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BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK

JEGYZŐKÖNYVE

2013. október 22.

24. számú jegyzőkönyv



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

1) Pályázat benyújtása
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

2) Egyebek
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester



Határozatok

165/2013. (X.22.) számú
HATÁROZAT

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület
2013. október 22.-i rendkívüli nyílt ülésének napirendi pontjairól

166/2013. (X.22.) számú
HATÁROZAT

a 2013. évi víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás 
igényléséről

167/2013. (X.22.) számú
HATÁROZAT

október 22.-i ünnepségre hangosítás megrendelésének jóváhagyásáról

168/2013. (X.22.) számú
HATÁROZAT

november 9-i ünnepség hangosításának előkészítéséről



Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. október  22. 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 22 . 18 óra 30  perckor

Jelen lévők:

Távollévők:

Papalexisz Kosztasz polgármester
Boka Erika alpolgármester
Bene Krisztián képviselő
Márkusz Tamás képviselő  
Prekop László Kosztasz  képviselő 

Biró Brigitta jegyzői referens 

Dr. Horváth István képviselő  
Richter Csaba képviselő 
Galanisz László Vaszilisz alpolgármester
dr. Bugyi Katalin jegyző 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket, megállapítom, 
hogy  öt  fővel  határozatképesek  vagyunk,  az  ülés  szabályosan  lett  összehívva,  jegyzőkönyv 
hitelesítőnek javaslom Bene Krisztián és Prekop László Kosztasz képviselő urakat, aki egyet ért vele  
az kézfenntartással jelezze.

A  Képviselő-testület  5  igen,  0  nem  és  0 
tartózkodás  szavazattal  Bene  Kriszt ián  
képviselőt    és Prekop László Kosztasz képviselőt 
jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztot ta.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Napirendi pontok, 2 napirendi pontot javaslok elfogadásra, az 
egyik  a  pályázat  benyújtásához  kell  egy  határozatot  hoznunk,  2013  évi  lakossági  ivóvíz  és 
csatornaszolgáltatási támogatás igényléshez, ez lenne az egyes pont, kettes pont pedig az egyebek.  



Amennyiben nincs kiegészíteni való, akkor feltenném ezt szavazásra ezt a két napirendi pontot, aki 
ezzel egyet ért, kézfenntartással jelezze.

A  Képviselő-testület  5  igen,  0  nem  és  0 
tartózkodás  szavazattal  az  alábbi  
határozatot  hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

165/2013. (X.22.) számú
HATÁROZATA

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület
2013. október 22.-i rendkívüli nyílt ülésének napirendi pontjairól

Napirendi pontok: 

3) Pályázat benyújtása
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

4) Egyebek
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

1) Pályázat benyújtása

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. Első napirendi pontunknál nagyon gyorsan, egy-két 
napos határidővel  jött egy ilyen lehetőség, hogy lehet pályázni egy ilyen kiegészítő támogatásra az 
ivóvíz  és  csatornaszolgáltatás  úgymond  fenntartására,  tehát  pont  olyan  költségekre,  amire  most  is 
fordítunk. Igazából a DRV-vel együttműködve dolgoztunk, ők nagyon sok adatot megadtak.

Bíró Brigitta jegyzői referens: Majdnem az összeset.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Majdnem az összeset, benyújtottuk, ezt az igénylést, rögzítettük 
a rendszerbe, aztán elküldtük, kell hozni egy határozatot is hozzá. Ez a határozati javaslatod?

Bíró Brigitta jegyzői referens: Igen.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Ezt  akkor  felolvasnám,  hogy  milyen  határozatot  kell  hozni 
hozzá. Beloiannisz Község Önkormányzat képviselő-testületének határozata, itt majd bekerül a szám, 
2013 évi víz-és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáltatás támogatási igényléséről.  
Beloiannisz  Község  Önkormányzat  képviselő  testülete  úgy  dönt,  hogy  a  2013  évi  víz-és 
csatornaszolgáltatás  ráfordításainak  csökkentését  szolgáló  támogatás  igénylésére  a  pályázat  
benyújtását jóváhagyja, a képviselő testület megállapítja, hogy a pályázat benyújtásához a szükséges  
adatokat,  információkat  a  DRV  bocsájtotta  az  önkormányzat  rendelkezésére,  a  képviselő  testület 
jóváhagyja,  hogy  a  polgármester  a  pályázat  benyújtásához  szükséges  intézkedéseket  megtette,  a 
pályázatot  és  ahhoz  szükséges  nyilatkozatokat  jóváírta.  Ezt  kellene elfogadni.  3.528.900 Ft  amire 
lehetett pályázni,  én azt gondolom, hogy mi nem mentünk el mellette,  megcsináltuk, benyújtottuk,  
viszont utólag ezt el kell így fogadni. Van e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése?



Márkusz Tamás képviselő: Tehát a DRV adta a pályázatot, ő számolta ki.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Ő  adta  meg  az  adatokat,  amik  kellettek  hozzá,  igazából  a 
szakmai hátterét ők adták. Ők adták azokat az adatokat, ők szolgáltatták, mert mi 2 nap alatt ezt nem 
tudtuk volna.

Bíró Brigitta jegyzői referens: Kijött a rendelet 7-én és 15-e volt a határidő.

Prekop László Kosztasz képviselő: És akkor ezt a csatorna meg a vízhálózatra tudjuk fordítani, ilyen 
értelemben, mint amiket most is csinálunk akár egy szivattyút, ha esetleg szükség van rá.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Így van, tehát minden ilyen ráfordítás jellegű költségekre, erre 
lehet. Nem is kevés pénz, ennyi szokott lenni körülbelül az egy évi eszközhasználati díjunk.

Boka Erika alpolgármester:  Ezt akartam megkérdezni, hogy ez a pénz, ezután fordítjuk rá, vagy 
amit idén erre fordítottunk azt finanszírozhatjuk utólag?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt én szerintem, nem amit eddig, hanem azt gondolom, hogy 
azt majd fel kell használni.

Boka Erika alpolgármester: December 31-ig?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem hiszem. Ennyi idő alatt ezt nem lehet megcsinálni. Viszont 
erre majd fog adni nekünk a DRV egy előkészített anyagot,  hogy ők mit  javasolnak elvégezni, és  
akkor nyilván nekünk majd arról kell dönteni, és akkor arra lesz ráfordítva, hálózatra, csatornára és 
vízre is rá lehet fordítani. 

Márkusz Tamás képviselő: Szerintem folyjunk az eseményekkel.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, van e valakinek még kérdése? Ha nincs, akkor ezt tenném fel 
szavazásra, aki ezzel a határozattal egyet ért, kézfenntartással jelezze!

A  Képviselő-testület  5  igen,  0  nem  és  0 
tartózkodás  szavazattal  az  alábbi  
határozatot  hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

166/2013. (X.22.) számú
HATÁROZATA

a 2013. évi víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás 
igényléséről

1. Beloiannisz Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013. évi víz- 
és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás igénylésére a 
pályázat benyújtását jóvá hagyja.  

2. A képviselő-testület megállapítja, hogy a pályázat benyújtásához a szükséges adatokat, 
információkat a DRV Zrt. bocsátotta az önkormányzat rendelkezésére.



3. A  képviselő-testület  jóváhagyja,  hogy  a  a  polgármester  a  pályázat  benyújtásához 
szükséges  intézkedéseket  megtette,  a  pályázatot  és  annak benyújtásához  szükséges 
nyilatkozatokat aláírta.

Határidő: azonnal

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester

2) Egyebek 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. Az egyebeken belül én most csak egyetlen pontot 
szeretnék  elfogadni.  A mai  ünnepségre  hangosítást  rendeltem  meg,  mert  október  6-án  az  aradi 
vértanúk megemlékezésén az iskolában már olyan katasztrofális volt a helyzet, hogy nem volt méltó 
az eseményhez, ezért én kértem árajánlatot és mindjárt fogja hozni a Brigi pontosan, nagyságrendileg 
40.000 Ft, nem érte el, 39.000, de most megmondja pontosan, ezt megrendeltem, mert  gondoltam,  
hogy muszáj megcsinálnunk, hogy ez jó legyen. Én már nem akartam szégyenkezni, illetve van itt egy 
ajánlat a Görög Nemzeti Ünnepre, szintén, de azt azért nem akarom még tárgyalni, mert az szerintem 
sok. Tehát az sok, illetve ami még fontos, tehát meg kell néznünk, hogy a pályázati forrásokból hogy 
lehet egyáltalán csoportosítani a rendezvényre, úgyhogy én azt gondolom, hogy azt a tételt, azt, azzal  
bízzatok meg megint, hogy járjuk körbe, jelenleg van egy 75.000 Ft + Áfás ajánlat, de az azért annyi,  
mert már a zenekarnak a hangosítása is benne van, 2 fővel, este hajnalig, mindegy én abból próbálok  
még faragni, meg mondom megnézzük, hogy milyen forrásokat lehet oda csoportosítani, és megint 
csak azt javaslom, hogy azt is majd utólag fogadja el a testület, mert jelen pillanatban nem, ez a szám  
ami  előttünk van én sokkalom,  meg mondom nem is biztos,  hogy ebből  a forrásból  fizetnénk ki,  
viszont a mai ünnepségre, ezt szeretném, hogy megerősítse a testület a döntést, csak ahhoz látnunk kell 
a pontos számot. 

Márkusz Tamás képviselő: Én nem látok pontos számot, szeretném ezt jegyzőkönyvbe mondani, de 
viszont azt szeretném, ha neked lenne egy olyan jogod, hogy ezért nem kell összehívni testületi ülést.

Prekop László Kosztasz képviselő: Van is.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ezért nem is hívtam össze.

Márkusz Tamás képviselő: Döntsél összeghatárig, és ez viszont kell. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Én  ezért  nem is  hívtam össze  ülést,  csak  miután   van  egy 
alkalom,  hogy összeültünk, és ez már  megtörtént,  én ezt csak utólagos jóváhagyást  mindenképpen 
szeretnék.  Az ajánlat  az 31.000 Ft  + ÁFA, ez bruttó 39.370 Ft.  Ez lenne,  tehát  egyszer  az egyik  
javaslatom, hogy ezt utólag akkor a képviselő testület támogassa, amennyiben egyet értetek vele, aki  
ezt támogatja, vagy utólag jóvá hagyja az kézfenntartással jelezze.

A  Képviselő-testület  5  igen,  0  nem  és  0 
tartózkodás  szavazattal  az  alábbi  
határozatot  hozta:



Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

167/2013. (X.22.) számú
HATÁROZATA

október 22.-i ünnepségre hangosítás megrendelésének jóváhagyásáról

1. Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Papalexisz  Kosztasz  polgármester 
döntését - miszerint a 2013. október 22.-én megrendezésre kerülő ünnepségre a hangosítási 
munkákat megrendelte bruttó 39.370 Ft értékben-,  jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Köszönöm,  és  amit  meg  mondtam,  a  november  9-i  nemzeti 
ünnepre,  annak a  hangosításának az  előkészítésével  bízzatok  meg,  és  akkor  a  következő testületi 
ülésen utólag beszámolok erről, hogy milyen feltételeket sikerült kihozni, ha evvel egyetértetek, akkor 
kézfenntartással jelezzétek!

A  Képviselő-testület  5  igen,  0  nem  és  0 
tartózkodás  szavazattal  az  alábbi  
határozatot  hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

168/2013. (X.22.) számú
HATÁROZATA

november 9-i ünnepség hangosításának előkészítéséről

1. Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a  2013. 
november 9.-i ünnepség hangosításának előkészítésével megbízza Papalexisz Kosztasz 
polgármestert.

2. A testület felkéri a polgármestert, hogy utólagos beszámoló keretében tájékoztassa a 
testületet az elvégzett hangosítási munkákról és költségvonzatáról.

        Felelős: polgármester

         Határidő: 2013. november 9.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm.

Márkusz Tamás képviselő: Szeretném azt, hogy ezen túl is ilyen legyen. Tehát ez miatt ne kelljen  
összehívni ülést.



Papalexisz Kosztasz polgármester: Ez egyébként már a te javaslatod alapján történt, mert a múltkor 
ezt  javasoltad,  hogy ne  kelljen ezért,  én ezért  is  csináltam meg,  ezt  rendeltem így meg,  ez  csak  
utólagos…

Márkusz Tamás képviselő: Amit te a legjobbnak látsz. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, köszönöm szépen a bizalmat. 

Márkusz Tamás képviselő: Ezzel ne kelljen.

Papalexisz Kosztasz képviselő: Jó, nekem ennyi volt. Van e valakinek egyebeken belül? Igen?

Bene  Krisztián  képviselő:  Pár  szóval  légy  szíves  tájékoztasd  a  Lacit  meg  a  Tomit  az  újsággal 
kapcsolatos dolgokról, ideiglenes bizottságról, meg hogy mit kell tudni róla.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem voltak itt?

Bíró Brigitta jegyzői referens: Nem voltak itt.

Bene Krisztián képviselő: A képviselők a megbeszélésre se tudtak eljönni, meg a testületi ülésen sem 
voltak itt.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó. Mivel ti pont dolgoztatok.

Prekop László Kosztasz képviselő: Ja, ez délben volt valamikor egy ülés, ugye?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen, az utolsó testületi ülésen dolgoztatok, nincs információtok. 
Jó. Alakult egy bizottság, a Krisztián az elnök, a dr. Horváth István és az Erika a tagjai, polgármester  
nem lehet a bizottságnak a tagja, én nem vagyok benne, én is viszont segítem a munkát, akinek az a  
feladata, hogy november 13.-ra egy testületi ülésre készítse elő azt az anyagot a testületnek döntésre 
már,  ami  már  arra a  kiadványra  szólna,  amiről  az azt  megelőző testületi  ülésen hoztunk már  egy 
döntést,  hogy a lakosságot erről tájékoztatjuk. Ezt az anyagot  az ideiglenes bizottság előkészíti, és 
november 13-án lesz egy testületi ülés, ahol egy 4-5 nappal előtte a képviselők meg fogják kapni az 
anyagot, ahol döntünk a végleges formájáról, és azt még a novemberben ki fogjuk küldeni, hogy a  
decemberi közmeghallgatáson, hogyha bárkinek evvel kapcsolatban kérdése van, vagy felvetése van, 
akkor tudjunk reagálni, tudjunk tájékoztatást adni. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Jól emlékszem, akkor ez a 6.800.000-tól kezdve a stb.

Bíró Brigitta jegyzői referens: Így van.

Papalexisz Kosztasz polgármester: A peres ügyeknek a tájékoztatásáról van szó, annyi van, hogy a 
bizottság a jövő héten, hétfőn 3 órakor összeül és dolgozik, ha valaki esetleg itthon van és érdeklődik,  
vagy szeretne  jönni,  bárki  kijöhet,  bármelyik  képviselő,  tehát  jövő héten  hétfőn,  15  órakor  fogja  
következő ülését tartani a bizottság. Van e evvel kapcsolatban kérdés?

Márkusz Tamás képviselő: Csak hogy kapjunk egy értesítőt, semmi mást. 



Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, azt mindenképpen. Akkor Krisztián azt neked kéne, mert te 
vagy az elnök.

Bene Krisztián képviselő: Körbeküldöm mindenkinek az e-mailt.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó.

Márkusz Tamás képviselő: Hogy lesz e kérdés nem tudom, csak hogy emlékezzek rá.

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 43 
perckor berekesztette.

k.m.f. 
                                                  A jegyzőkönyv tartalmáért   felel: 

Papalexisz Kosztasz
polgármester 

                                      Dr. Bugyi Katalin                      Biró Brigitta
                                           jegyző                                  jegyzői referens

Prekop László Kosztasz
jkv. hitelesítő

Bene Krisztián 
jkv. hitelesítő


