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

1)  Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés működési engedély ügye

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

  2) Szociális rendelet módosítási javaslata

   Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester
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Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester
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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. december 18. napján tartott rendkívüli nyílt ülésének

JEGYZŐKÖNYVE

Készült: Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének 
közmeghallgatásának

Az ülés helye: Beloiannisz Község Hivatal Tanácsterme

Az  ülés 
kezdete:

2013. december 18.19 óra 20  perckor

Jelen lévők:

Távollévők:

Papalexisz Kosztasz polgármester
Boka Erika alpolgármester
Bene Krisztián képviselő
dr. Horváth István képviselő 
Márkusz Tamás képviselő  
Prekop László Kosztasz  képviselő 

Biró Brigitta jegyzői referens

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

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Tisztelettel  köszöntök  minden  megjelent  képviselőt  és  a 
vendégünket. Megállapítom, hogy képviselő testület hat fővel határozatképes, szabályosan lett összehívva. 
Richter  Csaba  képviselő jelezte,  hogy csak a  közmeghallgatáson  tud részt  venni,  ezen az ülésen  nem. 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Márkusz Tamás és Prekop László Kosztasz képviselőket. Aki egyet ért 
vele kézfenntartással jelezze.

A  Képviselő-testület  6  igen,  0  nem  és  0 
tartózkodás  szavazattal  Márkusz  Tamás  
képviselőt   és  Prekop László Kosztasz képviselőt 
jegyzőkönyv-hitelesí tőnek megválasztotta.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Napirendnek a kiküldöttől eltérően tennék javaslatot. A 4-es pontban 
szereplő  az  önkormányzat  SZMSZ-ét  nem  tudtuk  előkészíteni.  Nem  volt  időnk  rá,  ezt  a  pontot 
elhalasztanánk és a  következő januári  ülésen tárgyalnánk.  Szeretném, ha előtte  a  képviselők át  tudnák 
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nézni, mert több változtatás is felmerült. Az egészet át kell dolgoznunk, teljesen elavult. Ezt ennyi idő alatt  
nem tudtuk tető alá hozni. A napirend akkor a kiküldötthöz képest annyit módosulna, hogy a 4. pontot 
kivennénk, aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 

A  Képviselő-testület  6   igen,  0  nem  és  0 
tartózkodás  szavazattal  az  alábbi  
határozatot  hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

197/2013. (XII.18.) számú
HATÁROZATA

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület
2013. december  18.-i rendkívüli nyílt ülésének napirendi pontjairól

Napirendi pontok: 

1)  Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés működési engedély ügye

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

  2) Szociális rendelet módosítási javaslata

   Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester  

 3)  A  Besnyői  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának  
elfogadása

 Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 4) 473/3, 473/4, 473/5  helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos döntés 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

5) Egyebek

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

1)  Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés működési engedély ügye

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Első  napirendi  pontnál  láttátok  kaptunk felhívást  a  Fejér  Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Hivatalától. Felhívták a figyelmünket arra, hogy kötelező feladat 
ellátás a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás. Ahogy ez működött nálunk, de ezeket szabályozott 
formában kell rakni. Gyakorlatilag törvényes eszközök alá kell vonni. Ami a teendőnk: szabályos működési 
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engedélyt  kell  kérnünk.  Ezeknek  meg  kell  a  körülményeknek  felelni,  különböző  engedélyeket  kell 
beszerezni.  időben  és  módon  ezeknek  a  beszerzése  április  1-  re  tervezhető.  Szerintünk  addigra  és  a  
Kormányhivatal  Szociális  és  Gyám  hivatala  is  ezt  egy  reális  időpontnak  látják.  addigra  ezt  a 
munkafolyamatot be tudjuk fejezni. Első lépésként három határozatot kellene meghozni. Az egyik hogy ezt  
a házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés engedély kérelmét benyújtjuk. Aztán ennek a szociális étkeztetés 
és házi segítségnyújtás szakmai programjának elfogadása illetve a dolgozónak a vonatkozásában kell egy 
határozatot hoznunk. Ezeket fel fogom pontosan olvasni. A lényeg az jelen pillanatban azt várják el tőlünk, 
hogy nyújtsuk be a kérelmet. Ha mi ezt benyújtjuk, mindenféle szakmai segítséget megadnak hozzá, hogy 
különböző szakhatóságoktól engedélyeket beszerezzünk, és amikor ez az engedélyünk megvan, jogosultak 
vagyunk ezeket a normatívákat lehívni a költségvetésből. Gyakorlatilag ez a folyamat zajlott nálunk csak  
más elnevezéssel, ezt rendbe kell tennünk. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Ha nincs  kérdés akkor a 
kiküldött I. számú határozati javaslatot tenném fel szavazásra, aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon. 

A  Képviselő-testület  6   igen,  0  nem  és  0 
tartózkodás  szavazattal  az  alábbi  
határozatot  hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

198/2013. (XII.18.) számú

HATÁROZATA

Házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés működési engedély kérelméről

1.  Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  szociális  igazgatásról  és  szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86.§ (1) bekezdés b-c) pontjában meghatározott - kötelező 
feladatellátási  kötelezettségének  eleget  téve  úgy dönt,  hogy a  házi  segítségnyújtás  és  a  szociális  
étkeztetés  szociális  alapellátást  önállóan,  intézmény  létrehozása  nélkül,  szakfeladaton  kívánja 
biztosítani 2014. április 01. napjától.

2.  A képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy az 1.  pontban meghatározott  szociális 
alapellátásokra az illetékes Szociális  és Gyámhivatalhoz működési  engedély kérelmet nyújtson be, 
valamint a jogszabályokban meghatározott nyilatkozatokat tegye meg.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: A 2.  határozati  javaslat  következik.  A házi  segítségnyújtás, 
szociális étkeztetés szakmai programjának elfogadásáról. A szakmai program fent van a honlapon. A 
jegyző  asszony  segítségével,  a  besnyői  szakmai  programot  átnézve  a  mi  arculatunkra  szabtuk. 
Igazából az a szakmai alapja, amit a jegyző asszony állított össze és a beloianniszi számokkal van 
kiegészítve.  Ezzel  kapcsolatban  van-  e  valakinek  kérdése?  Jelen  pillanatban  erről  kell  határozatot 
hoznunk, ha ez meg van, akkor ezzel együtt be tudjuk nyújtani a kérelmet. Akkor, ha nincs kérdés, aki 
ezzel a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

A  Képviselő-testület  6   igen,  0  nem  és  0 
tartózkodás  szavazattal  az  alábbi  
határozatot  hozta:
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Beloiannisz Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

199/2013. (XII.18.) számú

HATÁROZATA

Házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés szakmai programjának elfogadásáról

1. Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  mellékletben  szereplő  Házi 
segítségnyújtás  és  szociális  étkeztetés  szakmai  programot  a  melléklet  szerinti  tartalommal 
jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal       

Papalexisz Kosztasz polgármester: A3. határozati javaslat: házi segítségnyújtási szociális étkeztetés 
személyi feltételeinek biztosításáról szól. Itt meg kell jelölnünk azt, hogy van megfelelő végzettségű  
emberünk, aki ezt a feladatot el tudja látni. Van – e ezzel kapcsolatban kérdés? Jelenleg is ő végzi 
ezeket a feladatokat. Aki egyet ért kézfeltartással jelezze.

A  Képviselő-testület  6   igen,  0  nem  és  0 
tartózkodás  szavazattal  az  alábbi  
határozatot  hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

200/2013. (XII.18.) számú

HATÁROZATA

Házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés személyi feltételeinek biztosításáról

Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  kijelenti,  hogy  a  házi  segítségnyújtás 
vonatkozásában  az  1/2000.(I.7.)  SZCSM  rendelet  3.  számú  melléklete  szerinti  szociális  gondozó 
munkakörre  előírt  kötelező  létszámfeltételek  teljesítése  érdekében,  továbbá  a  szociális  étkeztetés 
vonatkozásában  az  1/2000.(I.7.)  SZCSM  rendelet  3.  számú  melléklete  szerinti  szociális  segítő 
munkakörre  előírt  kötelező  létszámfeltételek  teljesítése  érdekében,  a  működési  engedély  kiadása 
esetén Lamos Gyuláné sz.: Gyarmati Mária 2455 Beloiannisz, Petőfi u. 56. szám alatti lakossal – aki 
szociális gondozó és ápoló végzettséggel rendelkezik -  a közalkalmazotti jogviszonyt továbbra is fent 
kívánja tartani.

Határidő: jogerős működési engedély kiadását követően azonnal

Felelős: polgármester

  2) Szociális rendelet módosítási javaslata

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Itt annyit fűznék hozzá előzetesen, aztán átadom a szót a Briginek 
hogy megváltozott  a  jogszabály.  Megváltozott  a  jogszabályi  háttere  ezeknek  a  segélyeknek.  Itt  három 
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támogatás  segélyről  van  szó  az  átmeneti  segély,  a  rendkívüli  gyerekvédelmi  támogatás,  és  a  temetési 
segély.  Ezt  a három segélyformát egy ugyanaz az önkormányzati segély égisze alá vonja össze. Ebből  
polgármesteri  hatáskörbe  volt  a  temetési  segély  a  mi  rendeletünk  szerint,  és  a  szociális  bizottságra  
átruházva a testület által az átmeneti segély. Ezt összevonja egy önkormányzati segély fogalma alá, ezt  
december 31.-ig ezt a módosítást nekünk is a rendeletünkbe bele kell vinni. Úgy dolgozta ki a Brigi, hogy a 
mi  sajátosságainkat  figyelembe véve,  és  egy olyan javaslattal  hogy a  testület  ruházza  át  a  hatáskört  a 
szociális bizottságra a temetési és az átmeneti segély tekintetében. Illetve amit idáig is a jegyző csinált azt  
célszerű az ő hatáskörében hagyni. Nem tudom, hogy van e kiegészíteni valód ezzel kapcsolatban, vannak 
itt az összegek…

Biró Brigitta jegyzői referens: Az összegeken nem változtattam. Ami volt az átmeneti segély azt úgy is 
hagytam.  Úgy  csináltam  meg,  hogy  az  önkormányzati  segélyt  lehet  alkalmanként  adni,  és  most  már 
lehetőség  lesz  rendszeresen  adni.  Az  alkalmanként  adhatót  az  ugyan  úgy  hagytam 2000-12000  forint 
között,  ahogy eddig  volt  az  átmeneti  segély.  A temetési  segély  összegét  ugyan  úgy 15.000  forintban 
állapítottam meg, ahogy volt eddig is. És amit rendszeresen lehet adni átmeneti segélyt, az pedig 10.000- 
50.000 forintig terjedhet.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Van lehetőség arra, hogy ne csak egyszerit adjál, hanem négy hónapon 
keresztül is, ha olyan élethelyzet van.

Biró Brigitta jegyzői referens: Ezt a testület döntheti el. Én ezt a javaslatot tettem, ti döntötök róla.

dr. Horváth István képviselő:Ezt hogy fogjuk bírni anyagilag?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ez lehetőség. Ez a szociális bizottság kezében van, adhatsz te egy 
havit, kéthavit, három- négy havit. Arra kell gondolni, hogy volt nem egy olyan eset, amikor láttuk, hogy  
baj van,  láttuk, hogy segíteni kell és egyszerűen semmilyen eszköz nem volt a kezedbe. Láttad, hogy 
jogosult rá, rászorult és nem tudtunk adni. Most igazából jogosítványt ad a szociális bizottság kezébe, vagy 
ha úgy dönt az önkormányzat, hogy maradjon a testület kezében akkor a testület dönt úgy.  Magunknak egy 
jogosítványt adunk arra, hogy ha baj van, akkor tudjunk segíteni. Nyilván ha nincs pénz, akkor úgy sem 
tudunk megszavazni semmilyen támogatást. De az nem fordulhat elő, hogy beáll egy olyan átmeneti krízis 
állapot, ami volt nem egyszer, amikor gyorsan kellett itt a Vass Erikával is lépni és akkor egy-két-három 
hónap alatt lehet esetleg rendbe tenni dolgokat. Lényeg az, hogy megvan egy ilyen lehetőség, ha feláll egy 
ilyen állapot, akkor dönthet úgy a szociális bizottság, hogy segít. Ha van rá módunk. Erre van lehetőség. Én 
azt gondolom, hogy célszerű berakni ezt a jogosítványt, mert mondom, előfordulhat, hogy kell. Vagy ha  
úgy gondoljátok, hogy nem akkor nem.

Bene Krisztián képviselő:  Az a  kérdésem hogy 10.000-50.000 forintig mondtad ezt a lehetőséget, hogyha 
adunk nekik 50.000 forintot, akkor az adható minden hónapban vagy azt feloszthatjuk?

Biró Brigitta jegyzői referens: A szociális bizottság dönti el.

Bene Krisztián képviselő:   Adhatunk 3x 50.000-et is ?

Papalexisz Kosztasz polgármester.:  Háromszor ötvenet nem.

Biró Brigitta jegyzői referens: De igen, az alkalmanként adható összeg  négy hónapig az 50.000 Ft-ig.

 Prekop László Kosztasz képviselő:Nem olyan nagy szám 50.000, de ha már adsz tíz főnek.
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Bene Krisztián képviselő:  Nem a fő, de adsz ötvenezer forintot elosztod fél év alatt vagy odaadod egy 
hónap alatt, így is úgy is ötvenezret adsz.

Biró Brigitta jegyzői referens: Ez eset függő, hogy te majd mit döntesz, ezek a számok lehetnek kisebbek 
nagyobban is. De az ötvenezret adhatod négy hónapig is.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igazából, ha ezt berakod, van lehetőséged mérlegelni, hogyha baj van, 
ha nem rakod be,és ezzel vissza is lehet élni, hogy, beadom úgy is, hogy nem vagyon rá jogosult itt akkor 
tudni kell nemet mondani. Másik oldalról, pedig ha nem rakod be és tényleg baj van, akkor meg nem tudsz  
segíteni.

dr. Horváth István képviselő: Most hirtelen annyira kitárultak a határok, egy évvel ezelőtt még 1000-4000 
forint között adhattunk átmeneti segélyt, aztán felvittük 12.000 forintra most meg négy hónapon keresztül  
4x 50.000 forintra.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ez egy javaslat ezen lehet változtatni.

dr. Horváth István képviselő: Olyan tágak most a lehetőségek hogy ezt szerintem a szociális bizottságra 
bízni én azt gondolom, hogy ha ez így marad, akkor maradjon meg testületi hatáskörben. Itt most már olyan 
összegekről beszélünk…….

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Nekünk úgy voltak ezek az átmenetis  segélyek,  hogy egy évben 
kétszer  lehetett  kérni.  Valószínű,  hogy  nekünk  is  úgy  kéne  szabályozni,  hogy  egy  évben  ezt  az 
önkormányzati segélyt kétszer lehessen kérni. Ha eltelik hat hónap, akkor a következőt akkor. És itt az 
összeget, ha meghatározzuk úgy, hogy 2000-24.000 forint között van az egy éves díj. Akkor adhatsz úgy, 
hogy egyszer 16.000 utána meg már csak 6000 forintot. Akkor van egy kis mozgástered. Vagy adhatsz 
egyszer 24.000 forintot, ha olyan jellegű probléma van, hogy gyorsan kell, bármi közbe jöhet, vagy olyan  
élethelyzet adódhat, bárhol akkor egyszer odaadod. Ezt kell eldöntenünk, hogy milyen formában, jelenítsük 
ezt meg. Az ne legyen, hogy nincsen szabályozva, mert akkor minden hónapban mindenki beadhatja, hogy 
önkormányzati segélyt kérek.

Bene Krisztián képviselő:  Azt szabályozhatjuk, hogy hányszor adjuk, azt megengedik?

Biró Brigitta jegyzői referens: Nem, erre már korábban kaptunk törvényességi felhívást. 

Bene Krisztián képviselő:  Ha a szociális bizottság átveszi akkora  temetési segélynél..

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nincs temetési segély önkormányzati segély van.

Bene Krisztián képviselő:  Nem temetési segélyként adja be, de amikor beadja, mi már látjuk, hogy mire 
adja be. Nyilvánvaló, hogy egyszer van temetés.

Prekop László Kosztasz képviselő:Ezzel kapcsolatban akartam én mondani, hogy egyszer van temetés, de 
ha valaki  finanszírozott  már  egy temetést,  akkor az,  nagyon jól  tudja,  hogy 15.000 forint  az  egyrészt  
semmi. De nem is az, hanem ugye van az a lehetőség hogy több hónapon keresztül. Most én azt mondom 
neked, ha valaki eltemeti  egy hozzátartozóját az százezres nagyságrendű kiadás.  Az az ember is nehéz 
helyzetbe kerül pillanatok alatt. Legalább olyan nehéz helyzetbe, mint aki a 2-4 ezer forintért jön. Hiába  
volt jó addig az egzisztenciája meg fogja érezni azt a pénzt. Lehet az is hogy úgy gondolkodik, hogy már 
nekem is kellene egy kis segítség. Érted? Ez csak csepp a tengerbe az árak nem állnak meg. Ez mióta  
15.000 forint?

Biró Brigitta jegyzői referens.: Ezt idén határoztuk meg,  eddig kevesebb volt az összege.
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Márkusz  Tamás  képviselő:  Én  ezzel  kapcsolatban  még  mindig  azt  mondom,  hogy  ne  a  bizottságra 
várjunk.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ez idáig polgármesteri hatáskör volt, gyorsan eldöntöttem egy- két 
nap alatt meg is kapta. Jogszabály úgy szól vagy az az előírás, hogy ha önkormányzati hatáskörbe hagyja, 
akkor legkésőbb a soron következő testületi ülésen tárgyalja, de maximum két hónap. 

Bene Krisztián képviselő:  Ez nem életszerű.

dr. Horváth István képviselő:  Én azt gondolom, hogy 2-15.000-ig legyen az önkormányzati segély, ez 
illik a temetésire is és akkor egy picikét megemeltük ugye eddig 12.000 volt most 15.000 az átmeneti 
segély részét. Ha 3000 forinttal megemeljük, ez nem akkora teher, mint amiről az előbb beszéltünk. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: És maradjon a szociális bizottság kezében.

dr. Horváth István képviselő: Igen, és akkor az önkormányzati segély az 15.000 Ft.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ha meg baj van és gyorsan kell akkor csak ezért össze fog ülni a 
szociális bizottság. Ha kettő már ott tud lenni az jó. Alkalmazkodnunk kell, nem tudunk mást csinálni.

Biró Brigitta jegyzői referens: Akkor az alkalmankénti is legyen 2000-15.000-ig, meg ami rendszeres az 
is 2000-15.000-ig? Amit rendszeresen adhatsz négy hónapig?

dr. Horváth István képviselő: Kötelező ilyen lehetőséget adni, hogy rendszeresen…

Biró Brigitta jegyzői referens: Nem kötelező.

Bene Krisztián képviselő:  Akkor a négy hónapot kell kivenni és azt is mi határozzuk meg, hogy milyen 
időközönként adjuk.

Biró Brigitta jegyzői referens: Viszont a kérelemben meg kell jelölni, hogy mire kéri, lehet betegségre, 
halálesetre,  elemi  kár  elhárítására,  válság  helyzetben  lévő  várandós  anya,  iskoláztatás,  gyermek 
fogadásának előkészítésére, nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásra, gyermek családba 
való visszakerülésének elősegítéséhez, gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítség.

Bene Krisztián képviselő:  Magyarul minden.

Biró Brigitta jegyzői referens: Igen.

Boka Erika alpolgármester:  Szerintem a  több hónapot nem kéne kizárni, mert ha egy család kerül olyan  
helyzetbe, hogy a gyerekeknek a rendszeres támogatásához kell hozzájárulni…

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  És  ha  egy önkormányzat  kerül  olyan  helyzetbe,  hogy nem tudja 
fizetni, mert jár? Akkor mi van? De járhat, mert ha ebbe belefér egy csomó ember és beadhatja és egyiknek 
megítéltük másiknak mért nem vagy, hogy? Sok mindenki belefér ebbe.

Márkusz  Tamás  képviselő:  Azért  a  2000-15.000-ig  ebbe  bele  fér  ám sok  minden  és  akkor  lehet  itt 
szortírozni.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Hagyjuk ezt így, adjunk egy kicsit kevesebbet. Aztán ha ez elindul és 
meglátjuk,  hogy kell  hozzányúlni  vagy tényleg  kevés  és  adhatunk  többet,  vagy ha  nem tudunk  még, 
hozzányúlhatsz, módosíthatunk az összegen. Induljunk el ennyivel és majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. 
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Bene Krisztián képviselő:   És mi van akkor, ha úgy kérjük be a kérelmeket, hogy ő mondja meg hogy 
hosszú távon, azt mondjuk, hogy adunk 15.000 forintot, mert akkor felvihetjük akár 40.000-ig is. Hogy 
hogy szeretné, hogy egyszerre adjuk oda, mert olyan krízis helyzet volt mondjuk temetés és kell 40.000  
forint. Hogy hogy szeretné, fölvenni havonta vagy egy összegben az nem lehet kérni?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem. Jelölje meg, hogy mire kell és akkor a szociális bizottság el  
tudja dönteni a kérelem alapján úgy is fogod látni, hogy milyen jellegű a kérelem.

Biró Brigitta jegyzői referens: Meg kell jelölni neki itt, hogy mire kötelező ezt kitölteni.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt már be tudod már azonosítani szerintem, mert minél több lépcsőt  
teszel meg munkát annál nehezebben lehet előkészíteni. Szerintem meg lehet azt ítélni.  Ne rakjunk bele 
fölösleges munkát, lépcsőt.

Prekop László Kosztasz képviselő:Azt nem lehet, hogy meg van a maximált összeg 30-40-50.000 forint 
és a szociális bizottság dönti el, hogy egy alkalommal odaadja, mert éppen olyan a helyzet vagy kettő-  
három hónapa alatt. de maximálisan egy évbe ennél többet nem vehet fel, ami meg lesz határozva.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Tehát nem határozod meg, hanem ha azt mondod, hogy egybe akkor 
egybe odaadod, vagy azt mondod, hogy most ennyit adsz és kész. És hogy ha megint beadja a következőt,  
akkor megint eldöntheted.

Bene Krisztián képviselő:   Ennek az  lenne az előnye, hogy temetésnél például egybe oda kéne adni a 
maximumot. Ha 40.000-et adhatsz egy embernek, akkor temetéskor oda kéne adni egybe a maximumot, 
még hogyha utána nem is tudna jelentkezni. Gondolom a temetés fontosabb lehet, mint…

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Ott van a mérlegelés lehetősége a szociális bizottság kezében. Ha 
most odaadom az egészet, akkor utána nem adhatok, egész évben hiába jön bármiért. Vagy most kevesebbet 
adok.

Márkusz Tamás képviselő: Összességében egy évben hány segély volt kifizetve?

Biró Brigitta jegyzői referens: Hat átmeneti segély volt,  abból öt volt  12.000 forintos meg egy 6000 
forintos. És három darab temetési segély ha jól emlékszem. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az 66.000 forint meg három temetési segély az 45.000 forint volt. 
110.000 forintot fizettünk ki. De a rendszeres gyermekvédelmit ebbe nem számoltam bele.

Biró Brigitta jegyzői referens: Ez rendkívüli nem rendszeres, az más,  olyanunk nem is volt idén. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ha nincs fedezet rá akkor nem, ítéli meg a testület, ha nincs nem 
tudunk adni.

Prekop  László  Kosztasz  képviselő:  Egy  olyan  keretet,  amikor  a  költségvetést  tervezzük,  gondolom, 
valamilyen téren kalkulálunk vagy az előző évi adatokat beszorozzuk kettővel, másféllel. Azt a keretet lehet  
látni,  hogy az első,  második,  harmadik hónapban tartunk, hogy mennyi  fogyott.  Nehéz helyzetbe nem 
fogjuk hozni az önkormányzatot se, mert akkor idővel az az ember ugyan olyan nehéz helyzetbe fog kerülni 
annyi, hogy már az önkormányzatnak sincs pénze. Úgy sem fogjuk két kézzel szórnia pénzt, idáig is úgy  
működtek a dolog, Krisztiánéknak látniuk kell majd azt a keretet, hogy ennyink volt, idáig ennyit tudtunk  
felhasználni belőle. Akkor már lehet, előre tekinteni lehet, hogy ki kell 100.000-200.000 pótolni akkor ők 
ezt már veled meg tudják beszélni.
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Papalexisz Kosztasz polgármester:  Várjatok egy picit  itt  az értelmezésnél volt egy kis gond. Egyszer 
adhatod önkormányzati segélyt alkalmankénti összeget 2000-12000 forintig azokra amiket beadtak, amiket 
felsorolt a Brigi hogy mire adhatod. Az a 10.000-50.000 forintig ezt itt írja, a kettes bekezdés szerint akkor 
van  a  képviselő  testület  meghatározott  időszakra  legfeljebb  négy hónapra  havi  rendszerességgel  adhat 
önkormányzati  segélyt,  elemi  kár  elhárításhoz,  vagy  ha  a  kérelmező  családjában  fellépő  rendkívüli 
élethelyzet a kérelmező családjában élők életét vagy testi épségét veszélyezteti. Ebbe nincs az, mondjuk,  
hogy ha alacsony a jövedelmünk.

dr. Horváth István képviselő: De ha éhezik.

Bene Krisztián képviselő:  Eddig nem volt az, hogy mi több hónapon keresztül adtunk, ha adtunk, akkor 
azt egyszerre aduk oda. Ezt mért akarjuk megváltoztatni, hogy belekeverjük a hónapokat. Ne változtassuk 
meg eddig is működött a rendszer és nem adtunk hónapokon keresztül.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Akkor  ezt  kivesszük,  nem változtatjuk  meg.  Emeljük  meg  2000-
15.000 forintig.

Biró Brigitta jegyzői referens: Az elhunyt személy eltemettetésének költségéhez való hozzájárulásként 
megállapított önkormányzati segély összege akkor egységesen 15.000 forint. Mert itt a kérelemben be kell 
jelölni, hogy mire kéri.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Kicsit  emeltünk  2-15.000-ig  ezt  mind  önkormányzati  segélynek 
fogjuk nevezni. Az a kérdés hogy testületi hatáskör legyen vagy átruházzuk a szociális bizottságra?

dr.  Horváth  István  képviselő: Szerintem,  ha  így  marad,  akkor  maradhat  a  szociális  bizottság  ez 
egyértelmű. Még azt lehetne beleírni, hogy ha elemi kár éri volt a két kitétel, akkor megkaphatja egybe azt  
a kétszer 15.000 forintot, tehát megkaphatja az egész évit egybe. Egy évben kétszer, de ebben az esetben 
egyszerre megkaphatja.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Tehát az önkormányzati segély alkalmankénti összege 2000-15.000-ig 
terjedhet. 

dr. Horváth István képviselő: Akkor az általános helyzet maradna az, hogy maximum 15.000 forint,-ot 
állapíthatnánk meg.  

Biró Brigitta jegyzői referens: Akkor a rendszerest vegyük ki  és 2000-15.000-ig. A második szakasz 
pedig arról szól, hogy a méltányossági közgyógy ellátása az eddig jegyzői hatáskörbe volt és most áttették 
képviselő testületi  hatáskörbe. Ugyan úgy meghagytam azokat a számokat és ugyan úgy mivel az SZT 
változott átraktam jegyzői hatáskörre ugyan úgy.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Akkor  a  méltányossági  közgyógy  ellátás  ugyan  úgy  maradjon  a 
jegyzői hatáskör.

dr. Horváth István képviselő: Itt semmi értelme csak kiszámolják, hogy mennyi jár.

Biró Brigitta jegyzői referens: A százalékot ugyanúgy hagytam 150% és egyedül élés esetén 200%, a 
gyógyszer keret pedig 20%.

dr. Horváth István képviselő: 20%, igen hatezer alatt legyen.

Biró Brigitta jegyzői referens: Jó, akkor ezt javasolnám.
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Papalexisz Kosztasz polgármester:  Jó, akkor a módosításokat teszem fel szavazásra. Tehát 2000-12.000 
helyett, 2000-15.000 forintra módosítjuk az esetenkénti önkormányzati segélyt. Aki ezzel a módosítással 
egyetért, az kézfeltartással jelezze.

A  Képviselő-testület  6   igen,  0  nem  és  0 
tartózkodás  szavazattal  dr.  Horváth  István  
képviselő módosító javaslatát  el fogadta.  

Papalexisz Kosztasz polgármester:  A másik módosítás hogy a 8./B § (3) bekezdését a, vagyis a 10.000-
50.000  forintig  terjedő  rendszeres  lehetőséget  akkor  kivennénk.  Aki  ezzel  egyet  ért  az  kézfeltartással 
jelezze. 

A  Képviselő-testület  6   igen,  0  nem  és  0 
tartózkodás  szavazattal  Bene  Krisztián  
képviselő módosító javaslatát  el fogadta.  

Papalexisz Kosztasz polgármester:  A testület minősített többséggel rendeletet alkot. Akkor aki ezekkel a 
módosítássokkal egységes szerkezetben  a rendeletet elfogadásával egyetért, az  kézfeltartással jelezze.

A  Képviselő-testület  6  igen,  0  nem  és  0  
tartózkodás  szavazattal  megalkotta  a  je len  
jegyzőkönyv  mellékletét  képező    a  

szociális  igazgatásról  és  a  szociális  
ellátások  helyi  szabályiról  szóló  
5/2009.(VI.5.)  önkormányzati  rendelet  
módosításáról  szóló  11/2013.(XII.31.)  
önkormányzati rendeletét 

 

 3)  A  Besnyői  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának  
elfogadása

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én átnéztem az SZMSZ-t szerintem így jó, ahogy van. Van – e ezzel 
kapcsolatban valakinek kérdése,  észrevétele? Az alapja a megállapodásunk, amit először megállapodást 
kötöttünk. Annak a szellemiségében állította össze a jegyző asszony. Megnéztem első sorban beloianniszi  
szemmel, én úgy gondolom, hogy teljesen rendben van. Szabályozza hivatalnak a működését, én részemről  
elfogadásra javaslom. Van –e valakinek kérdése. Ha nincs, akkor feltenném szavazásra az előterjesztésben 
szereplő  határozati javaslatot.  Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze. 
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A  Képviselő-testület  6   igen,  0 
nem  és  0  tartózkodás  szavazattal 
az alábbi  határozatot  hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

201/2013. (XII.18.) számú

HATÁROZATA

A Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Besnyő/Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Besnyői  Közös  Önkormányzati 
Hivatal  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatát  a  melléklet  szerinti  tartalommal  megtárgyalta  és  azt 
jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Bugyi Katalin jegyző  

 4) 473/3, 473/4, 473/5  helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos döntés 

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Érkezett egy vételi ajánlat, ugye 8 millió forintban hirdettük meg a 
licittárgyalást, az eltelt időszak alatt egy ajánlat tétel érkezett BÓNA HOUSE KFT szeretné megvásárolni a 
Beloiannisz  473/3-4-5  helyrajzi  számú ingatlanokat.  8  millió  forintértékben  vételi  ajánlatot  teszek,  az 
ingatlant úgy szeretném megvásárolni, hogy 2014-ben a szerződés aláírásakor kifizetek 5millió forintot, és  
a fenn maradó 3 millió forintot évi egy millió forintos részletekben fizetném meg az alábbiak szerint: 2015. 
december 31.-ig, 2016. december 31.-ig, 2017. december 31.-ig egy – egy millió forint minden évben.  
Egyebekben a pályázati feltételeket elfogadom. Ez az ajánlat érkezett. Ezzel kapcsolatban hallgatnám a 
véleményeket.

Bene Krisztián képviselő:   Én azt kérdezném, hogy így hogy kvázi részletfizetéssel adnánk  el ezt az 
ingatlant, hogy lesz ez, jogilag mi biztosíték van a fennmaradó 3 millió forintra.

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Nem lesz bejegyezve a tulajdoni lapra.  A tulajdon jog akkor lesz 
bejegyezve, ha az utolsó részletet kifizette.

Biró Brigitta jegyzői referens: Meg is kérdeztem erről az ügyvédnőt. Mondta, hogy erre van lehetőség, 
már a szerződésbe bele fogjuk ezt írni hogy addig nem lesz bejegyezve. Ott lesz a széljegyzeten, hogy ő ezt  
az ingatlant megvásárolta, fizeti. De csak ha teljesen kifizeti, akkor lesz bejegyezve a tulajdoni lapon.

dr. Horváth István képviselő: Konkrétan ez az egy millió mindig december 31.-ig. Tehát ha december 
30.-án befizeti az 1milliót, vagy havi részletekben.

Papalexisz Kosztasz polgármester: December 31.-ig befizeti az 1 milliót.

dr. Horváth István képviselő: : Ez kb. úgy jön ki hogy ez 3 millió hogyha százezresével…

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Nem javasolnám szétaprózni. Sokkal jobb, mert ha egy összegben 
kezelheted,  most  mondok egy példát  ide  jön hozzánk százezer  forintjával  mi  is  könnyebben el  tudjuk 
aprózni. Ha egyszer egy összegben jön egy millió forintjával, akkor akár…
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dr. Horváth István képviselő: A havi kiadásainkhoz nem jönne jól?

Papalexisz  Kosztasz  polgármester.:  Most  mondok  egy  példát  mikor  tervezzük  a  költségvetést,  ha  a 
testület ebbe belemegy, mikor a következő évi kiadásaidat tervezed és itt első sorban arra kell gondolni,  
hogy nem is mi, hanem majd a következő testület, mert ez  a következő testületnek lesz 2015. december  
31.-ig  már  nem ez a  testület  lesz  hivatalba.  A következő testületek minden évben egy millió  forinttal  
számolhatnak. Tehát kalkulálhatnak azzal, hogy bármilyen kiadás, ha csak egy apró kis beruházás lesz egy 
millió forint, jelentkezik. Ez a pénz most nem lesz elköltve, úgy mond, rászáll a következő testületre. Én 
abból indulok ki hogy nálunk is ahogy jelentkeznek a bevételek, sokkal jobb ha egy összegben jelenik meg. 
Aztán  tovább  megyek.  Az  még  mindig  nem jelenti  azt,  hogy ha  mégis  olyan  helyzet  alakulna  ki  az 
önkormányzatnál, hogy mégis szükség lenne erre a pénzre nyilván amennyiben a vevő tudna segíteni, lehet 
mozgástér.  Volt  már erre  példa az elején az gépjármű adónál.  Ha kellett  kértünk előre,  és  ha tudott  a  
vállalkozó fizetett. Én nem javasolnám, hogy havi részletekben fizessen.

dr. Horváth István képviselő: Akkor úgy lenne meghatározva, hogy minden évben december 31.-ig egy 
összegben? Akkor ez lehet december 30. is?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Lehet, de lehet február 10.-e is.

Bene Krisztián képviselő:  De lehet, hogy odamész szeptemberben, hogy kéne beruházni vagy valamire, 
és ha tudja, akkor adja oda.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Nyilván,  most  ezt  úgy kell,  egy vállalkozó  valószínűleg  úgy fog 
kalkulálni, hogy mikor adófizetési kötelezettség van, akkor költségből leírja és majdnem 100% hogy akkor 
fizeti. Neki akkor célszerű. Költségként ezt ő majd le tudja írni. De ha már az 5 millió forintot kifizeti,  
akkor utána ezek az egy-egy milliók nem gondolom, hogy akkora vészt hozhatnánk. Arról nem beszélve,  
hogy ha ez a cég megvásárolná ezt a telepet, akkor nagy valószínűséggel áttenné a székhelyét és ezt a pénzt 
meg is spórolná az iparűzési adójából. Lehetne vele tárgyalni. Ha úgy dönt a testület, hogy adjuk el, akkor 
én nem gondolom, hogy a részleteket ne apránként, hanem egy összegben fizesse, mert azzal sokkal jobban 
lehet gazdálkodni. Itt most arról kell dönteni, hogy ezt a konstrukciót elfogadjuk-e.

Márkusz Tamás képviselő: Egy kis emlékeztetőnek a Széphő Rt. értékelte föl ennyire?

Papalexisz Kosztasz polgármester: A Széphő Rt. értékelte föl 11.4 millióra. Az első kiírásunk 10 millió 
forintról szólt, és erre nem érkezett vételi ajánlat. És aztán a beszélgetések során merült fel, ha kevesebbért 
odaadná a testület,  akkor lenne rá vevő. Már amikor a 10 millióról szavaztunk akkor két javaslat volt  
egyszer 8 milliós és egy 10milliós. Akkor a testület a 10 millióst szavazta meg. A 10milliós nem kelt el, 
utána ki lett írva a 8 milliós, és a 8 milliósnál most érkezett vételi ajánlat.

Prekop László Kosztasz képviselő:Ha ott valami működni fog ott valószínű, hogy védeni fogják azt a 
környezetet. Akkor a faluba ott már nem tudnak bejönni.

Márkusz  Tamás  képviselő:  Ha  esetleg  egy  vállalkozást  nyitna  itt  és  még  alkalmazna  is  itt  valakit 
Beloianniszból.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én beszélgettem az egyik tulajjal ő mindenképpen beruházást akar, 
nem azért veszi meg, hogy az ingatlant hogy spekuláljon vele, hanem beruházást akar. Beruházni akar, 
munkahelyeket teremt, egy kis parkot akar oda csinálni tehát több üzlet is akár szóba jöhet, amit akar oda 
csinálni. De nyilván ha megveszi, azt csinál, amit akar. Lényeg hogy beruházni akar. Társa is van láttam 
mikor kimentek megnézni. Mindegy azt gondolom, hogy két dolgot kell figyelembe venni egy, hogy magát  
az ingatlant  nem tudjuk használni jelen pillanatban. Folyamatosan romlik az állapota. Ha lenne egy jó 
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gazdája, azzal mindenki jobban járna. A pénz bevételt pedig beruházásra tudnánk fordítani. Ezt a pénzt, ha 
úgy dönt a testület, hogy eladjuk, ez a pénz már csak január- február felé lenne belőle vétel, mert át kell  
futtatni az állam felé is. Akkor még az állam is mondhatja, hogy elővásárlási joggal él akkor ő, de a lényeg 
az, hogy valamikor a tél vége előtt lenne ebből pénz. Viszont azt a pénzt, amikor tervezzük a következő 
költségvetést a jelenleg meglévő forrásokkal is egy beruházásra lehetne fordítani. Már beszéltünk róla csak 
most  elmaradt,  hogy  esetleg  megkérdezni  a  lakókat  is.  De  mindenképpen  én  egy  belső  beruházásra  
gondoltam. Játszótér környékét rendezését, ha már itt felmerült lehetne ott a vizes blokkokra is. Össze is 
lehetne kötni a kettőt, de ez most teljesen mindegy csak előre gondolkodtam. Lényeg hogy beruházásra 
költhetnénk, gazdája lenne, értéket teremtene plusz azért ez a 3x 1 millió biztos, hogy jól fog jönni a  
következő  önkormányzatnak  minden évbe.  Nekem az  a  javaslatom,  hogy fogadjuk  el  ezt  az  ajánlatot. 
Mikor jött ez az ajánlata akkor azért rákérdeztünk az ügyvédnőre, hogy ez így mehet-e. Elvileg mehet, úgy 
hogy én javaslom, hogy fogadjuk el. Van- e más javaslat? Van-e aki ellenzi? Ha nincs, akkor feltenném 
szavazásra, aki ezekkel a feltételekkel, ahogy ez az ajánlat érkezett.

Bene Krisztián képviselő:  Bocsánat, technikailag ez, hogy lett kiírva? Tehát 8millióért lett kiírva?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ez már ki volt írva. Ez a pályázat a licit tárgyalásra, erről korábban 
döntöttünk.  Most arról kell döntenünk hogy elfogadjuk – e az ajánlatot, aki egyet ért azzal hogy ezekkel a  
feltételekkel amit ajánlott a vevő, elfogadjuk az kézfeltartással jelezze.

A  Képviselő-testület  6   igen,  0 
nem  és  0  tartózkodás  szavazattal 
az alábbi  határozatot  hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

202/2013. (XII.18.) számú
HATÁROZATA

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

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Beloiannisz 
belterület  473/3,  473/4,  473/5.  hrsz-ú  ingatlanokat   önkormányzati  tulajdonú 
ingatlanokat együttesen értékesíteni kívánja.

2. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. §-a értelmében az államot 
elővásárlási jog illeti meg helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése 
esetén.  A testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  keresse  meg  a  Magyar  Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy élni kíván-e elővásárlási jogával.

3. Amennyiben  az  állam a  2.  pontban  meghatározott  jogával  nem kíván  élni,  úgy a 
testület a pályázati eljárás keretében egy darab érvényes ajánlatot tevőnek, azaz Bóna 
Haus  Kft.-nek  (  cégjegyzékszám:  06-09-015901,  adószám:  14640489-2-07,),  2454 
Iváncsa, Fő u. 24. székehelyű jogi személynek   kívánja értékesíti az ingatlant. 

4. Az ingatlan vételárát 8.000.000 Ft-ban  állapítja meg a testület. A 8.000.000 Ft-ból a 
vevőnek 5.000.000 Ft-ot a szerződés aláírásakor, míg a fennmaradó 3.000.000 Ft-ot a 
következő ütemezés szerint kell megfizetnie:
a) 2015. december 31.-ig 1.000.000 Ft
b) 2016. december 31.-ig 1.000.000 Ft
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c) 2017. december 31.-ig 1.000.000 Ft
5. A testület kiköti, hogy az ingatlan tulajdoni joga csak abban az esetben kerülhet a vevő 

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

meghatározottak szerint kössön adásvételi szerződést.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal               

5) Egyebek 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Egyebek a következő napirendi pont.  Közút kezelői kérelem érkezett 
Lakakisz Kosztasztól, a vizet szeretné bekötni, van az a butiksor, jobbról a harmadik, és vizet szeretne oda 
bekötni.  Megvan a  terve,  meg vannak az  engedélyek.  Az  önkormányzatnak  az  engedélyét  kéri,  mivel 
közterületen haladna a víz. Úgy menne, hogy a presszó melletti sávba menne, és szembe lenne átvágva az 
út, úgy menne be a butikba a víz. Itt van egy út átvágás, amit a tervező úgy tervezett meg, hogy először  
átvágják,  visszatömörítenek,  mert  3-4  hónapig  nem  lehet  az  aszfalt  réteget  visszarakni,  amíg  az  út 
süllyedése teljes nem lesz. Tehát ezt murvával kell vissza tömöríteni és süllyed mindig utána tölteni. Nyár  
végére elérné a tömörödést, akkor lehetne vissza állítani a végső burkolatot. Betonnal lenne a lényeg, hogy 
réteg murva lenne míg le nem ülepszik teljesen és akkor kerülne vissza rá a beton. Ezzel kapcsolatban  
kérdése valakinek? Ha nincs, akkor javaslom megadni a közút kezelői engedélyt. Aki egyet ért vele az kéz  
feltartással jelezze. 

A  Képviselő-testület  6   igen,  0 
nem  és  0  tartózkodás  szavazattal 
az alábbi  határozatot  hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

203/2013. (XII.18.) számú
HATÁROZATA

Közútkezelői hozzájárulás megadásáról

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Beloiannisz Község helyi közútjainak 
kezelője – a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján -   a Zilajné Simkó Edit  
kérelme, valamint az ahhoz csatolt 2013. novemberében kelt engedélyezési terv alapján a 6/5 hrsz.-ú ingatlanon  
(Szarafisz utca) a  megadja a kezelői és tulajdonosi hozzájárulást a 2. pontban részletezett feltételekkel ahhoz,  
hogy a 6/9 hrsz.-ú ingatlanra házi vezetéket építsenek ki.  

2. A munkát úgy kell végezni, hogy a közúton közlekedőket indokolatlanul ne akadályozza, a személy- és 
vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.  A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező 
károkért az eredeti állapot visszaállításáig az igénybevevő anyagilag és büntetőjogilag is felelős.  A közutat és 
tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad. A közút vízelvezető rendszerének 
működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell. A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag 
eltakarításáról a kivitelezőnek folyamatosan gondoskodni kell. A munkák befejezésével az eredeti állapotot 
vissza kell állítani, vagyis betonnal helyreállítani, oly módon, hogy az ivóvezeték bekötése után murvával 
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több alkalommal töltsék fel a lyukat, hogy az út a későbbiekben sem süllyedjen meg.    Az engedélyesnek az 
érintett közműveket üzemeltető társaságok külön engedélyét, illetőleg a munka kivitelezéséhez szükséges egyéb 
engedélyeket külön meg kell  szereznie.  Amennyiben a jelen hozzájárulás  alapján elhelyezett  létesítményben 
keletkezett meghibásodás miatt a közút igénybevétele ismételten szükségessé válik, a munkálatok elvégzéséhez  
közútkezelői  hozzájárulásomat  ismét  meg  kell  kérni.  A  közúttal  kapcsolatos  munka  költsége  a  közút 
tulajdonosára,  illetve  kezelőjére  nem  hárítható  át.  A létesítmény  megszüntetése,  vagy  felhagyása  esetén  a 
létesítmény tulajdonosának a közutat saját költségén kell az eredeti állapotba visszaállítani.

3. A felelős kivitelező nevét, címét telefonszámát a földmunkák megkezdése előtt minimum 8 nappal a  
Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal Beloianniszi Kirendeltségén (2455 Beloiannisz, Szarafisz u. 2.)  írásban 
be kell jelenteni. 

4.        A szakszerűtlen helyreállításból  keletkező  hibákat  3  év  időtartamig a  kivitelező  köteles  saját  
költségén kijavítani.

5. A  testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az érintetteket.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Petőfi utcai két lakás az egyik az emeletes ház. Az alsó lakásból közös 
megegyezéssel a Bosnyák Balázs kiköltözött. A felső ingatlant pedig nézegették az iskola vezetői, igényt 
tartanának egy szolgálati lakásra. Egyrészt itt a görög tanárok is járnak a kinevezett igazgató is. Viszont  
nincs benne fűtés. Én kértem egy ajánlatot a Sólyom József úrtól, hát elég drága 800.000 forintos ajánlat, 
amibe benne van a fűtés és a meleg víz, anyag, munkadíj együtt. És még rá kellene költeni kb. 200.000  
forintot szerintem ilyen festés, ablakokat kicsit megigazítani, tetőt.

Prekop László Kosztasz képviselő: És mennyiért bérelnék?

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Bérbe adnánk,  a  bérleti  díj  meg van határozva  az önkormányzati 
rendelet szerint 15.000 forint/hó körül van.

Prekop László Kosztasz képviselő: Remélhetőleg, hogy át lett adva az iskola jó pár tanár lesz, aki itt meg 
fog fordulni. Olyan szempontból jó hogy azokkal a tanárokkal a gyerekek találkoznak is iskola után, és  
nem mindig csak az iskolában.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Egy probléma van, hogy egy szolgálati lakásunknak kellene, hogy 
legyen olyan állapotban, hogy ha bármi alakul, akkor oda be lehessen költözni.

Prekop László Kosztasz képviselő: Akár egy család is olyan esetben, mint amit az előbb tárgyaltunk, hogy 
elemi kár éri, ideiglenesen be tudjon költözni.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Mondjuk, az alsóba be lehet, az most van olyan állapotban.

dr. Horváth István képviselő: :Az alsó az most jó állapotban van miért nem azt.

Papalexisz Kosztasz polgármester: A fölső jobb állapotban van. Az alsóról az kell tudni, hogy amikor oda 
a Balázs ment ,  az  katasztrofális állapotban volt.  A fölső lakásban volt csőtörés, de az alsót áztatta el 
teljesen. Azt rendbe hozni ahhoz képest, hogy ott milyen állapotok uralkodtak ahhoz képest nagyon jó. De a 
fölsőt is már viszonylag rendbe hoztuk előtte. Csak nincs benne fűtés. Itt nekem az volna a javaslatom, 
hogy most ez az ajánlat megérkezett. Itt január - február körül a költségvetést fogjuk tárgyalni, a 2014.-es  
költségvetést.  Addig én fogok beszélni az Országos Görög Önkormányzattal,  hogy hátha valami közös 
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megoldást találnánk. Hogy felét,  mi felét  ők és akkor, amit  ők fizetnek,  azt  lelaknák vagy valami.  De 
próbáljuk rendbe rakni szerintem forrást találnánk rá, talán most lenne rá pénzünk, hogy megcsináljuk, 
hogy tényleg  legyen egy olyan  lakásunk,  ami  használható.  Javaslom,  hogy ezt  a  kérdést  a  következő 
költségvetés tárgyalására napoljuk el. Addig még információt próbálok hozzá. Más ajánlatot is kérhetek. 
Ezt most egy támpontnak hoztam nagyságrendileg 1 millió forintot kéne rákölteni.

dr. Horváth István képviselő: Statikailag jó ez az épület, mert repedezik össze- vissza?

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Azt  is  meg  lehetne  nézni.  Meg  fogjuk  nézni  a  lehetőségeket,  a 
következő költségvetés tárgyalásáig ezt meg fogjuk nézni. Következő pont  egy nyilatkozatot adtam ki az  
Országos  Görög  Önkormányzat  kérésére.  Azt  kell  tudni  előzményként,  hogy a  2012.  Július-augusztus 
hónapokban még mi tartottuk fent Az ÁMK-t, mi is kaptuk meg rá a normatívát. Elvileg úgy volt tervezve, 
hogy Júliustól elsejétől ők lesznek már a fenntartók, de nem tudtak működési engedélyt szerezni majd csak 
augusztus végén, ezért július- augusztusban mi voltunk a fenntartók papíron. Aztán átkerült hozzájuk az 
intézmény és ők leigényelték a normatívákat, és elvileg megkapták július augusztusra is a különbözetet., 
tehát a kiegészítő normatívát, majd vissza is vonták tőlük. Most ők elindítottak egy ilyen hercehurcát a  
kincstár felé, hogy mégis július 1.-től volt a megállapodás, ők igényt tartanak a különbözetre futottak pár  
kört,  elutasították  őket,  meg  fellebbezték  most  a  fellebbezésnek  a  tárgyalása  van.  Én  egy  olyan 
nyilatkozatot  adtam  ki,  amit  felolvasom:  „  Alulírott  Papalexisz  Kosztasz  Beloiannisz  község 
önkormányzatának  polgármestere  a  Nikosz  Beloiannisz  ÁMK  2012.  évi  átadásáról  az  alábbiakat 
nyilatkozom: a Magyar Államkincstárral valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumával egyeztetettek 
alapján Beloiannisz Község Önkormányzat és a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 2012. 
május 8.-án megállapodást írt alá, miszerint az általános művelődési központ fenntartási joga átkerül az 
MGOÖ-hoz 2012. Július elsejének napjával. Technikai okok miatt a 2012. július és augusztusi normatíva 
Beloiannisz  önkormányzat  számára  lett  kiutalva.  Nyilatkozom,  hogy  mind  kéthavi  normatíva  teljes 
összegét az iskola működésére, fenntartására fordítottuk. Ezáltal nem keletkezett Az MGOÖ felé átutalási 
kötelezettségünk melyet az egyeztetést követően az MGOÖ elfogadott.” Ezt a nyilatkozatot kérték, hogy 
tegyem meg  hát  ez  így is  történt,  mert  amellett  a  normatíva  mellett  mi  még  a  szokásos  részünket  is  
hozzátettük. Ez a nyilatkozat ahhoz kellett nekik, hogy elismerjék, hogy a normatíván mi igényeltük le. Mi 
ezt felhasználtuk,  nincs fizetési kötelezettségünk az önkormányzat felé. Így talán el tudják érni, hogy a 
kiegészítő  normatívának  erre  a  két  hónapra  is  megkapják.  Hát  bízunk  benne,  hogy megkapják,  és  az  
iskolára tudják fordítani. Ezt nem kell elfogadni ez csak tájékoztatás. A következő téma a Kovács Imre per:  
Megérkezett a Vágner Elza ügyvédnőnek a levele, és a per újrafelvételt másod fokon is elvesztettük. Itt az 
indoklás szerint nem helytálló a per újrafelvétel, véglegesen lezárták.  Azt írták, hogy mi nem próbáltuk 
bizonyítani a pénzeszköz átadás átvételét. A bíró azt mondta, hogy ő lezárja a tárgyalást vagy így vagy úgy.  
Én ebbe  már  nem akartam bele  menni,  lényeg az,  hogy lezárult  másod  fokon is  a  per.  Kaptunk  egy 
perköltséget 12.700 forint értékben kell kifizetnünk 15 nap alatt a Kovács Imrének, az ügyvédjének. Két 
dolog van tájékoztatásul, hogy befejezték a pert illetve, hogy ezt a díjat át kell utalni. Szerintem akkor  
fogadjuk el, hogy a perköltséget kifizetjük. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze.

A  Képviselő-testület  6   igen,  0 
nem  és  0  tartózkodás  szavazattal 
az alábbi  határozatot  hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

204/2013. (XII.18.) számú
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HATÁROZATA
Perköltség megfizetéséről

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kovács Imre 
felperes és a Polgármesteri Hivatal alperes között 5.P.20.162/2013 sz. alatt folyamatban volt 
perújítási eljárásban, a  2.Pf.21.300/2013/3.sz.végzésben meghatározott a 12.700 Ft  II. fokú 
perköltséget megfizeti.
2. A testület felkéri a polgármestert, hogy az összeg átutalásáról gondoskodjon.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: A  térfigyelős  pályázat  elutasítása:  erre  már  utaltam  a 
közmeghallgatáson, erre már megpróbáltunk fellebbezni, és azt elutasították. Úgy hogy ezen a pályázaton 
nem sikerült nyerni.

Boka Erika alpolgármester:  Van indoklás?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Építési engedély köteles azt állítják,  ugyan ezt próbálta megtámadnia 
Szilvi,  hogy ez  nem építési  engedély  köteles,  szakmai  dolgokba  mentek  bele,  de  ez  ellen  már  nincs 
jogorvoslat, ha csak nem mész bíróságra. Nem hiszem, hogy bíróságra kéne ezzel menni.

Prekop László Kosztasz képviselő:Kb. ez milyen összeg?

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  5  millió  forint  ez  a  pályázat.  Kamera,  össze  vezetékelni, 
infrareflektorok hozzá hogy sötétben is működjön. Ez egy komoly pályázat volt, mindegy már a következő 
ilyen jellegű pályázatnál vannak terveink, anyagaink. Sokkal könnyebben lehet majd, figyelni kell.

Prekop László Kosztasz képviselő: Ezzel kapcsolatban, ha tervezünk beruházást olyan beruházást, hogy 
mondjuk,  játszótérbe  gondolkodunk  és  mellette  ilyen  jellegű  beruházást.  Akkor  érdemes  összekötni  a 
kettőt, mert úgy is megcsináljuk ezt a kamerarendszert idővel akkor érdemes, ha már úgy is akarunk egy 
olyan beruházást csinálni, amivel mondjuk megóvnánk az állagát akkor oda is telepíthetnénk egy kamerát.

Bene Krisztián képviselő:  Szerintem azt lehet bővíteni.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem hülyeség, mert itt a környéket például Iváncsán is a műfüvesnél  
problémát okoz a megóvás. A pályázatok során felépített dolgokon a vandalizmus megjelenik és ez komoly 
gondokat okoz. Célszerű, ha már csinálunk oda valamit több millió forintért, érdemes egy kamerát odarakni 
és már az alapját kiépíteni a térfigyelő rendszernek, hogy legalább azt, amit már megcsináltál x millió  
forintért azt már tudjad óvni. Tehát akkor, amikor ez a beruházás megvalósul akkor ezt meg kell vizsgálni ,  
arra kell külön kérnünk egy olyan árajánlatot, hogy csak oda arra a pontra elkezdeni. És akkor már megvan 
a központod, akkor már, apránként ha csak egy évben egy-két kamerát elhelyezünk, és akár ezzel az egy-
egy millióval haladhatnánk két-két kameránként. Ez már egy lehetőség.

dr. Horváth István képviselő: Már a meglévő oszlopokra lenne?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Elektromos oszlopokra mennek ezek a villanyoszlopokra.

dr. Horváth István képviselő:  Mi köze akkor most a játszótér építéséhez ott nem kell kiépíteni semmit?
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem ahhoz van köze, hogy ha felépíted a játszóteret, oda raksz egy 
kamerát,  hogy meg  tudd  figyelni.  Csak  ha  azt  mondjuk,  mondok  egy  példát,  hogy 6  millió  forintért  
csinálunk egy játszóteret, akkor lehet, hogy 7.2 millióért kellene csinálni, amibe 1.2 millió egy kamera  
kiépítése oda. Érted? És oda belevenni. Aztán egy olyan központot építeni neki itt, bent ami bővíthető. 
Aztán lehet, hogy évente 1-2 kamerát könnyebben raksz fel, mint egyszerre 9-10-et. Felmerülhet.

dr. Horváth István képviselő: Ha ezt pályázat keretében csinálod, nyilván megnézik.

Papalexisz Kosztasz polgármester: A játszóteret is jobb lett volna a pályázat keretében megcsinálni, csak 
amikor meg volt nyerve a pályázat akkor nem volt rá pénz. Most valamennyi pénz van, nincs pályázat. 
Lehet,  hogy  jövőre  lesz  pályázat.  Nyilván  nem  fogunk  kapkodni  ezzel.  A  következő  téma  a 
kormányhivataltól  kaptunk  egy  levelet.  Az  ÁSZ-nak  reagált  a  kormányhivatal  vezető.  Figyelték  a 
jegyzőkönyveinket, látták a vizsgálati eredményeinket, és megrendelt egy ÁSZ vizsgálatot a  Dr. Galambos 
Dénes kormánymegbízott. Beloiannisz tekintetében vizsgálják át a 2010-es évet meg a mienket, a 2013-as 
évet. Ugye mi is kértük magunkra a vizsgálatot, ott is voltak hiányosságok. Magyarul egy komplett ÁSZ 
vizsgálatot kértek. Amit nekünk nem csináltak meg, de valószínű, hogy a kormányhivatalnak a felkérésére  
fogják. Hogy ez mikor lesz, azt nem tudjuk, de nem baj ennek örülök vizsgáljanak minket, vizsgálják azt is. 
Nekünk is vannak problémáink, az elődeinknek is voltak. Tárják fel, amit látnak. A következő az uszodával  
kapcsolatban kellene hoznunk egy határozatot és ezt eljuttatni a kistérségi tanács vezetőjének. Nyilvánítsa 
ki a testület azt a szándékát, hogy 2014.01.01-től egy határozatban lemondunk a tanuszodával kapcsolatban 
önként  vállalt  önkormányzati  feladatunkról.  Amit  annak idején egy együttes,  régi  ülésen vállalt  a  régi 
önkormányzat. Tehát jelentsük ki hogy mi 2014.01.01-től semmilyen tekintetben a finanszírozás átalakítása 
miatt illetve, hogy az intézmények nem önkormányzati fenntartásúak ezért minket semmi nem kötelez erre. 
Ezt egy határozatban hozzuk meg, ezt valószínűleg meg fogja minden önkormányzat hozni. Erre elsősorban 
azért  van  szükség,  mert  ennek  a  fenntartásának  a  finanszírozása  elég  nagy  huzavona,  mi  magunkat 
levédjük.  Egy  olyan  határozatot  fogadjunk  el,  hogy  2014.01.01-től  az  önkormányzat  a  tanuszodával 
kapcsolatos  önként  vállalt  fenntartási  feladatait  nem  tudja  fenntartani.  Az  indoklás:  a  feladat  alapú 
finanszírozás,  ami  nem  biztosít  forrást,  és  hogy  az  intézményeknek  a  fenntartói  nem  mi  vagyunk,  a 
tanuszodába mi általunk fenntartott intézményből nem jár gyerek. Nem érint minket. Ezzel kapcsolatban 
van-e  valakinek  kérdése.  Ha  nincs,  akkor  javaslom  ezt  a  határozatot  elfogadni.  Aki  ezzel  egyet  ért 
kézfeltartással jelezze.

A  Képviselő-testület  6   igen,  0 
nem  és  0  tartózkodás  szavazattal 
az alábbi  határozatot  hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

205/2013. (XII.18.) számú
HATÁROZATA

Tanuszodával kapcsolatos döntésről

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy 2014. január 1.-
jétől  kezdődően  az  iváncsai  tanuszodával  kapcsolatos  önként  vállalt  fenntartási 
feladatait  nem  tudja  fenntartani.  Indoklásként  elő  kívánja  adni  a  testület,  hogy  a 
feladatalapú  finanszírozás  nem  biztosít  forrást  az  önkormányzat  önként  vállalt 
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feladatainak  ellátására,  valamint  az  intézmény  fenntartói  nem Beloiannisz  Község 
Önkormányzata, és oda a beloianniszi iskolából nem járnak a gyerekek.

2. A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az érintetteket.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: A  MÁK  ellenőrzésről  kaptunk  egy  jegyzőkönyvet  helyszíni 
ellenőrzésről, ami 50 oldalas.  Itt már vannak, megállapítások, tudjátok.. Az látszik, hogy lesz visszafizetési  
kötelezettségünk, ebbe nincs számszerűsítve hogy mi. Ők ebbe leírták nagyjából számokat napok számát 
lesz  visszafizetési  kötelezettségünk,  itt  most  az  a  lényeg,  hogy  kérik,  hogy  ezt  a  jegyzőkönyvet  az 
önkormányzat részéről jegyző és a polgármester az fogadja el. Hogy kíván-e vagy nem kíván észrevételt 
tenni.  A jegyző  asszonnyal  mi  is  átnézzük.  Én  csak  annyiba  akarlak  tájékoztatni  benneteket,  hogy 
folyamatba van az ügy, ha valakit ez érdekel, be tud jönni, lefénymásolják, elektronikusan ez nincs meg  
nekünk, postán jött. Én nem tudom ebből megállapítani, hogy mennyi ebből a visszafizetési kötelezettség, 
de lesz.

dr. Horváth István képviselő:Megvizsgálni, hogy ezek a számok igazak-e.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ezt mi át fogjuk vizsgálni a Katival, ha ők forintosítani, fogják, nem 
igen van rajta mit szépíteni, nem voltak rosszindulatúak mikor itt voltak. Sport pályázattal kapcsolatban 
kell még döntést hoznunk nem is kicsit. Azt kell tudni erről, hogy bruttó öt millió forintos pályázat 100% - 
ban támogat az MVH, a pályázat kiíró. Viszont utó finanszírozott a pályázat, tehát  el kell készíteni   a 
munkát le kell számlázni, ki kell fizetni és mikor ki van, fizetve akkor kapod vissza a pénzt. Át kell mennie 
pénznek a számlán. Még egy kikötés van három kifizetési határidő van. 2013. december 31., 2013.május 
31. és 2014 december 31. Legkésőbb 2014. december 31.-ig el kell készülnie. Ezalatt háromszor adhatsz be 
kifizetési kérelmet, ha szakaszonként akarod megcsinálni. Még egy olyan megkötés van, hogy 2013. május  
31.-ig  legalább a  tíz  százalékának már el  kell  készülnie  és  annak, és  a  kifizetési  számlát  már be kell 
nyújtani. Az elnyert pályázat három tételt takar, a kerítésnek a teljes összege ez durván 4 millió körül van,  
egy fűgyűjtős fűnyíró traktor, ami 800.000 forint körül van, és 170.000 körül van egy fűkasza. A fűkaszát  
meg a  fűnyírót  minden további nélkül  meglehetne idén venni és  a  Tatár  Szilvi  ő a  projekt  menedzser 
december 31.-ig be is tudná nyújtania kifizetési kérelmet. Ezt lehetne elkezdeni és valamikor tavaszig ez a  
pénz visszajönne. Van az kitétel hogy minimum a 10%-nak meg kell lenni ez önmagában van 20%. És ez 
egy millió forint körül van. A maradék 4 millió forintra, arra pedig most voltunk bent a takarékba, hogy 
finanszírozza meg a takarék úgy, hogy a vállalkozó, aki csinálta ezt az ajánlatot, tervet ő a Farkas Lajos  
volt,  ők árazták be szépen előkészítették. Ő nyilatkozott arról, hogy ő finanszírozza a teljes építkezést, 
magyarán  belerakja  az  anyagot  és  a  munkát  és  mikor  elkészül,  az  egész  kulcsra  akkor  nyújtja  be  a  
számláját. és akkor fel lehetne venni egy hitelt a takaréktól, kifizetné a sportkör a Farkas Lajost és be Lehet 
nyújtani az MVH-nak a kifizetési kérelmet. És arra a pár hónapra, amíg meg nem jön a takarék meghitelezi,  
és a hitel díjat kellene kifizetni. Így zárulna le ez munka. Meglátjuk, a takarék mit mond, hogy mennyi 
pénzért ad két-három hónapra 4 millió forintot. Én azt kértem a takaréktól, hogy mondja meg hogy egy, két, 
három, négy és öt hónapra mennyiért ad 4 millió forintot. A sportkör lenne a hitelfelvevő, de csak akkor  
adnának nekik hitelt, ha az önkormányzat lenne a kezesség vállaló. A sportkör számláját amúgy is a takarék 
vezeti. Ő megadná a hitelt, rátenné a sportkör számlájára onnan át lenne utalva a vállalkozó számlájára, és  
amikor az MVH kifizet szintét a sportkör számlájára. Nincs más bank, ez lehetne egy konstrukció. Erre pár  
napon belül fognak választ adni. Ha megtudjuk hogy mennyi ez az összeg akkor kell majd beszélnünk arról 
hogy tudunk - e ebben segíteni. A másik javaslat pedig az, hogy ezt az 1 millió forintot ne, itt hitelt felvenni 
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nem nagyon lehet, viszont nekünk van annyi pénzünk, ha itt most döntenénk arról, hogy az első egy millió  
forintra  kötnénk  egy  támogatási  megállapodást  egy  visszafizetési  kötelezettséggel  és  decemberig  meg 
tudnák venni ezeket, elszámolják és a Tatár Szilvi elküldi az MVH-nak és mikor onnan megjön a pénz,  
akkor az 1 milliót a sportkör visszafizetné. Én azt kérném, ha a testület úgy dönt, hogy szavazzunk meg egy 
1  millió  forintos  visszatérítendő  támogatást,  illetve  a  következő  testületi  ülésre  megnéznénk,  hogy 
mennyibe kerül ez a hitel összeg és annak tükrében térjünk vissza erre a kérdésre. Kérdés van-e?

Márkusz Tamás képviselő: Mi nem finanszíroznánk?

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  De  lenne  rá  pénzünk,  de  ha  beleraknád,  akkor  nem  tudnánk 
megcsinálni azt a finanszírozást, amit tavaszra tervezünk. Ha kijön egy olyan számla, hogy be kell fizetni  
800.000 akkor azt meg kell gondolni, de ha csak 200.000-et, akkor én azt mondom, azt inkább fizessük ki  
és a saját pénzünk felett meg mi diszponáljunk. Ezért döntést ne most hozzuk meg. Nem hiszem, hogy 
sokat kérnek. Ha adnak egy 15%-os hitelt, az 600.000, ha elosztod hárommal az 200.000, ha már látjuk, 
hogy mennyi a hitelköltség annak a tükrében hozzuk ezt a döntést. Most azt a döntést kell meghoznunk,  
hogy ezt az 1 millió forintos visszatérítendő támogatást oda adjuk-e. Ha igen akkor el lehet kezdeni a 
pályázat megvalósítását. 

dr. Horváth István képviselő: Ennek az 1 millió forintos traktornak a biztonságos tárolása meg lenne 
oldva?

Papalexisz Kosztasz polgármester:  Ugyan ott lenne tárolva ahol a mostani 350.000 Ft-os traktor. Azt 
elmondom, hogy a 350.000 forintos traktorra az önkormányzat igényt fog tartani lehet, hogy ez lesz a  
feltétele. Ami egy csomó pénz meg fog spórolni, mert az fűgyűjtős. Nekem egy határozati javaslatom van,  
hogy hatalmazzon fel arra a testület, hogy egy 1 millió forintos visszatérítendő támogatást adjuk a sportkör 
részére. A visszafizetési határidő legyen április 30. mert nem tudjuk, mennyi idő alatt fut át.  A holnapi 
nappal  köthessük  meg.  Akkor  ezekkel  a  feltételekkel  ezt  a  támogatást  odaadjuk  és  aláírhatom,  a 
megállapodással egyet ért az kézfeltartással jelezze.

A  Képviselő-testület  6   igen,  0 
nem  és  0  tartózkodás  szavazattal 
az alábbi  határozatot  hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

206/2013. (XII.18.) számú
HATÁROZATA

az AEK Beloiannisz FC Egyesület részére nyújtott visszatérítendő 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 
1.000.000  Ft,  azaz  egymillió  forint    egyszeri,  visszatérítendő  kötött  célú  pénzbeli 
támogatást nyújt a kérelmező részére a 2. pontban meghatározott célokra.

1. Támogatott legkésőbb 2014. április 30.-ig köteles a támogatást visszautalni támogató részére. 
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2. Az 1. pontban nevesített támogatást kérelmező kizárólag a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatalnál elnyert  8556677387 azonosító számú pályázatának finanszírozására használhatja 
fel. 

3. Az önkormányzat a pénzbeli  támogatást egy összegben folyósítja támogatott  részére 2013.  
december 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. május 30-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: Utolsó téma a nyílt ülésen, a pályázaton elnyert fának a szállítása, ami 
megint több mint, ahogy gondoltuk. Amit úgy kalkuláltunk, hogy majd egy 30-40.000 forint lesz. Ez vagy 
95.000+ÁFA vagy 105.000+ÁFA és ez baráti ár ugyan is meghatározzák, hogy a fát honnan hozhatod el. A 
miénk legközelebb Adonyban van a Duna partnál ahová a cég, akitől megrendelheted azt mondta, hogy 
csak  traktorral  lehet  bemenni  és  utánfutóval  és  vinni  kell  hat  embert.  Mert  kézi  felpakolással  lehet 
megoldani. Kerestem a közelbe olyan vállalkozót, aki ezt megoldja a Dénes Sanyi iváncsai srác volt itt és 
azt mondta, hogy lehet, hogy nem egy fuvar. A 23 erdei köbméter az két fuvar. Ha egy nap alatt meg tudják 
oldani akkor 95.000+ÁFA, ha két nap alatt, akkor meg 105.000+ÁFA. Ennek a szállítási díja. Itt kézzel kell 
levenni és bevinni. A 327.000 forinthoz hozzá kell tennünk 120.000 forintot, hogy ez meg legyen. Még  
mindig  jobban járunk,  mint  hogy megvegyük.  Én javaslom ezt  elfogadni,  mert  a  múltkor  nem tudtuk 
nevesíteni ezt az összeget. Aki ezzel egye tért az kézfeltartással jelezze.

A  Képviselő-testület  6   igen,  0 
nem  és  0  tartózkodás  szavazattal 
az alábbi  határozatot  hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

207/2013. (XII.18.) számú
HATÁROZATA

Szociális célú tűzifa szállítási költségéről
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1.  Beloiannisz Község Önkormányzat  Képviselő-testülete úgy dönt,  hogy  a helyi  önkormányzatok 
szociális  célú  tűzifavásárláshoz  kapcsolódó kiegészítő  támogatásáról  szóló  57/2013.  (X.  4.)  BM 
rendelet szerinti pályázaton elnyert 23 erdei m3    mennyiségű tűzifa Beloiannisz településre szállítására 
105.000 Ft + Áfa összeget fizet meg. 

2. A testület felkéri a polgármestert, hogy a kiállított számla ellenében az utalásról gondoskodjon.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Van még valakinek kérdése? Most akkor átadom a szót Tomi!

Márkusz Tamás képviselő: Közmeghallgatással kapcsolatban szeretném azt elmondani, hogy sérelmezem 
azt, hogy nem voltak itt az intézmény vezetői vagy azoknak a képviselői, tanárok, óvónők.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  A fenntartó  képviselője  ő  itt  volt,  Koranisz  Laokratisz,  valamint 
Sianos Tamás. Írni fogok nekik egy levelet hogy ez felmerült. Van-e másnak még kérdése? Ha nincs, akkor 
az ülést bezárom. Köszönöm a megjelenést. 

Papalexisz Kosztasz polgármester mivel több kérdés, észrevétel nem érkezett,  a nyílt  ülést 20 óra  54 
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
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