum és akkor még semmi garancia nincs rá, hogy megveszik. 

 

Dr. Horváth István képviselő: Egy jelentkező van. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Itt az a releváns, hogy nekünk egy induló licit árat kell 

megállapítani. 

 

Richter Csaba képviselő: Azt sem döntöttük el a múltkor, ez is sokat ront az árhelyzeten, 

hogy olyan árat akarunk-e megszabni, amiben a vevőnek beleszámítjuk a megosztás költségét, 

tehát hozzá tesszük vagy pedig nem. Most lényegtelen hogy én vagy bárki más venné meg, 

minden esetben így igaz. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ez nem kérdés, a felmerülő költségeket rá kell tenni a 

vételárra. 

 

Richter Csaba képviselő: Ha körbenézel, akkor olyan magas lesz ez az összeg, hogy nem éri 

meg megvenni nekem sem és másnak sem. Ez egy olyan területet, amit nem tudsz használni a 

garázsépítésen kívül másra. Annyit viszont nem ér, 3 millióért házat lehet venni. Veszel egy 

millióért, amin se közmű, semmi nincsen. És ott van a szennyvíz elosztó, ami büdös. Építési 

telekként 10 évvel ezelőtt mértük ki ezeket a telkeket, akkor adtuk 200.000 forintért darabját 

úgy, hogy az rendesen beépíthető, ki voltak mérve, megosztva. Így lettek eladva. Az ingatlan 
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helyzet pont ugyan olyan, mint akkor, mert ugyanazok az árak vannak. Irreálisan sokszorosa 

ez a költség, ez az ár. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: mi még nem beszéltünk árról, ez az értékbecslés. 

Véleményem szerint ami járulékos költségként jelentkezik, hogy ezt az ingatlant el lehessen 

adni, azt én mindenképpen belevenném az árba. Ha nincs rá vevő akkor nincs rá vevő, de mi 

nem tehetjük meg azt, hogy nem tesszük rá. 

 

Richter Csaba képviselő: Akkor az alapáron kellene elgondolkodni, hogy mi legyen. 

 

Márkusz Tamás képviselő: Igen, ide irányult a kérdésem, hogy ha eladjuk 580.000.-

forintért, mibe fog ez nekünk kerülni? Most ha nyerünk, rajta 200.000 forintot ne csináljuk, 

nem érdemes. 

 

Bene Krisztián képviselő: 580.000-ből levonod azt a 160.000-at,de lehet, hogy még az az 

580.000 se jó, lehet, hogy csak 400-ért venné meg valaki és még abból kell levonnia 160-at.  

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A másik oldalról meg abból kell kiindulnunk, hogy azért 

a föld-csíkért is kaptunk 160.000 forintot, amit meg végképp semmire nem lehetett használni. 

Nem tudom, ezzel az ingatlannal mit lehet kezdeni egyébként most, mert tény, hogy ott van a 

szennyvíz átemelő. 

 

Márkusz Tamás képviselő: Legyen a vevőnek a dolga, hogy mit kezd vele, csak adja meg 

azt az árat érte, amit mondunk. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én úgy gondolom, hogy nem érdemes értékesíteni jelen 

pillanatban most. Nem állunk úgy, hogy életbe vágó lenne, hogy úgy kell értékesíteni, hogy 

az önkormányzatnak hasznos legyen. Ha annyiért tudjuk, akkor tudjuk, ha nem, akkor nem. A 

probléma hogy ahhoz, hogy az értékesítésig eljussunk, az önkormányzatnak bele kell forgatni 

annyi pénzt, és akkor már végkép semmi garancia nincs, hogy azt utána megveszi valaki és az 

csak egy kidobott pénz. Nem akkora összegről beszélünk. Ez csak egy pénzkidobás, 

egyébként ugyanez van a másik ingatlannál. Az még rosszabb. Nem tudok olyan magas 

összeget javasolni, hogy megérje, mert csak bukunk az egészen. Ezt az ingatlant mondjuk, ha 

580 - ra van értékelve, mindig szoktunk valamennyit engedni, ha 500-ra engedünk, tegyük fel 

akkor már 10% engedtünk le. És még arra visszapakoljuk a 150-160.000-t, akkor már 7-

800.000 Ft-nál van, annyiért meg nem fogja megvenni senki sem. Attól lejjebb én meg úgy 

gondolom, hogy nem tudjuk árazni. Vagy van-e más ötlete valakinek? Én így látom. 

 

Richter Csaba képviselő: Teljesen jól látod, ezt mondtam én is. Mivel én indítványoztam az 

egészet, egyértelműen látom. És még ezzel nem értek véget a költségek. Ugyanúgy a 

földhivatalnál van minden egyéb ügyintézés, tehát ezért mondtam, hogy ha ezt rátesszük és 

bárki is legyen a vevő, akkor eljutunk egy 1 milliós összegig. Nekem ugyanúgy nem hasznos 

annyira, mint az önkormányzatnak.  

Az biztos, hogy egy építési telek 1 millióért most ebben a helyzetben sem itt, sem Iváncsán, 

sem Besnyőn szerintem nem vesznek emberek. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Viszont ettől függetlenül, ha ezt a témát már így 

elkezdtük, nekem lenne egy javaslatom. Mivel az ár képzése és a piaci viszonyok azt 

mutatják, hogy ezt nem célszerű nekünk tovább vinni és további költségeket ráfordítani, ezért 
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szerintem hozzunk egy olyan döntést, hogy nem akarjuk értékesíteni ezt az ingatlant. Mert 

minden más jellegű döntés ebben a pillanatban csak költségeket generál. 

Ezzel kapcsolatban van e valakinek véleménye vagy ellenvetése?  

Ha nincs, akkor én ezt tenném fel szavazásra, hogy jelen pillanatban ezekkel a feltételekkel 

nem kívánjuk értékesíteni. Aki egyet ért kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a következő 

határozatot fogadta el: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2014. (I.29.) számú 

HATÁROZATA 

462/17 hszr-ú ingatlannal kapcsolatos döntésről 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Beloiannisz 462/17 hrsz-ú ingatlant nem kívánja értékesíteni. 

 

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Egy fokkal még rosszabb az erdészeti dolog ott még 

nincs értékbecslésünk, viszont a mi nyilvántartási értékünk 77.000 forint. De itt a hatóságtól 

kapott tájékoztatás szerint, ezek a költségek ugyanúgy rájönnek, és itt van egy meghatározás 

ráadásul, meg is határozza, hogy minimum egy hektárra lehet csak osztani. Attól kisebbre 

nem lehet. Ez a terület önmagában szerintem nem is éri el az egy hektárt. 

 

Richter Csaba képviselő: Nem tudom melyik oldalt voltak képesek kiküldeni, persze ők 

jobban értenek hozzá, de amikor beadtam az igényt, utána olvastam és az erdészeti törvényt a 

teljes értelmezése az úgy jön ki, hogy az ilyen kis területből 1500 négyzetméternél kisebbet 

nem lehet, tehát az egy hektár az így nem valós. Nem tudom bírálni, mert ő a szakhatóság. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Tehát ennél ugyanazt tudom javasolni, kár a szót 

szaporítani, hogy nem javaslom eladásra ezt sem.  

Van–e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése? Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot fogadta el: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2014. (I.29.) számú 

HATÁROZATA 

462/18 hszr-ú ingatlannal kapcsolatos döntésről 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Beloiannisz 462/18 hrsz-ú ingatlant nem kívánja értékesíteni. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Következő téma a Pyrgos egyesületnek a kérése. Más 

egyesület is adott már be kérelmet, de ezt azért hoztam be erre a testületi ülésre, mert - bár a 

költségvetés tárgyalására kellene ezt bevinni - de a Pyrgos egyesületnek van már egy 

rendezvénye február nyolcadikán, ami megelőzi a költségvetési tárgyalásunkat. Ezért 

gondoltam, hogy mindenképpen beszéljünk róla. Volt bent nálam a Kati és beszélgettünk az 

ez évi tervekről, ők is nyertek pénzt pályázatokon. Kértem tőle, hogy az éves tervüket állítsák 

össze, és nézzük meg, hogy hogy tudunk együttműködni. Mibe tudjuk őket segíteni. Elküldte 

mellékletben az ez évi programjaikat, amiket majd a költségvetés tárgyalásakor behozunk. 

Viszont van egy olyan programjuk, ami most február nyolcadikán lesz, a Pyrgos farsang, 

amire azt gondolom, hogy valamilyen kis összeget kéne most megszavaznunk, valamilyen 

összeggel támogassuk a rendezvényt. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése? 

 

Boka Erika alpolgármester: Én meglepődtem, mikor ezt megláttam. Minimum elvártam 

volna, hogy tudjam, hogy miért van ez itt, tehát annyi azt hiszem hogy futotta volna, hogy 

megszólítanak bennünket. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az nem került fel a honlapra. 

 

Boka Erika alpolgármester:  Én ezt láttam, az nem jutott eszembe, és ahogy eddig minden 

alkalommal, az hogy „Pyrgos farsang” nekem ez így sokat nem mond, én nem voltam ilyenen. 

Nem tudom, mi kerül pénzbe, mennyibe kerül, miből van  hozzá bevételük, mennyi pályázati 

pénzük van hozzá stb. Én itt nem tudok javaslatot mondani, mert mihez képest. Minden egyes 

kérelemnél azt kértük, az volt az elvárásunk eddig is, tehát nem most először, hogy tudjuk, 

hogy mibe kerül az a rendezvény, milyen források vannak, és ahhoz képest mi az, amit az 

önkormányzat be tud vállalni. Ennyi a hozzáfűzni valóm. 

 

Bene Krisztián képviselő:  Én ugyanazt akartam kérdezni, hogy mi a rendezvénynek a 

költségvetése, és hogy mivel civil szervezet rendezi, ingyenes lesz -e? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt hiszem, hogy a belépés az ingyenes és támogatói 

jegyeket lehet vásárolni. Alapjában véve a Kati azt kérte tőlünk, hogy ha tudunk, a 

tombolákhoz járuljunk hozzá valamivel. Én meg azt mondtam neki, hogy jobb lenne, ha 

valami pénzösszegben maradnánk, mert nyilván van a szervezésnek költsége, nekünk pedig az 

elszámolás sokkal könnyebb, hogyha kötünk egy ilyen támogatói megállapodást és 

pénzösszeget adunk. De igazából nem pénzt kértek erre a rendezvényre, hanem hogy az 

önkormányzat hozzá tud-e járulni a tombolához valamilyen ajándéktárgyakkal. Akkor én 

kértem, hogy adjanak be kérelmet, meg hogy adják be a programjaikat. E-mailben megírták a 

kérelmet, csak az nem lett feltéve a honlapra. 

 

Boka Erika alpolgármester: Ott van összeg? Én erre voltam kíváncsi. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nincs költségvetés egyik mögött se. Azt egyébként 

tudjuk reagálni, mert nem vagyunk elkésve, hogy február közepén tárgyaljuk a költségvetést, 

hogy kérünk a többi rendezvényre költségvetést. Ettől függetlenül én konkrétan erre a 

rendezvényre gondoltam, hogy beszéljünk valamit meg. A többire meg tudjuk reagálni azt, 

hogy részletesebb kimutatást kérünk. 

 

Bene Krisztián képviselő: Az a javaslatom,  hogy bár február nyolcadika már nincs olyan 

messze, de szerintem keresd meg a Katit és egy nap alatt meg lehet annyit csinálni, hogy 

legépelnek annyit, hogy tombola tárgyat szeretnének venni, 30 - 40.000 forint értékbe, ehhez 
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kérjük az önkormányzat segítségét, és ahhoz nem kell testületi ülést összehívni, hogy 40.000-

ből 30.000-et odaadjál. 

 

Biró Brigitta jegyzői referens: Szerintem felhatalmazhatjátok a polgármestert erre. 

 

Bene Krisztián képviselő: Annyiszor volt már erről szó, hogyha valaki idejön 30.000 

forintért, egyesület vagy valaki, odaadod neki, e-mailben tájékozatsz minket, vagy a 

következő ülésen tájékoztatsz minket, és akkor le van boronálva szerintem. Nekem ez a 

javaslatom. 

 

Boka Erika alpolgármester: Bocsánat, itt a 30.000 forinthoz csak annyit had mondjak, hogy 

itt kapásból van nyolc rendezvény, tehát itt akkor már több százezer forintról beszélünk. 

 

Bene Krisztián képviselő: Én csak hasra ütöttem és úgy mondtam a 30.000 forintot, lehet, 

hogy az összes tombola nem lesz 30.000 forint, én csak mondtam egy összeget. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én csak azokat a rendezvényeket támogatnám, ami 

nyitott. Valamelyik nem nyitott. De pl. a Görög-Magyar Barátság napja egy nagyon jól 

sikerült rendezvény volt tavalyelőtt. Tavalyelőtt pályázati pénzből tudták megcsinálni. 2012-

ben volt, tavaly nem tudták megszervezni, idén megint nyertek rá pénzt, de megint keveset. 

Mert akkor 300.000 nyertek rá most csak 200.000-et. Attól függetlenül szerintem az egy 

olyan rendezvény volt, amit mindenképpen érdemes támogatni, mert egy nagyon jó sikerült 

rendezvény volt. De ezekre akkor vissza lehet térni. Én megkérem a Katit, hogy akkor ezeket 

majd állítsa össze a következő rendezvényekre. Ennél a rendezvénynél én is egy kb. 30.000 

forintos összegre gondoltam. 

 

Boka Erika alpolgármester: Biztos szőrős szívem van, de 20.000 forinttal támogattuk az 

SZMK-t mikor az egész iskolának csináltak rendezvényt. A Violin csak egy része az 

iskolának, én a 30 ezret sokallom. 

 

Márkusz Tamás képviselő: Én voltam tavaly a farsangon és ott a falu apraja-nagyja ott volt, 

nem csak  Pyrgososok. És hívtak Iváncsáról nyugdíjas klubot, láttam itt adonyi tánccsoportot, 

akiket nem ismertem. Nagyon sokan voltak és nem csak iskolások. Én támogatom a 30.000 

Ft-ot. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Van-e más javaslat? 

 

Bene Krisztián képviselő: Az enyém javaslat volt az elején, hogy keresd meg a Katit és 

írásban úgy, mint máskor és meg fog nevezni egy összeget, tombola tárgyhoz kérték az 

összeget, nem a rendezvény megszervezéséhez. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én kértem rá hogy összeg legyen, ne tombolatárgy. 

Most ne hozzatok már olyan helyzetbe, hogy menjek vissza. Azért mondtam neki az összeget, 

mert tudom nagyon jól, hogy tombola ajándékokat össze lehet szedni, és össze fogják szedni. 

De egy ilyen rendezvénynek mindig vannak járulékos költségei. Vannak olyan költségei, 

amihez meg jól jön ez a pénz. 

 

Boka Erika alpolgármester: Ezzel kéne látnunk, mert nem mindegy hogy 100.000ft-os 

költségvetéshez adunk 30.000 ft-ot, vagy 300.000 ft-oshoz. Én továbbra is azt mondom, hogy 

amíg nem látom, hogy mennyihez addig én nem szeretnék állást foglalni. 
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dr. Horváth István képviselő: Én csak annyit mondanék, hogy nem magához a 

megszervezéshez kell nekik a pénz, hanem csak esetleg színvonalasabbá teszik a rendezvényt 

a kapott támogatással. És a tombolánál máskor sem szabják, meg hogy mennyit kérnek, 

hanem ki mennyit gondol. Mert ha tényleg azt mondaná, hogy 100.000 forint kell a zenekar 

megszervezéséhez vagy máshoz, mert a támogatás nélkül nem jön létre a program, akkor az is 

más és akkor tényleg kéne költségvetés. De így szerintem nincs értelme visszaadni, hogy 

költségvetést írjunk meg minden. Mi amennyit gondolunk - 20-25.000 forintot - adunk. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: csak erre a rendezvényre. 

 

Dr. Horváth István képviselő: Mikor a megrendezéshez kell a támogatás, akkor tényleg 

adjanak költségvetést a kérelemhez, hogy mennyi hiányzik és miből áll össze a rendezvény. 

De itt csak színvonalasabbá teszik a rendezvény azzal, hogy minél több ajándékot szednek 

össze. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: így van, ahogy az István mondta. 

 

Bene Krisztián képviselő:  Én egyetértek az Erikával, a Nyugdíjas Egyesületnek azt hiszem 

két éve dobtuk vissza az ugyan ilyen szintű kérelmüket. Leírták, hogy nyugdíjas bált 

szeretnének szervezni, és hogy járuljunk hozzá. Visszadobtuk nekik, pedig az is határidő előtt 

volt nem tudom mennyivel, és visszadobtuk, hogy írják le a költségvetést. Mert elhangzott 

olyan - és ez nem a Pyrgos farsangra vonatkozik - de hogy alkoholra pl. az önkormányzat nem 

szeretne pénzt adni. Ezt oldják meg máshogy. Ételre, fellépőre adunk. 

Nekem az a véleményem, hogy ha egyszer elhatároztuk, hogy ha egy civil szervezet idejön és 

kéri az önkormányzat támogatását mindenkinek adunk támogatást, amennyit tudunk, annyi a 

kérésünk hogy előtte mondják, meg, hogy mi a rendezvénynek a költségvetése, hogy mi is 

tudjuk, hogy mire adunk, akkor ahhoz tartani kéne magunkat. Szerintem ezt nem most találták 

ki, hogy február 8-án Pyrgos farsang lesz, szerintem meg tudtak volna írni egy oldalt. 

Mindamellett megszavazom én a 30.000 ft-ot, nem azt mondom, hogy nem szeretnék nekik 

pénzt adni. De ha egyszer elhatároztuk magunkat, akkor tartsuk magunkat ahhoz. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Egyrészt amit említesz, az előző egyesületnek az egész 

éves támogatásáról volt szó, és nem 20-30.000 forint volt, hanem 150-200.000 körüli összeg 

volt. Szerintem ugyanarról beszélünk egyébként mindannyian. 

 

Bene Krisztián képviselő:  Én arról beszélek, mikor a Feri bácsi itt volt, és az idősek napjára 

akartak valamit csinálni. 

 

Biró Brigitta jegyzői referens: Igen, 2012-ben volt. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: De nem 20-30.000 forintról volt szó, hanem 150-

200.000 ft-ről. 

 

Bene Krisztián képviselő: Nem, 80.000 forint volt annál a rendezvénynél, arra kértek. 

 

Dr. Horváth István képviselő: Tényleg ha azt mondja, hogy zenekar költségére vagy az 

ételhez, akkor tényleg a megszervezéshez kellett. Ott a megtartása forgott volna veszélyben, 

ha nem kapják meg azt az összeget. 
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Én azt gondolom, hogy itt 20-30.000 forintról van szó. 

Most vagy 20-at, vagy 30-at szavazunk meg vagy semmit. Itt a gesztusról van szó. Nem arról 

beszélünk, hogy hiányzik a mi költségvetésünkből is akkor, mert ez az összeg semmi. Az 

elveket, ha nézzük, akkor abba Krisztiánnak is igaza van meg az Erikának is, meg az 

Istvánnak is igaza van. Mindenkinek adtunk, még senkit nem utasítottunk el, még nem 

beloiannisziaknak is adtunk. Itt most arról van szó, hogy volt egy ilyen kérelem, és nekünk 

milyen a hozzáállásunk. Teljes mértékben egyetértek az Erikának és a Krisztiánnak azzal a 

felvetésével, hogy a rendezvényeket mutassák ki, had nézzük meg, hogy milyen 

költségvetéssel terveznek, nézzük meg a mi lehetőségeinket is, amikor nagyobb összegekről 

beszélünk. Ennél a rendezvénytél tényleg arra kértek meg, hogy egy tombola tárgyat tudunk-e 

venni. Ez egy megkeresés, mint bármilyen más jellegű, és nem egy jó üzenete van, ha mi 

ezzel így foglalkozunk. Nekem ez a véleményem. De nagyjából egyetértünk abban szerintem, 

hogy ha valamilyen támogatást adunk, akkor rendezzük, szabályozzuk le úgy, ahogy kell. Ezt 

most gyorsan kell, most van testületi ülésünk február 8-án van a rendezvény. Nem olyan nagy 

összegről beszélünk. 

 

Biró Brigitta jegyzői referens: Tavaly nem is kapott a Pyrgos. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: 2013-ban a Pyrgos-t pályázati úton tudtuk támogatáshoz 

juttatni. Több százezres nagyságrend ez tavaly is. A 20-ai rendezvényen. Meg tudtuk oldani, 

hogy azt megkapják. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő: Itt nem is igazán az összeg nagyságáról van szó, abban 

maximálisan igazat adok az Erikának és Krisztiánnak is, hogy egyrészt vannak dolgok, amibe 

megegyeztünk, nyilván most rövid az idő stb. Viszont, amit az Erika mondott, és 

emlékezzetek vissza, hogy mennyit vitatkoztunk rajta és még mennyit fogunk, hogy nagyon 

meg kell nézni, hogy mikor milyen összegű támogatást adun. Nehogy az legyen utána, hogy a 

többi civil szervezetet is támogattuk, hogy kinek, milyen összegű támogatást adtunk. Ezekben 

a dolgokban oda kell figyeljünk, hogy éppen milyen alkalomra mennyi összeggel támogatunk 

egy civil szervezetet. És itt most nem a Pyrgosról beszélek, hanem általánosan. Azt nagyon 

szemünk előtt kell tartani, kétszer is körbe kell járni - ha pont nem ezt, de a következő 

alkalommal -, nem lehet azt, hogy elmegyünk valamerre nagyon és a másik oldal meg 

aránytalanul rosszabbul jár. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ezért kell a költségvetés tárgyalásakor mikor, ott lesz az 

összes kérelem, ott tudjuk eldönteni, mert az is nagyon fontos hogy miből tudunk, mennyiből 

tudunk. Ezek majd ott fognak kiderülni, mert most azt mondjuk, hogy 20-30.000.-Ft most 

nem sok. 3 évvel ezelőtt 2-3.000 forintot sem tudtunk adni. Most a 20-.30.000 forint az 

semmi. De jelen pillanatban is azt mondom, hogy az elveinkhez tartjuk magunkat. 

Megnézzük, hogy mivel támogatunk, miből, mihez adunk hozzá, milyen saját források álnak 

rendelkezésre, mit valósítanak meg azzal a rendezvénnyel. Nagyon fontos az is, hogy milyen 

üzenete van. De én most kettébontanám az egészet, ez egy egyedi egy rendezvényre szóló 

kisebb támogatás, és a végtámogatást pedig majd a költségvetés tárgyalásakor tudjuk 

megnézni. Szerintem nem kell erről ennyit vitáznunk. 

 

Márkusz Tamás képviselő: Felajánlást kérnek. Felajánlunk valamit vagy nem? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Így is lehet egyszerűsíteni. 

 

Dr. Horváth István képviselő: Legyen 25.000. 



20 
 

 

Bene Krisztián képviselő: De volt nekem is egy javaslatom, azt visszavonom. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor az utolsó javaslat az Istváné, én az én 

javaslatomat visszavonom. Akkor, ha kimerítettük a témát és nincs más hozzászólás, akkor 

István javaslatát tenném fel szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy ezt a rendezvényt 25.000 

forinttal támogassuk. Erika és a Krisztián javaslata alapján a további rendezvényeknek az 

előkészítéséhez a költségvetés tárgyalásakor megkérjük a részletes kimutatásokat. Aki ezzel 

egyetért az kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot fogadta el: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2014. (I.29.) számú 

HATÁROZATA 

Pyrgos Egyesület részére nyújtott vissza nem térítendő támogatásáról 

 

1./ Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete, elismerve a Pyrgos 

Egyesület (továbbiakban: kérelmező) által végzett tevékenység Beloiannisz 

település közössége irányában kifejtett kedvező hatását, valamint Beloiannisz 

község kulturális életéért, illetve az egészséges fejlődés, nevelés érdekében 

kifejtett tevékenységét, a támogatott kérelme alapján 25.000 forint, azaz 

huszonötezer forint egyszeri, vissza nem térítendő pénzbeli támogatást nyújt a 

kérelmező részére Farsang elnevezésű rendezvény megvalósításához. 

 

2./ Az 1. pontban nevesített támogatást kérelmező kizárólag Farsang nevű 

rendezvényre fordíthatja. 

 

3./ Az önkormányzat a pénzbeli támogatást egy összegben a házipénztárból 

készpénzben fizeti ki támogatott részére 2014. február 8-ig. 

 

4./ A támogatást az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

(továbbiakban: Áht.) 52. § (1) bekezdésében foglaltak szerint utólagos elszámolás 

melletti előfinanszírozás keretében kerül megállapításra kérelmező részére, az Áht. 

ugyan e szakaszának (2) bekezdésében meghatározott egy összegben történő 

kifizetésben. 

 

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

alapján legkésőbb 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. 

 

6./ A testület felkéri a polgármestert a fentiekben meghatározottak szerinti 

megállapodás megkötésére kérelmezővel. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Következő napirendi pontunknál az Istvánnak fogom 

kérni a segítségét. Nem tudom, hogy meg tudtad-e nézni ezt a Napfény 2001 Kft-s kérelmet?  

A lényeg az, hogy a Napfény 2001 Kft., aki Kulcson üzemelteti az egészségügyi 

intézményeket, fordult hozzánk egyszeri vissza nem térítendő támogatásért 150 Ft/lakos 

összegben. Ők a működésükre és a felhalmozott kifizetetlen számlákra kérnek ilyen 

támogatást. 

 

Dr. Horváth István képviselő: Itt ilyen komoly likviditási gondok vannak, hogy a 

Rókavárban volt egy megbeszélés? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen, én arra nem tudtam elmenni. 

 

Dr. Horváth István képviselő: Mi ugye csak az ügyeletre fizetünk? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen, ez más mi, csak az ügyeletre fizetünk. 

 

Dr. Horváth István képviselő: A rendelésekre nem fizetünk. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem, mert az OEP finanszírozza. 

 

Boka Erika alpolgármester: Mi hova tartozunk? Mehetünk ide? Nagyon sokan nem tudják. 

 

Dr. Horváth István képviselő: Mehetünk, igen, ingyen. Vannak magánrendelések, de 

vannak Tb finanszírozottak, nagyon sokan mennek ide.  Az ultrahang előjegyzés nagyon 

gyors a többi szakrendeléshez viszonyítva. 

 

Boka Erika alpolgármester: Tegyük bele a következő falutükörbe. 

 

Dr. Horváth István képviselő: Kicsit nehézkes a bejárás, a hatoson kell leszállni és onnan 

300 méter. De a szakrendelések jók.  

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Amit ők kértek, emlékeztek, a vérvétel esetében, hogy 

járuljunk hozzá. De mi akkor nem kértük, mert az akkori időszakban szinte senki nem járt 

oda, mert mindenki Battára meg Ercsibe ment. Most azóta azok megszűntek. Most esetleg azt 

lehetne felülvizsgálni. Csak az a kérdés, hogy Kulcson mennyivel van előrébb az ember, mint 

Dunaújvárosban. 

 

Dr. Horváth István képviselő: Előjegyzés kell mind a kettőre, de a dunaújvárosi az most 

már majdnem egy hónap, ha nem írjuk rá hogy sürgős. Kulcson korábban kapunk időpontot. 

Akkor azt mondták, hogy ide nem lehet menni, de szerintem fogadnak Kulcson most is 

minket. Nem utasítanak el. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Küldtek egy megállapodást és mi nem éltünk vele. 

 

Dr. Horváth István képviselő: Igen mert akkor még itt volt Ercsi és Batta, ahova lehetett 

menni. De én azt hiszem, hogy most nem küldenek el. Vagy azt nem lehet tisztázni velük, 

hogy ennek fejében akkor támogatjuk, de akkor mehessünk mi is? 
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Én arra gondoltam, a Katival is beszéltünk előtte, hogy 

most nem döntenénk a Napfény 2001 Kft. kérelméről, hanem ezt ugyanúgy elvinnénk a 

költségvetési tárgyalásra. Ott látnánk egyáltalán, hogy hogy állunk, ez durván 180.-200.000 

Forint, ez sok. Meg mondom, ilyen jellegű kiadásaink nekünk is vannak, a számlákat nekünk 

is nehézkes kifizetni. Majd fogjuk látni a költségvetésnél, hogy miről beszélünk, mert inkább 

a 180.000 forintot el tudjuk osztani itt Beloianniszban is, ha van. Viszont újra elővehetnénk 

ennek az apropóján a vérvételes témát. És arra szerződni, arra fizetni inkább, amit tényleg 

használunk is, mert ez így csak a semmibe megy a semmiből. És nincs rá garancia, hogy 

három hónap múlva nem jön megint egy levél, hogy adjunk támogatást. Megfoghatatlan kicsit 

nekem az egész. Arról nem beszélve, hogy szegény önkormányzatoktól kérik, nekünk is meg 

kell nézni, hogy mire futja. Nekünk is azokból a normatívákból és azokból a bevételekből kell 

gazdálkodnunk, amiket tudunk generálni. Most ezt tegyük át a költségvetés tárgyalására, és 

meg fogjuk vizsgálni ezt a vérvételi kérdést. És meglátjuk, hogy tudjuk-e támogatni vagy 

sem. Szerintem most erről ne döntsünk. Más javaslat? 

Akkor nekem az a véleményem, hogy majd ha a következő költségvetési rendeletet alkotjuk, 

majd akkor tárgyaljuk meg ezt. Aki egyetért azzal, hogy elnapoljuk az kézfeltartással jelezze.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot fogadta el: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2014. (I.29.) számú 

HATÁROZATA 

Napfény 2001 Kft. megkeresésének elnapolásáról 

 

1./ Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény 2001 

Nonprofit Kft (2458 Kulcs, Rákóczi u. 139.) 2014. január 24. napján kelt kérelmét 

megismerte, melyben a Kft. képviselői kezdeményezték, hogy a Képviselő-testület 

a település lakosságszáma alapján megállapítandó, egyszeri, vissza nem térítendő 

150.-Ft/fő összegű támogatásban részesítse a Napfény 2001 Nonprofit Kft-t. 

 

2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1./ pont szerinti támogatási kérelemről 

az érdemi döntést elnapolja a költségvetés elfogadását követő ülésre. 

 

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Következő napirendi pont egy törvényességi felhívás, 

ami azért érkezett, mert nem alkottunk rendeletet a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról. Ezt a hiányosságot észlelte a 

kormányhivatal és felszólított a pótlásra február 20-ig. Nekem az a véleményem hogy 

fogadjuk el a törvényességi észrevételt és bízzuk meg azzal a jegyzőt, hogy a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. Van e más javaslat? Aki egyet ért az kézfeltartással jelezze.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot fogadta el: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2014. (I.29.) számú 

HATÁROZATA 
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FEB/02/113-1/2014 iktatószámú törvényességi felhívásról 

 

1./ Beloiannisz Község Önkormányzat képviselő-testülete a Fejér Megyei 

Kormányhivatal FEB/02/113-1/2014 iktatószámú törvényességi felhívását 

megismerte, és elfogadja az abban foglaltakat. 

 

2./ A Képviselő-testület a FEB/02/113-1/2014. számú törvényességi felhívás 

alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény 44/C.§-ában foglalt 

feladat teljesítése érdekében  

a) felkéri a jegyzőt, hogy keresse meg a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telep kijelölése érdekében az 

illetékes vízügyi hatóságot 

b) felkéri a polgármestert, hogy a közszolgáltató kiválasztása érdekében a 

szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon 

c) felkéri a jegyzőt, hogy a közszolgáltató kijelölését követően készítse elő a 

rendelet-tervezetet. 

 

Határidő: intézkedések megkezdésére – azonnal 

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 

         dr. Bugyi Katalin jegyző 

 

3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a 

Fejér Megyei Kormányhivatalt. 

 

Határidő: 2014. február 20. 

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Érkezett egy kérelem, ez ma jött, a BÓNA HAUS Kft. 

vezetőjétől, aki adta a vételi ajánlatot az ingatlanokra, és akkor olyan feltételekkel adta az 

ajánlatot, hogy 5 milliót fizetne ki az aláíráskor, és háromszor 1 milliót 3 éven keresztül. Volt 

ma nálam bent Bóna János és mondta, hogy több lehetőséget vizsgálnak ennek a területnek a 

hasznosítására, és van két olyan pályázati lehetőség, amin gondolkodik. Viszont azoknál a 

pályázatoknál elmondása szerint az az egyik feltétel, hogy az érintett ingatlan vételárából 

kifizetett összeg ne legyen több, mint 50%. Magyarán azt kéri, hogy ahhoz, hogy ő ezen a 

pályázaton eredményesen el tudjon indulni, ne úgy legyen, hogy a szerződés aláírásakor 5 

millió forintot fizet, aztán meg 3x1 millió forintos részletben fizeti meg a vételárat, hanem 

hogy az első részlet 4 millió forint legyen, a második 1.4 millió, aztán 1.3 millió és 1.3 millió 

forint. Annyit mondott a Jani, hogy amennyiben nyer a pályázaton, akkor azonnal ki tudja 

fizetni a még fennálló teljes vételárrészt. Ha viszont nem, akkor ezzel az ütemezéssel tudja 

fizetni. A kérdés az hogy ezt így elfogadja-e a testület? Nekem az a véleményem, hogy nem 

olyan nagy probléma ez, mert nézve ezeket a finanszírozásokat, amit most kapunk, sokkal 

jobban fog jönni ez az 1.4, 1.3, 1,3 millió forint évente.  A 4 millió és 5 millió közötti 

különbség is olyan, hogy ezt igazából fejlesztésre fogjuk tudni fordítani, tehát szerintem 

minket nem érint ez olyan hátrányosan, hogy ne tudnánk ebbe belemenni. Ha viszont ezen a 

pályázaton sikeresen el tud indulni, akkor ez nem csak neki lehet jó, hanem a településnek is, 

hiszen Beloianniszban tervez egy munkahelyteremtő beruházást, és ennek eredményeként 2-3 

embert mindenképpen fel tud majd venni. Ez a kérelem jött ma. Ezzel kapcsolatban van-e 

valakinek kérése, javaslata? 
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Márkusz Tamás képviselő: Most ha mi belemegyünk a 4 millióba, és ő megnyeri a 

pályázatot, akkor ő azt az 1 milliót nem tudja kifizetni, ha már hoztunk egy határozatot? 

  

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt mondta nekem, ha megnyeri a pályázatot, a  

maradék 4 milliót egy összegben ki tudja fizetni. Ha nem nyeri meg a pályázatot, akkor utána 

úgy van, hogy 1.4 millió, 1.3 - 1.3 millió forintos részletekben fizet. Ezt mindenképpen 

kifizeti, akkor is előfordulhat, hogy tud törleszteni előbb. Ha megnyeri a pályázatot, akkor 

annyit mondott, hogy az egészet valószínűleg egyben kifizetné. Ahhoz viszont hogy legyen 

esélye ezen elindulni, 4 milliónak kell, hogy legyen az első részlete. 

 

Dr. Horváth István képviselő: Azt is lehet, hogy ezt megkötjük így, és ha nem nyeri meg a 

pályázatot, akkor azt a maradék egy milliót még egyben kifizeti. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én nem láttam rajta azt, hogy ha most olyan helyzetbe 

kerülnénk, hogy előbb kellene a vételárrész, mint ahogy arról megállapodunk, ne lenne 

tárgyalóképes. Ha olyan helyzetbe lennénk, szerintem meg lehetne vele beszélni. Olyan 

szempontból én azt látom, hogy jobb helyen van az a pénz, úgy hogy 1.4, 1.3 millió, mert, ha 

a következő évekre is nézek, ahogy a mostani finanszírozásokat is nézem, amiket most 

kapunk, nagyon jól fog jönni az akkor majd az önkormányzatnak. Én azt javaslom, hogy ezt 

így fogadjuk el, de ha más javaslat van, akkor hallgatom. Ez a szerződés jelen pillanatban úgy 

áll, hogy elő van készítve a szerződés tervezet, ha elfogadja ezt most így a testület, akkor 

ezekkel a feltételekkel megy a Magyar Államhoz elővásárlási jogra. Ha nem fogadja el a 

testület, akkor meg azzal. Akkor marad az 5 millió, 1-1-1 millió forintos vételár törlesztés, és 

akkor úgy küldi el az ügyvéd a Magyar Államhoz. Maximum elesett ettől a pályázati 

lehetőségtől. Ennyi a lényege. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő: Az nekünk is jó, ha ő megerősödik és felépít valami 

olyan vállalkozást, ami akár csak egy embernek is munkát ad. Ez a falunak is jó. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én azt javaslom, hogy fogadjuk el. Van-e olyan javaslat 

hogy ne fogadjuk el, vagy más feltételekkel? 

 

Biró Brigitta jegyzői referens: Ha meghozza a testület ezt a döntést, akkor a decemberi 18-i 

ülésen hozott határozatot módosítani kell. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Vagy azt vonjuk vissza és hozzunk egy újat.  

 

Márkusz Tamás képviselő: Vonjuk vissza és hozzunk egy újat. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Vonjuk vissza a határozatot és hozzunk egy újat. Akkor 

először arról szavazzunk, hogy azt a határozatunkat, ami úgy szólt, hogy 5 milliót ad 

aláíráskor, és 3x 1 millió 2017 decemberéig azt visszavonjuk. Egyébként az új kérelemben 

márciusokat írt, az jobb is. Tehát ebbe a kérelembe úgy van 2014 márciusáig az első részlet, 

aztán 2015 márciusáig. Itt végig márciust ír az előzőben meg december volt írva. Akkor az a 

javaslatom, hogy az előző határozatunkat, amiben úgy volt hogy először 5 millió és utána 3x 1 

millió a vételárnak az ütemezése, vonjuk vissza. Aki egyet ért azzal, hogy ezt elfogadjuk az 

kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot fogadta el: 
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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2014. (I.29.) számú 

HATÁROZATA 

a 202/2013 (XII.18.) Kt. Határozat hatályon kívül helyezéséről 
 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 202/2013 

(XII.28.) Kt. Számút határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 

Határidő: azonnal  

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor az új határozat az úgy szól, hogy a Bóna Haus 

Kft. négy részletben fizeti ki az Ipartelep vételárát az alábbi ütemezésben: első részlet 4 millió 

forint 2014 márciusában, második részlet 2015. márciusig 1.4 millió, harmadik részlet 2016. 

március 1.3 millió, és a negyedik részlet 2017 márciusáig 1.3 millió forint. Aki ezekkel a 

feltételekkel az ingatlan eladásával egyet ért az kézfeltartással jelezze.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot fogadta el: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2014. (I.29.) számú 

HATÁROZATA 

Beloiannisz, belterület 473/3, 473/4, 473/5. helyrajzi számú ingatlanok 

(Ipartelep) együttesen történő értékesítéséről  
 

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

Beloiannisz belterület 473/3, 473/4, 473/5. hrsz-ú ingatlanokat önkormányzati 

tulajdonú ingatlanokat együttesen értékesíteni kívánja. 

 

2./ A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. §-a értelmében az 

államot elővásárlási jog illeti meg helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan 

értékesítése esetén. A testület felkéri a polgármestert, hogy keresse meg a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t, hogy élni kíván-e elővásárlási jogával. 

 

3./ Amennyiben az állam a 2. pontban meghatározott jogával nem kíván élni, úgy a 

testület a pályázati eljárás keretében egy darab érvényes ajánlatot tevőnek, azaz 

Bóna Haus Kft-nek ( cégjegyzékszám: 06-09-015901, adószám: 14640489-2-07), 

2454 Iváncsa, Fő u. 24. székhelyű jogi személynek kívánja értékesíti az ingatlant.  

 

4./ Az ingatlan vételárát 8.000.000 Ft-ban állapítja meg a testület. A 8.000.000 Ft-

ból a vevőnek 4.000.000 Ft-ot a szerződés aláírásakor, míg a fennmaradó 

4.000.000 Ft-ot a következő ütemezés szerint kell megfizetnie: 

2015. március 31.-ig 1.400.000 Ft 

2016. március 31.-ig 1.300.000 Ft 

2017. március 31.-ig 1.300.000 Ft 

 

5./ A testület kiköti, hogy az ingatlan tulajdoni joga csak abban az esetben kerülhet 

a vevő nevére, amennyiben a teljes vételárat, azaz a 8.000.000 Ft-ot megfizette.  
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6./ A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. vagy a 3-5. pontokban 

meghatározottak szerint kössön adásvételi szerződést. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Még két friss ügy van, ezek sem voltak fent a honlapon. 

„Polgármesteri Hivatal Beloiannisz” néven fut még a mai napig is a művelődési háznak a 

gázórája. Az összes mérőt átiratta az Országos Önkormányzat, ez valamiért kimaradt. Mi már 

többször jeleztük nekik, elindult már a folyamat az átírásra, aztán mégsem történt meg az 

átírás. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy közben jönnek a számlák ide, mi nem fizettük ki,  

mert nem a miénk. Jelenleg kikapcsolás előtt áll az intézmény. Most úgy döntött az Országos 

Önkormányzat, hogy gyorsan lerendezné. Elmentünk az E-ON-hoz az igazgatónővel 

egyeztetni arról, hogy lehetne ezt az ügyet rendezni. Az egyeztetés során kiderült, hogy 

498.712.-Ft hátralék van jelen pillanatban. Ezt az Országos Önkormányzat kifizetné egyből, 

de ők nem fizethetik ki, mert nincs rá jogcímük, hiszen ezek a számlák nem az ő nevükre 

szólnak. Az E-ON nem hajlandó az Országos Önkormányzatnak kiszámlázni ezt az összeget, 

de átírni sem engedi, amíg a tartozást ki nem egyenlítjük. Abban maradtunk végül is, hogy 

január elsejével átíratásra kerül a mérő az ő nevükre. Ennek a nyomtatványát már elhoztuk, ez 

folyamatban van. Ennek az átírásnak a feltétele, hogy a 2013. december 31-ig fennálló 

498.712 Ft legyen kiegyenlítve. Most ezt mi ki tudjuk fizetni, bár nekünk sem igazán jó, 

hiszen Beloiannisz polgármesteri hivatal névre szól, mi meg Beloiannisz Község 

Önkormányzata vagyunk. De a művelődési ház fogyasztását, hiába a hivatal neve szerepel a 

számlán, a polgármesteri hivatal jogutódja, a közös önkormányzati hivatal nem fizetheti ki. A 

lényeg az, hogy mi (a beloianniszi önkormányzat) kifizetnénk, itt van egy megállapodás 

tervezet, amit az Országos Önkormányzattal egyeztetve készítettünk elő, ami azt rögzíti, hogy 

mi ezt most kifizetjük, megelőlegezzük, és ők 30 napon belül ezt a pénzt visszautalják a 

számlánkra. Így akkor technikailag meg van oldva, hogy nem szerelik le a gázórát, átkerül az 

ő nevükre. Mi is visszakapjuk a pénzünket. Igazából erről kéne dönteni, a megállapodás 

tervezet az itt van, azt e-mailen el is küldi nektek a Brigi, de ez szerepel benne, amiről 

beszéltünk. Amennyiben nem utalja át a pénzt az Országos Önkormányzat, akár inkasszót is 

lehet a számlájukra tenni. Azt hiszem ők ezt ma már alá is írták. Ha elfogadjuk ezt, akkor én 

is aláírom és akkor intézzük a számla átírását és az átutalást. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés 

javaslat?  

Ha nincs akkor, aki egyet ért azzal, hogy ezt a megállapodást aláírjam az Országos 

Önkormányzattal, és hogy eljárjak az átíratás és kifizetés ügyében, az kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot fogadta el: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2014. (I.29.) számú 

HATÁROZATA 

Polgármester megbízása megállapodás megkötéséről 

 

1./ Beloiannisz Község Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az Országos Görög Önkormányzattal a Beloiannisz, Rákóczi 

u. 24. szám alatti ingatlan gáztartozásának kiegyenlítésével kapcsolatos 
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megállapodást a melléklet szerinti tartalommal aláírja, valamint, hogy az E-on felé 

fennálló 498.712 Ft tartozás átutalásáról az E-on részére gondoskodjon. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Rákóczi u. 24. szám 

alatti ingatlan gázórájának az Országos Görög Önkormányzat nevére történő 

átírása ügyében teljes körűen eljárjon. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Mint láttátok, elkezdték az akadálymentesítést csinálni. 

Plusz 15 fokban nem dolgoztak, aztán mínusz 10-ben felvonultak, előtte meg is akasztotta az 

időjárás a munkát. Lényeg az, hogy az akadálymentesítésre van egy szerződésünk, egy 

testületi döntésünk. Viszont már akkor is beszéltünk róla, hogy ha már elkezdik és felbontják 

a bejáratot, akkor át kéne gondolni azt, hogy azt a csúnya első vasajtót kiszedni, berakni egy 

műanyag ajtót, kicsit kisebbet. Egy dupla szárnyú ajtóra gondoltunk, a napi használat során 

egy egyes ajtó, de ki lehet tárni a másik szárnyat is, ha valamit szállítunk. Ez még így is jóval 

kisebb, mint az, ami van, és a maradék részt befalaznák és beszíneznék egy kerettel, ami nem 

üt el a külső vakolat színétől. Tehát nem kellene az egész épületet így megcsinálni. Én kértem 

a Farkas Lajostól erre egy kalkulációt, csak hogy nagyságrendben valamit lássunk. Most ez 

egy bruttó 439.000 Ft-os árajánlat, amiben az ajtó anyagára 270 ezer körül van. Mivel ilyen az 

időjárás, szerintem február 10-ig, a költségvetés tárgyalásáig el tudjuk húzni és akkor meg 

tudjuk tárgyalni. Mindenképpen célszerű lenne egyben megcsinálni, és még majd ajánlatokat 

kérni. Azért hoztam be ezt most, hogy lássátok, hogy nagyságrendileg erről van szó, és 

hogyha mégis megtáltosodnának, és ha egy hét múlva ott állnánk, hogy ezzel lehet 

foglalkozni, és nem tudunk várni vele, akkor lehet, hogy össze fogok egy rendkívüli ülést 

hozni. A kérdés az hogy foglalkozzunk-e ezzel  a témával, kérjek-e másik árajánlatokat is, és 

hozzuk be a költségvetés tárgyalására, vagy egyáltalán ne is foglalkozzunk ezzel? Nem kevés 

pénz lesz ez is, de szerintem, ha már egyszer hozzányúlunk, akkor csináljuk meg. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő: Nekem annyi lenne a hozzászólásom, hogy beszéltünk 

több dologról is, hogy ennek az épületnek vajon meddig lesz ez a rendeltetése esetleg. Az se 

mindegy, hogy milyen ajtó van, hogy milyenre cseréljük, ha akarjuk egyáltalán. A másik meg 

az, hogy itt van az önkormányzat, ott az a nagy üvegfelület, ha azt most befalazzuk, akkor azt 

a sok hirdetményt hova tesszük, mert annak sincs egy rendes felületünk, holott a legelső volt 

az, ha jól emlékszem, hogy egy hirdető táblát fel fogunk állítani egy Beloiannisz térképpel. 

Akkor ez fog szülni még költséget. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Egyébként a hivatalos hirdetőtábla már itt van bent. 

Nem ártana kint is egy, de a hivatalos hirdetőtáblánk az itt bent van. Ettől függetlenül az 

biztos, hogy egy új ajtóra már nem lehet rakni hirdetményeket. Ez, ami most van, ez a 

rendszer nem jó. 

 

Dr. Horváth István képviselő: Ha úgyis falaznak egy üveges részt, nem lehet kitalálni 

valamit ezeknek a hirdetményeknek? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az elcsúfítja, akkor már jobb valami kis faragott táblát 

irakni oda oldalra. 

 

Richter Csaba képviselő: Akkor úgy gondoltad, hogy mind a két üvegfal megszűnik? 
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Ez csak a külső ajtóról szól, de beszélgettünk mi a 

Csabával erről,vhogy akkor ezt a belsőt meg ki lehetne szedni, mert minek. A Lajos meg azt 

mondja, hogy jobb, ha van egy ilyen szélfogó ekkora térnél. Azzal is kell majd foglalkoznunk, 

hogy azt eltüntetni onnan, de jelen pillanatban nem kell ehhez kötni. Azt nem muszáj most 

megcsinálni. De ha úgy döntünk, hogy azt kivesszük, az már nem kapcsolódik a külsőhöz, azt 

bármikor meg lehet csinálni. 

 

Bene Krisztián képviselő: Viszont lehetne olyan megoldás is, hogy oda, ahol bejössz, egy L 

alakba lefalazol egy darabot és kvázi szélfogó lenne, és oda lehetne hirdetőtáblától kezdve 

mindenfélét, zászlótól kezdve mindent rakni és akkor azt megkerülve lehetne ide bejutni a 

belső térbe. Akkor be se lehetne látni. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Arra is kell gondolni, hogy akadálymentes legyen, és ha 

ezt befalazzuk itt fény nem lesz, az egy zárt műanyag ajtó. De lehet, hogy van benne ablak. 

Most nem kell döntenünk semmiről csak tájékoztattalak benneteket, szerintem ez időben ott 

lesz aktuális majd a költségvetés tárgyalásánál. Elviekben kérdeztem, hogy ha támogatott a 

dolog, kérek még rá ajánlatokat. Ha kérünk, árajánlatot az még nem kötelez semmire. 

 

Boka Erika alpolgármester: Szerintem nagyon sötét lesz itt az előtér. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: De ez az ajtó is be van zárva, csak kintről jön a fény. 

Szerintem menjünk úgy tovább, hogy még gyűjtünk információkat, ha valakinek ötlete van, 

keressen meg engem. Hétfőig lehet keresni az ötletekkel és akkor azokból összevetve kérünk 

majd árajánlatot. Javaslom, hogy napoljuk el a témát a költségvetés elfogadása utáni ülésre, 

aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot fogadta el: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2014. (I.29.) számú 

HATÁROZATA 

A Hivatal bejárati ajtó cseréjéről való döntés elnapolásáról 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete ügy dönt, hogy a Hivatal 

bejárati ajtójának cseréjéről az érdemi döntést elnapolja a költségvetés elfogadását 

követő ülésre. 

 

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 

Határidő: a költségvetés elfogadását követő rendes testületi ülés 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Van–e valakinek valami kérdése? 

 

Boka Erika alpolgármester: A legutolsó kérdésem, hogy az ÖNHIKI-nek mi lett a sorsa? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem tudom, hogy tájékoztattalak-e róla? Egyszer 

nyertünk 2.005.000.-Ft-ot, és év végén aztán egyszer csak megjelent a számlánkon további 3 

millió forint. Azóta megjött az indoklás, hogy még valamilyen keretből osztottak még újra 

pénzt. Három település kapott, köztük Beloiannisz. Ez 5.005.000.-Ft, ez még a számlánkon 
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van. Amire beadtuk a pályázatot, arra lehet költeni, azaz EON tartozás, katasztrófavédelem 

stb. Az 5.005.000.-forintot hagyjuk az E-ON-ra, kb. 6millió Ft E-ON tartozásunk van még, de 

folyamatban van, amit múltkor is tárgyaltunk, hogy voltak ezek a normatíva kérdések amit. 

Biztos, hogy lesz normatíva visszafizetési kötelezettségünk a MÁK ellenőrzés alapján, kb. 1.5 

milliót állapítottak meg először, de abból kb. 700.000 forint körüli összeget számoltunk mi, 

amit várhatóan vissza kell fizetni. Jó hogy van az ÖNHIKI, mert erre is lehet költeni, ezzel 

fogjuk tudni csökkenteni. De az oroszlánrészét biztos, hogy E-ON számlára fogjuk költeni. 

Jelen pillanatban úgy állunk, hogy 2014 szeptemberéig esedékes törlesztő részletek ki vannak 

fizetve. És 2015 márciusáig vannak, még törlesztő részletek arra fogjuk fordítani. 

 

Dr. Horváth István képviselő: Mire lehet még? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Mi erre igényeltük, de amúgy az ÖNHIKI a 

működőképesség megőrzésére szolgál. 

 

Bene Krisztián képviselő: Nekem az a kérdésem a következő zárt üléssel kapcsolatban, hogy 

ezeket biztos, hogy a zárt üléseken kell tárgyalnunk? Mert bár személyi kérdések vannak, de 

állami pénzről van szó. 

 

dr. Bugyi Katalin jegyző: Igen. Önkormányzat hatósági ügyekben zárt üléseken hoz döntést. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ha nincs más kérdés, mindenkinek köszönöm a 

munkáját, a nyílt ülést 19 óra 34 perckor bezárom. 

 
k.m.f.  
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