
Szám: 01-377/2012/22.

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2012. ÉVI KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK

JEGYZŐKÖNYVE

2012. december 14.

22. számú jegyzőkönyv



Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. december 14. napján tartott rendkívüli nyílt ülésének

JEGYZŐKÖNYVE

Készült: Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt 
üléséről

Az ülés helye: Beloiannisz Művelődési Háza

Az ülés kezdete: 2012. december 14. 18 óra 00 perckor

Jelen lévők:

Távollévők:

Papalexisz Kosztasz
Boka Erika
Bene Krisztián
Márkusz Tamás
Richter Csaba

Kóródi-Juhász Zsolt
Biró Brigitta

Dr. Horváth István
Prekop László Kosztasz 
Galanisz László Vaszilisz

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

jegyző
jegyzőkönyv-vezető

képviselő
képviselő
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Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Az  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  a  Hivatal  köztisztviselői  és  magam 
nevében is köszöntöm Önöket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, a közmeghallgatás összehívása 
szabályszerű volt.  Jegyzőkönyvvezető:  Bíró Brigitta  jegyzői  referens.  A polgármesteri  beszámoló ismertetése  előtt, 
eleget kell tennünk, a jogszabályi előírásoknak, ezért jegyzőkönyv hitelesítőnek Márkusz Tamás képviselőt és Richter 
Csaba képviselőt javasolom. Kérem a képviselőket, hogy aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon.

Megállapítom,  hogy  a Képviselő-testület 4 igen,  0 nem,  és  0 tartózkodás 
szavazattal  Márkusz Tamás  képviselőt és Richter Csaba képviselőt  jegyzőkönyv 
hitelesítőnek megválasztotta.

(18 óra 04 perckor megérkezik Bene Krisztián képviselő)

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Még egy kötelezettségemnek kell  eleget  tennünk,  nevezetesen  a  meghívóban 
közölt napirendi pontokat kell  szavazásra bocsátanom.  Kérem a képviselőket, aki egyetért a napirendi pontokkal, az 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület  5  igen,  0  nem,  és  0 tartózkodással  a  napirendi  pontokat  
elfogadta és megalkotta a következő határozatot:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

120/2012. (XII. 14.) számú
HATÁROZATA

Beloiannisz Község Önkormányza  t Képviselő-testület  
2012.12.14-i közmeghallgatásának napirendi pontjairól

Napirendi pontok:
1.) Polgármesteri beszámoló
     Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz Polgármester
2.) Egyebek

1) Polgármesteri beszámoló

Papalexisz Kosztasz polgármester:
Gazdálkodás



- Kifizetetlen számlák az idei évben is kerültek elő
- Iskola fenntartói jogának az átadása megtörtént (2012. szeptember)
- DRV üzemeltetési szerződés aláírása
- Uszodaper – Tanuszoda üzemeltetése
- Farkas és Társa inkasszó (uszodával kapcsolatban)

Bevételek:
-  Az  adó  rendelet  megváltoztatásával  (2010-es  IPA  módosítás),  illetve  az  adók  hatékonyabb  beszedésével,  az 
elmaradások behajtásával többletbevételre tett szert az Önkormányzat:

2011 2012

Gépjárműadó 12.303.747.-Ft 17.005.885.-Ft
IPA 4.135.526.-Ft 205.249.-Ft
Összesen: 16.439.273.-Ft 17.211.134.-Ft

Ami azt jelenti, hogy megközelítőleg 1 millió forinttal sikerült a bevételeinket növelnünk.

-  Ezek mellett  a  Bírságok,  adók módjára beszedendő köztartozások behajtására tettünk intézkedéseket,  amik egyes  
helyben maradó bevételek növekedését is eredményezték.

- Sikeres pályázatok:
- Nemzetiségi kiegészítő- és nemzetiségi tankönyv támogatás: 15.343.611-Ft
- ÖNHIKI: 21,3 Mf

- Egyéb támogatások:
- Budaörsi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 100.000 Ft

- Vagyoni elemek értékesítése:
- Fejérvíz részvény értékesítése: 3.020.000 Ft

Kiadások, hitelállomány

Név Hitelállomány 2011. 
évben

Hitelállomány  2012. 
évben

Változás

EON 20.340.766 Ft 16.372.741 Ft - 3.968.025 Ft
Katasztrófavédelem 2.000.000 Ft 2.000.000 Ft -
Egyéb  (szállítók, 
magántartozások)

19.281.722 Ft 6.978.658 Ft - 12.303.064 Ft

Összesen 44.498.429 Ft 25.351.399 Ft -19.147.030 Ft
OTP 18.550.000 Ft 17.242.433 Ft - 1.307.567 Ft
Mindösszesen: 63.048.429 Ft 42.593.832 Ft -20.454.597 Ft

- OTP Hitel megújítása, csökkentése:
- Hitelállomány (rövidlejáratú): 2011. évben 18.550.000.-Ft, 2012. évben 17.242.433 Ft, ebből: 9.000.000.-Ft 

számlahitel, jelzáloghitel 8.242.433.-Ft
- Munkabérhitel: 2011. évben 2.875.941.-Ft 2012. évben 986.241 Ft
- Konszolidáció  18.726.966 Ft

Két önkormányzati bérlakás van az önkormányzat tulajdonában. Mindkettő lakás esetében (2011-ben) nagy összegű 
lakbérhátralék miatt a bérleti szerződések felmondásra kerültek, az egyik lakás kiürítése megtörtént, az önkormányzat 
értékesíteni kívánja.

- Részletfizetési megállapodás az EON-al (fennálló tartozás  16.372.741.-Ft), differenciált ütemezésben, 2015-ig kell 
megfizetni)



- 2008-as viharkárok enyhítésére a Katasztrófavédelemtől 2.000.000.-Ft visszatérítendő kölcsönt kaptunk, melyet 2013-
ig kell visszatörlesztenünk.

- Egyéb tartozások (szállítók): 6.978.658.-Ft
- Ebből:

- ATKT: 3.337.353.-Ft (2010. október óta mindent fizettünk feléjük)
- Poór-Ta-Ker Kft. 1.313.375 Ft
- Dészolg Kft.: 2.000.000 Ft
- Iváncsa uszodaper: 327.930 Ft (uszodaperre 3.020.000 Ft kifizetve)

Összes adósságállomány: 42.593.832.-Ft ebből lejárt tartozás: 6.808.189.-Ft

A mai  napon az adósságkonszolidációval és az ÖNHIKI pályázaton elnyert támogatással azt tudjuk mondani, hogy 
január 1-jével nincs adóssága Beloiannisznak.

Az önkormányzat által 2012. évben támogatott szervezetek:

1)SZMK 20.000 Ft
2)Kisebbségi Önkormányzat 77.000 Ft, 150.000 Ft visszatérítendő támogatás
3)Sportkör 400.000 Ft
4)Idősek Klubja 50.000 Ft
5)Pyrgos 300.000 Ft visszatérítendő, 60.000 Ft nem visszatérítendő támogatás
6)Triandafylla 50.560 Ft

Átszervezés, várható változások

- Járási hivatalok: Kialakításra kerültek a Járási hivatalok, Beloiannisz a Dunaújvárosi járásba tartozik, a Járási Hivatal 
központja itt lesz majd, de a településen előreláthatólag ügysegéd fog közreműködni, még nem tudjuk pontosan, hogy a 
hét melyik napján, napjain. Adonyban egyébként lesz kirendeltsége a hivatalnak, itt is lehet ügyeket intézni.
-  Közös hivatalok:  A képviselő-testület  Besnyő Önkormányzatával  egyezett  meg a közös hivatal  létrehozásával.  A 
megállapodás szerint a közös hivatal székhelye Besnyő lesz, a hivatal jegyzője: Dr. Bugyi Katalin, aljegyző: Kóródi-
Juhász Zsolt. Beloianniszban állandó kirendeltség fog működni, itt is lehet ügyeket intézni, az ügyfélfogadás változatlan 
lesz, általában elmondható, hogy nem kell Besnyőre menni ügyintézni.
- Kistérségi társulás megszűnése: A Kistérségi Társulás várhatóan megszűnik, legalábbis a Társulási Tanács ülésein erre 
lehet következtetni.

Személyi változások

Személyi változások a Polgármesteri Hivatalnál:
-  2012.  áprilisában közös megegyezéssel  megszűnt  a  szociális  étkeztetést  végző Rumpler  Istvánné jogviszonya, új 
munkatársunk van, Lamos Gyuláné, aki napi 4 órában látja el az idősek étkeztetését és a hivatalsegédi munkakört.

- 2013. január 1.-jétől egy főt át kell adnunk a Járási Hivatalnak, Czeilinger Tiborné kerül át, valószínűleg ő lesz az 
ügysegéd, aki majd helyben is fogja az ügyfeleket segíteni.

Személyi változások az ÁMK-nál:

- Iskola átadás – átvétellel kapcsolatos információk. Sikeresen átadásra került az ÁMK fenntartói joga a Magyarországi  
Görög Országos Önkormányzata számára, így megmentettük az iskolát a bezárástól.  2011. évben még 74 gyermek 
látogatta iskolánkat, 2012. évben már 86 gyermek tanul itt.



- Görög tanárok:  Kocolárisz Eftichia (községünk lakója), valamint egy fő anyanyelvi tanár térítésmentesen látja el a 
munkakört, a görög állam nem tud pillanatnyilag küldeni tanárt, ezért az ÁMK 2 tanítót fog majd kiképezni görög 
tanárnak.

- Üres álláshelyek betöltésre kerültek: a matematika-földrajz szakos állás be lett töltve (teljes munkaidős), fizika és rajz  
szakos tanár óraadóként érkezett, a magyar szakos pedig részmunkaidőben látja el feladatait. 1 fő gazdasági ügyintézői 
feladatokat részmunkaidőben látja el.

- Az iskolai és községi könyvtár összevonásra került, jelenleg egészségügyi okok miatt szünetel a nyitva tartás.
- A görög államtól kapott az iskola 4.000 eurót, melyből az iskola gépparkja került fejlesztésre, és így már a jelen  
kornak megfelelő számítógépeken tanulhatnak a gyerekek.  

-  Az  óvoda  személyi  állományából  egy  fő  gyógypedagógiai  asszisztens  elment,  helyette  jött  egy  szakképzett  
gyógypedagógus.

Testületi ülések, rendeletek

Testületi ülések, rendeletek [6 lenne a kötelező,  20 ülésnap, 23 ülés, (ebből 2 zárt, 1 közmeghallgatás)], 9 rendelet 
került megalkotásra:
Költségvetési rendelet (2012)
2011. évi zárszámadás
Közterület használati rendelet módosítása
Szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezése, tiltott-közösségellenes magatartások megállapítása
Szociális rendelet módosítása (Bene Krisztián képviselő javaslatára)
a település tisztaságáról és a köztisztasági szolgáltatásról szóló rendelet módosítása (szemétdíj 279.-Ft-ra emelkedett)
Költségvetési rendelet módosítása
Tiltott, közösségellenes magatartások hatályon kívül helyezése (AB döntés miatt)
a környezetvédelmi alap létrehozásáról és talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása (kedvezmények)

Írásbeli törvényességi felhívást egy esetben kaptunk a Kormányhivataltól  a jegyzőkönyvek késedelmes elkészítése és 
felterjesztése miatt.

Szociális ügyek

Az Önkormányzat szociális ügyeit a képviselő-testület a Szociális Bizottságra ruházta át.

A szociális bizottság tagja:
- Dr. Horváth István bizottság elnöke
- Bene Krisztián képviselő
- Richter Csaba képviselő

Az Önkormányzat által nyújtott, valamint a Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális támogatások alakulása (januártól – 
novemberig):

Sorszám           M e g n e v e z é s                             Fő és összeg

1./ Ápolási díjban               összesen:                    8  fő részesül, ebből
                                                                                havonta:     
                                                                               7 fő 20.520- Ft-ban,
                                                                               1 fő 26.695.- Ft-ban,



2./ Egyszeri rendszeres gyermekvédelmi
     kedvezményben
                                                                          
    - augusztus hónapban                                       26  család részesült,
                                                                              mely 45 gyereket,

    - november hónapban                                     23 család részesült,
                                                                      mely 40 gyereket érintet.
           
       (gyermekenként: 5.800.- Ft-ban), a novemberi járandóságok már Erzsébet utalványban kerültek kifizetésre.               
     
    
 3./ Lakásfenntartási támogatásban                         9 család részesül,
                                                                            ebből:  1 család 9.383 Ft

1 család 8.820 Ft
1 család 7.425 Ft
1 család 3.510 Ft
5 család 2.500 Ft

      (az 5/2009.  (VI.05,) sz. helyi rendeletünk 5. §. (2) bek. alapján.)

4.) Közgyógyellátási igazolványban:                  33 fő részesül, ebből:
                                                                    

                                                                              24 fő alanyi jogon, az l993.
                                                                                  évi III. tv. 5o. §-ának /l/
                                                                                   bekezdése alapján.
                                                                     
                                                                              6 fő normatív jogcímen kapja
                                                                                az l993. évi III. tv. 5o. §.
                                                                                /3/.bek.   alapján.
                                                                      
                                                                              3 fő részére, méltányossági
                                                                                 alapon került  meg-
                                                                                 állapításra, szintén az
                                                                                 1993.évi III.tv. 5o. §. /2/
                                                                                 bekezdése alapján

(Mindhárom jogcímen történő megállapítás, jegyzői hatáskörbe tartozik.)                                                                     
                                                                     
5.) Átmeneti segélyben  6  fő részesült, az 5/2009.  (VI. 5.)  sz. rendelet 7. §. alapján,  ebből 5 fő részére 4.000 Ft került  
kifizetésre, 1 fő részére természetben nyújtottuk a segítséget.

6.) Temetési segélyben:                      1   fő  részesült 11.400.- Ft-ban
                                                                  szintén a helyi rendeletünk alapján.

7.) Aktív korúak ellátásában, azon belül:
 
      a.) Foglalkoztatást helyettesítő                      14 fő részesül,havi:



          támogatásban:                                               22.800.- Ft-ban

      b.) Rendszeres szociális segélyben:               1 fő részesül, havi:
                                                                               25.650.- Ft-ban
  8.) Köztemetés                                                   1 alkalommal történt (117.221.-Ft)

Tájékoztatom  a  lakosságot,  hogy  a  Kormány  által  támogatott  közfoglalkoztatásban,  (a  bérköltségek  95  %  -os 
támogatása mellett) ez évben 17 főt tudtunk foglalkoztatni, április hónapjától – december hó végéig. Plusz 2 főt a téli 
időszakra, akik szociális segítőként a rászorult emberek megsegítésén dolgoztak.

Egyéb feladatok, tájékoztatás

A kötelező  kutya  chippelésre  a  Hivatalban  lehet  jelentkezni  2012.12.17.  11.00  óráig,  az  Ünnepi  szemétszállítás 
időpontja  a  honlapon  került  közzétételre.  A honlap  elérhetősége  www.beloiannisz.hu.  A képviselő-testület  útjára 
indította idén az önkormányzat újságját Falutükör néven, nagy sikere volt, tervezzük, hogy folyamatosan tájékoztatjuk a 
lakosságot  ilyen  formában  is.  Az  1956-os  emléktábla  nagy vihart  kavart,  ezért  a  testületet  korrigálta  a  döntését.  
Rizojannisz Kosztasz volt polgármester követelést nyújtott be az önkormányzatnak, elmaradt bér jellegű járandóságok 
miatt, nagyságrendileg több millió forintos követelése van, ennek egy részét nem ismertük el, ezért ebben a témában 
még egyeztetést  folytatunk  az  ügyvédjével,  akin  keresztül  megkereste  az  önkormányzatot.  Kérdezem a  képviselő-
testületet, hogy a beszámolót elfogadja-e, kérem kézfeltartással szavazzanak.

A Képviselő-testület  5  igen,  0  nem,  és  0 tartózkodással  a  napirendi  pontokat  
elfogadta és megalkotta a következő határozatot:
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a polgármester 2012. évi beszámolójának elfogadásáról

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2012. évi beszámolóját elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: nincs

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Köszönöm,  hogy meghallgattak,  most  lehetőséget  biztosítanánk,  hogy akinek 
kérdése van az feltegye.

Sziderisz Jannisz,  Petőfi utca 60. szám alatti lakos:  Annak, hogy az adósságot átvállalja a Magyar állam, ennek 
milyen következménye van a településre nézve? Van-e valami viszonzási kötelezettség ennek a fejében?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Egy dolgot kér ennek a fejében, az így felszabaduló forrásokat szállítói tartozások 
kifizetésére  kell  fordítani,  azt  megjegyzem,  hogy az  ÖNHIKI  pályázaton  elnyert  támogatás  miatt  nekünk,  ha  jól 
működik a rendszerünk akkor január 1-ején nem lesz kifizetetlen szállítói tartozásunk. Azok az önkormányzatok, akik  
nem  vettek  részt  ilyen  konszolidációban,  majd  valamilyen  formában  kompenzálva  lesznek,  mondjuk  pályázatok 
elbírásánál,  önrész  vonatkozásában,  stb.  Akik  jól  gazdálkodtak,  és  nem  kerültek  ilyen  helyzetbe,  azokat  az 
önkormányzatokat is megpróbálják valahogy előnybe részesíteni.

Sziderisz Jannisz, Petőfi utca 60. szám alatti lakos: Másik kérdésem, hogy az uszoda fenntartási költségeihez meddig 
kell hozzájárulni? Van valami szerződés? Vagy ez örök életre szól?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Van, 15 éves szerződés van, abból letelt 3 év, most megyünk bele a 4.-be, tehát  
még 12 évnyi fenntartási kötelezettség van.

http://www.beloiannisz.hu/


Sziderisz Jannisz, Petőfi utca 60. szám alatti lakos: Akkor is, ha valami nagy baj történik? Tehát beüt valami nem 
várt nagy költségű katasztrófa?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor is, sajnos volt itt nagy baj, akkor is hozzá kell járulni. Több nem lehet a  
költség, inkább kevesebb lesz, ha már nem a Kerex tartja majd fenn, ha megtörténik a kiváltás, akkor ez kevesebb lesz. 
Kb. 4 millió forint lesz, ennek a ránk eső része jelen pillanatban úgy tűnik, hogy vállalható. Ebből az önkormányzat  
nem tud kiszállni, azt azért hozzá kell tenni, hogy első és másodfokon elvesztettük az ezzel kapcsolatban folytatott pert,  
utoljára a Kúriához fordultunk, onnan még nincsen döntés.

Dulasz Takisz, Szarafisz utca 49. szám alatti lakos: Azt szeretném megkérdezni, hogyha nekünk nem lesz jegyzőnk...

Papalexisz Kosztasz polgármester: De lesz, ahogyan említettem. 

Dulasz Takisz, Szarafisz utca 49. szám alatti lakos: De itt Beloianniszban nem lesz, ha olyan ügyünk van, akkor át 
kell menni Besnyőre? Vagy lesz olyan, hogy néha hetente egyszer-kétszer át tud jönni a Besnyői jegyző? Másik kérdés, 
amit itt a Jannisz már feszegetett, hogy az állam, ha átvállalja az adósságot, mi lesz a költségvetéssel? Éri-e majd az  
önkormányzatot valamilyen hátrány? Lehet, hogy a következő költségvetésnél nem úgy leszünk elbírálva, mint akiknek 
nincsen adósságuk?

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: A másodikra  válaszolok  gyorsan,  ez  a  szempont  nem  érinti  hátrányosan  a 
következő  évi  költségvetést.  Hátrány,  amit  az  előbb  említettem  az  lehet,  hogy  egyes  pályázatokból  kizáródik  az  
önkormányzat, vagy nem lesz olyan előnyös pozícióban. A jegyző kérdésére, amit mondtam ezeket még egyeztetni  
fogjuk, nyilván a Besnyői jegyző asszony is meg fog fordulni itt nem egyszer, itt majd azt kell letisztázni, hogy miket  
ruház át az aljegyzőre, és mi az amivel ő fog foglalkozni. Mi arra fogunk törekedni, hogy itt helyben minden ügyet el  
lehessen intézni.

Rizojannisz Markoszné, Gavrilidisz utca 18. szám alatti  lakos: Én szeretnék beszélni  a lányom helyett,  mert  ő 
nincsen  olyan  állapotban.  Szeretném  megkérdezni  a  polgármester  úrtól,  hogy  milyen  alapon  osszák  a  szociális 
segélyeket, miért lett a lányom elutasítva? 17 éve özvegyen neveli a fiát, 4 évesen árva maradt, ez alatt a 17 év alatt  
összesen 20 ezer forint  segélyt nem kapott, amikor legutoljára beadta kérelmet, le van százalékolva a gyerek, csak 
árvaságit kap, mi ott lakunk nála, de mi meg le vagyunk százalékolva, szeretném megkérdezni önöktől... Nem látom a 
kedves doktor urat, mert úgy tudom, hogy ő a szociális bizottság elnöke...

Papalexisz Kosztasz polgármester: Vannak segélyek, amik az ő hatáskörébe tartoznak, illetve a szociális bizottságéba, 
és van, ami a jegyző úr hatásköre.  Az ügyeknek a 95 %-a nem egyéni mérlegelés alapján történik,  az ellátásokat,  
segélyeket  jogszabályok  szablyák  meg,  hogy  ki,  milyen  feltételek  esetén  jogosult.  Tehát,  ha  valaki  megfelel  a  
megszabott követelményeknek akkor jár, ha nem akkor nem. Azt javaslom, hogy jöjjenek be hétfőn a hivatalba, mert 
nem ismerjük pontosan az ügyüket, és akkor meg fogjuk nézni, hogy milyen kérelmet nyújtott be, és az miért lett  
elutasítva, illetve megvizsgáljuk, hogy van-e olyan ellátás, amire jogosultak lehetnek.

Márku  Tomasz,  Gavrilidisz  utca  18.  szám alatti  lakos: Két  kérdésem lenne,  az  egyik,  hogy az  ügyfélfogadás 
mennyiben fog változni? A másik dolog, az egyik Platánfa veszélyesen meg van dőlve és félő, hogy az ebédlőre rá fog  
dőlni, ki van korhadva a belseje is.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az ügyfélfogadás nem fog változni, a platánfát szakértővel megvizsgáltattuk és azt 
mondta, hogy az a fa nem veszélyes.

Sziderisz Jannisz, Petőfi utca 60. szám alatti lakos: Lehet hallani, hogy államosítják az iskolákat, nem tudom, hogy 
minket érint ez?

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Minket  nem  érint.  Ezért  volt  fontos,  hogy  a  nemzetiségi  önkormányzat 
fenntartásába  átkerüljön  az  iskola,  hogy  megmaradjon,  így  minket  nem  érint.  Van-e  még  valakinek  kérdése?  



Amennyiben nincs, akkor köszönöm szépen.

Papalexisz Kosztasz polgármester mivel több kérdés, észrevétel nem érkezett az ülést vezető elnök a testületi ülést 18 
óra 55 perckor berekesztette.

K. m. f.
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