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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. október  9. napján tartott rendkívüli nyílt ülésének

JEGYZŐKÖNYVE

Készült: Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
rendkívüli nyílt üléséről

Az ülés helye: Beloiannisz Polgármesteri Hivatal Tanácsterme

Az ülés kezdete: 2013. október 9 . 18 óra 00  perckor

Jelen lévők:

Távollévők:

Papalexisz Kosztasz polgármester
Boka Erika alpolgármester
Bene Krisztián képviselő 
Dr. Horváth István képviselő 

Biró Brigitta jegyzői referens 

Márkusz Tamás képviselő 
Prekop László képviselő 
Richter Csaba képviselő 
Galanisz László Vaszilisz alpolgármester
dr. Bugyi Katalin jegyző 

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket,. Megállapítom, 
hogy az ülés 4 fővel határozatképes, szabályosan lett összehívva. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom 
Boka Erika alpolgármestert és Bene Krisztián képviselő urat. Akik egyet értenek vele, kézfeltartással  
jelezzék. 

A  Képviselő-testület  4  igen,  0  nem  és  0 
tartózkodás  szavazattal  Boka  Erika  
alpolgármestert    és  Bene  Krisztián  képviselőt 
jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztot ta.
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Papalexisz Kosztasz polgármester:  Két napirendi pontot javasolnék, az egyik a szociális célú tűzifa 
pályázat,  illetve  az  egyebek  napirendi  pontot.  Amennyiben  nincs  más  javaslat,  ezt  tenném  fel 
szavazásra, aki ezzel egyet ért, kézfenntartással jelezze.

A  Képviselő-testület  4  igen,  0  nem  és  0 
tartózkodás  szavazattal  az  alábbi  
határozatot  hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
161/2013. (X.9.) számú

HATÁROZATA
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület

2013. október 9.-i rendkívüli nyílt ülésének napirendi pontjairól

Napirendi pontok: 

1) Szociális célú tűzifa pályázat 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

2) Egyebek 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

1) Szociális célú tűzifa pályázat 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:Az  első  napirendi  pontunknál,  ez  egy  BM  pályázat,  amire 
pályázni lehet, tavaly is  pályáztunk, de olyan minimális tétel volt, hogy úgy döntöttünk nem élünk 
ezzel  a lehetőséggel,  idén viszont  olyan  nagyságrendűről  beszélünk,  26 köbméter,  ami  azt  hiszem 
12000 forint egy erdei köbméter, és azon felül az önrész 2000 forint, tehát olyan nagyságrendűről van 
szó, amire érdemes pályázni. A saját önrészünk az 66.040 forint, tehát 300.000 Ft felett van az összeg, 
amit erre lehet fordítani. Az már azt gondolom az a mennyiség, amivel lehet, érdemes foglalkozni, és 
én javaslom,  hogy ezen a pályázaton induljunk el.  Azt kell  tudni,  hogy most  arról  döntünk,  hogy 
induljunk-e vagy sem. Vállalnunk kell   az önrészt, és amihez hozzá kell számolni nyilván a szállítási 
költséget,  de ez tavaly is volt, ez durván nagyságrendileg 100.000 Ft-ról van szó, de azt gondolom,  
hogy ezzel a pályázattal, ha teljesen nem is, de azért nagy részt ki tudjuk elégíteni azokat a lakókat,  
akik  a  szociális  rendeletünk alapján egyébként  is  kellene  támogatni  Javaslom,  hogy induljunk el, 
viszont  ennek  az  elosztása  ez  máshogy  zajlana,  érdeklődtünk,  hogy  hogy  csinálják  máshol,  és 
alkotnánk egy külön rendeletet, amibe szabályoznánk, hogy ennek a pályázatnak az anyagi forrásait  
hogy tudnánk eloszlatni,  elképzelhető,  hogy olyan  mennyiségű  érkezik,  hogy egy kicsit  többet  is  
tudunk  adni,  vagy  többször  tudunk  adni,  ahol  tényleg  rászoruló  családok  vannak,  van  egy  kis 
mérlegelési lehetőségünk. Ezt a rendeletet, a novemberi testületi ülésünkre előkészítenénk, és akkor 
meglátjuk, hogy sikeres e a pályázat vagy sem, annak a függvényében döntenénk erről.  Tavaly más  
önkormányzatok  tapasztalatai  alapján  január  környékén  került  a  fa  a  rászorulókhoz,  úgyhogy 
meglátjuk,  hogy ettől  függetlenül  azért  menet  közben  nekünk  saját  rendeletünkön  keresztül  azért  
figyelni kell, az teljesen más forrásból itt a környezetünkben kell gondolkodni, állami cégektől kell 
jóval kedvező áron beszerezni ezeket, de ez más tészta, a kettőt nem keverjük össze. Összefoglaltam a 
lényeget?
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Bíró Brigitta jegyzői referens: Igen.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Van e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban?

Bene Krisztián képviselő: Nekem van. Hogy ami kijött az államtól, abba nem írják, hogy mi szerint 
kell kiosztani, vagy csak tapasztalatból tudjuk, vagy van valami kritérium hogy…

Bíró Brigitta  jegyzői  referens: Vannak  itt  kritériumok,  ugye  itt  azt  írták,  hogy a  támogatásban 
részesített települési önkormányzatok rendeletben szabályozzák a szociális rászorultság szabályait, az 
igénylés részletes feltételit, amelyet az elszámolásra egy időben a kincstárnak benyújtanak. Az egyes  
bekezdés  szerinti  rendeletben,  a  szociális  rászorultság  akként  kell  meghatározni,  hogy a  szociális  
igazgatásról  és  a  szociális  ellátásokról  szóló  törvény szerinti  aktív  korúak ellátására,  idős  korúak 
járadékára, adósság kezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy tekintet 
nélkül  annak  a  természetbeni  vagy  pénzbeli  formában  történő  nyújtására,  aki  lakásfenntartási  
támogatásra  jogosult  előnyt  élvezzen,  valamint  a  rendszeres  gyerekvédelmi  kedvezményben 
részesülők és háztartásonként legfeljebb öt köbméter tűzifa biztosítására kerüljön sor.

Bene Krisztián képviselő: Tehát nagyjából azért behatárolják már ők is hogy…

Papalexisz Kosztasz polgármester: Körülbelül hasonló a miénkhez.

Bíró Brigitta jegyzői referens: Csak ugye itt köbméter van, nálunk mázsa van.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Na most ezeket kell szabályozni majd abban a rendeletben. Tehát 
ez lesz azért előkészítve. 

dr. Horváth István képviselő: Az egy kicsit gond, hogy január lesz, azért valamikor október 15-től 
indul a mi rendeletünk szerinti elosztás, és akkor november, december, január tehát 3 hónap kiesik, és 
januárban ha jön, akkor február végén, tehát akkor másfél 2 hónap van még a fűtési szezonból, tehát 
egészen a fűtési szezon végére lesz…

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Azért  maradjunk  annyiban,  hogy márciusban  kell  azért  még 
bőven fűteni, már február, március de van még hogy áprilisban is be kell gyújtani, de ettől függetlenül 
abból kell kiindulni, hogy mi ebbe az időszakba tehát mondjuk a november decemberben jelentkeznek 
ilyen problémák addig mi saját forrásból segíthetünk, mert ez ha nem lenne, akkor abba az időszakból 
is saját forrásból kellene, viszont így azért kiváltjuk azt a, január, február a legkritikusabb időszak,  
mert  akkor van a leghidegebb. Addigra meg már  szerintem ebből tudunk. Persze nyerni  is kell  a 
pályázaton…

Bene Krisztián képviselő: Annyit kell nyerni, hogy legyen értelme, ne úgy mint tavaly.

Boka  Erika  alpolgármester: Na  ezt  akartam én  kérdezni,  hogy ez  ami  jogosultság  ,  ugye  amit 
kiszámoltatok, de nem biztos, hogy ennyi, vagy ez…

Bíró  Brigitta  jegyzői  referens: De  biztos,  felmentem  a  rendszerbe,  megnéztem,  maximálisan 
igényelhető mennyiség a 26 köbméter, ugye mi ezt pályázzuk, de lehet, hogy azt mondják, csak 13-at  
adnak.

Boka Erika alpolgármester: És hogyha teszem azt ennyit adnak, akkor jól értelmezem, hogy nekünk 
100.000 Ft-ba kerül körülbelül, az hogy 300.000 forintnyi…
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem, 100.000 az az önrésze, ami ennek a teljes 26 köbméternek, 
durván 26x12000-rel kell szorozni, az a teljes összeg és a 12000 felett 2000 az önrész. Tehát durván 
még ötször ennyit tesz hozzá az állam, az 330000-et tesz hozzá a mi 66.040 Ft-hoz. A 100.000 az 
onnan jön, hogy körülbelül egy 30-40000 a szállítási költség.

Boka Erika alpolgármester: Ja, hogy a kettő együtt, ez nem derült ki számomra. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Tehát  én  úgy  számoltam,  hogy  egy  100-as  önrésszel  plusz 
300000-nyi akkor ide kerülne, ami azért nem kevés.

Boka Erika alpolgármester: Az sok, így van, az sokat nyom…

Papalexisz Kosztasz polgármester: Figyelj, meglátjuk, mert azt biztos, hogy nem fogjuk csinálni,  
hogy kapunk 2 erdei köbmétert és akkor szállítsuk el, hanem akkor visszamondjuk a támogatást. 

Bíró Brigitta jegyzői referens: Ugyan úgy mint akkor is.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Így  van,  akkor  visszamondjuk  és  kész.  De  meglátjuk,  hogy 
milyen, bízzunk benne, hogy jó lesz, ha nem éri meg, akkor vissza.

Bene  Krisztián  képviselő: De  én  tavaly  is  felvetettem,  hogy  Besnyőről  ezt  nem  lehet 
összekoordinálni, mert Besnyő például tavaly elhozta a…vagy nem egy helyről jön?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Tavaly mire szóba került azért itt már meg volt. Idén lehet róla 
szó, hogyha nyerünk, felvesszük velük a kapcsolatot, hogy ők is mennyit, mi is mennyit, nekik pont 
egy szállítmány volt, tehát lehet hogy úgy nem megy, de meglátjuk. Tehát mindenképpen meg fogjuk 
vizsgálni a lehetőséget. Aki egyet ért evvel az kézfenntartással  jelezze.

A  Képviselő-testület  4  igen,  0  nem  és  0 
tartózkodás  szavazattal  az  alábbi  határozatot 
hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
162/2013. (X.9.) számú

HATÁROZATA
az 57/2013. (X. 4.) BM rendelet szerinti szociális célú tűzifa támogatás igénybevételéről

1) Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a  helyi 
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról  szóló 
57/2013. (X. 4.) BM rendelet szerinti pályázaton el kíván indulni.

2) A pályázaton 26 m3 mennyiségű  keménylomobos fa támogatására kíván pályázni a testület,  
és biztosítja a BM rendeletben meghatározott 66.040 Ft önrészt.

3) A testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2) Egyebek 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Köszönöm.  Az  egyebek  napirendi  ponton  belül  akkor 
javasolnám a  képviselői  egyeztetésen  felmerült  újságkiadvány előkészítésére  egy eseti  bizottságot 
felállítani, azt kell tudni, hogy megnéztük az SZMSZ-be, ennek a bizottságnak a polgármester nem 
lehet tagja, képviselőkből kell állni, 3, ugye?

Bíró Brigitta jegyzői referens: Igen.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: 3  főből,  választanunk  kell  egy  elnököt  is,  és  meg  kell 
határoznunk az időtartamot, amíg a mandátuma szól ennek a bizottságnak, illetve a feladatait kéne  
meghatároznunk. Azt gondolom, hogy ez teljesen körülírható, mert ugye egyetlen egy feladata lenne 
ennek a bizottságnak, ezt az előkészítendő kiadványnak az összeállítását, illetve a novemberi testületi, 
illetve  majd  meghatározzuk,  hogy  nem  a  november  végére,  mert  ugye  arról  beszéltünk,  hogy 
november  közepe  környékére  kellene  ezt  kiadnunk.  Meghatározzuk,  hogy  mondjuk  legkésőbb 
november 15-ig ki fogunk jelölni egy időpontot, megnézhetnénk a naptárat. November 15 az péntek, 
mondjuk november 13 szerdát jelöljük meg.

Bíró Brigitta jegyzői referens: Akkor kell testület elé terjeszteni.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen. Így van. És azzal, hogy  a testület elé terjeszti az anyagot a 
bizottság,  és a testület  erről  dönt,  hogy akkor ezt  így elfogadja,  azzal  a bizottságnak a hatásköre,  
megbízatása megszűnik. Jó?

Boka Erika alpolgármester: És akkor erre a testületi ülésre készülünk vele?

Papalexisz Kosztasz polgármester: November 13-ra akkor ki is tűzhetjük. November 13-ra. Így van. 

Boka Erika alpolgármester: Javasolt anyaga.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem kell nyomdakésznek  lenni, a tartalmának kell meglennie, 
mert aztán a tördelését azt gondolom, meg a nyomda maximum egy hét, ugye?

Boka Erika alpolgármester: Így van.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Tehát az november 20. környékére legkésőbb, akkor kiosztásra 
kerülhet, az körülbelül 2-3 héttel van a közmeghallgatás előtt. Szerintem nagyjából jó az úgy. Tehát  
november 13-ra formailag kell összeállnia az anyagnak. És azt a testület, tehát a testület akkor azon az 
ülésen még eldöntheti, hogy kiegészíti-e valamivel vagy nem.
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Bene Krisztián képviselő: Igen, november 13. előtt kell ugye vagy 3-4 nappal  kéne szétküldeni a 
képviselőknek.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Öt nappal előtte küldjük el a képviselőknek, így van, tehát nem 
ott  ötletelünk,  hanem ha valakinek van módosító  javaslata,  öt  nappal  előtte  elküldjük az anyagot,  
november 8, és legkésőbb hétfőig meg kell jönnie az anyagoknak és akkor bele dolgozva, szerdán már 
igazándiból arról kell döntenünk, hogy akkor így, elfogadható, vagy nem, még azért ott valamit lehet,  
de nem akkor kell nekiállnunk szerkeszteni az újságot. És akkor november 13-án döntünk, és akkor 
legkésőbb november 20 környékén meg lesznek az újságok, és akkor azokat ki lehet osztani. 

Bene  Krisztián  képviselő: Nekem  az  lenne  a  kérdésem,  hogy  pénzileg  az  újságra  ugye  van 
költségvetés, ez mennyi plusz lesz körülbelül? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát egy újságnak a kiadásával kell számolni durván…

Boka Erika alpolgármester: Olyan 30-40.000 Ft között szokott lenni a nyomdaköltséggel együtt, 
attól függ hogy hány oldal. Tehát az oldalszám befolyásolja…

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Nem  egy  olyan  eget  rengető  összeg,  hogy  ne  férne  bele. 
Pénzügyileg azt gondolom erre van fedezetünk. Jó, akkor én javaslom, hogy ebbe a bizottságba ti  
hárman legyetek benne, amúgy is mi négyen voltunk azok, akik össze tudtunk ülni ezzel kapcsolatban,  
és akkor elnököt kéne választanunk, én a Krisztiánt javaslom elnöknek, mert ő volt az aki az egészet  
eleve  már  fölkarolta,  utánajárt  neki,  nem tudom,  hogy a  tagsággal  kapcsolatban  van  e  valakinek 
kifogása. Elvállaljátok? Akkor szavazzunk először szerintem a tagságról, ez mehet egy határozatba. 
Akkor én javasolnám elnöknek a Krisztiánt, hogyha elfogadja.

Bene Krisztián képviselő: El.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Elfogadható a részetekről is. Akkor úgy tenném fel szavazásra, 
hogy az eseti bizottságot 3 fővel, Bene Krisztán elnökletével, Boka Erika alpolgármester asszony és  
Dr. Horváth István képviselők tagságával állítanánk fel. Azzal a kitétellel, hogy a mandátumuk arra az 
szól,  hogy ezt  a kiadványt  készítsék elő,  ebbe nyilván majd  mi  segítünk,  illetve a mandátumuk a 
november  13-i  testületi  ülésig  szól,  ott  kell  ezt  beterjeszteni  és  az  ülésen  amennyiben  a  döntés 
megszületik, akkor az eseti bizottság ott megszűnik. Aki evvel egyet ért az kézfenntartással jelezze.

A  Képviselő-testület  4  igen,  0  nem  és  0 
tartózkodás  szavazattal  az  alábbi  határozatot 
hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
163/2013. (X.9.) számú

HATÁROZATA
Ideiglenes  bizottság felállítása
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1. Beloiannisz  Község  Önkormányzat  képviselő-testület  3  fős  ideiglenes  bizottságot  állít  fel 
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló   2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  57.§  (3)  bekezdés, 
valamint a  képviselő-testület  és  szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  14/1998. 
(XII.18.)   önkormányzati rendeletének 35. § (5) bekezdése  alapján.   
2. A bizottság elnöke: Bene Krisztián, a tagjai: Boka Erika, Dr. Horváth István képviselők.
3. A testület az eseti bizottságot azzal a feladattal hozta létre, hogy 2013. november 13.-i ülésre 
terjesszen elő egy anyagot az önkormányzat peres ügyeiről, mely egy kiadvány alapját képezi. 
4. A bizottság megbízatása 2013. november 13-ig szól.

Felelős: Bene Krisztián, Boka Erika, dr. Horváth István képviselők
Határidő: 2013. november 13.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. 

Bene Krisztián képviselő: De a polgármester az részt vehet…

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én részt is veszek, csak nem lehetek benne a bizottságban. A 
munkába segítek, meg azokat amiket egyeztettünk, azokat meg is csinálom, csak nem lehetek benne.  
Akkor következő, tájékoztatás az ipartelepre nem érkezett érvényes meg érvénytelen árajánlat sem, 10 
millió forintért hirdettük meg, jelen pillanatban nincs érvényes ajánlat.  Lejárt  a pályáztatás, el  kell  
döntenünk,  hogy mi  legyen  a továbbiakban,  most  én csak tájékoztattam,  nem akarom,  hogy erről 
bármit  is  döntsünk,  mert  amikor  hívtuk  a  többieket  nem tudtak  erről,  jegyzőkönyvként  került,  és 
tájékoztattam a testületet, hogy nem történt, egyenlőre ezt rögzítsük, aztán elképzelhető, hogy ezen a  
november 13-i ülésen akkor ezt még egyszer elővesszük, ha csak nem jön valami újabb információ, de 
egyenlőre  jelen pillanatban csak ennyi.  És még egy témánk van,  ugyan erről  sem,  nem tudom,  a 
képviselőket itt a telefonon tájékoztattad a honlap kérdésről? 

Bíró Brigitta jegyzői referens: Hát csak így röviden.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Röviden.  Tehát  egyeztettünk a honlappal  is,  az Erikával  már 
többször beszéltünk róla, hogy a honlapnak az állapota most már kicsit korszerűsítésre szorul, egyrészt  
maga a design-ja a felépítése is, most már eljött az idő, meg van rá pénzünk is és hogy ezen kicsit  
formáljunk, illetve a naprakészségén kellene változtatunk, az kristálytisztán látszik, hogy mi ezt saját 
erőből  nem tudjuk,  egyrészt  nem is  értünk  hozzá,  más  részt  nem is  jut  erre  idő,  energia,  tehát  
mindenképpen  meg  kell  bíznunk evvel  valakit,  én  próbáltam egyeztetni,  beszéltem egy emberrel. 
Megkérdeztem, árajánlatot kértem,  kaptam árajánlatot,  elég magas árat,  egy egyszeri 50.000 ft-os  
árat, amivel kialakítanánk ezt az egész design-t, és aztán egy havi díj, ami 20.000 forint lenne, ennek a 
kezelésére.  Szerintem kicsit  sok,  mindenesetre  ezt  én most  gyorsan  megkértem,  ettől  függetlenül,  
mindenképpen ezzel a kérdéssel kell foglalkozni. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy egy olyan 
döntést kellene hoznunk, hogy ezzel kell kezdeni valamit, profi céget kell megbízni, vagy valakit aki  
ezt csinálja.  A honlapnak nem csak abból kell állnia, hogy mondjuk felpakoljuk a képviselőknek az  
anyagot, meg a jegyzőkönyveket, a civil szervezeteknek kell hogy legyen rajta, jelen pillanatban még  
mindig nincs frissítve a hivatali dolgozók, tehát abszolút fel kell újítani és maga a design is nagyon 
kezdetleges. Ez egy ingyenes, vagy mennyit fizettünk a mostanira?
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Bíró Brigitta jegyzői referens: 20-22.000 Ft környékén évente, én kezelem a honlapot, de nem értek 
hozzá, csak felteszem az anyagokat. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: 20-22-t fizetünk, de ez teljesen alap. Reklámok jönnek rá, meg 
minden, tehát ezeket azért ki lehetne iktatni. Evvel kapcsolatban mi a véleményetek?Mit tegyünk, mit  
csináljunk, milyen irányba induljunk el?

Bene Krisztián képviselő: Kérjünk mástól is árajánlatot szerintem, de nem biztos, hogy jó ötlet, hogy 
a faluból csinálná valaki, egy külsős ember kellene hozzá.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én ezzel mondjuk azért vitatkozom, mert ha valaki, valamilyen 
munkára alkalmas  a faluban,  akkor első sorban inkább pont  azért  inkább ezeket  a munkákat  neki 
kellene. Most ha van itt egy olyan építőipar vállalkozó, aki mondjuk ilyen kivitelezéseket meg tud  
csinálni, azért első sorban örültem volna neki, ha ide kerül, de ettől függetlenül, alap állapotban nem 
zárkódom el az elől, hogy mondjuk beloianniszi cég legyen, bár most nem konkrétan erről beszélek.  
De mindenképpen egyébként  kell  árajánlatokat  bekérnünk,  nem egy árajánlatból  kell  dolgozni.  És 
szólnak dolgok a helyi mellett is, szólnak ellene is, egy tény, szerintem azt senki nem vitatja, hogy 
magával a honlappal kell kezdeni valamit. Tehát ez egyértelmű. Akkor viszont én azt javaslom, hogy 
olyan határozatot hozzunk, hogy kérjünk még legalább 2-3 árajánlatot,  és akkor az ajánlatoknak a  
tükrében döntsünk akkor a következő testületi ülésen erről, jó? 

Bene Krisztián képviselő: November végén ami van? 

Boka Erika alpolgármester: Vagy a közepén.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Vagy november közepén, ami van. Minél hamarabb.

Boka Erika alpolgármester: Igen, nagyon kellene hogy élő legyen a honlap. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Jó.  Egyébként  ettől  függetlenül  is  lehet  megbízással,  tehát 
hogyha mondjuk más a honlap kezelő, de helyben van valaki aki filmeket készít eseményekről vagy 
valami,  még  mindig  lehet  egyedi  dolgokról  is  beszélni.  Mindegy,  kérjünk  árajánlatot  akkor  több 
helyről és akkor megnézzük, hogy milyen lehetőségek vannak. Akkor azt javaslom elfogadni, hogy 
akkor a következő, a november 13-i testületi  ülésig akkor legalább egy két-három árajánlatot még 
szerezzek, bízzon meg a testület. Aki evvel egyetért, kézfenntartással jelezze.

A  Képviselő-testület  4  igen,  0  nem  és  0 
tartózkodás  szavazattal  az  alábbi  határozatot 
hozta:
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Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
164/2013. (X.9.) számú

HATÁROZATA
Polgármester megbízása árajánlatok beszerzéséről

1. Beloiannisz  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  megbízza  Papalexisz  Kosztasz 
polgármestert, hogy a 2013. november 13.-i testületi ülésre szerezzen be árajánlatokat honlap 
üzemeltetésre.

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester
Határidő:  2013. november 13.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Jó.  Nekem  más  témám  nincs  az  egyebekbe,  illetve  annyi 
tájékoztatás, mert  a múltkor  hoztunk egy olyan  határozatot,  hogy ez majd akkor a jegyzőkönyvbe  
kerüljön be, hogy amíg nem érkezik meg az „Egészséges Beloiannisz” pályázatnak az előlege, addig a  
másik  számlánkról  megelőlegezzük  ezeket  a  pénzeket.  És  ez  megjött.  Tehát  mondom,  hogy egy 
számlának  a  megelőlegezése  történt  meg,  ez  egy harmincegy néhány ezres  számla,  azt  kifizettük 
abból, megérkezett az előleg, ezt vissza fogjuk vezetni, innentől kezdve pedig megy a maga útján, a  
saját számlájáról.  Úgyhogy ez is rendeződött menet  közben, ezt visszavezetjük és innentől kezdve 
akkor  ez  a  döntésünk,  amit  akkor  hoztunk  most  hatályát  veszti,  mert  megérkezett  a  pénz.  Jó.  
Valakinek van e még valami. Parancsolj, Erika!

Boka  Erika  alpolgármester: Az  az  ötletem  támadt  a  napokban,  hogy  felkínálhatnánk  a 
vállalkozásoknak, hogy a helyi újságban hirdessenek. Ez minden települési újságban működik, nem 
kell,  tehát  nem üzleti  árakat  kell  megállapítani,  hanem azért  valamilyen  jelképeset  mindenképpen,  
semmi szín alatt nem ingyen gondolom, az a javaslatom, hogy gondolkozzunk el azon, hogy ebbe az 
újságba ami most a napokban készül tegyük bele, hogy lehetőségük lesz a vállalkozásoknak hirdetni,  
hátha van olyan aki ezt kihasználja és kipróbálja, nem? 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Berakhatjuk.  Most  igazából  nem látom ennek  az  akadályát, 
igazából azt nem tudom, hogy majd valaki él e vele. Meglátjuk, nem tudhatjuk.

dr. Horváth István képviselő: A lehetőséget meg kell adni, aztán meglátjuk.

Boka Erika alpolgármester: Hát hogy egyáltalán kínáljuk fel a lehetőséget, mert jó tudom, hogy 
vannak sokkal nagyobb települések, elég sok újságot figyelemmel kísérek, de egyikbe van. És van 
olyan, aki kifejezetten azért hirdet a helyi újságban, mert ő azzal támogatja a közösségi…

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ha már szóba hoztad a következő újságot, a még itt jelenlévő 
képviselők is kérem, mert valaki már jelezte, ugye abba maradtunk, hogy ebben az újságban egy négy 
öt lehetőséget vázolunk a lakosság felé, valamilyen fejlesztési, úgymond tervet állítanánk föl, és arra is  
sorrendet  kérünk a lakosságtól,  a Tomi már  visszajelzett,  evvel kapcsolatban mindenképpen várok 
még mindenkitől ötletet, javaslatot, hogy mire kellene, vagy mire lehetne fordítani egy kis pályázati,  
illetve pénzt, amit a tavasszal megvalósítanánk, úgyhogy ezeket még várjuk. Vannak ötletek, ezeket  
várjuk,  nyilván  meglátjuk,  hogy milyen  forrásból  gazdálkodhatunk,  de abba maradtunk,  hogy egy 
olyan  körülbelül  5  témát  berakunk,  azt  fogjuk kérni  a  lakóktól,  hogy sorszámozzák be fontossági 
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sorrendbe, ezeket összesítjük, s ennek megfelelően meglátjuk, hogy mire futja majd, mi az amit ebből 
meg fogunk tudni majd valósítani. 

dr. Horváth István képviselő: És ha sok ötlet gyűlik össze, akkor hogy választjuk ki ezt az ötöt? 
Tehát nem lenne jó esetleg mondjuk a következő testületi ülésen, tehát összegyűlik 15 tmád, és akkor  
megállapítjuk, hogy mi legyen az az öt. És akkor utána tesszük be az újságba. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor hetet fogunk leírni. Tehát azt gondolom, hogy 10-15 nem 
hiszem, hogy összejön, tehát véleményem szerint…

Boka Erika alpolgármester: E-mailben le lehet  egyébként  szondázni,  ha már  összejön az összes 
minden.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ha van olyan sok, akkor azt még mindig meg tudjuk beszélni. Ha 
még egy testületi ülésre várunk, akkor az az újság…

Boka Erika alpolgármester: Az már kicsúszik. Az már tavaszi.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az az újság már januárban,vagy február, már nincs erre idő.

Boka Erika alpolgármester: Mire megkapjuk a választ, mire feldolgozzuk, az már…

dr. Horváth István képviselő: Ez már a mostaniba szerepel?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ezt már mostani újságba bele akarjuk tenni. Igazából a döntés, 
abba maradtunk, hogy a testületé marad. De nyilván ha visszaérkezik 5 cetli,  akkor egy az egybe  
rajtunk marad a döntés. Ha visszaérkezik, most mondok egy példát, 150 visszajelzés és abból a 150-
ből feláll egy 110-es támogatottságú valami, akkor nyilván mi sem mehetünk el az mellett, úgymond.  
Tehát nem mehetünk homlok egyenest a másik irányba, mert azt gondolom, hogy akkor a lakók vették 
a fáradtságot hogy visszajelezzenek, ezért javaslom, hogy olyan dolgok kerüljenek be, amik közül  
bármelyik megvalósul, az a településnek jó legyen. 

Bene Krisztián képviselő: De ebbe bele lehetne vonni a közmeghallgatást is. Mert ugye úgy is ilyen 
interaktív lesz félig meddig, azt beszéltük, hogy a számlákat meg mindent,  hogyha úgy van akkor  
kivisszük oda, tehát ott meg lehet tekinteni, akkor ott is egy ilyen kvázi szavazólapot ki lehet osztani.  
És azt is bele lehet majd, tehát aki kijön, az ott tud szavazni. Kint lesz egy hét beruházás, és akkor…

Papalexisz Kosztasz polgármester: Mondjuk arról még nem beszéltünk, hogy mi a határidő, míg 
visszaérkezik. 

Bene Krisztián képviselő: Ott a közmeghallgatás. 
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Boka Erika alpolgármester: Az újsággal nem szabad sokáig várni.  Amit  az újságba beleteszünk, 
akkor azt kell kitalálni, én azt javasoltam, hogy önkormányzatnál, orvosi rendelőben.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Nekem nincs  más  témám,  van  még  valakinek  hozzászólása, 
észrevételei?  Jó akkor, ha nincs más, a nyílt ülést befejezettnek tekintem. Köszönöm.

Papalexisz Kosztasz polgármester mivel több kérdés, észrevétel nem érkezett, a nyílt ülést 18 óra 34 
perckor berekesztette.

k.m.f. 
                       A jegyzőkönyv tartalmáért   felel: 

Papalexisz Kosztasz
polgármester 

                                      Dr. Bugyi Katalin                      Biró Brigitta
                                           jegyző                                  jegyzői referens

Boka Erika
jkv. hitelesítő

Bene Krisztián 
jkv. hitelesítő
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