
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Beloiannisz  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  és  Besnyő  Község 
Önkormányzata  Képviselő-testületének  2013.  február  13.  napján  18.00  órai  kezdettel 
megtartott együttes képviselő-testületi üléséről. 

Jelen vannak:

Beloiannisz Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 

Papalexisz Kosztasz polgármester
Boka Erika alpolgármester
Bene Krisztián képviselő
Dr. Horváth István képviselő
Márkusz Tamás képviselő
Prekop László Kosztasz képviselő
Richter Csaba képviselő                      
                            
Besnyő Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester
Nagyné Farcalasz Vasziliki alpolgármester
Andrási József  képviselő 
Kovács Péter képviselő
Sólyom Balázs képviselő
Petkes András képviselő

Előzetes bejelentéssel távol van:
Boros József képviselő

                      
Tanácskozási joggal jelen van:

dr. Bugyi Katalin Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
Kóródi-Juhász Zsolt Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzője

A képviselő-testületi ülés helye: 

Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal Beloianniszi Kirendeltségének tárgyalóterme

Papalexisz Kosztasz polgármester (Beloiannisz Község Önkormányzata): 
Tisztelettel köszöntök minden megjelentet, különös tekintettel Polgármester asszonyt, Jegyző 
asszonyt,  a  besnyői  képviselő-testületet,  Alpolgármester  asszonyt  nagy szeretettel  ebben a 
körben.
Mindannyian tudjátok, hogy milyen hosszú és milyen nehéz munka árán jutottunk el ide, hogy 
most közösen üljünk itt. Azt gondolom, hogy jó úton járunk.

Megállapítom, hogy valamennyi  képviselő-testület  határozatképes  létszámban jelen van. A 
tárgyalás  megkezdése  előtt  mindkét  képviselő-testületnek  jegyzőkönyv  hitelesítőt  kell 



választania és el kell fogadnia a napirendet. Egy napirendi pontja van a mai együttes ülésnek, 
mégpedig a közös önkormányzati hivatal 2013. évi költségvetésének tárgyalása. Azt kérem, 
hogy elsőként  a  vendégként  jelen  lévő Besnyő  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete 
fogadja el a jegyzőkönyv hitelesítőket, ezért át is adnám a szót Gémesiné Fejes Zsuzsanna 
polgármester asszonynak.

Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester (Besnyő Község Önkormányzata):
Én is nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Ez az első alkalom, hogy 
ilyen körben találkozunk. Bár a megállapodást már aláírtuk a közös önkormányzati  hivatal 
létrehozására, még nem találkoztunk közös testületi ülésen.
A megállapodás  szerint  a  költségvetést  mindig  a  két  képviselő-testületnek együttesen  kell 
elfogadnia, ezért is kértük a lehetőséget és köszönjük szépen, hogy ezt meg is kaptuk.
Mindannyian  tisztában  vagyunk  azzal  is,  hogy ez  a  társulás  egy kényszertársulás,  hiszen 
mindkét települést erősen szorította a 2000 fő alatti lakosságszám miatti társulás.
Én  örülök,  hogy  Besnyőt  választottátok,  remélem,  hogy  közösen  sikeresen  fogunk 
együttműködni, mi biztos, hogy ezen dolgozunk, és én azt gondolom, hogy Ti is.

Jegyzőkönyv  hitelesítőnek  javaslom  Petkes  András  és  Nagyné  Farcalasz  Vasziliki 
képviselőket.  Aki  a  jegyzőkönyv  hitelesítőkre  tett  javaslatot  elfogadja,  kérem,  hogy 
kézfelemeléssel jelezze.

Besnyő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslattal  
6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül, egyhangúlag egyetértett.

Papalexisz Kosztasz polgármester (Beloiannisz Község Önkormányzata):
Jegyzőkönyv  hitelesítőknek  javaslom  Beloiannisz  részéről  dr.  Horváth  István  és  Prekop 
László Kosztasz képviselőket. Aki egyetért vele, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  jegyzőkönyv  hitelesítőkre  tett  
javaslattal 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül, egyhangúlag egyetértett.

Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester (Besnyő Község Önkormányzata):
Kérem, hogy aki a korábban ismertetett napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Besnyő  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:

Besnyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2013. (II.13.) Kt számú határozata

A 2013. február 13-i együttes ülés napirendi pontjáról

Besnyő  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  együttes  nyílt  ülés 
napirendi pontját az alábbiak szerint határozza meg:

1./ A Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése
Előadó: Papalexisz Kosztasz Beloiannisz Község Önkormányzat Polgármestere
Gémesiné Fejes Zsuzsanna Besnyő Község Önkormányzat Polgármestere

Papalexisz Kosztasz polgármester (Beloiannisz Község Önkormányzata): 
Kérem, hogy aki a korábban ismertetett napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
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Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2013. (II.13.) Kt számú határozata

A 2013. február 13-i együttes ülés napirendi pontjáról

Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  együttes  nyílt  ülés 
napirendi pontját az alábbiak szerint határozza meg:

1./ A Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése
Előadó: Papalexisz Kosztasz Beloiannisz Község Önkormányzat Polgármestere
Gémesiné Fejes Zsuzsanna Besnyő Község Önkormányzat Polgármestere

Papalexisz Kosztasz polgármester (Beloiannisz Község Önkormányzata): 
Az  első  lépése  a  közös  munkának  a  mai  nap,  ahol  a  2013-as  év  közös  önkormányzati  
hivatalának  a  költségvetéséről  tárgyalunk  és  reményeink  szerint  a  költségvetést  el  tudjuk 
fogadni.  Azt  tudni  kell,  hogy  a  számok,  mint  mindig,  az  utolsó  pillanatig  bizonytalanok 
voltak. Igyekeztek a kollégák a munkájukat elvégezni, s azt gondolom, hogy egy tisztességes 
tervezetet sikerült a Képviselő-testületek elé terjeszteni.
Én nagyon nem akarom a szót  szaporítani,  átadom a szót  a  pénzügyes  kolléganőnek,  aki 
néhány mondatban tájékoztatja a képviselő-testületeket a tervezetről.

Borka Istvánné gazdálkodási előadó:
Ismertetném a közös önkormányzati  hivatal  2013.  évi  költségvetés-tervezetét.  Ez  úgy jött 
létre, hogy a két község külön-külön elkészítette a saját költségvetését, amelybe a bevételi 
oldalon  a  Kincstár  által  küldött  normatívából  indultunk  ki.  Tehát  abból,  hogy mindegyik 
község mennyit  kap a hivatalának a működtetésére. Ez volt a bevételi oldalnak a főszáma. 
Ebből jött ki, hogy a közös hivatal összes bevétele 36.228 ezer forint, melyből Besnyő község 
21.709  ezer  forintot,  Beloiannisz  község  14.519  ezer  forintot  kap.  Ebből  a  bevételből 
indultunk  ki,  és  a  kiadási  oldalt  próbáltuk  ehhez  igazítani.  Először  a  személyi  juttatások 
kerültek kialakításra, amelyet mindegyik hivatal külön-külön a dolgozóira megállapított. Majd 
a dologi kiadásokat hoztuk össze. A kiadási oldal is ugyanolyan arányban alakult így, mint a 
bevétel, azaz Beloianniszi kirendeltségé 14.519 ezer forint, míg Besnyőé 21.709 ezer forint.
Amennyiben a képviselő-testületek kérik, részletesen ismertetem a tervezett kiadásokat és a 
bevételeket.

Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester (Besnyő Község Önkormányzata):
Nagyon nagy dolog, úgy gondolom, hogy az a kiadás, amire kalkuláltunk, a másik oldalon 
fedezetre  talált.  Hiszen  úgy  tűnik,  hogy  a  költségeket  a  bevételekből  majd  finanszírozni 
tudjuk, tehát nem kell az önkormányzatoknak majd kiegészíteni. Ez azért is fordulhatott elő, 
mert mindkét település, én azt gondolom, hogy már annyira  takarékosan és gazdaságosan, 
költséghatékonyan dolgozott, hogy szinte az első számítás után már be is állt ez az egyensúly, 
tehát nem léptük túl a tervezett bevételt a kiadásokkal.
Még  a  kolléganőt  hagy  mutassam  be,  aki  ismertette  a  költségvetés-tervezetet,  ő  Borka 
Istvánné Éva, a mi gazdálkodási előadónk.

Papalexisz Kosztasz polgármester (Beloiannisz Község Önkormányzata): 
Mielőtt  a  kérdéseket  feltennék  a  tervezettel  kapcsolatban,  annyival  kiegészíteném  az 
elhangzottakat,  hogy  minimális  bizonytalanság  van  ebben  a  költségvetésben.  Ugye  nem 
tudjuk az 5-12.  hónapot,  a  finanszírozást  még pontosan nem látjuk,  még ez változhat,  de 
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remélem,  hogy  olyan  nagy  mozgás  már  ebben  nem  lesz.  Viszont  azáltal,  hogy  ilyen 
alacsonyan vannak a kiadásaink, rugalmasan fogjuk tudni az esetleges változásokat kezelni.
Én nem is  szaporítanám tovább a  szót,  ha  van kérdés  a  pénzügyi  előadó felé,  akkor  azt 
tegyétek meg.
Amennyiben  nincs,  akkor  az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslatot  tenném  fel 
szavazásra. Először Besnyő Község Önkormányzat Képviselő-testületét kérem, hogy aki az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 
Besnyő  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:

Besnyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2013. (II.13.) Kt számú határozata

Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése

1./  Besnyő  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Besnyői  Közös 
Önkormányzati  Hivatal  2013. évi  költségvetését  a határozat  melléklete  szerinti 
tartalommal elfogadja.

2./ A 2013. évi költségvetési évben a Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal 
a) bevételi főösszege:                                  36.228 ezer forint
melyből
irányító szervtől kapott támogatás:              21.709 ezer forint
működés célú támogatás:                             14.519 ezer forint

b) kiadási főösszege:                                    36.228 ezer forint 
melyből
ba) személyi juttatások: 21.562.ezer forint
bb) munkaadókat terhelő járulékok:   5.755 ezer forint
bc) dologi, és egyéb folyó kiadások:    8.911 ezer forint

c) engedélyezett létszám: 8 fő köztisztviselő és 2 fő hivatalsegéd (részmunkaidős). 

3./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2013. évi költségvetést megalapozó 
elismert lakosságlétszám adatok alapján a tárgyévi finanszírozási arány:
Besnyő: 60 %
Beloiannisz: 40 %
Összesen: 100 %

4./ A Képviselő-testület a Besnyői Közös Önkormányzati Hivatalban a cafetéria-
juttatás  mértékét  köztisztviselőnként  egységesen  évi  bruttó  200.000  forint 
összegben határozzák meg. 

5./  A  képviselő-testület  a  Besnyői  Közös  Önkormányzati  Hivatalban  dolgozó 
minden  közép-  és  felsőfokú  végzettségű  köztisztviselőnek  20%-os 
illetménykiegészítést biztosít.

6./ A képviselő-testület megbízza Besnyő Község Polgármesterét, hogy a közös 
hivatal  költségvetése  Besnyő  Község  Önkormányzatának  2013.  évi 
költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

4



Határidő: 2013. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Gémesiné Fejes Zsuzsanna, Besnyő Község Polgármestere

7./  A  Képviselő-testület  megbízza  Beloiannisz  Község  Polgármesterét,  hogy 
gondoskodjon  a  közös  hivatal  finanszírozásának  Beloiannisz  Község 
Önkormányzata 2013. évi költségvetésébe való beépítéséről.

Határidő: 2013. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Papalexisz Kosztasz, Beloiannisz Község Polgármestere

8./ A Képviselő-testület megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról 
gondoskodjon.

Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Bugyi Katalin jegyző

Papalexisz Kosztasz polgármester (Beloiannisz Község Önkormányzata): 
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületét kérem, hogy aki az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2013. (II.13.) Kt számú határozata

Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése

1./  Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Besnyői  Közös 
Önkormányzati  Hivatal  2013. évi  költségvetését  a határozat  melléklete  szerinti 
tartalommal elfogadja.

2./ A 2013. évi költségvetési évben a Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal 
a) bevételi főösszege:                                  36.228 ezer forint
melyből
irányító szervtől kapott támogatás:              21.709 ezer forint
működés célú támogatás:                             14.519 ezer forint

b) kiadási főösszege:                                    36.228 ezer forint 
melyből
ba) személyi juttatások: 21.562.ezer forint
bb) munkaadókat terhelő járulékok:   5.755 ezer forint
bc) dologi, és egyéb folyó kiadások:    8.911 ezer forint

c) engedélyezett létszám: 8 fő köztisztviselő és 2 fő hivatalsegéd (részmunkaidős). 

3./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2013. évi költségvetést megalapozó 
elismert lakosságlétszám adatok alapján a tárgyévi finanszírozási arány:
Besnyő: 60 %
Beloiannisz: 40 %
Összesen: 100 %
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4./ A Képviselő-testület a Besnyői Közös Önkormányzati Hivatalban a cafetéria-
juttatás  mértékét  köztisztviselőnként  egységesen  évi  bruttó  200.000  forint 
összegben határozzák meg. 

5./  A  képviselő-testület  a  Besnyői  Közös  Önkormányzati  Hivatalban  dolgozó 
minden  közép-  és  felsőfokú  végzettségű  köztisztviselőnek  20%-os 
illetménykiegészítést biztosít.

6./ A képviselő-testület megbízza Besnyő Község Polgármesterét, hogy a közös 
hivatal  költségvetése  Besnyő  Község  Önkormányzatának  2013.  évi 
költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

Határidő: 2013. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Gémesiné Fejes Zsuzsanna, Besnyő Község Polgármestere

7./  A  Képviselő-testület  megbízza  Beloiannisz  Község  Polgármesterét,  hogy 
gondoskodjon  a  közös  hivatal  finanszírozásának  Beloiannisz  Község 
Önkormányzata 2013. évi költségvetésébe való beépítéséről.

Határidő: 2013. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Papalexisz Kosztasz, Beloiannisz Község Polgármestere

8./ A Képviselő-testület megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról 
gondoskodjon.

Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Bugyi Katalin jegyző

Papalexisz Kosztasz polgármester – levezető ülés elnök – mivel több hozzászólás, javaslat, 
indítvány nem érkezett 18 óra 13 perckor berekeszem az ülést.

k.m.f.
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

………………………………………      …………………………………………
Papalexisz Kosztasz      dr. Bugyi Katalin

                                   polgármester        jegyző

………………………………………      …………………………………………
                 Dr. Horváth István                                 Prekop László Kosztasz

  jkv. hitelesítő    jkv. hitelesítő

Besnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

………………………………………      …………………………………………
               Gémesiné Fejes Zsuzsanna                           dr. Bugyi Katalin
                       polgármester          jegyző

………………………………………      …………………………………………
                       Petkes András                            Nagyné Farcalasz Vasziliki
                         jkv. hitelesítő        jkv. hitelesítő 
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