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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. szeptember  25. 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. szeptember 25. 18 óra 00  perckor

Jelen lévők:

Távollévők:

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

dr. Bugyi Katalin jegyző 
Biró Brigitta jegyzői referens 
Borka  Istvánné  Besnyői  Közös  Önkormányzati  Hivatal  gazdasági 
előadó 

dr. Horváth István képviselő 
Richter Csaba képviselő 
Galanisz László Vaszilisz alpolgármester

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Tisztelettel  köszöntöm  a  megjelent  képviselőket,  jegyző 
asszonyt.  Megállapítom,  hogy  az  ülés  5  fővel  határozatképes,  szabályosan  lett  összehívva.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek ajánlom Márkusz Tamás és Prekop László Kosztasz képviselő urakat. Akik 
egyet értenek vele, kézfeltartással jelezzék. 

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

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Napirendeknek  a  meghívóban  kiküldött  napirendi  pontokat 
javasolnám.  Ha  nincs  más  javaslat,  akkor  ezt  tenném fel  szavazásra.  Aki  egyetért,  kézfeltartással 
jelezze.
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A  Képviselő-testület  5  igen,  0  nem  és  0 
tartózkodás  szavazattal  az  alábbi  
határozatot  hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

149/2013. (IX.25) számú
HATÁROZATA

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület
2013. szeptember 25.-i rendkívüli nyílt ülésének napirendi pontjairól

Napirendi pontok: 

1) A Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal I. féléves beszámolója 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

2) A Beloiannisz Közoktatásáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

3)  Egészséges Beloiannisz című pályázattal kapcsolatos tájékoztatás 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

4) Egyebek 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

1) A Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal I. féléves beszámolója

Papalexisz Kosztasz polgármester: Első napirendi pontra tettük, hogy a pénzügyesünk Besnyőről is 
itt  legyen,  és  a  jegyző  asszony  is.  A besnyői  közös  önkormányzati  hivatalnak  az  első  féléves  
beszámolója, amit láttatok. Az látszik belőle, hogy a százalékos arány mutatja,  hogy a bevételeink 
54,9%-ra míg a kiadásaink 46,4%-ra teljesültek. Ami azt gondolom, hogy nagyon jó összességében. 
Láttátok a bontást is Besnyő és Beloiannisz tekintetében ahol ugyanez az arányosság látszik. Tehát azt 
gondolom,  hogy  a  gazdálkodás  teljesen  jó,  megfelelő.  Beloiannisz  részéről  kb.  500  ezer  forint  
úgymond megtakarítás keletkezett az első félévben. Valószínűleg ez a második félévben sem nagyon 
fog változni. Itt most az első félév adatait látjuk, ez az első ilyen évünk, látjuk, hogy amit terveztünk az  
nagyjából tartható. Eltérés nálunk annyiban látszik, hogy a személyi juttatásoknál kevesebbet költünk, 
a dologi kiadásoknál többet költünk. Ez nagyjából kiegyenlíti egymást. Itt, ami problémát okozott az,  
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hogy ami a hivatalnak a fűtéssel, ami villannyal történik ennek a felmérése a tervezésnél nem sikerült  
pontosra. Ez alul lett tervezve viszont a személyi béreknél maradt tartalék. Összességében jó számok 
jöttek ki. Ezzel kapcsolatban valakinek van kérdése?

Márkusz Tamás képviselő: A szokásosat, amit szoktam kérdezni, de már tájékoztattatok. Időarányos?

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Időarányos. Esetleg valami kiegészítést? Én azt gondolom, hogy 
a számok önmagukért beszélnek. Rendben van. Akkor én feltenném szavazásra. Javaslom elfogadni az  
első félévi beszámolót. Aki egyet ért vele az kézfeltartással jelezze.

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

150/2013. (IX.25) számú
HATÁROZATA

a 2013. évi féléves költségvetési beszámoló elfogadásáról

Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Besnyői  Közös  Önkormányzati  Hivatal 
2013. év I. féléves költségvetéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Papalexisz Kosztasz
Határidő: azonnal

Dr. Bugyi Katalin jegyző és Borka Istvánné gazdasági  előadó távoznak.  

2) A Beloiannisz Közoktatásáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Második  napirendi  pontunk  a   Beloiannisz  Közoktatásáért 
Közalapítvány alapító  okiratának módosítása.  Itt  azt  kell  tudni,  hogy mikor a  személyi  változások  
megtörténtek, mikor lemondott a kuratórium és az új tagoknak a bejegyzése megkezdődött ez okozott 
kálváriát. Több hiánypótlást küldtek, ezeket mindig megcsináltuk, aztán mindig mást kértek, nem csak 
a  személyi  cserékre  koncentráltak,  hanem mindig  felülvizsgálták  az  alapító  okiratot  és  mindenbe 
belekötöttek, amibe lehetett. Aztán eljutottunk oda, hogy a határidő…

Biró  Brigitta  jegyzői  referens:   Levelet  is  küldtem  nekik,  hogy  ne  akadályozzák  már  a 
közalapítványnak a működését, mert már fél éve áll az ügy. Itt csak személyi változás történt semmi 
más, de ők belekötöttek megint az alapító okiratba. Mégpedig abba hogy az utalványozási jog nem az 
elnököt és az elnök helyettest illeti meg, hanem csak az elnököt. Ennyit kell most módosítani ezért áll 
az ügy már egy hónapja.  Látszik a hiánypótlásoknál, hogy mindig más az ügyintéző és mindig másba 
köt bele.

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Ez még akkor történt mikor szabadságon voltam Erika ezt még 
te írtad alá és az óta semmi reakció.
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Biró Brigitta jegyzői referens:   Még határidőn belül voltunk már akkor küldték, hogy elutasítják a 
változásbejelentési kérelmünket.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:   Arra leszek  kíváncsi,  hogy  ha  most  megcsináljuk,  amit 
kifogásolnak akkor megint lesz egy 14 pontos hiánypótlás.

Biró Brigitta  jegyzői  referens:   Ugyanez  van  az  idősek klubjánál  is,  nem hiszitek el  30  pontos 
hiánypótlások jönnek, de már vagy a 3.- 4.-ik és még mindig nincsenek bejegyezve. 

Papalexisz Kosztasz polgármester:   Nem lehet bejegyezni egy szervezetet.  Nem tudunk egyről a 
kettőre lépni a bejegyzés miatt. Ma megint jött egy levél hogy ott reagálni kellene egy 28.000 Ft-os 
összegre, mert elévül a felhasználás. Nincs jogosultsága hozzányúlni a Szilvinek a pénzhez. Ha nem 
használjuk  fel,  visszavonják  az  alapítványtól.  De  közbe  meg  van bénítva.  Na,  akkor  ez  annyiban 
módosulna,  hogy  az  alapítvány  elnöke  egy  személyben  jogosult  az  utalványozásra.  Ezzel  a  
módosítással kellene elfogadnunk az alapító okiratot. Van e esetleg valakinek kérdése? Akkor ezzel a  
módosítással tenném fel szavazásra. Aki egyet ért vele az kézfeltartással jelezze.

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

151/2013. (IX.25.) számú
HATÁROZATA

a Beloiannisz Közoktatásáért Közalapítvány Alapító okiratának módosításáról

1.  A Képviselő-testület  Beloiannisz  Közoktatásáért  Közalapítvány  Alapító  okiratát  a  3.  pontban 
foglaltaknak megfelelően állapítja meg (egységes szerkezetben a módosításokkal).
2.  A testület  felkéri  a  Polgármestert,  hogy az  alapító  képviseletében a  módosított  alapító  okiratot  
egységes szerkezetben aláírja.
3. Az Alapító okirat szövege a változtatásokkal egységes szerkezetben:

                                                     „ALAPÍTÓ OKIRAT

Alulírott Beloiannisz Község Polgármesteri Hivatal Önkormányzata (2455 Beloiannisz, Szarafisz u. 2. 
sz.) mint alapító az alább megfogalmazott célok megvalósítására az 1990. évi I. és az 1993. évi XCII.  
törvénnyel  módosított  Ptk.  74/A-F.  §-ai  és  az  1997.  évi  CLVI.  törvény alapján  –  figyelemmel  az 
Alapító Okirat 1999. május 28-i keltű módosítására – a Pk. 62804/1999. sz. alatt nyilvántartásba vett  
„Beloiannisz Közoktatásért Közalapítvány” Alapító Okiratát,  az alábbiak szerint foglalom egységes 
szerkezetbe:
                                                                        I.

                                                A KÖZALAPITVÁNY ADATAI

1.  A Közalapítvány neve:
                      „Beloiannisz Közoktatásért Közalapítvány”

2.  A Közalapítvány székhelye:
                        2455 Beloiannisz, Rákóczi u. 26-28.
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3.  A Közalapítvány jogállása:
                       A Közalapítvány jogi személy.

4.  Az alapító:
 Beloiannisz Község Polgármesteri Hivatal Önkormányzata (2455 Beloiannisz, Szarafisz
 u. 2.) 100.000.- forinttal, azaz Egyszázezer forinttal.

5.  A Közalapítvány időtartama:

A Közalapítvány határozatlan időre létesül.
A Ptk.  74./A.  §  (2)  bekezdése  alapján  a  Közalapítvány  a  Fejér  Megyei  Bíróság  nyilvántartásba 
vételével jön létre.

6. A Közalapítvány célja:

A  Közalapítvány  az  Önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  8.  §  (4)  bek.  szerinti  
önkormányzati feladatok megvalósítása és a Közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 36. §. (1) 
bekezdése  szerinti  közművelődési  feladatok  ellátása  –  az  önkormányzati  alapfeladatok  kötelező 
ellátása – érdekében az alábbi célokat valósítja meg:

1) Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
2) Kulturális tevékenység
3) Kulturális örökség megóvása
4) Műemlékvédelem
5) Természetvédelem, állatvédelem
6) Környezetvédelem
7) Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
8) A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon 

túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
                                            9) Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében 

megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével
10) A nevelési és oktatási intézmények tárgyi eszközök beszerzésének 

segítése
11) Beloiannisz Emlékplakett létrehozása

                                            12) A Beloianniszi Általános Iskolában kiemelkedő tanulmányi eredményt 
elért tanulók, illetve magas színvonalon dolgozó pedagógusok díjazása

A Közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI törvény 26. § c.) pont, 4-10. és 13-
14. pontjaiban felsorolt közhasznú tevékenységet folytat, és nem zárja ki – ha tagsággal rendelkezik –  
hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

A Közalapítvány  vállalkozási  tevékenységet  csak  közhasznú  céljainak  megvalósítása  érdekében,  
azokat nem veszélyeztetve végez.
Gazdálkodása  során  elért  eredményért  nem  osztja  fel,  azt  az  alapító  okiratában  meghatározott  
tevékenységre fordítja.
Közvetlen  politikai  tevékenységet  nem  folytat,  szervezete  pároktól  független  és  azoknak  anyagi 
támogatást nem nyújt.

II.
A KÖZALAPITVÁNY VAGYONA ÉS FELHASZNÁLÁSA
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Az  alapító  100.000.-  forint,  azaz  Egyszázezer  forint  induló  tőkét  bocsát  a  Közalapítvány 
rendelkezésére.  Az  alapító  az  induló  tőke  a  Közalapítvány  számlájára  befizette,  amely  összeg  a 
Közalapítvány saját vagyona.

Közalapítványi  vagyonnak  minősül  a  Közalapítványi  tőkén  felül,  annak  működéséből  származó 
minden  bevétel,  a  csatlakozási  befizetési  összeg,  illetve  az  ilyen  címen  rendelkezésre  bocsátott  
vagyontárgyak.

A Közalapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi és külföldi természetes és jogi személy illetőleg jogi 
személyiség nélküli szervezet is csatlakozhat, amennyiben a Közalapítvány kitűzött céljával egyetért,  
és azt támogatni kívánja.  

A Közalapítványhoz csatlakozhatnak konkrét befizetésekkel,  a Közalapítványi  célok megvalósítását  
elősegítő eszközök és szolgáltatások biztosításával, melyek ingó és ingatlan vagyontárgyak is lehetnek.

A Közalapítványi célok megvalósítására felhasználható:

- a Közalapítványi tőke 70 %-a;
- a Közalapítványi tőke évenkénti hozama;
- az év során befolyó csatlakozási összegek;
- a növekmények teljes összege, ezek kamata és hozadéka.

A vagyon felhasználásának módja:

A vagyon  felhasználásáról  és  kezeléséről  az  alapító  okiratban,  illetve  a  szervezeti  és  működési 
szabályzatban meghatározott módon a kuratórium gondoskodik.

A kuratórium a közalapítvány vagyoni helyzete és bevétele ismeretében évente dönt a közalapítvány 
céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékéről, továbbá a 
felosztás fontossági sorrend szerinti módjáról.

A közalapítvány vagyonával vállalkozói tevékenység nem folytatható. A közalapítvány gazdálkodása 
során  esetleg  elért  eredményét  nem  osztja  fel,  azt  a  jelen  alapító  okiratban  meghatározott  
tevékenységekre fordítja.

- a Közalapítvány vagyona csak céljainak megvalósítása érdekében, használható fel, egyebek között a  
rászorulók  támogatására,  technikai,  oktatási  eszközök  beszerzésére,  táborozások,  tanulmányi 
versenyek szervezésére, természetvédelemmel, műemlékvédelemmel, kulturális örökség megóvásával 
kapcsolatos teendők ellátása érdekében és egyéb módon a kuratórium döntése alapján,

-  A Kuratórium döntése  alapján  a  cél  megvalósításához  pályázatot  is  ki  lehet  írni.  Ez  esetben  a  
pályázatot egy alkalommal a megyei lapban meg kell jeleníteni, és az Önkormányzat hirdető tábláján 
15  napra  ki  kell  függeszteni,  megjelölve  a  pályázat  célját  és  a  pályázattal  elnyerhető  támogatási  
összeget.  A  pályázat  nem  tartalmazhat  olyan  feltételeket,  amelyekből  megállapítható,  hogy  a 
pályázatnak előre meghatározott nyertese van.

A közalapítvány bankszámlája felett a kuratórium elnöke önállóan rendelkezik.
Akadályoztatása esetén teljes bizonyító erejű magánokirattal történő meghatalmazás alapján helyette a  
kuratórium tagjai is eljárhatnak.

III.
A KÖZALAPÍTVÁNY SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE
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A Közalapítvány kezelő szerve az három  tagból álló Kuratórium.

A kuratórium a Közalapítvány döntéshozó, ügyintéző és képviseleti szerve, amely gondoskodik arról,  
hogy a Közalapítvány vagyonát az alapítók által, az alapító okiratban meghatározott célokra és előre  
meghatározott mértékben használja fel.

A Kuratóriumi  felkérés  határozatlan  időre  szól,  az  alapítók  azonban,  ha  a  Közalapítványi  célok 
megvalósulását  veszélyben  látják,  jogosultak  a  Kuratórium  egészének  vagy  egyes  tagjainak 
visszahívására.  A kuratórium  tagság  ezen  kívül  megszűnhet  lemondással  vagy  elhalálozás  miatt,  
továbbá a közalapítvány megszűnésével.

A Kuratórium üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tartja.
A Kuratórium üléseit  a Kuratórium Elnöke hívja össze az ülést megelőzően legalább 15 nappal.  A 
Kuratóriumi  tagok  részére  küldendő  meghívóban  közli  az  ülés  napirendjeit.  A Kuratórium ülései  
nyilvánosak. A kuratórium határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt név szerinti szavazással hozza. A 
kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen mind a  3 tag jelen van. Határozatképtelenség esetén 8 
napon belül újabb ülést kell összehívni.
 
Nem lehet a kuratórium tagja a Ptk. 685. § b.) pontjában meghatározott személy és legfeljebb 2 tag 
állhat függőségi jogviszonyban az alapítóval. A közhasznú szervezet megszűntét követő 7 évig nem 
lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél 
töltött be – annak megszűntét megelőző 2 évben legalább 1 évig – vezető tisztséget, amely az adózás 
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A  kuratórium  határozathozatalában  nem  vehet  részt  az  a  személy,  aki,  vagy  akinek  a  közeli  
hozzátartozója (Ptk. 685. § b.) élettársa a határozat alapján

-     kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

-     bármilyen előnyben részesül, illetve megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem 
minősül  előnynek  a  közhasznú  szervezet  célszerinti  juttatásai  keretében  bárki  által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

A Kuratórium üléseiről  jegyzőkönyvet  kell  készíteni.  A jegyzőkönyvben rögzíteni  kell  a  döntések 
tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (személyét). A 
jegyzőkönyvet  az  elnöknek  és  egy  tagnak  kell  aláírnia.   A Kuratórium  jegyzőkönyveit  időrendi  
sorrendben iktatószámmal ellátva kell megőrizni.
A határozatokról a kuratórium olyan nyilvántartást vezet, amelyből döntésének tartalma, időpontja és  
hatálya, illetve a döntés támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható.

A Kuratórium döntéseit az érintettekkel írásban közli és az Önkormányzat hirdető tábláján 15 napra 
kifüggesztve nyilvánosságra hozza.

A Közalapítvány  működésével  kapcsolatosan  keletkezet  iratokba  bárki  betekinthet,  a  betekintés 
időpontját a Kuratórium elnökével előzetesen egyeztetve. A Közalapítvány működésével kapcsolatos 
beszámolókat  és  határozatokat  az  Önkormányzat  hirdetőtábláján  kell  közzé  tenni  a  döntések 
meghozatalától számított 15 napra.

A Kuratórium  évente  legalább  egy  alkalommal  beszámol  az  alapítóknak  és  a  csatlakozóknak  a  
Közalapítvány vagyonáról  és  annak  felhasználásáról  és  a  tárgyévet  követő  január  hó  20.  napjáig 
igazolást ad ki az évközi befizetők részére.
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A Kuratórium jogköre:

-     Döntés a Közalapítványhoz való csatlakozás elfogadásáról, a Közalapítvány részére
            nyújtott hozzájárulások elfogadásáról.

-     Meghatározza a gazdálkodás irányát, kezeli a Közalapítvány vagyonát, dönt a vagyon
           felhasználásáról, vállalkozásban való részvételről.

-     Elfogadja az éves pénzügyi tervet, és dönt azokban a kérdésekben, amelyeket a
            Szervezeti és Működési Szabályzat jogkörébe utal.

-     Jóváhagyja a Kuratórium elnökének éves beszámolóját.
-     Dönt pályázatok kiírásáról.
-     Közhasznúsági jelentés elfogadása.

A Kuratórium elnöke:
Szekula Szilvia (szül. Szekula Szilvia), 2455 Beloiannisz, Petőfi u. 10.

A Kuratórium elnök helyettese:
Kocsis Istvánné  (szül. Dobozi Ágnes), 2455 Beloiannisz, Rákóczi u. 6.

A Kuratórium tagjai:

1. Kiatipiszné Nikolau Efdokia (szül. Nikolau Efdokia), 2455 Beloiannisz, Murgána u. 25.

A Közalapítvány képviselője:

Szekula Szilvia (szül. Szekula Szilvia)  a Kuratórium elnöke. Távolléte esetén a Kuratórium bármely 
tagját meghatalmazhatja, de rögzíteni kell a képviselet módjait és annak hatásait.

Utalványozási és rendelkezési jog:

Az utalványozási jog önállóan illeti meg a  Kuratórium elnökét.  Akadályoztatás esetén a Kuratórium 
két  tagja  együttesen  jogosult  az  utalványozásra  és  eljárásra.  A  helyettesítő  tagot  írásos 
meghatalmazással kell ellátni, melyben rögzíteni kell a képviselet módját és mértékét.

A Közalapítvány pénzbeli vagyonát pénzintézetnél vezetett elkülönített bankszámlán kell tartani. Az  
így elhelyezett számlán lévő összeggel történő bármely rendelkezéshez az elnök és az elnökhelyettes  
együttes aláírása szükséges.

A Kuratórium tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek, de költségtérítésre jogosultak.

Felügyelő Bizottság
A közalapítványnál 3 tagú felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság feladata ellenőrizni a 
közalapítvány működésének törvényességét és a közalapítvány vagyonának kezelésével kapcsolatos 
tevékenységet.

A felügyelő bizottságot az alapító kéri fel 3 évre.

A Felügyelő Bizottság elnöke:
 Egerváriné Mutafisz Athéne Hriszula, 2455 Beloiannisz, Athén u. 4.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

11



Lamos Gyuláné, 2455 Beloiannisz, Petőfi u. 56.
Tabi Rita, 2455 Beloiannisz, Murgána u. 31.

A felügyelő bizottsági tagság megszűnik:
 a tag halálával,
 a felkérés időtartamának lejártával,
 a tag lemondásával,
 a tag visszahívásával,
 a közalapítvány megszűnésével.

A felügyelő  bizottság  szükség  szerint  ellenőrzi  a  kuratórium tevékenységét.  A felügyelő  bizottság 
ellenőrzései során betekinthet a közalapítvány bármelyik iratába, felvilágosítást, tájékoztatást kérhet a  
kuratórium elnökétől.  A felügyelő bizottság tagjai  tanácskozási  joggal  részt  vehetnek a kuratórium 
ülésén.

A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha legalább 2 tagja jelen van. Döntéseit, nyílt szavazással,  
egyszerű szótöbbséggel  hozza,  egyébként  a  felügyelő bizottság maga határozza meg működésének 
rendjét.

A felügyelő  bizottság  megvizsgálja  a  közalapítvány  pénzügyi  tervét,  beszámolóját,  mérlegét  és 
vagyonkimutatását. Vizsgálatairól tájékoztatja a kuratóriumot és az alapítót. Szükség esetén összehívja  
a kuratóriumot. A felügyelő bizottság tagjainak névsorát az alapító okirat melléklete tartalmazza.

A közalapítvány politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi 
támogatást sem közvetlenül, sem közvetetten nem nyújt.

A  felügyelő  bizottság  tagjai  tanácskozási  joggal  részt  vehetnek  a  kuratórium  ülésein,  s 
beszámoltathatják a kuratóriumot tevékenységéről.

Beszámolási szabályok:
A közalapítványnak az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg készített közhasznúsági jelentése a  
közhasznú  szervezetekről  szóló  1997.  évi  CLVI.  tv.  19.  §-a  kötelező  előírásainak  megfelelően 
tartalmazza:  a  számviteli  beszámolót,  a  költségvetési  támogatás  felhasználását,  a  vagyon 
felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a cél szerinti juttatások kimutatását, a központi költségvetési  
szervtől,  az  elkülönített  állami  pénzalaptól,  a  helyi  önkormányzattól,  a  települési  önkormányzatok 
társulásától,  és  mindezek  szerveitől  kapott  támogatás  mértékét,  a  közalapítvány  mint  közhasznú 
szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások mértékét, illetve összegét, valamint a közhasznú  
tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

A  közhasznú  szervezet  éves  közhasznúsági  jelentésébe  bárki  betekinthet,  illetőleg  abból  saját  
költségére  saját  másolatot  készíthet.  A  beszámolót  a  Közalapítvány  székhelyén  15  napra 
hirdetményként ki kell függeszteni.

IV.
A KÖZALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE

A   Közalapítvány  a  Ptk.  74/A.  §  (1)  –  (5)  változott  (74/E  §) bekezdésben  előírt  feltételek 
megvalósulása esetén szűnik meg.  Megszűnés esetén a meglévő vagyont hasonló célú Közalapítvány 
részére kell átadni. A Közalapítvány tartozásáért az alapító, illetve a csatlakozók saját vagyonukkal  
nem felelnek.
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Megszűnik a közalapítvány a Ptk. 74/E. foglalt szabályok szerint a közalapítvány megszűnése esetén a 
közalapítvány - hitelezők kielégítése után megmaradó - vagyona az alapítókat illeti, akik kötelesek azt  
a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani.

V.
ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

Jelen Közalapítványban, mint alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 74./A-F §-ai és a  
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény előírásai az irányadók.

A közalapítvány felügyelete nyilvántartása:

 A közalapítvány, mint közhasznú szervezet feletti adóellenőrzést a székhelye szerinti adóhatóság, a  
költségvetési  támogatás  felhasználásának  ellenőrzését  az  Állami  Számvevőszék,  a  törvényességi 
felügyeletét pedig az ügyészség látja el, nyilvántartásba vétele a Fejér Megyei Bíróság hatáskörébe 
tartozik.

A fenti alapító okiratot az alapító nyilvánosságra hozza akként, hogy annak egy példányát elhelyezi a  
község  könyvtárában  és  egy  példányát  kifüggeszti  az  Önkormányzat  hirdetőtábláján,  valamint 
megjelenteti az Önkormányzatok Közlönyében.

A Közalapítvány működésével kapcsolatos részletes szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat  
tartalmazza.

Beloiannisz, 2013. szeptember 25.

Papalexisz Kosztasz polgármester
alapító képviseletében”

3)  Egészséges Beloiannisz című pályázattal kapcsolatos tájékoztatás 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Harmadik napirendi  pontunk az Egészséges Beloiannisz című 
pályázattal kapcsolatos tájékoztatás, itt kérem majd a segítségedet Erika. Mint tudjátok ezt a pályázatot 
az önkormányzat nyerte, ez a pályázat már elindult, már volt esemény, ami meg is valósult. Itt ugyanaz 
a helyzet áll fent, mint a másik pályázatnál, hogy le van igényelve az előleg, amiből kell majd ezeket  
az  eseményeket  finanszírozni.  Aztán  folyamatosan  mennek,  az  elszámolások  a  következő  részlet  
lehívása zajlik. Annyit kell tudni most ehhez kapcsolódóan, hogy amit adtunk két előleget az ÁMK 
pályázatához egyszer egy 1 millió egyszer meg 1,2 millió miután megjött az előleg azokat a pénzeket  
már  visszautalták.  Az  rendben  van.  Ennél  viszont  mi  vagyunk  a  pályázatnak  a  tulajdonosai,  mi 
kezeljük,  igazából  arról  kellene  dönteni,  hogy  itt  a  saját  pénzünkből  megelőlegezzük  azokat  az 
eseményeket,  amik már elkezdődtek.  Mikor megérkezik a pénz a pályázatnak -  egy külön számlát  
nyitottunk az önkormányzatnak van egy külön számlája  -  abból  vissza lesznek ezek a pénzek ide 
vezetve.  Így  nem  kell  megállapodnunk  senkivel,  ez  is  a  mi  számlánk,  a  mi  pályázatunk  a  mi  
rendezvényeink. Itt arról kellene döntést hoznunk, hogy amíg megérkezik az előleg erre a TÁMOP-os 
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számlára addig a folyó pályázatnak a költségeit finanszírozhassuk a főszámlánkról. Ezzel kapcsolatban 
van e valakinek kérdése?

Boka Erika alpolgármester:  Szerintem át kéne utalni.

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Így van,  át kell utalni, átvezetni arra az alszámlára és onnan kell 
megtörténnie  a   kifizetéseknek  Mindig  annyit  fogunk  átvezetni  amennyi  kifizetés  van.  Most 
keletkeznek, a számlák azokat átvezetjük, kifizetjük, és ha megérkezik az előleg, azt visszatesszük és  
onnantól azon a számlán pörög a pályázat.

Boka  Erika  alpolgármester:   Még  egy  olyan  kérdéssel  egészíteném  ki,  hogy  adjon  a  testület 
felhatalmazást a polgármesternek, hogy ne kelljen minden egyes árajánlathoz összehívni a testületet.  
Mert ugye ez az önkormányzatnak a pályázata itt egy-egy kifizetés milliós nagyságrendű sosem lesz, 
hanem mindig 10 -100 ezres kiadások várhatók. Ezekért ne kelljen mindig a testületet összehívni. Az  
árajánlat kérő ahol 100 ezer felett van a várható kiadás ott három árajánlat közül választunk. Ne kelljen 
mindig a testületet összehívni.

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Én szerintem ez logikus, minden testületi ülésen az előtte lévő 
időszakról, kell beszámolni aki akar menet közbe is bele tud tekinteni.

Prekop  László  Kosztasz  képviselő: Lényeg  hogy látható  legyen.  Ha  valaki,  valamikor… Tiszta 
legyen, egyértelmű legyen, hogy ezt a célt szolgálta.

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Pontosan azért van ez, hogy ennek van egy külön számlája, arról 
mennek  a   kifizetések.  Ennek  a  számlának  a  TÁMOP 6.1.2-11/1   szám a  neve.  És  csak  arról  a 
számláról mennek az ilyen jellegű kifizetések. Mi meg az átvezetést erre a számlára tesszük azzal a  
megjegyzéssel, hogy erre és erre a rendezvénynek a megelőlegezése. Bízom benne, hogy nem sokáig 
általában elég gyorsan meg szoktak jönni az előlegek, és amikor megjön, már nem is kell keverni.  
Viszont  amit  az  Erika mond,  a  másik  fele  az  arról  a  számláról  történő kifizetéseknél  az  árajánlat 
bekérések vannak, minden alkalommal a legolcsóbb árajánlatot részesítjük előnyben. Hogy ezért ne  
kelljen  testületi  üléseket  össze  hozni,  akkor  ezt  eldöntöm  én  és  a  következő  testületi  ülésen  
beszámolok. Ha menet közben bárkit érdekel, bejön, megnézi. Megkapja az adatokat, válaszokat. Két 
dologról kell döntenünk, ha nincs más felvetés. Akkor arról hozzunk döntést, hogy amíg megérkezik az 
előleg  az  addig  felmerülő  számlák  kiegyenlítésére  a  költségvetési  számlánkról  fogjuk  átvezetni  a 
pályázati számlára és onnan történnek a kifizetések. Amint megérkezik az előleg, az addig átvezetett  
összegek visszakerülnek a főszámlánkra. Aki egyet ért vele az kézfeltartással jelezze.

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

152/2013. (IX.25.) számú
HATÁROZATA

TÁMOP 6.1.2-11/1   Egészséges Beloiannisz elnevezésű pályázat finanszírozásáról
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1. Beloiannisz Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy  a  TÁMOP 6.1.2-11/1 
Egészséges  Beloiannisz  elnevezésű  pályázat  során  az  előleg  megérkezéséig  az  Önkormányzat  az 
addig  felmerülő  számlák  kiegyenlítését  megelőlegezi  a  költségvetési  elszámolási  számla  terhére.  
Amint  az  előleg  megérkezik,  úgy  a  megelőlegezett  összeget  vissza  kell  vezetni  a  költségvetési 
elszámolási számlára.

Felelős: polgármester, pénzügyi előadó

Határidő: azonnal

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  A második  pedig  hogy a  Képviselő  Testület  felhatalmazza  a 
Polgármestert, hogy a folyó pályázatban az árajánlatok elbírálásánál mindig a legkedvezőbb árajánlatot 
előnybe  részesítve  meghozza  a  döntéseket  és  erről  a  két  testületi  ülés  között  eltelt  időszakról  a  
következő testületi ülésen beszámol. Aki egyet ért vele az kézfeltartással jelezze.

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

153/2013. (IX.25.) számú
HATÁROZATA

TÁMOP 6.1.2-11/1   Egészséges Beloiannisz elnevezésű pályázattal kapcsolatban

1. Beloiannisz  Község  Önkormányzat   képviselő-testülete  felhatalmazza  Papalexisz  Kosztasz 
Polgármestert,  hogy  a  TÁMOP 6.1.2-11/1    Egészséges  Beloiannisz  elnevezésű  pályázatban  az 
árajánlatokat beszerezve a legkedvezőbb árajánlatot tevővel kössön szerződést.

2. A testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban meghozott döntéseiről   a két  testületi  
ülés között eltelt időszakra vonatkozóan számoljon be.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4) Egyebek 

Papalexisz Kosztasz polgármester:   Van egy BM pályázat a 39/2013 (VII.19.) BM rendelet ahol 
helyi önkormányzatok működő képességének megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra 
lehet pályázni. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan kifizetéseink, törlesztéseink, amik márlejártak, tavaly 
amikor  volt  az  ÖNHIKI.  Ilyen  pl.  az  E-ON  -  nak  az  egyik  2.5  milliós  kamat  törlesztése,  ill.  a 
katasztrófa  védelemnek  egy  2  millió  forintos  és  az  adonyi  többcélú  kistérségi  társulásnak  egy 
tartozásunk 2009 – es évektől ez 3.3 millió. Összesen 7.927.492 Ft.  Javaslom, hogy ez a 7.927.492 Ft  
ami a három tételből állna ennek az összegnek az erejéig induljunk el ezen a pályázaton. Ehhez kell  
testületi döntés is. 
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Márkusz Tamás képviselő: Elbírálás ideje?

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Szeptember 30 - a beadási határidő a kifizetés pedig legkésőbb 
december 20. Tehát még idén lehet ebből valami. Én javaslom ezt az összeget. Aki egyet ért vele, hogy 
pályázzunk, kézfenntartással jelezze.

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

154/2013. (IX.25.) számú
HATÁROZATA

39/2013. (VII. 31.) BM rendelet szerinti pályázat benyújtásáról

1. Beloiannisz Község Önkormányzat  Képviselő-testülete úgy dönt,  hogy a 39/2013 (VII.31.) 
BM rendeletben meghirdetett  helyi  önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 
2013. évi kiegészítő támogatásról szóló pályázaton el kíván indulni.

2. A testület 7.927.492 Ft-ra kíván pályázni.
3. A 2. pontban meghatározott összegből a testület az alábbi tartozásait kívánja rendezni:

a) Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás felé tartozások 3.337.353 Ft
b) Katasztrófavédelem felé tartozás 2.000.000 Ft
c) E-on felé tartozás 2.590.139 Ft

4. A testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.

Papalexisz Kosztasz polgármester:  A következő témánk a bölcsőde. Azért vettem elő mert ma van a 
6 hónapja az értékbecslésnek. Behoztam a testület elé, eldöntjük, hogy csinálunk – e vele valamit vagy 
sem. 13 millió Ft – ért hirdettük meg nem érkezett rá ajánlat. A kérdés az, hogy hirdessük – e meg még  
egyszer,  ez most  pénzbe nem kerül.  Érvényes az értékbecslésünk,  meghirdetjük,  ha kitalálunk egy 
összeget vagy mondjuk azt, hogy most nem. Azért érdemes meghirdetni, mert még ma érvényes az 
értékbecslés. 

Márkusz  Tamás  képviselő: Javaslom,  hogy  hirdessük  meg,  de  ezen  az  áron,  a  mai  érvényes 
értékbecslésen.

Papalexisz Kosztasz polgármester:   Az értékbecslés 13.7 millió volt, a mi nyilvántartási értékünk 
12.840.000 volt. Mi 13 millióba határoztuk meg. Mivel az állam felé úgyis fel kell ajánlanod, tehát 
nem tudsz olyan árat adni. Szerintem ez a 13 millió egy elrugaszkodott ár azért az ingatlanért. Azt is 
figyelembe kell venni, hogy van vagyonunk, nem szabad felélni. Az egy kísértetház, így néz ki, ahogy 
kinéz. Valamilyen bevételünk származhatna belőle és valaki azt rendbe tudná tenni. Másik oldalról 
nyilván van egy olyan érték összeg, ami alá nem lehet menni. És itt van az a helyzet, hogy ennyi  
pénzért senki nem fogja megvenni, nekünk az állag megőrzésre nincs pénzünk.

Prekop László Kosztasz képviselő: Ezzel kapcsolatban két oldalról közelítjük meg a témát. Ilyen az 
állaga, de nincs pénzünk jelen pillanatban. De folyamatosan bölcsődével kapcsolatban arról beszélünk,  
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hogy el akarjuk adni. Annyira messze nem is látunk,  és ha esetleg úgy változik a helyzet, mint ahogy  
az iskolánál elég szépen megnőtt a létszám, és ha lefelemenőleg is olyan szimpatikus lenne a falu még  
akár bölcsődében is lehetne gondolkodni nem?

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:   Én  csak  azért  hoztam be  ide,  hogy tárgyaljuk,  mert  ez  az 
apropója volt, hogy ma még érvényes az értékbecslés. Én azt gondolom, hogy ugyan annyi pénzért  
nem írnám ki viszont valamennyivel kevesebbért igen. Ami vételi szándék volt az 6 millió körül az 
nagy eltérés. De ha 13-ért nem vették meg próbálkozzunk 10 vagy 11 – el.  Amivel engedünk egy 
kicsit. Dönthetünk úgy, hogy nem adjuk el, mert nem a működésünkhöz kell, mert nem ég a ház.

Prekop László Kosztasz képviselő:  Remélhetőleg ahogy most is előre fele megyünk akár abba a 
helyzetbe is lehetünk. Mert oké hogy az ingatlanokat eladogatod. De az a terület régen bölcsőde volt, 
és ha bölcsődét szeretnél nyitni,  nem lehet tudni soha. Lehet,  kitalálják, hogy rakjuk bölcsődébe a  
gyereket és támogatják. És lehet, hogy lenne pályázatod, amivel meg tudod csinálni és a környéken  
rengeteg gyerek van.

Boka Erika alpolgármester:   Abban nem vagyok biztos,  hogy ugye ez már  nagyon rég óta nem 
működik, hogy ha most akarnánk mi ott elindítani nem biztos, hogy…

Papalexisz Kosztasz polgármester:   A nulláról indítod. Van ott egy különálló épület, ott maximum 
annyival előrébb lennénk, de ha akarnál csinálni, akkor az egészet le kellene rombolni. De lehet, hogy 
még  az  óvoda  épülete  is,  ami  ott  egyben  van,  lehet,  hogy  célszerűbb  volna  abba  az  irányba 
terjeszkedni.  Én nem erőltetem, hogy adjuk el.  Beszéljünk róla. Ha az a többség véleménye,  hogy 
hagyjuk, akkor hagyjuk.

Márkusz Tamás képviselő: Az ár az, hogy van meghirdetve? Eladási ár?

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Ez induló licit érték.

Márkusz Tamás képviselő: Akkor legyen irányár.

Papalexisz Kosztasz polgármester:  De a rendeletünk szabályozza, hogy így tudjuk értékesíteni. Ez 
az induló érték ez alá nem lehet menni.

Márkusz  Tamás  képviselő: Azért  mondom,  hogy  irányár,  mert  akkor  érthető,  hogy abból  lehet 
alkudni.

Papalexisz Kosztasz polgármester:   Ezt nem lehet. Egy valamit tud csinálni a testület. Meghirdeti  
ezen az áron, és ha bejön egy vevő és azt mondja, 11 millióért nem veszem meg, de tízet adnék érte  
akkor  következő  testületi  ülésen,  amikor  lejárt  a  pályázat  újra  fel  lehet  ezt  vetni,  hogy van  egy 
érdeklődő ennyi pénzért. Eldönti a testület, hogy elindítja a licitet azon az értéken vagy sem. Ez a mi  
mozgásterünk.

Márkusz Tamás képviselő: Épp azért. Ha azt mondjuk, hogy alá nem mehetünk akkor nem fog senki 
jelentkezni. De ha azt mondjuk irányár, akkor abból alkudozni lehet.

Bene Krisztián képviselő:   De akkor ugyan ott vagyunk. Ha azt mondjuk, hogy 11 milliónál alább 
semmiképp nem adjuk, akkor annyira kell kiírni licit értéken. És akkor onnan mehetsz feljebb.
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Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Amit  mondasz,  Tomi  azért  nem  tudod,  mert  a  rendeletünk 
szabályozza, hogy az értékesítésnek hogy kell zajlania. Úgy kell zajlani, hogy a testület értékbecslés  
alapján és a saját nyilvántartási értéke figyelembe vételével egy induló licit árat meghatároz, és azt  
meghirdeti és erre 15 nap van, hogy licitáljanak. Ettől nem tudunk eltérni.

Márkusz Tamás képviselő: Akkor a kérdésemre megadtad a választ. Ha a rendeletbe ez van, akkor 
egyértelműen ennyiért kell hirdetni.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:   Mi  döntjük  el  mennyiért.  Ezeknek  a  figyelembe  vételével. 
Egyszer  volt  egy 13 milliós  licit  erre  nem érkezett  ajánlat.  A kérdés  az,  hogy meghirdessük még 
egyszer, vagy nem akarjuk eladni. Nincs fejlesztési tervünk nincs hosszú távú tervünk, nem látunk úgy 
előre, hogy ezt bele lehessen illeszteni. Másik oldalról meg nincs kényszer se, hogy eladjuk. Meg lehet  
hirdetni ugyan azon az áron is.

Márkusz Tamás képviselő: A tudatba benne maradjon, hogy ez eladó. Nem csak belósiak olvassák, 
gondolom ezt a meghirdetést, hanem mások is.

Papalexisz Kosztasz polgármester:   Én akkor annyit javaslok, hogy valamennyit csökkentsünk az 
áron. Ha meghirdetjük. Tomi javasolta a 13-at. Én meg azt mondom, vigyük le 12-re. Próbáljuk meg  
12- ért, és aha annyiért se veszik meg akkor eldönthetjük hogy eladjuk-e vagy sem. Csak ez most nem 
kerül pénzbe a döntés. 

Márkusz Tamás képviselő: Én visszavonom a 13-at és a 12-t javaslom én is.

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Van olyan javaslat, hogy ne hirdessük meg? Akkor egy javaslat 
van: 12 milliós áron való értékesítés. Aki egyet ért vele, kézfenntartással jelezze.

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

155/2013. (IX.25.) számú
HATÁROZATA

Pályázati hirdetmény a 5. helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Beloiannisz 5 hrsz.-ú 
lakás és gazdasági épület megnevezésű ingatlant értékesíteni kívánja.  
2. Az ingatlan adatai: 
Cím: 5 helyrajzi szám, 2455 Beloiannisz Petőfi u. 1.
Megnevezése: lakás és gazdasági épület 
Telek alapterülete: 754 m2 
Az ingatlan közművesítettsége: víz, villany, szennyvízcsatorna
Az ingatlan előre egyeztetett időpontban  megtekinthető. 
3. Az önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére vonatkozóan a Széphő Zrt. által készített 
értékbecslésben megállapított  piaci  érték  13.700.000.-Ft.  A képviselő-testület  a  megállapított  piaci 
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értékkel  szemben  –  tekintettel  a  jelenlegi  piaci  viszonyokra,  illetve  az  ingatlan  folyamatos 
állagromlására – az induló licitértéket 12.000.000- Ft-ban állapítja meg.  

4. A  nemzeti  vagyonról szóló  2011.  évi  CXCVI.  törvény  14.  §-a  értelmében  az  államot 
elővásárlási jog illeti meg helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén.  

5. Az  ingatlanra  bármely  cselekvőképes  magyar,  illetve  külföldi  állampolgár,  illetve  jogi 
személyiséggel rendelkező társaság ajánlatot tehet. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: ajánlattevő nevét,  
személyi  adatait,  lakóhelyét  (székhelyét,  cégjegyzék  számát),  képviselőjét,  más  megbízott  esetén 
szabályszerű  meghatalmazott  adatait,  a  felajánlott  ellenérték  összegét  és  a  pályázati  feltételek 
elfogadását. Az ajánlatot a Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal Beloianniszi Kirendeltségén (2455 
Beloiannisz, Szarafisz u. 2.) személyesen kell benyújtani  legkésőbb 2013. augusztus 25. napjáig.
6. A pályázati eljárás lebonyolítója a képviselő-testület. A képviselő-testület a 2013. november  
27.-i képviselő-testületi ülésen (Beloiannisz, Tanácsterem, mint meghirdetett bontási hely) ismerteti az 
ajánlattevők nevét, címét, valamint az ellenértékre tett ajánlatokat. Amennyiben a pályázati tárgyalás 
során több pályázó azonos vételár-ajánlatot  tett,  és ajánlatuk a legjobb ajánlatnak minősül,  úgy az 
ingatlanra  licitálniuk kell.   A licitlépcsőket  a képviselő-testület  határozza meg.  A pályázatot  az  az  
ajánlattevő nyeri meg, aki a pályázati tárgyalás során a legmagasabb összeg megfizetését vállalja.
7. A testület fenntartja jogát,  hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa,  
vagy  a  pályázati   felhívást  –  az  ajánlatok  benyújtására  nyitva  álló  határidő  lejártáig  – 
jogkövetkezmények nélkül visszamondja, vagy tartalmát módosítsa. A testület fenntartja azon jogát,  
hogy a  nyertes  ajánlattevő  visszalépése  esetén  jogosult  a  pályázat  soron  következő helyezettjével  
szerződést kötni.
8. A nyertes  pályázó  az  ingatlanért  legtöbbet  ajánló.  A nyertes  pályázó  a  teljes  vételárat  a 
szerződés megkötésével egyidejűleg köteles megfizetni.
9. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  fentieknek  megfelelő  adásvételi 
szerződés aláírására.
10. Pályázatot  kiíró  szerv:  Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  2455 
Beloiannisz, Szarafisz u. 2. 

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester
Határidő: azonnal

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:   A következő  az  akadálymentesítésre  kötelezettségünk  van. 
Akkor lehet a 2014-es választásokat megtartani ebben a választókerületi helyiségbe, ha akadálymentes  
az  ingatlan.  Amúgy  sem  árt,  ha  akadály  mentesítjük,  vannak  rászoruló  emberek.  Erre  az 
akadálymentesítésre egy árajánlatot kértem, mert először a nagyságrendet akartam látni. Erre érkezett  
egy nagyságrendi beárazás. Én azt hittem, hogy lebetonoznak egy ilyen följárót, eltünteti a küszöböt és 
meg van oldva.  De ennek megvannak a szabványi  előírásai:  egy méteren hány centit  emelkedhet, 
kapaszkodó, pihenő rész kell lenni a felmenőben. Ez egy bonyolult munka, ahol van a tábla, a sarkon 
ott indulna el, lenne egy forduló és onnan emelkedne az egész az ajtóig, ott lenne egy pihenő. Ez 
indokolja  ezt  az  árat.  Bruttó 575 E Ft  -  os  ár  jött  ki  erre.  Nekem nyilatkozni  kellett  a  választási  
bizottság  az  országos  megkeresett,  hogy akadálymentes  lesz-e  a  szavazókör,  mert  ha  nem akkor 
másikat kell keresni. Ezt meg kell oldanunk. Hogy lássátok, ez ilyen nagyságrenddel van, ha egyet  
értetek  vele,  akkor  bekérek  három árajánlatot,  ezeket  meg  kell  csinálni.  És  a  következő  testületi  
ülésünkön már a három ajánlat közül döntsünk a kivitelezésről, mert a következő választás áprilisban 
lesz, addig el kell készülnie.

19



Prekop László Kosztasz képviselő: És akkor az egész lépcsőt elbontják?

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Az nem olyan nagy gond amúgy is csúnya. Felszedik az egészet 
szembe és akkor fel fog merülni, ha már ehhez hozzá nyúlunk, akkor ezt a nagyon csúnya vasajtót egy 
műanyagra cseréljük ki. De először lássuk az árajánlatot arra, ami kötelező. Aztán majd kérünk pluszba 
egy kiegészítést hogy a nyílászáróknak a cseréjére is. Legalább a bejárati ajtóra, mert ide bejönni bárki  
be  tud.  Evvel  kapcsolatban  van-e  valakinek  kérdése,  ellenvetése,  más  javaslata?  Akkor  abban 
maradunk, hogy a következő ülésre három árajánlatot be fogunk szerezni és arról döntünk. Következő 
témánk  a  sportkörnek  a  kérelme.  Két  részből  áll  egyrészt  rezsiköltségre  másrészt  az  utánpótlás  
gyerekek  versenyeztetésével  kapcsolatban  érkezett  egy  kérelem.  Benne  volt,  hogy  melyik 
korosztálynak mire volt szüksége labdák, mezgarnitúrák, kapuk, hálók. Ezek azok az eszközök, amik 
ahhoz  szükségesek,  hogy  ha  ezt  mindet  megvásároljuk,  akkor  meg  van  minden,  ami  a 
versenyeztetéshez  kell.  Jelen  pillanatban  van  pár  gyerek,  akit  azért  visznek  el  Beloianniszból 
Iváncsára,  mert  ott  van felszerelés.  Ez a  kifogás.  Folyamatosan próbálják a  szülők és  az  edzők a 
tagdíjakból és saját forrásból ezeket az eszközöket pótolni, de nem tudják. Ezért valamilyen szinten 
segíteni kell. Az eszközöknek az ára 319.500 Ft és ebbe az U13-as nincs benne. Én megkérdeztem 
jelen pillanatban az U13-as csapat még csak tervbe van, majd a későbbiekben lehet visszatérni rá. A 7-
9-11, akire a pénz kell, illetve a tél most jön gáz a mi most fog jelentkezni és a villanyszámla, ami  
miatt van ez a 180.000. Idán kétszer 150.000 Ft-ot szavaztunk meg eddig a sportkörnek ezek mind 
fenntartásra mennek. Itt igazából, ha most a testület megszavazza ezt a pénz, akkor most jutnánk el  
arra a szintre, ami 10 évvel ezelőtt volt, hogy a rezsi mellett (azt a régi önkormányzat is fizette) nem 
odáig nem jutunk el, mert ott még adtak pénzt működésre. Jelen pillanatban azt gondolom, hogy ezzel 
már nem szégyenkezhetnénk, ha megítélnénk ezt a pénzt. Idén tudtunk adni minden szervezetnek. Én 
javaslom ezt a pénzt, de hallgatom a képviselőket, hogy ki hogy gondolja.

Márkusz Tamás képviselő: Ha van, rá adjunk, egyrészt jó reklám a  falunak, másrészt az utánpótlást 
ki tudjuk nevelni.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:   Jó  helyen  vannak  a  gyerekek,  én  mindig  ezt  mondom.  Jó 
körülmények között.

Prekop László Kosztasz képviselő: Nem mondom, hogy zsenik ezek a gyerekek, de itt nem is ez a 
lényeg. Lehet látni, hogy nagyon jó közösség formáló et az egész nem csak a gyerekeknek, hanem a  
szülőknek is. Egy nagyon jó társaság összejött. Főleg mikor vannak, ezek a rendezvények ott vannak a 
szülők gyerekek, edzők a nagyobb csapat játékosai.

Papalexisz Kosztasz polgármester:   Én teljes mértékben támogatom, de még egy dolgot akartam 
javasolni ki kell menni és meg kell nézni a körülményeket, azt hogy mi van ott. Hogy tartják fent, hogy 
működtetik, az önmagában elmond mindent. Ami állandó probléma az az edzőnek a képesítése. A Laci 
foglalkozik  az  összes  utánpótlás  gyerekkel.  Ahhoz  hogy  neki  hivatalosan  meglegyen,  ehhez  a  
képzettsége ahhoz el kell végeznie egy UEFA D licencet, amit nem tudom, hány éve csak az anyagi  
okok miatt nem tud elvégezni. Megkérdeztem 30-40.000 forint körül van ennek a díja. Ezen felül én  
azt  javasolnám,  hogy ezt  a díjat  megfizessük neki,  hogy ő a  képzést  elvégezze.  Azt  a tudást  is  a 
gyerekeknek tudja majd átadni. Aláíratni vele egy három éves szerződést hogy 3 évig vállalja ezeknek  
a gyerekeknek a képzését. Cserébe a sportkör be tudná őt iskolázni erre a tevékenységre. nem olyan  
nagy pénz ez ahhoz, hogy meglegyen.
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Prekop László Kosztasz képviselő: Pont őt, aki hezitál, hogy itt maradjon vagy Pestre költözzön. Itt  
tudnál ezzel tartani egy olyan embert, aki közösségi munkát végez.

Boka Erika alpolgármester:  Kap tiszteletdíjat a munkájáért?

Papalexisz Kosztasz polgármester:   Csak minimális költségtérítést szokott kapni, mert ő Pesten is 
lakik és onnan is szokott lejárni Edzésekre. 10.000 Ft körül havonta.

Márkusz Tamás képviselő: Én egyet értek veled, ha nincs, had legyen a falunak egy nívós edzője 
csak ne 3-4 évet írassunk alá 30-40000 Ft-ért csak egy évet, hogy neve legyen a gyereknek.

Papalexisz Kosztasz polgármester:   Én ezt az 500 - at javaslom, így ahogy van. Eszközvásárlásra 
319.500-at azzal a kitétellel, hogy ezeket, mert ez egy bekért árajánlat. Én kértem, hogy kérjék ettől a 
cégtől és ezeket rendelik meg és úgy fognak elszámolni februárban, hogy ez az összeg egy az egyben 
ezekre az eszközökre megy. A fennmaradó összeg meg megy a rezsire. Akkor kiegészíthetnénk, ha úgy 
dönt a testület…

Bene Krisztián képviselő:  Meg kell kérdezni az edzőt, hogy vállalná - e.

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Mindenképp.

Boka Erika alpolgármester:  Akár a bejárási költséget is elszámoltathatná.

Papalexisz Kosztasz polgármester:   Ezt a sportkörrel kell megbeszélni nem velünk mi a sportkört, 
támogatnánk és azon belül. Az önkormányzat támogatja a sportkört az 500.000 forinton felül 50.000 
forinttal, azzal, hogy ez a tanfolyam díja és ameddig futja a bejárásé. Ezt erre kell költeni. Tehát mi  
meg szabjuk, célirányosan adjuk a pénzt. 319.500 Ft-ot eszközvásárlásra az utánpótlás csapatoknak, 
180.500ft-ot, és 50.000ft-ot az edző képzésére ahova őt a sportkör beiskolázza. Ha ő vállalja, hogy 
legalább egy évig végzi itt ezt a munkát. Én 50.000 Ft-ot javasolnék, szerintem abba belefér. Anyagi  
fedezet van, az önkormányzat számláján kb. 9 millió forint van most jelen pillanatban. Ebből kell a  
fenntartásunkra is, de jönnek még be adók és a DRV számlái is .Úgy gondolom, hogy jól állunk. Lesz 
olyan téma, majd mikor erről beszélni kell, hogy mikre fordíthatnánk esetleg. Én javaslom akkor így 
ezt a támogatást.

Bene Krisztián képviselő:   Még annyi  kérdésem lenne,  hogy a kérelem 319.500ft-ról  szól,  de az 
árajánlatban 455.000 Ft van.

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Igen, mert az U13-as csapat cuccait én levettem belőle, mert még 
csak tervbe van ez a csapat. Majd ha lesz U13-as csapat adjanak be még egy kérelmet Az U13-nak az  
összege a 455.000-ból levonva úgy jön ki a 319.500 Ft. Csak a másik három csapatnak a díja van 
benne.

Bene Krisztián képviselő:  Akkor támogatom én is a javaslatot.

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Akkor az a javaslat, hogy 550.000 Ft azzal a megkötéssel, hogy 
célirányosan adjuk. A korábban már említett bontásban. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze.
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A  Képviselő-testület  5  igen,  0  nem  és  0 
tartózkodás  szavazattal  az  alábbi  
határozatot  hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

156/2013. (IX.25.) számú
HATÁROZATA

az AEK Beloiannisz FC Egyesület részére nyújtott vissza nem térítendő támogatásról

1) Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  elismerve  az  AEK Beloiannisz  FC 
(továbbiakban:  kérelmező)  által  végzett  tevékenység  Beloiannisz  település  közössége 
irányában  kifejtett  kedvező  hatását,  valamint  Beloiannisz  község  sport  életéért,  illetve  az  
egészséges fejlődés, nevelés érdekében kifejtett tevékenységét, a támogatott kérelme alapján  
összesen 550.000 Ft, azaz ötszázötvenezer forint   egyszeri, vissza nem térítendő kötött célú  
pénzbeli támogatást nyújt a kérelmező részére a 2. pontban meghatározott célokra.

2) Az 1. pontban nevesített támogatásból kérelmező 319.500 Ft-ot eszközvásárlásra, 180.500 Ft-
ot  működési  költségekre,  50.000  Ft  edző  beiskolázására  és  útiköltségének  fedezésére 
használhat fel. 

3) Az önkormányzat  a pénzbeli  támogatást  egy összegben folyósítja támogatott  részére 2013. 
október 31.-ig, kérelmező bankszámlaszámára történő átutalással.

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 
2014. február 28-ig az önkormányzat képviselő-testületi ülésén elszámolni köteles, oly módon, 
hogy  részletesen  bemutatja  az  egyesület  2013.  évben  elszámolt  bevételeit  és  kiadásait,  
megjelölve  a  támogatásul  kapott  forrást.  Az  elszámolás  során  kizárólag  adóigazgatási  
azonosításra alkalmas bizonylattal (számlával,   készpénzfizetési számlával) illetve az ehhez 
kapcsolódó  kifizetést  igazoló  bizonylatokkal  (átutalási,  illetve  kiadási-bevételi 
pénztárbizonylatokkal) számolhat el.

6) A  testület  felkéri  a  polgármestert  a  fentiekben  meghatározottak  szerinti  megállapodás 
megkötésére kérelmezővel.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Papalexisz Kosztasz polgármester:   A következő téma a Székely zászló ügye.  Abban maradtunk, 
amikor felraktuk, hogy majd valamikor visszatérünk, hogy meddig legyen fent. Azt gondolom, hogy 
elég sokáig fent volt demonstráltuk vele, amit kellett, én azt gondolom, hogy ez az ügy már lecsengett 
és vegyük le a Székely zászlót. Helyére pedig az EU-s zászlót tegyük fel harmadik zászlónak és akkor  
a  magyar-görög  uniós  zászló  kerülne  fel.  Ha  nincs  más  javaslat,  akkor  annak  idején  úgy volt  a  
határozat, hogy addig van fent a zászló, amíg a testület egyik határozatával ezt vissza nem vonja. Van-e  
valakinek kérdése?
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Bene Krisztián képviselő:  Ezt nem küldtétek el előre, hogy téma lesz. Nekem az lenne a kérésem, 
hogyha ez nem gond, hogy a következő ülésig elnapoljuk, mert annak idején ezt a zászlót a helyi  
Jobbik ajánlotta fel az önkormányzatnak és illene értesítenem őket, hogy van egy ilyen javaslat, hogy 
vegyük le.

Papalexisz Kosztasz polgármester:   Van egy olyan javaslat, hogy ne ezen az ülésen tárgyaljuk én 
részemről  nincs  ennek  akadálya  .Aki  egyetért  vele,  hogy  a  következő  ülésig  napoljuk  el,  az  
kézfeltartással jelezze.

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

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

157/2013. (IX.25.) számú
HATÁROZATA

Székely zászló ügyének következő ülésen való tárgyalásáról

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,  hogy Papalexisz Kosztasz 
polgármester által szóban előterjesztett székely zászló témáját a következő rendes ülésén tárgyalja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A következő a LEADER pályázattal  kapcsolatos  tájékoztatás. 
Első körben elutasították a kamera rendszert különböző műszaki tartalmak miatt, hogy ilyen építési 
engedély kellett  volna meg amolyan. Lényeg hogy teljesen szakmai dolgokkal indokolták. Nagyon 
gyorsan kellett reagálni ezért fellebbezést adtunk be. Ezt a pályázat íróval megbeszéltük, ezeket ő már 
meg is csinálta és a fellebbezést elküldtük. Ezzel csak tájékoztatlak benneteket itt  nagyon gyorsan  
kellett lépni. Nem értünk egyet azzal, amiért ők elutasították. Ez volt már a második pályázatunk a  
kamera rendszerre. Mert volt  már egy,  de azt elvesztettük. Van- e valakinek kérdése? A következő 
témában átadnám a szót neked Erika, hogy amit már említettél, hogy hogyan lehetne megszólítani a  
lakosságot…

Boka Erika alpolgármester:  Köszönöm. Tanakodtunk a Laci kollégával a múlt héten az az ötletem 
támadt, hogy mi lenne, ha összeállítanánk egy olyan tevékenységi sort, amit az elkövetkezendő egy 
évben meg tudnánk valósítani. Olyan beruházásra gondolok itt, hogy játszótér itt sok mindent lehet  
felsorolni csak olyat, amit meg tudunk valósítani. Nem mindet, de olyat, ami elképzelhető, amire van 
költség kihatásunk, hogy tudjuk vállalni. Mi lenne, ha bevonnánk a lakosságot abba, hogy adnánk egy 
tájékoztatást  arról,  hogy  megváltozott  a  pénzügyi  helyzetünk,  van  lehetőségünk  arra,  hogy 
fejlesztéseket hajtsunk végre, beruházást tervezünk. Kikérjük a véleményüket. Összeszedünk néhány 
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pontot, ami elképzelhető és a lakók, akik szeretnének ebbe beleszólni, mondhassanak róla véleményt.  
Tegyék sorrendbe hogy mi a legfontosabb szerintük. Összesítve látnánk akkor, hogy a faluban mi a 
fontos, hogy az emberek mit tartanak fontosnak. Azok az emberek, akik veszik a fáradságot, hogy az 
kitöltsék. Minden család kap egy ilyen lapot az újsága, beletesszük, ezt mondjuk egy szórólapként.  
Meghatároztatnánk, hogy (pl: rendelőben, postán, iskolában) egy hét alatt be lehet adni. Nézzük, meg 
hogy mennyire figyelnek a lakók és hogy ők mire vágynak.

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Ez nem kötelezne minket semmire. Ezt úgy fogalmazzuk, meg 
hogy ez egy igény felmérés, ami segíthet a testületnek a döntés hozatalban. A döntés jogát tartsuk meg 
magunknak. Nyilván, ha kiküldünk (csak példa) három dologról és 100 lapból,  ami visszajön, 100 
egyet akar azzal nekünk se nagyon szabad szembemenni. Nekünk az a lényeg hogy olyan dolgokat  
tegyünk bele,  ami  tényleg  mindegyik  kell.  Mondok egy példát,  kellene  egy olyan  közösségi  park 
játszótérrel, szabadtéri kemencével, egy olyan hely ahol le lehet ülni. Egy olyan közösségi tér ahol le  
tudnak  ülni  az   anyukák  a  gyerekekkel  kulturált  körülmények  között.  Ahol  lehet  szabadtéri 
rendezvényeket is szervezni. Akár majálist ahol tényleg mindenki elférhet kicsik és nagyok. Ilyenbe  
gondolkodom én, de a ravatalozóra is lehetne költeni. Nagyon sok mindent lehetne, én egy 5-6 milliós 
költséghatárig gondolom ezeket. Azt nem írjuk le, de mi úgy állítjuk össze a listát, hogy körülbelül  
ilyenekbe lehet gondolkodni. Biztos jól esne nekik, hogy kikérjük, a véleményüket meg tényleg látnák, 
hogy jut  fejlesztésre is.  Erre nagyon sok idő nincs,  mert  ha abba gondolkodunk,  hogy valamilyen  
beruházást csinálunk, azt tavaszra kell időzíteni. De a mi ciklusunkban azért készüljön el. Ezt össze 
kellene majd hangolni meg ezt a munkát össze kellene rakni. Ezt úgy képzelem el, ha úgy döntünk,  
hogy ez egy járható út, hogy megszabunk egy határidőt és minden képviselő körlevélben ezeket az 
ötleteket megtehetné. Abból állítsuk össze és a következő újságba már tegyük bele ezt a lapot. Sok 
időnk már nincs. Ha márciusban el akarunk kezdeni csinálni valamit, akkor az előkészületeket már el 
kellene kezdeni.

Prekop László Kosztasz képviselő: Az állomás útra kellenének szemetesek ez nem beruházás, de 
most ugrott be.

Papalexisz Kosztasz polgármester:   Egy multifunkcionális  autó ez is  egy tétel  lehet.  Ami utakat 
locsol, havat kotor stb.. Ez is egy jó ötlet lehet.

Prekop László Kosztasz képviselő: Nyáron az utakat locsolni a melegben. A víz szinte ingyen van, 
mert ott kint van elég víz.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:   Ez  is  egy ötlet  lehet,  ezen  el  kell  gondolkodni.  Következő 
témánk, hogy ugye eredménytelennek nyilvánítottuk a családgondozó állásra kiírt pályázatot, és  új  
pályázatot kell kiírni, és akkor megnézzük a következő pályáztatás során sikerül-e egy jobb jelöltet  
találnunk, mint akivel utoljára összefutottunk. Azt javaslom, hogy ezt az állás helyet pályáztassuk meg  
a múltkori feltételekkel és december 31.-ig eredményt is hirdessünk. És, akkor január 01.-el kell már  
az  új  kollégát  kineveznünk.  Van  valakinek  kérdése?  Ha  nincs,  akkor  aki  ezzel   egyetért,  az 
kézfenntartással jelezze. 

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

158/2013. (IX.25.) számú
HATÁROZATA

családgondozói állásra kiírt pályázatról

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete családgondozói állás betöltésére pályázatot 
ír ki az alábbiak szerint:

Beloiannisz Község Önkormányzata 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet

Beloiannisz Község Önkormányzata 

családgondozó 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Részmunkaidő, heti 11 óra

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2455 Beloiannisz, Rákóczi u. 26-28.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint 
a  személyes  gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti,  gyermekvédelmi  intézmények,  valamint 
személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendeletben 
meghatározott feladatok 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

  Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti képesítés, 

  B kategóriás jogosítvány, 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
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  szakmai önéletrajzot, iskolai végzettséget igazoló okmány másolatát, 3 hónapnál nem régebbi  
erkölcsi bizonyítványt, a pályázó nyilatkozata arról, amely szerint a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott  
kizáró ok vele szemben nem áll fenn, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában 
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

2013. január 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Papalexisz Kosztasz polgármester nyújt, a 
25-898-059 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

  Postai úton megküldve vagy személyesen a fenti címen, a pályázatnak a Beloiannisz Község  
Önkormányzata  címére  történő  megküldésével  (2455  Beloiannisz,  Szarafisz  u.  2.).  Kérjük  a  
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:  622-1/2013 valamint a 
munkakör megnevezését: családgondozó. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 31.

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester

Határidő: azonnal

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nekem más témánk nincs itt a nyílt ülésen ezzel kapcsolatban. 
Van még egy zárt témánk.

Boka Erika alpolgármester:   Még egy téma nekem ez az óta is vesző paripám a testvér település  
kérdése.  Ennek a  településnek a  vezetősége,  akik  már  kétszer  is  tiszteletét  tették a  faluban olyan 
nyitottsággal és olyan gesztussal és közeledtek felénk, amit nem látom indokoltnak, hogy egy velünk 
egy kaliberű, méretű térségről beszélünk. Itt voltak Augusztus 20.-án is és a tanévnyitón is. Itt volt a  
polgármesterünk  is.  Nekem  az  volna  a  javaslatom,  hogy  hívjuk  meg  a  görög  ünnepre  most  a  
polgármestert,  ami  valószínűleg  november  elején  lesz  most.  A  testület,  az  önkormányzat  lássa  
vendégül  2-3  napra,  gondolom ezt  a  házaspárt,  nem hiszem,  hogy többen jönnének ilyenkor.  Azt 
javaslom, hogy nyissunk egy ilyen kapcsolat felé, mert fontosnak tartom, ha tényleg meg akarjuk ezt a  
görög  nemzetiségi  jelleget  őrizni,  megerősíteni.  Jövőre  van  pénzünk  az  egészségpályázatból,  pl.  
táborra  hívhatnánk,  néhány  gyereket  tőlük  egy  hétre  vendégül  tudnánk  látni  őket.  Most  olyan 
lehetőségeink vannak ami…

Papalexisz Kosztasz polgármester:   Nem mindig csak kapni, hanem tudunk adni is. Eddig mindig 
csak kaptunk. Ami nagyon szimpatikus volt én a polgármester úrral beszéltem. Nem mindegy hogy 
nekünk van egy athéni nagy kerülettel egy testvérvárosi kapcsolatunk ez a polgármester, aki itt volt ez 
egy  nem  sokkal  nagyobb  település  polgármestere,  mint  Beloiannisz  viszont  egy  olyan  egység 
nevezhetem kistérségnek vezetése az övé, ami egy 24-25.000 fős egységet képvisel. Viszonylag erő is  
van  mögöttük  meg  pénz  is,  de  tudják,  hogy  mi  is  ugyan  azon  a  szinten  vagyunk,  ugyanolyan 
problémákkal küzdünk. Beszélgettem vele ő kérdezgetett adózás, önkormányzat finanszírozása, hogy 
működik nálunk. Nem én kezdtem, hanem ő kétszer is felhozta ezt a témát, hogy esetleg lehetne egy 
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közös  jövőnk.  Teljesen  nyitott  volt  és  ő  ajánlkozott,  hogy  ezt  nézzük  meg.  Akkor  már  egyszer 
beszéltünk erről az Erikával, tényleg erre a nemzeti ünnepre el lehetne hívni. Pesten elszállásolnánk az  
Aktor hotelba, szerveznénk neki egy - két napos programot, tárgyalásokat testülettel együtt. Szerintem 
ne ketten jöjjenek, hanem egy-két képviselőt hozzon magával. Első lépésben ez még mindig csak egy 
ismerkedés lenne. Megvendégelnénk és megvizsgálnánk azokat a lehetőségeket, hogy működhetne egy 
ilyen  közös.  Ha  úgy döntünk,  hogy igen,  akkor  itt  hagyta  az  elérhetőségét  és  felvennénk  vele  a 
kapcsolatot, meghívnánk, három-négy napra szerveznénk programot neki. Ezt így november elejére-
közepére  megszerveznénk.  Aztán  ha  úgy  döntünk,  hogy  nem  sikerülhet,  akkor  van  egy  jó 
kapcsolatunk. Akkor megkeresem és beszélek vele. Az a lényeg hogy most nekünk is van lehetőségünk 
egy kicsit mutatni, adni. Akkor ezt intézem. 

Boka Erika alpolgármester:  Nekem még mindig van egy. Jó egy hónap múlva halottak napja van. 
Nem kerül sok pénzbe, én nagyon szépen kérem még egyszer, hogy csináltassuk meg a konténer új  
helyét a temetőben. Ne a szemét látványára menjünk be a temetőbe. Ez egy első lépés, amihez nagy 
befektetés nem kell, kitalálni, hogy hogyan legyen. Én ehhez nem értek. Ha úgy adódik sokat jelezték 
nekem elmegyünk előtte héten még egy társadalmi munkára.  Biztos összejövünk egy jó páran,  de 
ahhoz a konténer helyét elő kell készíteni. Meg azt a két oszlopot szedessük ki onnan. Ez a kérésem.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:   A konténer  helyét  baloldalon  le  kéne  ott  betonozni,  és  egy 
kerítéssel úgy elkeríteni, hogy csak egy oldalról lehessen hozzáférni. Nem hiszem, hogy ez olyan nagy 
költség. 100 E Ft-ból ezt meg lehet valósítani. Halottak napja előtt mindenképp rendbe tenni úgy, hogy 
szép legyen.

Boka Erika alpolgármester:  Én nagyon szeretnék jövőre az egészség pályázatból egy kicsit arra is 
elcsípni, hogy virágos Beloiannisz hogy egy kicsit szépítsük a  falut. Már megbeszéltük a bicikli túrán  
nagyon tetszett mindenkinek az ötlet, hogy csináljunk versenyt a faluban, hogy nevezzenek portákkal.  
Annak  idején  30-40 éve  ez  volt  a  legszebb  falu  a  környéken.  Kicsit  adjuk  a  megjelenésünkre,  a 
külsőnkre ezek nem kerülnek sokba, viszont nagyon sokat számít.

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Akkor azzal egyet értünk, hogy a kukát megcsináltatjuk . Akkor 
ezt megcsináltatjuk.

Bene Krisztián képviselő:  Nekem három témám van, sajnálom, hogy az István nincs itt, mert ő lenne 
az illetékes, mint szociális bizottság elnöke. Azt szeretném, hogy a közeljövőben összeüljön a szociális  
bizottság, mert év elején hoztunk egy olyan szociális rendeletet illetve módosítottunk, hogy szociális  
tűzifát fogunk osztani. Nem határoztunk meg csak szó volt róla a pénzügyektől függően.

Biró Brigitta jegyzői referens:  Meghatároztuk, hogy 5 mázsát családonként, háztartásokként be van 
építve a rendeletbe.

Bene Krisztián képviselő:  De valami akkor elmaradt… hogy kik lesznek a támogatottak….

Biró Brigitta jegyzői referens:  Az is benne van, minden benne van. És ez a májusi vagy júniusiba 
volt már benne.

Bene Krisztián képviselő:  Akkor rosszul emlékeztem. Akkor csak felhívom a figyelmet, hogy lassan 
aktuálissá válik.

Márkusz Tamás képviselő: Mi alapján megy ez az osztás?
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Papalexisz Kosztasz polgármester:  Ez testületi döntés volt az volt a lényege, hogy ugyan azoknak a 
feltételeknek kell megfelelni, mint a segélynél. Jövedelem határozza meg.

Biró Brigitta jegyzői referens:   Egy fűtés szezon alatt háztartásonként csak egyszer adható, hogy 
fával  fűthető  -  e,  és  5  mázsa  volt  ami  adható  maximum.  Minden  hónap  10.-ig  dönt  a  szociális 
bizottság.

Márkusz Tamás képviselő: Megvizsgálás hogy történik?

Biró Brigitta jegyzői referens: Beadott kérelem alapján. 

Papalexisz  Kosztasz polgármester:   Ez a  megsegítés  azoknak van,  akik a  legrosszabb helyzetbe 
kerültek. Ahol már nincs gáz, már nem tudják fizetni. Olyan rászorulóknak.

Biró Brigitta jegyzői referens:  A benyújtás feltétele  az, hogy a  jövedelem egy főre jutó összege ne 
érje el a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegét. 

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Itt az lesz a lényeg, hogy el kell majd híresztelni a honlapon is, 
kihirdetni, hogy van ilyen lehetőség pontosan felsorolni, hogy kik jogosultak rá és kérelem alapján 
dönt a szociális bizottság.

Prekop László Kosztasz képviselő: Ezt ki fogja megvenni?

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Ezt mi fogjuk megvenni itt a tüzépen.

Biró Brigitta jegyzői referens: Az attól függ, mert én már kértem árajánlatokat.

Bene Krisztián képviselő:  Jó én azt hittem elmaradtunk ezzel, de akkor nem. A másik, amit akartam 
mondani,  a  Murgána utcai  ház.  Az elmúlt  ülésen kértem,  hogy azzal  csináljanak valamit,  de  nem 
nagyon sikerült. Elöl, az egyik ablakot eltakarja egy bokor, már a járdát is félig eltakarja. Az ott lévő 
növényzetet  valaki  így  középen  elvágta,  de  csak  az  egyik  felét.  A harmadik  témám  pedig:  arra  
gondoltam,  hogy  közelednek  a  nemzeti  ünnepek  és  a  fő  utcára  kérjünk  árajánlatot  ilyen, 
villanyoszlopra  rakható  zászlótartókra  illetve  ezeket  fel  tudnánk  zászlózni.  Egy  csomó  helyen 
felzászlózzák az utcákat, nekünk ezt az egyet kellene. Az a falu központi utcája. Vagy még esetleg a 
Rákóczi utcát, ahogy belóg a térre.

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Régen ez így volt. Azt a tartót, ami a falon van, fel lehet rakni az 
oszlopra is.

Bene Krisztián képviselő:  Lehetne páros tartót is venni és akkor a görög és magyar zászlót is ki lehet  
rakni. Úgyis mindig mondjuk, hogy a nemzeti ünnepek a lakosság körében nem annyira számítanak,  
egy kicsit ezzel úgymond feldobnánk, ha lehet ilyet nemzeti ünneppel kapcsolatba mondani.

Prekop László Kosztasz képviselő: Lehet, hogy leesne az embereknek valami… Miért rakták ki a 
zászlókat?

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Tudjátok, még mit terveznék én? Olyan sok helyen működik a 
dísz kivilágítás karácsony környékén. Szépen meg lehetne csinálni a bekötő utat Szarafisz, Rákóczi-  
utcák és a tér környékét. De nem olcsó, de egyszer kell megvenni. Ha ezt meg tudnánk csinálni, az 
gyönyörű lenne.
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Boka Erika alpolgármester:  El kell kezdeni lépésenként. Először csak a teret, aztán a másik utcát.

Papalexisz Kosztasz polgármester:   Erre a zászlókra kérjünk árajánlatot. Meg kell számolni hány 
darabot. Következő nemzeti ünnep előtt lesz ülésünk kérünk be ajánlatot meg beszerzési határidőt is.  
De lehet, hogy el is fognak lopni belőle.

Boka Erika alpolgármester:  És mi van akkor, ha csak nappalra rakjuk ki? Estére beszednénk.

Papalexisz Kosztasz polgármester:   Jó akkor,  ha nincs más,  a nyílt  ülést  befejezettnek tekintem. 
Köszönöm.

Papalexisz Kosztasz polgármester mivel több kérdés, észrevétel nem érkezett, a nyílt ülést 19 óra 19 
perckor berekesztette.

k.m.f. 

                       A jegyzőkönyv tartalmáért   felel: 

Papalexisz Kosztasz
polgármester 

                                      Dr. Bugyi Katalin                      Biró Brigitta
                                           jegyző                                  jegyzői referens

Márkusz Tamás
jkv. hitelesítő

Prekop László Kosztasz
jkv. hitelesítő

29


