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Kóródi-Juhász Zsolt 
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Somogyi Ferencné 

 
Dr. Horváth István 

polgármester 

alpolgármester 
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képviselő 
képviselő 

képviselő 

 

meghívott 

meghívott 

meghívott 
 

jegyző 

jegyzőkönyvvezető 

pénzügyi főea. 

 
képviselő 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester köszönti a megjelenteket, külön köszönti a 

Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részéről meghívott rendőri vezetőket. Megállapítja, 

hogy az ülés összehívása szabályszerű volt, a képviselőtestület 6 fő képviselő 

jelenlétével határozatképes. Dr. Horváth István képviselő jelezte, hogy nem tud részt 
venni az ülésen, igazoltan van távol. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester javasolja jegyzőkönyv-hitelesítőnek Prekop László 

Kosztasz és Takács Katalin képviselőket. Kéri a képviselőket, hogy aki ezzel egyetért, az 

kézfeltartással szavazzon: 
A Képviselő testü le t 6  igen, 0 nem és 0 

tar tózkodás szavazattal  Prekop László 
Kosztasz és Takács Katalin képviselőket 
jegyzőkönyv -hitelesítőnek 
megválasztotta.  

 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester ismerteti a napirendi pontokat, kéri a képviselőket, 

hogy aki a napirend elfogadásával egyetért, az kézfeltartással szavazzon: 
A Képviselő testü le t 6  igen, 0  nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  az alábbi 
határozatot hozta:  

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 
Képviselőtestületének 

19/2011. (IV.29.) számú 

HATÁROZATA 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestület 

2011. április 29-i rendes nyílt ülésének napirendi pontjairól 

 
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011. április 29-i rendes 

nyílt ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint állapítja meg: 
13) Beszámoló a Dunaújvárosi Rendőrkaptányság Adonyi Rendőrőrs Beloianniszi 

Körzeti megbízottjának 2010. évi munkájáról 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 
14) Dr. Mák Attila rendőr alezredes kinevezési javaslatának véleményezése 
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Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

22) A DRV üzemeltetési ajánlatának megvitatása 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 
23) A közétkeztetéssel kapcsolatos ajánlatok megvitatása 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

24) Egyebek: 

I. Bérlakásokkal kapcsolatos tájékoztatás 

II. OTP-vel megújított hitelszerződésről szóló tájékoztatás 
III. A klubhelyiségek átadás-átvételével kapcsolatos tájékoztatás 

IV. Önkormányzati tulajdonú bérlakásokra vonatkozó vételi ajánlatokról 

szóló tájékoztatás 

V. Iskolatej programról szóló tájékoztatás 

VI. Héra Alapítvány pályázati lehetőségéről szóló tájékoztatás 

VII. Iváncsai Tanuszodával kapcsolatos peres eljárás helyzetéről szóló 
tájékoztatás 

VIII. Leader pályázattal kapcsolatos tervek bemutatása 

IX. A Kevenet internet szolgáltatásával kapcsolatos tájékoztatás 

X. Az ülésen megjelent lakók kérdései az ülésen felmerültekkel 

kapcsolatban 
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1) Beszámoló a Dunaújvárosi Rendőrkaptányság Adonyi Rendőrőrs 

Beloianniszi Körzeti megbízottjának 2010. évi munkájáról 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester a napirendi pont megnyitása után elmondja, hogy 

a beszámolóval kapcsolatban elég részletes anyagot kapott az Önkormányzat, ami el lett 
küldve a képviselőknek is, így azt mindenki megismerhette. Azt szeretném, hogy 

amennyiben az ülésen jelenlévő rendőrkapitány – Budaváry Árpád alezredes – szeretné 

valamivel kiegészíteni a beszámolót, azt szóban tegye meg, és ezt követően, akinek 

kérdése van, az tegye fel. 

 

Átadja a szót Budaváry Árpád rendőr alezredesnek. 
 

Budaváry Árpád rendőrkapitány: Köszönöm a szót Polgármester Úr. Köszöntöm a 

testületet. Annyiban egészíteném ki a jelentést, hogy 2010. évben jelentős számú 

erőszakos bűncselekmény került felderítésre az előző évhez képest, ennek az egyik oka 

az iskolában ismertté vált gyerekek egymás közötti bántalmazási ügyei. A többi ügy az 

gyakorlatilag nem mutat jelentős eltérést az előző évekhez képest. Nem akarom 
szaporítani a szót, hiszen komoly munka áll még a képviselők előtt. Ha kérdések 

vannak, arra szívesen válaszolok. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönjük a beszámolót, akkor nekem lenne egy 

kérdésem. Ugye folyik egy nyomozás ismeretlen tettes ellen nagyértékre elkövetett 
sikkasztás ügyében és mivel itt már polgári peres úton volt egy döntés, evvel 

kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy van-e valamilyen információja arra 

vonatkozóan, hogy hogyan áll ez az ügy. 

 

Budaváry Árpád rendőrkapitány: Jelen pillanatban május közepe a határidő, amely 

valószínűleg még 2 hónappal június, július közepéig meghosszabbítódik, ekkor várható 
az ügy befejezése, az, hogy hogyan is fog záródni ez az ügy, azt én már sejtem, de el 

nem mondhatom. Úgyhogy gyakorlatilag azt kérem, hogy a nyárig legyenek türelemmel, 

akkorra valószínűleg a nyomozás olyan stádiumba fog érni, hogy mást is, többet is el 

tudok majd mondani. Jelenleg vannak az ügyben tanuk, szakértők is vannak benne, de 

gyanúsítottak is lesznek benne. 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó köszönöm szépen, annál is inkább, mert itt a 

testületnek, nemsokára be is számolok erről, de ebben az ügyben fizetési 

kötelezettségünk keletkezett. Tehát maga a polgári peres úton ez az ügy már lezárult, és 

a várjuk, hogy ez is befejeződjön, hogy annak megfelelően tudjunk eljárni. Nem tudom, 

hogy más kérdés van-e? 
 

Márkusz Tamás képviselő: Én is szeretnék kérdezni. Többször feltettem már ezt a 

kérdést, de most először van rá úgy lehetőségem, hogy a rendőri vezetők is jelen 

vannak. Ugye Pintér Sándor megígérte, hogy itt két héten belül rend lesz, minden 

faluban lesz körzetis, ezt halljuk a médiából, mindenhonnan. Rend továbbra sincsen, 
ugyanakkor a rendőrség azt mondja, hogy az ő feladata a rendfenntartás, más ezzel ne 

foglalkozzon. Most hiába szervezünk polgárőrséget szerintem, mert úgyis csak a 

rendőrség dolga ez. Ezzel most, hogy állunk? 

 

Budaváry Árpád rendőrkapitány: Hát, ez egy kis kiigazítást igényel. A rendőrség 

birtokában van az erőszak-monopólium, ami azt jelenti, hogy a bűncselekmények 
esetében intézkedjen, elkövetőket elfogja és a szankciókat vele szemben alkalmazzák, ez 

a rendőrség monopóliuma. Ebből a magyar törvények nem engednek, és a rendőrség 

sem engedhet. Az hogy a közbiztonság egyedül a rendőrség felelőssége, azt sosem 

mondta senki, sem Pintér Sándor, se más. Nem is mondhatja, mert nincs így. A 

közbiztonság, ha megnézi a rendőrségi törvényt annak a 8-as szakasza már azt is 
tartalmazza, hogy az önkormányzat is felelős ebben. A polgárőrséggel külön jogszabály 

foglalkozik, amelynek együttműködési kötelezettsége van a rendőrséggel és az 

önkormányzattal és még nagyon sok más szervvel, de ebben a vonatkozásban a 
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rendőrség és az önkormányzat a lényeges. És válaszolva egy nagyon félreértelmezett 
változata lenne, ennek az álláspontnak, hogy polgárőrséget hiába szervezünk, mert 

csak a rendőrségnek kell, hogy megvédje a közbiztonságot, holott ez nincs így. A 

polgárőrség egy nagyon fontos dolog, nagy szüksége van a rendőrségnek is vidéken, meg 

egyébként a nagy városokban is polgárőrségre. Az pedig a további kérdésnek a lényege, 

hogy mikor lesz itt több rendőr. Tavaly bizakodó lehettem, a beszámolók általában 
áprilisban, májusban vannak, nagyon csúnya szóval az éves „rendőrosztás” – de ezt 

tényleg nagyon kérem, hogy többszörös idézőjelbe rakják – június, júliusban. Ezért 

mindig előre kérdezik, hogy mit várhatnak tőlünk. Lesz plusz létszám, ez most már 

egész biztos, az elsődleges célom nekem az, ha megfelelő mennyiségű rendőr érkezik, 

akkor az adonyi rendőrőrsön a 24 órás rendőri jelenlétet lehessen biztosítani, mert itt 

egy osztály jogállású rendőrőrsről van szó és hát jelen pillanatban ehhez az alapvető 
feltételek sem biztosítottak a humán feltételek tekintetében. És ha lesz 24 órás rendőri 

jelenlét, akkor lesz Beloiannisznak is saját körzeti megbízottja. Hogyha nyáron, hívjon 

fel, június, júliusban, azért van ez így, mert ekkor végeznek a Rendőr Szakközép 

Iskolában és ekkor tudják őket a rendszerbe integrálni, és ekkor tudok választ adni, 

hogy pontosan mennyiségre hány rendőr jön hozzám. Egyébként teljesen jogos a 

kérdés. És én is várom az embereket, nagyon várom. De érkezni fognak. 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm szépen. 

 

Takács Katalin képviselő: Nekem lenne egy rövid kérdésem. Amennyiben a községben 

rendezvény van, azt mindig minden esetben be kell jelenteni Önöknél, tehát értesíteni 
kell Önöket? Hallottam egy jogszabályról is, tehát ez most függ a létszámtól, vagy nem 

függ a létszámtól? 

 

Budaváry Árpád rendőrkapitány: Van egy kormányrendelet a West Balkán ügy 

kapcsán, ami júniusban lép életbe. Háromszáz főnél nagyobb zárt helyi és az ezer főnél 

nagyobb tömeget vonzó nyílt színi rendezvények megtartására, és ha ilyet terveznek, ha 
a várható létszám ezt a mennyiséget meghaladja, akkor be kell jelenteni, illetve vannak 

a szervezésnek egyéb fontos kellékei, például a biztonsági személyzet, ami a rendőrség 

ellenőrzési kötelezettsége. Nyílt rendezvény esetében előfordulhat, hogy a gyülekezési 

jog hatálya alá tartozik. A családi ünnepek, a faluban mondjuk a falunap, a sport 

rendezvények, egyházi ünnepek nem tartoznak e jogszabály hatálya alá. Nyilván azok a 
demonstrációk, amik politikai jellegűek, született ez a törvény. Tehát két dolog van a 

zenés táncos rendezvények háromszáz és ezer fő fölöttieket kell ellenőrizni, ezeket 

ellenőrzi a rendőrség, a rendelet számát nem tudom fejből, de talán a 293/2011-es 

Kormányrendelet kezeli ezt és a 89 évi III. törvény az pedig a gyülekezési jogról szól, a 

közterületi demonstrációkat szabályozza. Ez két külön történet, ott a három fő esetén is 

be kell jelenteni. 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ehhez hozzá tenném, hogy az új Jegyző Úr már 

két rendezvénnyel kapcsolatban együttműködött a rendőrséggel. Itt volt a sportköré, 

ami zárt körben ment, de mi azt is bejelentettük és itt volt a Húsvét, amin én láttam is 

a rendőr járőrt, itt volt, tehát már ezeknél a rendezvényeknél mi már intézkedtünk. 
Szóval én azt gondolom, hogy teljesen jó volt a párbeszéd is. 

 

Takács Katalin képviselő: Először ide jelentsük le vagy rögtön a rendőrségnek? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Szerintem, így van, egyeztessük le és akkor utána, 

ha kell, akkor megtesszük, mi a bejelentést. 
 

Budaváry Árpád rendőrkapitány: Mire gondol konkrétan, mert úgy veszem ki a 

szavaiból, hogy van valami konkrét dolog? 

 

Takács Katalin képviselő: Hát igen, ilyen zene-tánc, a néptánccsoport rendezvényeire 
gondolok. Szóval, görög zene, görög tánc. 

 

Budaváry Árpád rendőrkapitány: És háromszáznál több résztvevőt várnak? 
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Takács Katalin képviselő: Nem-nem, csak itt a kultúrházban. 
 

Budaváry Árpád rendőrkapitány: Azért ez nem úgy van, hogy minden ilyen civil 

szervezetnek a klubestélyéről tudnia kell a rendőrségnek, az már hál’ istennek. Szóval 

ez nem olyan. 

 
Takács Katalin képviselő: Jó csak nem volt nekem egyértelmű a hírekből és akkor 

gondoltam most itt az alkalom, hogy megkérdezzem. 

 

Koller Ákos alpolgármester: Az önkormányzattól valami segítség, elvárás esetleg? 

 

Budaváry Árpád rendőrkapitány: Korlátlan mennyiségben tudunk természetesen 
elfogadni bármit. (nevetnek) De ne tréfáljuk el azt a beszámolót, ha jön egy rendőr, 

akkor tudnák hova költöztetni? Ez egy kérdés, ne értsenek félre. 

 

Márkusz Tamás képviselő: Lehet. Szerintem lenne erre hely. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Van két szolgálati lakás, amit rendbe lehet hozni, 
ha arról van szó. Szerintem azt meg lehet olyan állapotba, tulajdonképpen ezek 

összkomfortosak, Görögországból ittlévő tanárnak is megfelelt, szerintem nyilván meg 

tudjuk úgy oldani, hogy jó legyen. Tehát, ha ezen fog múlni, hogy lesz-e rendőrünk, 

akkor meg fogjuk oldani, úgy gondolom. 

 
Budaváry Árpád rendőrkapitány: Tisztában vagyok az önkormányzatok erejével, ha 

támogatni tudják, akkor tegyék meg, de ha jön rendőrünk és én azt tudom mondani, 

hogy gyere Beloianniszban, itt el tudunk helyezni, akkor azt megköszönöm. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ebben partnerek tudunk lenni mindenképpen, ha 

ezen múlik Kapitány Úr, akkor egyeztessünk. 
 

Budaváry Árpád rendőrkapitány: Nyáron térjünk erre vissza, akkor többet tudok 

mondani. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor köszönöm a hozzászólásokat.  
 

Felolvassa a határozati javaslatokat és kéri a képviselő testületet, hogy aki egyetért a 

javaslattal, az kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselő testü le t 6  igen, 0  nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  az alábbi  
határozatot hozta:  

 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 
20/2011. (IV.29.) számú 

HATÁROZATA 

A Dunaújvárosi Rendőrkaptányság Adonyi Rendőrőrs Beloianniszi Körzeti 

megbízottjának 2010. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság Adonyi Rendőrőrs Beloianniszi Körzeti Megbízottjának 2010. évben 

végzett munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi, és felkéri a jegyzőt, hogy a 

döntésről az érintettet értesítse. 
 
 

Felelős: Kóródi-Juhász Zsolt jegyző 

Határidő: 2011. május 15. 

 

 

2) Dr. Mák Attila rendőr alezredes kinevezési javaslatának véleményezése 



2011. évi 9. számú jegyzőkönyv 
Képviselőtestület 2011. április 29-i rendes nyílt ülésének jegyzőkönyve 

 
 

 

9 

 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Minden képviselőnek elküldtük a témával 

kapcsolatban az anyagot, nyilván itt személyes anyagok, most nem kerülnek 

nyilvánosságra, ezért is gondoltuk, hogy itt a nyílt ülésen szavaznánk erről. Itt van az 

alezredes úr is, konkrétan hozzá van valakinek kérdése? (kis szünet) Én azt láttam, 
hogy az anyag az konkrét, teljesen rendben van, nem nagyon kell ragozni. Ha van 

valakinek kérdése, az tegye meg. (kis szünet) Ha nincs, akkor én javaslom, hogy a 

képviselő-testület az egyetértését adja ehhez a kinevezéshez. 

 

Felolvassa a határozati javaslatokat és kéri a képviselő testületet, hogy aki egyetért a 

javaslattal, az kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselő testü le t 6  igen, 0  nem és 0  

tar tózkodás szavazattal  az alábbi 
határozatot hozta:  

 
 

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 

21/2011. (IV.29.) számú 

HATÁROZATA 

Dr. Mák Attila rendőr alezredes kinevezési javaslatának véleményezéséről 
 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Rendőr-

Főkapitányság megkeresésére, a mellékelt „szakmai életút bemutatás” dokumentum 

megismerése után Dr. Mák Attila r. alezredes őrsparancsnoki kinevezésével egyetért, és 

felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. 
 

 
Felelős: Kóródi-Juhász Zsolt jegyző 
Határidő: 2011. május 15. 

 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor én megköszönöm, hogy eljöttek és 

válaszoltak a kérdésekre, kikísérem Önöket. 

 

A meghívott rendőri vezetők 18:17-kor távoznak a tanácsteremből Papalexisz Kosztasz 

polgármester az ajtóig kikíséri őket, ezalatt a tanácskozás szünetel. 
 

18:19-kor Papalexisz Kosztasz visszatér, a tanácskozás folytatódik. 

 

3) Gyermekjóléti szolgálat éves beszámolója (2010) 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester: Aki ide tudott érni, az halotta az ülést megelőzően 

a beszámolót a gyermekjóléti tanácskozáson. Azt Gondolom, hogy az Erika jó munkát 

végez, próbál teljesen megfelelni a törvényi előírásoknak, nyílván ezen a területen is 

voltak hiányosságok, elmaradások, de ez úgy néz ki, hogy ezt most sikerül korrigálni. 

Én azt gondolom, hogy a beszámolót mindenképpen elfogadásra javaslom. 

 
Felolvassa a határozati javaslatot és kéri a képviselő testületet, hogy aki egyetért a 

javaslattal, az kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselő testü le t 6  igen, 0  nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  az alábbi 

határozatot hozta:  

 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 

22/2011. (IV.29.) számú 
HATÁROZATA 

A Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermekjóléti Szolgálat 2010. 
évi munkájáról szóló, e jegyzőkönyv mellékletét képező beszámolót elfogadja. 
 
 

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 
Határidő: azonnal 

 

4) Oktatási Intézmény fenntartói jogának átadásával kapcsolatos döntés 

 

 

Paplexisz Kosztasz polgármester: Itt meghívtuk az Országos Görög Önkormányzat 
elnökét, aki az utolsó pillanatig úgy volt, hogy megjön, de ma telefonon hívott és a 

sajnálatát fejezte ki, de nem tud eljönni és az ügyvédjét sem tudta elküldeni. Most evvel 

kapcsolatban azt a tájékoztató levelet, amit küldött nekünk azt én elküldtem 

mindenkinek. Azt láttátok. Arról lenne szó jelen pillanatban, hogy ők most tovább 

tudjanak lépni, ahhoz az elvi döntésünk kellene, arról, hogy az önkormányzat ezt a 

fenntartói jogot akkor, hogyha majd a részletek ismerté vállnak, ahhoz az 
Önkormányzatnak meg kell adnia az elvi hozzájárulást, hogy ennek az intézése 

elinduljon. Igazából a komoly döntést, az még nem ez, itt azt kell a testületnek 

megállapítani, hogy adja-e az elvi hozzájárulást ahhoz, hogy fel tudjuk vázolni, meg 

tudjuk nézni, hogy milyen lehetőségek vannak, és ezt előkészítsük döntésre. Evvel 

kapcsolatban annyit tennék hozzá, hogy voltunk az Erikával együtt és külön is ott fönt, 
amit én nagy problémának látok az az, hogy nagy a zűrzavar a testületen belül. nagyon 

egyformán van a két oldal, sok olyan ügyük van, amiben nem tudnak dönteni, ami 

vitás. Azt gondolom, hogy azzal, hogy elvi hozzájárulást adunk arra, hogy 

megvizsgáljuk, hogy milyen lehetőségek vannak, avval nem hiszem, hogy rosszat 

csinálunk, ez a hozzájárulás ahhoz kell, hogy ők a minisztériumban el tudjanak járni. 

Azt még az elnök kérte, hogy tolmácsoljam, hogy valamilyen formában mindenképpen 
elkötelezettek aziránt, hogy a Beloianniszi Általános Iskola fent maradjon, ezt 

kijelentette. Én azt gondolom, hogy ezt az elvi hozzájárulást meg kell adni és az igazi 

döntést majd ott kell meghozni, amikor tudjuk a részleteket. Van evvel kapcsolatban 

valakinek hozzászólása? 

 
Márkusz Tamás képviselő: Ha ez nem jár kötelezettségekkel, akkor részemről… 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Most nem. 

 

Felolvassa a határozati javaslatot. 

 
Koller Ákos alpolgármester: Nekem lenne egy kis problémám, ez gyakorlatilag egy 

szándék nyilatkozat. Ebből lehet, egy olyan bíztatási kár, ugyanúgy, mint az uszodával 

kapcsolatban. Én azért szerettem volna, ha itt lett volna a Leokratisz és legalább egy 

pár gondolatot, konkrétumot elmond ezzel kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban nem fogok 

szavazni, mert nincsenek meg a feltételek. Én örülnék neki, ha létrejönne, csak így-így 
nem egészen. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő: Várjatok, de ha nem adod meg a hozzájárulást, 

akkor nem is kerül oda ez az ügy. 

 

Koller Ákos alpolgármester: Én ebben most nem fogok állást foglalni. 
 

Boka Erika képviselő: De a szándéknyilatkozat azt jelenti, ha olyan feltételek adódnak, 

amit el lehet fogadni, akkor úgy döntünk. 

 

Márkusz Tamás képviselő: Az uszodába is ez volt. 

 
Koller Ákos alpolgármester: Akkor csináljunk egy rendkívüli ülést, és akkor jöjjön el a 

Leokratisz. Hallgassuk meg, hogy mi legyen. Ennyit tegyen meg. 
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Papalexisz Kosztasz képviselő: Én megértem az Ákost is, egyedül az a baj, hogy megy 
az idő. 

 

Márkusz Tamás képviselő: Akkor rögzítsük a határozatban azt, hogy ez nem 

szándéknyilatkozat, csak arról, szól, hogy ő el tudjon indulni. 

 
Papalexisz Kosztasz képviselő: Tulajdonképpen erről van szó, felolvasom még egyszer. 

 

Újra felolvassa a határozati javaslatot. 

 

Papalexisz Kosztasz képviselő: Tehát itt most arról van szó, hogy a tárgyalások el 

tudjanak kezdődni, én azt javaslom, hogy ezt az elvi határozatot hozzuk meg. Van még 
egy javaslat, miszerint a döntést napoljuk el. Én megmondom őszintén, hogy pontosan 

nem tudom, hogy mennyire sürget a határidő, de ha idáig húztuk, most már 1 héten 

nem múlik. Jövő héten, illetve nem jövő héten május 9-re terveztük a DRV-és 

megbeszélést, de ha úgy döntünk, hogy rendkívüli ülést tartunk, akkor biztosan kell 

egy rendkívüli ülést tartani jövő héten. 

 
Márkusz Tamás képviselő: Csak az legyen átfogalmazva, hogy a jogászok ne tudjanak 

abba belekötni, ha esetleg mégsem úgy döntünk. 

 

Papalexisz Kosztasz képviselő: Most azért tisztázzuk, hogy mi történhet, egy valami 

történhet, hogy maximum ők átveszik a fenntartói jogot, amit mi szeretnénk. A 
legrosszabb eset, hogy mi esetleg nem akarjuk átadni és ők átveszik. Ez nem kötelez 

minket semmire. Ez arra kötelez, hogy előkészítsék a tervet. Az első pontot kellene 

akkor átfogalmazni. Ők ahhoz kértek elvi határozatot, hogy a fenntartói jogot átadjuk, 

ha megállapodást tudunk kötni. Tehát igazából így kellene akkor megfogalmazni, hogy 

a Képviselő-testület elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy az intézmény fenntartásának 

átadásával kapcsolatos előkészítését elkezdje. Akkor az első pontot fogalmazzuk át úgy, 
hogy „A képviselő-testület elvi határozatot hoz, miszerint az oktatási intézmény fenntartói 
jogának átadás-átvételének előkészítésével megbízza a polgármestert.” A második pont 

pedig maradna az eredeti szöveg. 

 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Javaslom, hogy a határozat második pontjába fogalmazza 
bele a testület, hogy „A képviselő-testület ezt követően a fentiek ismeretében határoz a 
fenntartói jogok átadásáról”, így benne van az is, hogy csak akkor dönt, ha ismeri a 

részleteket, így nem merülhet fel a biztatási kár, hiszen annak feltétele, hogy a másik fél 

alapos okkal feltételezze, hogy biztosan megkapja a fenntartói jogokat. 

 

Paplexisz Kosztasz polgármester: Akkor így teszem fel a kérdést. 

 
A javasolt módosításokkal felolvassa a határozati javaslatot, és kéri a képviselő 

testületet, hogy aki egyetért a javaslattal, az kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselő testü le t 6  igen, 0  nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  az alábbi 
határozatot hozta:  

 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 

23/2011. (IV.29.) számú 

HATÁROZATA 
Oktatási Intézmény fenntartói jogának átadásával kapcsolatban 

 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete elvi határozatot hoz, 

miszerint az oktatási intézmény fenntartói jogának átadás-átvételének 

előkészítésével megbízza a polgármestert.  
2. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltaknak 

megfelelően – a testület végleges döntésének meghozatalához – végezze el a 



2011. évi 9. számú jegyzőkönyv 
Képviselőtestület 2011. április 29-i rendes nyílt ülésének jegyzőkönyve 

 
 

 

12 

döntés előkészítést, valamint készítse elő az átadás-átvétel pontos körülményeit, 
menetét és annak várható hatását ismertesse a következő rendes képviselő-

testületi ülésen. A testület ezt követően a fentiek ismeretében határoz a 

fenntartói jogok átadásáról. 
 
 

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester és Kóródi-Juhász Zsolt jegyző 

Határidő: munkaterv szerinti következő testületi ülés 
 

5) Az önkormányzat 2010. évi Zárszámadási rendeletének előterjesztése 

 
Paplexisz Kosztasz polgármester: Itt van a pénzügyi főelőadó – Somogyi Ferencné – 

akit felkérek, hogy kérdés esetén szíveskedjen közreműködni. A rendelettel 

kapcsolatban sok olyan dolog került megint elő, ami nekem nem tetszett. És többek 

között vissza is utalnék a Márkusz Tamás egyik kérdésére, a III. negyedévre. Emlékszel, 

te rám kérdeztél, hogy biztosan pontosak ezek a teljesítések? És akkor én azt mondtam 

neked, hogy igen megfelelőek, mert én is ezt az információt kaptam. Aztán most 
kiderült, hogy ahogyan látjátok is a zárszámadási tervezetnél, durván módosítani 

kellett, majd húsz millió forinttal a teljesítéshez képest. Itt két dolog van, ami nekem 

nem tetszik: Ezt menet közben lehetett volna már módosítani, erre most mi történt, 

megtörténik a zárás és akkor látjuk, hogy körülbelül milyen eltérések vannak és 

csinálunk egy módosítást. Hát azt gondolom, hogy a jövőben ez így nem fog menni. 
Hanem most a jelen évről van szó, megnézzük a negyedéves zárást, megnézzük, hogy a 

költségvetéshez képest hogy alakulnak és amennyiben szükséges, akkor már most 

módosítjuk a költségvetést. Annál is inkább, mert már most vannak olyan kiadások, 

ami a normatíva visszaigényléssel kapcsolatosak, ezt még az év elején küldtem el 

mindenkinek. Az már éppen február 20-án érkezett meg a határozat a költségvetés 

elfogadása után, az már nem is lehetet benne, ezt biztosan módosítani kell. Figyelembe 
fogjuk venni a negyedéves zárást, nyilván 2011 évtől minden negyedéves zárásnál 

figyelni fogjuk a teljesülést és a mutatókat. És nem az év végén derül ki, hogy a 

teljesítések nem stimmelnek. Most abban az esetben, ha a zárszámadást nem fogadjuk 

el, akkor egy csőd közeli helyzet alakulhat ki. Akinek kérdése van, tegye fel, de a 

mostani zárszámadásnál látszik, hogy a jövőben nem mehet így, ebből látszik, hogy a 
zárásoknak és a negyedéves elszámolásoknak vészcsengőként kéne jeleznie, hogy 

módosítani kell, de ez nem történt meg. Ennyit akartam mondani, nem tudom, hogy 

Jegyző Úr neked van-e valami? 

 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Annyi hozzátenni valóm van, hogy az látszik, hogy 2010-

ben a költségvetés erősen túl lett tervezve, ezt a pénzügyi főelőadóval is megbeszéltük, 
nem akarok mélyebben belemenni, hogy milyen okok miatt, én akkor még nem voltam 

itt, de szerintem mindnyájan tudják, hogy az előző testület hogyan kezelte ezt. Ezért 

kellett ezt a nagy korrekciót is végrehajtani. Ahogyan Polgármester Úr is említette, a 

képviselő-testületnek a zárszámadási rendeletet április végéig meg kell hoznia, 

amennyiben ez nem történik meg akkor egy ex lex állapot lép fel, tehát egy törvénytelen 
állapot, és ez oda vezethet, hogy a Magyar Államkincstár a normatívákat nem folyósítja, 

ez biztos csődöt jelent az Önkormányzatnak. Ennyit szerettem volna hozzáfűzni az 

elmondottakhoz. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Amennyiben valakinek kérdése van, akkor tegye 

fel. A mérlegben lehet látni, amit kért az Ákos is, hogy ott szerepel ez az 57 milliós rövid 
lejáratú és a 2 milliós hosszú lejáratú követelés. És az 1 millió 700 ezres, ami idén fog 

jelentkezni, ezeket a számokat menet közben derítettük ki. 

 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: A rendelet 11. számú mellékletében van a mérleg, ebben 

vannak az adatok, amiről Polgármester Úr beszélt. 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester: Kérdés van akkor? 

 

Márkusz Tamás képviselő: Hát én felteszem azt, amit fel szoktam, hogy a teljesítés az 

arányban van a költségvetéssel? 
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Most ez a zárszámadás, tehát itt… 

 

Márkusz Tamás képviselő: Igaz, én már tovább gondoltam, mert beszéltünk a 

negyedévesről. 

 
Prekop László Kosztasz képviselő: Nekem az lenne a kérdésem, hogy ezek a számok 

valós számok? És akkor ez most a vég vége? Vagy kiderül, hogy van még adósságunk? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt tudom mondani, most pontosan nem 

emlékszem, de olyan 48 millió körül volt az átadás-átvételnél a hiány. És októbertől 

februárig folyamatosan jöttek, volt egy nagy hullám, de lassan-lassan így abbamaradt, 
igaz még márciusban is találtunk, de áprilisban már nem. De kimondani nem merem, 

hogy már nem lesz. Lelassult, nagyjából megállt, bízom benne, hogy több nem lesz, az 

elején naponta kettő, aztán hetente három előkerült, de azt lehet mondani, hogy 

áprilisban már nem volt előkerülő számla. Bízom benne, hogy vége lesz. Ennek a 

határozati javaslata? 

 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Nincsen határozati javaslat, rendeletet kell alkotni. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ja, rendeletet alkotunk. Akkor itt csak azt kell 

elfogadni, illetve megalkotni. 

 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Igen, meg kell alkotni, és minősített többség szükséges. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Kérdés akkor nincs? Ez esetben szavazzunk, a 

rendeletalkotáshoz minősített többség kell. 

 

Kéri a képviselő testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a korábban 
minden képviselőnek megküldött tervezetben foglaltak szerint alkossa meg, az 

Önkormányzat zárszámadási rendeletét kézfeltartással szavazzon. 

 
A Képviselő testü le t 6  igen, 0  nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  a jegyzőkönyv 
mel lékle te szerin ti  rendele te t minősí te tt  
többséggel  megalkotta.  

 

Somogyi Ferencné pénzügyi főelőadó 19:10-kor elhagyja a tanácstermet. 

 
 

6) 2010. év összefoglaló ellenőrzési jelentésének ismertetése 

 

 

Paplexisz Kosztasz polgármester: Éves összefoglaló jelentés, ahogy látjátok, ez a 2009 

évi iparűzési és gépjármű adóról. Ha olvastátok a jelentést, akkor látjátok, hogy ez 
honnan indult ez a dolog, gyakorlatilag a nulláról, és az Attila eljutott oda, hogy már 

2009-ben tudott adatokat biztosítani az ellenőrnek, aki el tudta végezni a munkáját. Mi 

gyakorlatilag azt látjuk, hogy most amikor elkezdtem dolgozni, láttam, hogy ez nagyon 

nincs rendben. Ahhoz képest egy óriási fejlődés volt, mielőtt átadom a szót a Jegyző 

Úrnak, azt akarom mondani, hogy hatalmas adósság van kint. Tehát nagyságrendileg 
7,5 millió forint volt, már 2009-ben, és ebben nincs benne a 2010-es év, tehát 

nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy 8 milliós adó kintlévőségünk van, amiben nem 

történt lépés a behajtásra. Ezt, amikor láttuk a Jegyző Úrral átbeszéltük és tettünk is 

lépéseket ebben az ügyben, de mindenképpen törekedni fogunk, hogy ez a kintlévőség 

behajtásra kerüljön, és akkor ezzel kapcsolatban átadnám a szót a Jegyző Úrnak.  

 
Prekop László Kosztasz képviselő: Most a tavalyi gépjárműadóról van szó, mert abból 

nem tudom, hogy mennyi a jogos követelés, mert nekem tavaly is jött levél, hogy 

tartozom és az okmányirodába nem írták át a kocsit a nevemről, pont a Dina a tanúm 
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rá. És ugyan azokat az adatokat küldik tovább. Én két emberrel is beszéltem, aki azt 
mondja szintén, hogy vele is hasonló dolog történt. 

 

Paplexisz Kosztasz polgármester: Nyilván van ilyen is benne, de ezek szerintem 

nagyjából fedik ezt a kintlévőséget. Én azt gondolom, hogy ezt át fogjuk vizsgálni, biztos 

vagyok benne, hogy nem fogjuk mind a 8 millió forintot beszedni, de biztosan van ott 
potenciál, olyan kintlévőség, amire nekünk reagálni kell. Ezek a problémák, amiket 

mondasz, ezzel már foglalkozunk, ebben a Jegyző Úr elkezdett már az Attilával dolgozni. 

Ez nem egy rövid folyamat, de most a rendelettervezetünkben a 2010-es gépjárműadó 

volt, ami megint meg fogja mutatni, hogy egy év alatt milyen előrelépés történt, és ehhez 

hozzá tudjuk tenni a mostani ellenőrzést. Akkor meglátjuk, hogy milyen előrelépés 

történt. Egy biztos, hogy ezen a területen kiaknázatlan lehetőségek vannak. 
 

Koller Ákos alpolgármester: Kérdésem lenne, hogy ezekben az ügyekben felszólító 

levél megy ki, hogy nem lehet ezt valahogy másképpen, mondjuk egyeztetés vagy 

ilyesmi, mert megint sokan meg fognak sértődni. 

 

Takács Katalin képviselő: Hát igen, mert nekem is mondták, hogy van olyan, akinek 
van olyan Trabantja, ami már 10 éve nincsen meg, és jön folyamatosan. 

 

Márkusz Tamás képviselő: Hát igen, nekem is már 10 éve nincsen meg a Zsuk-om és 

jön. 

 
Takács Katalin képviselő: Tessék, erről beszélek. 

 

Paplexisz Kosztasz polgármester: Az a baj, hogy a nyilvántartásunk nem jó. 

 

Takács Katalin képviselő: Ez is gesztus lenne, ha nem mindjárt felszólítanánk. De itt 

valaki akkor csak hibázott, én úgy gondolom, hogy én is bemegyek és lejelentem az 
adásvételivel, ha eladok egy autót. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Öt-hat évvel ezelőtt más rendszer is volt, ez 

közben változott. Hát, evvel kapcsolatban átadom a szót a Jegyző Úrnak. 

 
Koller Ákos alpolgármester: Ez Adonyból jön? Az ottani okmányirodából? 

 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Akkor azt hiszem, most átveszem a szót és 

megválaszolom a kérdéseket. Ugye egyrészt nekünk is van egy nyilvántartásunk a 

gépjárműadóval kapcsolatban, probléma is volt, hogy az Attila törölte azokat a tételeket, 

amik ugye tudva levő, hogy nem is az a tulajdonosa, régen eladta az autót stb. Az a baj, 
hogy amikor az okmányirodából jön egy adatfrissítés, ezek a régi tételek mindig 

visszakerülnek. Az okmányiroda nem tudja rendezni a nyilvántartását, csak akkor, ha 

ezek dokumentumokkal rendezve vannak. Pont most voltam az Okmányirodába, és 

szóba kerül, hogy milyen módon lehetne ezeket a tételeket rendezni. Azok az autók, 

amiket 10-15 éve eladtak, ott a régi tulajdonosnak nem is kell már rendelkeznie 
adásvételi szerződéssel, hiszen ezeknek az iratőrzési ideje, ennél kevesebb. Tehát ő 

hogyha bejelenti az felénk, hogy az autó már nincs a tulajdonában, akkor mi 

intézkedést teszünk arra, hogy az Okmányiroda vonja ki azt az autót a forgalomból. Ha 

ez megtörténik, akkor utána már nem jelentkezik rá adófizetési kötelezettség. A másik 

dolog az, hogy ami a mi nyilvántartásunk szerint, rendezni kell a tételeket, és ezt meg is 

beszéltem az Attilával. Ahol egyébként több mint egy éves adótartozás áll fent, mert van 
ilyen is, ott mi fogunk hivatalból intézkedni az Okmányiroda felé, hogy azok a járművek 

legyenek kivonva a forgalomból. És utána megint onnantól kezdve nincs rá 

adókötelezettség, viszont vissza csak akkor kerülhet a forgalomba, ha az adót 

megfizetik. Arra a kérdésre válaszolva, hogy a felszólító levél helyett küldhetünk-e 

egyeztetést, az gondolom, ennek nincsen akadálya, de azokban az esetekben, ahol 
biztosan tudjuk, hogy adótartozás áll fent az ügyfél részéről, nem tehetünk mást, fel 

kell szólítanunk, hogy az adósságot rendezze. Eddig az volt a gyakorlat itt a hivatalban 

– ami egy közigazgatási csontváz és most esett ki a szekrényből – hogy maximum egy 
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felszólító levél ment ki és ott meg is állt a folyamat, holott lehetett volna, sőt kellett 
volna a végrehajtásra intézkedni, de ez nem történt meg. Ki kellett volna a gépjárművet 

vonni a forgalomból, de erre csak az utóbbi időben történt egy-két esetben intézkedés, 

amióta hivatalban vagyok. Én az Attilától azt kértem, hogy ahol elmaradás van, ott 

menjenek ki a felszólító levelek, vagy egyeztető levelek és ahol viszont nem rendeződnek 

a kintlévőségek, ott meg fogjuk tenni a soron következő lépéseket a behajtásra. Készült 
ezzel az ellenőrzési jelentéssel kapcsolatban egy intézkedési terv, amit még hivatali 

elődöm adott át a Varga Attila adóügyi munkatársunknak. Ez az intézkedési terv öt 

pontból állt. Az első pont szerint, a hiányzó személyi nyilvántartásokat pótolni kell, a 

szükséges kiegészítéseket el kell végezni mindkét adónem esetében (határozatok, 

fizetési meghagyások csatolása). Jellemzően jogsértő rendszer volt abban a tekintetben, 

hogy nem született határozat, fizetési meghagyás, hanem egyszerűen az okmány szélén 
egy feljegyzéssel tudomásul vette a hivatal azt, hogy mostantól nincsen adófizetési 

kötelezettség, valamilyen adómentességet igazoló dokumentum alapján. Én szigorúan 

meghagytam azt, hogy innentől kezdve csak alakszerű határozat kibocsátásával lehet, 

mondjuk adómentességet engedélyezni a jogszabályokban foglalt feltételek fennállása 

esetében, amit az ügyfél részére is meg kell küldeni, a kérelem benyújtását követően. Ez 

a feladat részben már megtörtént a tájékoztatás szerint, tehát a hiányzó személyi 
nyilvántartások pótlása tekintetében. Kivéve a 2008 előtti tételek esetében, egyébként 

ezeknek egy rész már nem is fellelhető, szóval itt mindenképpen kell egyeztetni az 

adatokat, vagy erre vonatkozóan intézkedést kell tenni. A második pont volt, hogy az 

adómentes gépjárművekre vonatkozóan, azoknak az igazolásoknak a beszerzése, amely 

alapján az ingyenesség bizonyítható. Volt olyan eset, amikor úgy biztosított a hivatal 
adómentességet, hogy nem mellette az igazolás. ez így nem működhet. Az Attila 

elmondása szerint, minden igazolás beszerzésre került, tehát én már nem találhatok, 

olyan tételt, ahol nincs igazolás, meg fogom vizsgálni. Ez is a héten derült ki, de ezt én 

ellenőrizni fogom. A harmadik észrevétel volt, hogy meg kell határozni azokat az 

adózókat, akiknek a hátraléka hamarosan elévül (5 év) és felszólítani a tartozás 

megfizetésére, ezzel növelve az önkormányzat bevételét, valamint csökkentve az 
adóhátralékot. Erről beszélt Polgármester Úr is, ez természetesen folyamatosan 

történik, és meg fog történni. Az első felszólítás már kiment mindenkinek, a 

gépjárműadó tekintetében a forgalomból történő kivonatással fogjuk rávenni azokat, 

akik eddig nem fizettek adót, hogy ezt tegyék meg. A negyedik észrevétel szerint a 
számítógépes adóprogramból törölni azokat az adózókat vagy adótárgyakat, amelyek 
már nem adókötelesek és mellőzni határozatok kiadását ebben az esetben. Erről már az 

előzőekben beszéltem, itt volt az a probléma, hogy a törlést mi elvégezzük, de ezek 

mindig visszakerülnek a rendszerbe. Erre találtuk ki azt a megoldást, hogy egyeztetünk, 

és amit lehet, azt kivonjuk a forgalomból. Az ötödik, hogy meg kell szüntetni, hogy egy 

adózónak két azonosító száma szerepeljen a programban, ehhez felülvizsgálat 

szükséges. Na, most a probléma itt az volt, hogy olyanok rögzítették korábban, akiknek 
a görög nevekkel kapcsolatban nem nagyon rendelkeztek megfelelő ismerettel, van aki 

emiatt duplán került rögzítésre, ezeknek a nagy részét az Attila kijavította úgy, hogy 

ezeket a tételeket összevonta. Egy problémás esetünk van, de azt rajtunk kívülálló okok 

miatt nem tudtuk eddig rendezni, nevezetesen, hogy az ügyfél nem hajlandó 

adategyeztetésben részt venni. Én ennyit akartam mondani, természetesen mindent 
megteszünk a kintlévőségekkel kapcsolatban, akinek valamilyen kérdése van, arra 

szívesen válaszolok. 

 

Paplexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban van-e 

valakinek kérdése? 

 
Takács Katalin képviselő: Csak egy kérdés, hogy a súlyadóból befolyt összeget, azt 

mire kell fordítani? Ezt többen kérdezték? 

 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Törvényben előírt módon egy bizonyos százalékát az utak 

fenntartására kell, kellene költeni. Pontos százalékot most nem tudom megmondani. 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: De egyelőre most nem tudunk. Akkor, ha nincs 

több kérdés, felolvasom a javaslatot. 
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Felolvassa a határozati javaslatot, és kéri a képviselő testületet, hogy aki egyetért a 

javaslattal, az kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselő testü le t 6  igen, 0  nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  az alábbi 
határozatot hozta:  

 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 

24/2011. (IV.29.) számú 
HATÁROZATA 

A 2010. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat - Ötv. 92. § (10) 

bekezdésében meghatározottak szerint előterjesztett - 2010. évi éves ellenőrzési 

jelentését a jegyzőkönyv mellékletét képező formában elfogadja. 
 

 
Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester és Kóródi-Juhász Zsolt jegyző 
Határidő: azonnal 

 

 

 

7) 2011. évi Közbeszerzési-terv tervezetének ismertetése 

 

Paplexisz Kosztasz polgármester: A következő napirendi pont előterjesztője a Jegyző 
Úr, én akkor át is adnám neki a szót. 

 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Gyakorlatilag ezt is mindenki megkapta, azt kell róla 

tudni, hogy abban az esetben, ha az Önkormányzat tervez közbeszerzési eljárást, akkor 

az adott év április 15-ig el kell készíteni a közbeszerzési tervet. Ez meg is történt április 

11-én, egy olyan beruházás lenne, ez a Leader pályázat, ez az, ami a Dísztér kialakítása, 
Ravatalozó felújítása és a Játszótér korszerűsítésére vonatkozik és későbbi napirendben 

részletesen ismertetésre kerül. Miután a testület elfogadja, gondoskodunk a 

közzétételről. Vagy az önkormányzat honlapján, ami nemsokára lesz, vagy a 

Közbeszerzési Tanács honlapján. Akinek van kérdése, arra szívesen válaszolok, a 

tervben minden benne van. 
 

Paplexisz Kosztasz polgármester: Kérdés nincs, akkor felolvasom a javaslatot. 

 

Felolvassa a határozati javaslatot, és kéri a képviselő testületet, hogy aki egyetért a 

javaslattal, az kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselő testü le t 6  igen, 0  nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  az alábbi 
határozatot hozta:  

 

 
Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 

25/2011. (IV.29.) számú 

HATÁROZATA 

A 2011. évi Közbeszerzési terv elfogadásáról 

 
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi 

közbeszerzési tervét a jegyzőkönyv mellékletét képező formában elfogadja. 
 
 

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester és Kóródi-Juhász Zsolt jegyző 
Határidő: azonnal 
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8) Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társulási Tagság megvitatása 

 

 

Paplexisz Kosztasz polgármester: Ezzel kapcsolatban megkaptátok az anyagot, itt 

arról van szó, hogy mi ennek a Társulásnak a tagjai vagyunk. És itt arról kell dönteni, 
hogy tudunk e befizetni vagy sem, fent akarjuk e tartani ezt a tagságot vagy sem. 

Mindenki tudja milyen az anyagi helyzetünk. 

 

Márkusz Tamás képviselő: Mire jó ez nekünk? Mivel jár? 

 

Paplexisz Kosztasz polgármester: Hát én azt látom, hogy többen nem fizetnek ebbe 
semmit, se Iváncsa, se Besnyő. Beloiannisz már fizetett. Ez nem a Vis maior keret, ez 

egy önsegélyező társulás. Amikor volt itt az a nagy kár, akkor innen nem kaptunk 

segítséget 2008-ban. Mióta vagyunk tagok, mióta fizetünk? Már régóta, ugye? De most 

mi is a lényege? 

 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Ennek az lenne a lényege, hogy mindenki fizet tagdíjat és 
amennyiben valamilyen rendkívüli káresemény – belvízkár, árvízkár, viharkár – 

történik, akkor ebből az alapból lehet segélyt igényelni ahhoz, hogy a károk elhárítását 

megkezdje a település, de az nem a vis maior alap. Ez egy önszerveződés, mert a vis 

maior alapból gyakran lassan lehet csak forráshoz jutni. Nagyon hektikus a 

befizetésünk, időnként 10-12 ezer forintot szoktunk fizetni, ami éves díj. 
Lakosságszámhoz van viszonyítva. Durván olyan 18 ezer forint körül lenne. 

 

Márkusz Tamás képviselő: Akkor szerintem érdemes lenne befizetni, mert amilyen 

szélsőség időjárási tényezők vannak, sosem lehet tudni, lehet jég, vagy bármi más. 

 

Koller Ákos alpolgármester: Én azt szeretném tudni, hogy az egész kárra tarthatunk 
igényt, vagy csak amit befizettünk azt kaphatjuk meg. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ezt szerintem a kuratórium dönti el, de szerintem 

én teszek most egy javaslatot, én azt javaslom, hogy tartsuk fönn a tagságunkat, olyan 

nagy összegről nem lehet szó, ki fizetjük, ha olyan anyagi helyzetben leszünk. 
Szerintem akkor, aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon. 

 

Felolvassa a határozati javaslatot, és kéri a képviselő testületet, hogy aki egyetért a 

javaslattal, az kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselő testü le t 6  igen, 0  nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  az alábbi 
határozatot hozta: 

 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 
Képviselőtestületének 

26/2011. (IV.29.) számú 

HATÁROZATA 

A Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társulási Tagság megújításáról 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat elhatározza, 
hogy a Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társulási Tagságát 2011 évben megújítja. 
 
 

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 
Határidő: azonnal 

 

9) Védőnői és Iskolaegészségügyi feladat átadásáról szóló megállapodás 

megújítása 
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Ezzel kapcsolatban egyeztettünk az orvossal, 
illetve a jegyző úr volt tárgyalni Ercsiben a jegyzőnél, nem ebben az ügyben, de ez is 

szóba került. A védőnői szolgálatot Ercsi végezte a köztünk lévő szerződés szerint, de 

ennek lejárt a határideje 2010. december 31-én. Megkaptátok az együttműködési 

megállapodást, hogy miről szólt és egyeztetve az Istvánnal, akinek nagyobb a rálátása 

erre, ő azt mondta, hogy itt a megállapodást, így ahogyan van meg lehetne újra kötni, 
csak avval a kitétellel, hogy az a normatíva, amit Ercsi utánunk megkap, az fedezi a 

kiadásokat. A korábbi szerződésben úgy volt, hogy a normatíván felül az összes 

költséget mi fizessük ki. Ez azt jelenti, hogy akkor megtarthatnánk mi is magunknak, 

mert, akkor az összes költséget nekünk kell kifizetni, így is úgy is. Viszont a normatíva, 

azt mondta az István, hogy szerinte ez elég. Én azt javaslom, hogy a védőnői ellátást a 

normatíva terhére végezze el az Ercsi Önkormányzata. Ennyi lenne akkor a módosítás, 
meglátjuk, hogy az Ercsi Önkormányzat mit mond, aztán majd felülvizsgáljuk, ha nem 

megy, akkor – ahogyan – a Gyermekjóléti szolgálatot is meg tudtuk oldani, ezt is meg 

fogjuk, mondjuk részmunkaidőssel. Persze ez egy jól működő rendszer a védőnő jól 

dolgozik, de akkor vegyük ki ezt a részt, ami arról szól, hogy a normatíván felüli 

költségeket mi megtérítjük. Van valakinek kérdése? 

 
Koller Ákos alpolgármester: Egyébként volt olyan, hogy a normatíván felül igényeltek 

pénzt? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát ebből most vita is van. Szóval én azt mondom, 

hogy ezt módosítani kell. 
 

Felolvassa a határozati javaslatot, és kéri a képviselő testületet, hogy aki egyetért a 

javaslattal, az kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselő testü le t 6  igen, 0  nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  az alábbi 
határozatot hozta:  

 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 
27/2011. (IV.29.) számú 

HATÁROZATA 

A Védőnői és az Iskolaegészségügyi feladat átadásáról szóló megállapodás 

megújításáról  
 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy az Ercsi 

Város Önkormányzatával megkötött a védőnői és iskola-egészségügyi feladatok 

ellátására vonatkozó 2008. március 1-ején aláírt megállapodását megújítja. 

 
2. A képviselő-testület egyetért abban, hogy a feladatok ellátására az 

Egészségbiztosítási Pénztár által kifizetett támogatás elegendő, ezért a testület 

indítványozza, hogy a szerződésben a támogatáson felül további költségtérítést 

ne kerüljön kikötésre. 

 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. és a 2. pontokban 

foglaltaknak megfelelően az illetékes hatóságok előtt teljes körűen eljárjon és 
Ercsi városának meghatalmazott képviselőjével – a jegyző ellenjegyzésével – 

szerződést kössön. 
 
 

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester és Kóródi-Juhász Zsolt jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

10) A DRV üzemeltetési ajánlatának megvitatása 
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Az ajánlat az ívó- és a szennyvízszolgáltatásra 

vonatkozik. Evvel kapcsolatban azt akarom elmondani, hogy aki átnézte az anyagot az 

láthatta, hogy milyen változások vannak. Én kettébontanám az anyagot, most 

beszélnék az üzemeltetési ajánlatról, a másik részéről meg úgyis még plusz információk 
vannak. A víz díja nem változna a lakosság felé, annyi a változás, hogy most nekünk 

több eszközhasználati díjat fognak fizetni, ami a csatornát illeti, ott csökkenés is van. 

Ezt már a lakók is megérzik, és ott az eszközhasználati díjat is megemelik, azt hiszem 

102-ről 110-re. Tárgyalási alapnak ez jó, ezzel nincs probléma. De mi voltunk már a 

Jegyző Úrral Besnyőn a Polgármester Asszonynál és a Jegyző Asszonynál, ők is ezt 

nézték és nehezményezték, hogy miért 15 évre szól ez a szerződés. Én nem is javaslom 
5 évnél hosszabb időre megkötni, mert látjátok, hogy mennyi változás van. Az 

eszközhasználati díjnál is kiderült, hogyha csinálunk egy rossz szerződést, akkor 

bebetonozzuk 15 évre. Tehát én azt gondolom, hogy jó ajánlat lenne, de lehetne inkább 

5 évre, az eszközhasználati díjat pedig módosítani kell. Az, amire még van szerződésünk 

az első félévre, de DRV látja, hogy nem fogjuk így aláírni a szerződést. A Besnyőiek sem 

fogják ezt elfogadni, mert nagyságrendileg annyit kapnak, mint mi, de a harmadik fél 
nagyságrendekkel többet. Most nem kell itt döntenünk, úgy is lesz még egy képviselői 

egyeztetés, illetve május 12-én csütörtökön az Iváncsaiak kezdeményezésére, lesz egy 

közös testületi ülés Iváncsán, amire május 9-én felkészülünk. Ez most egy tájékoztató 

volt, majd akkor fogunk felkészülni, evvel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? 

 
Prekop László Kosztasz képviselő: Az eszközhasználati díjjal kapcsolatban az lenne a 

kérdésem, hogy ott nem tudunk még valamit magunk fele billenteni? Az lenne a 

kérdésem, hogy lehet-e valamit az eszközhasználati díjjal kapcsolatban? 

 

Koller Ákos alpolgármester: Csak ne a lakosság kárára. 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester: Ez tárgyalási alap mindenről meg lehet állapodni, 

ott lesznek a DRV-és képviselők is. Egyébként az áremeléseikkel nem szokott gond 

lenni, mert az infláció körüli. Most van is egy állandó, egy képlet, amit beépítettek az 

ajánlatba. Nyilván amikor megkötjük a szerződést, itt sok mindent pontosítani kell. 

Nagyon oda kell figyelni, hogy jól döntsünk, mert, ha bebetonozzuk magunkat 15 évre… 
Majd 9-én jobban felkészülünk mi is erre és úgy megyünk a közös testületi ülésre. Ezt a 

díjképletet ott majd megbeszéljük. 

 

11) Közétkeztetési szerződés ajánlat megtárgyalása 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Volt olyan képviselő, akit tájékoztattam, aki volt 
nálam. Arról van szó, hogy az Irine Kft, aki eddig csinálta a Kovács a Csoki, most 

felszámolj a cégét, és egy új céget csináltak, megszüntették a szolgáltatást. Ő adott egy 

ajánlatot, ugyanazokkal az összegekkel, mint eddig. Ő szerette volna, hogy mi írjuk alá 

ezt a szerződést, de a Jegyző Úr ezt megakasztotta, mert ezt így nem lehet. Megnézte 

nem kell közbeszerzési eljárást folytatnunk, mert nem éri el azt az összeghatárt a 
beszerzés, de mi úgy gondoltuk, hogy azért kérjünk be több ajánlatot is, hogy választani 

lehessen. A Besnyői étkeztetőtől, illetve az Iváncsai óvodától. A Besnyői nem adott be 

ajánlatot, mert nem tudja felvállalni itt az étkeztetést. Az Iváncsaihoz képest 

nagyságrendekkel jobb ajánlatot adott be a Csoki, a Kovács úr. Arról nem is beszélve, 

hogy mindenki tudja, hogy ő elég együttműködő, sajnos felé is tartozunk, de ő elég 

türelmesen kezeli, nagyban hozzájárul, hogy az Önkormányzat tudjon működni. Emiatt 
én akkor is őt javasolná, ha mondjuk a másik ajánlatnál pár forinttal magasabb lenne 

ez az ár, de láthatjátok, hogy nem is versenyképes az az ár ezzel. Szóval én javaslom, 

hogy a Henvid Kft ajánlatát fogadjuk el. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő: Nekem az lenne a kérdésem, hogy minden évben 
meg kell újítani ezt a szerződést? 
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem ez egy határozatlan idejű, most a cégváltás 
miatt kellett csak. 

 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Itt arról van szó, hogy a Henvid Kft nem jogutódja a 

jelenlegi szolgáltatónak, ezért nem volt arra lehetőség, hogy változatlan feltételek mellett 

folytassák a szolgáltatást. Természetesen így bekértünk több ajánlatot, ahogyan a 
Polgármester Úr is elmondta, ebből kellene a testületnek kiválasztani, hogy melyik 

ajánlatot fogadja el, vagy dönteni arról, hogy esetleg nyílt pályázatot akar tartani. Ez egy 

határozatlan szerződés lenne. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor én javaslom a Henvid Kft ajánlatát 

elfogadni, aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. 
 

A Képviselő testü le t 6  igen, 0  nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  az alábbi 
határozatot hozta:  

 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 

28/2011. (IV.29.) számú 

HATÁROZATA 
A közétkeztetési szerződés megkötéséről 

 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a benyújtott árajánlatok alapján a HENVID Kft-vel szerződést 

kössön a közétkeztetési feladat ellátására vonatkozóan. 
 

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Szeretném megkérdezni, hogy mielőtt 

nekimegyünk az egyebeknek, mert abban is van 8-10 pont, tartsunk egy rövid 
szünetet? 

 

A képviselők megbeszélik, hogy nem tartanak szünetet. 

 

12) Egyebek 

 
I) Bérlakásokkal kapcsolatos tájékoztatás 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azzal a három bérlakással kapcsolatban 

szeretnélek tájékoztatni benneteket, hogy hogy áll az ügy, amelyeknél elmentek a 

felszólítások, de nem történtek meg a rendezések és ezt követően felmondtuk a 
szerződést. Április 30-al lejár a határidő, amivel el kell hagyni a lakásokat, tegnap a 

Jegyző Úr felkereste a bérlakások bérlőit és írásban felhívták a figyelmüket, hogy május 

2-án hétfői napon – mivel 30.-a szombatra esik – el kell hagyniuk a lakásokat, mert át 

kívánja venni az Önkormányzat a lakásokat, kiürített állapotban. 

A háromból egy nyilatkozott úgy, hogy ő valószínűleg el is fogja hagyni, a Petőfi utcai 

bérlakás bérlője. A másik kettő nem volt ilyen határozott, de akkor végrehajtást fogunk 
kérni. Meg kívánom jegyezni, hogy ezekre a lakásokra, van olyan, amelyikre vételi 

szándék is van. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő: Nekem az lenne a kérdésem, hogy az eddigi 

tartozásuk az megmarad? 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Természetesen, a hátralékot, azt meg kell 

fizetniük, és az eljárási, végrehajtási költségeket is. Annak a behajtása ugyanúgy 

feladatunk, mint az adótartozások esetében. 
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Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Igen, de kicsit más jellegű az eljárás, mert itt az 
Önkormányzat, mint szerződéses partner van jelen ebben a jogügyletből fakadó polgári 

peres követelésben, az adókat pedig hatósági eljárás keretében, mint adóhatóság hajtja 

be. Az eljárás más. Természetesen az eddig felhalmozott adóságok, azok nem 

annullálódnak a kiköltözéssel, annak esetleges elengedése testületi kompetencia, de ez 

úgy tudom nem merült fel. 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ha kérdés nincs, akkor megyünk tovább. 

 

 

II) OTP-vel megújított hitelszerződésről szóló tájékoztatás 

 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Annyit kell erről tudni, hogy voltunk a jegyző úrral 

az OTP-nél Fehérváron, sikerült megújítani a szerződést. Szembesültünk ott is avval, 

hogy nekünk is vannak hibáink, ebben a dologban, hogy az OTP így állt hozzánk, 

sajnos sok jogos kritika ért minket, mert nem teljesítette korábban az Önkormányzat a 

szerződésben foglalt tájékoztatási kötelezettségeit. Igazából a párbeszéd, vagy annak 
hiánya, illetve a nem megfelelő párbeszéd okozott gondot. Azóta más síkra helyeztük a 

kommunikációt. Most a működésünk, így talán szeptemberig megoldott, nyílván del 

kellett nekik vázolni egy utat, hogy mi a testület célja, elképzelése. Látták a 

költségvetésünket a számokat látják, azt is látják, hogy jó irányba megyünk. Viszont 

olyan problémák merültek fel, már ott ezen a megbeszélésen és itt kapcsolódok egy 
másik témához, az ÖNHIKI pályázathoz, ami szorosan összefügg az OTP-és ügylettel 

kapcsolatban. Most olyan a viszony, hogy azt mondhatom, hogy konstruktív, lehet 

velük dolgozni, de ettől függetlenül az Unicredit Bank-nál ott vannak a pénzügyi 

anyagunk, megkerestük őket, most a kockázat elemzőik vizsgálják az anyagunkat és 

megnézzük, hogy milyen ajánlatot tesznek. Ez párhuzamosan fut az ügy. Viszont az 

ÖNHIKI tekintetében érzetük a Jegyző Úrral, hogy a bankot is kényelmetlenül érinti ez 
az ügy, ez a 20 milliós hitel, ami nem véletlenül lett megbontva. Ebben az OTP is hibás, 

én mondtam is nekik, hogy amikor az előző testület felvette ezt a hitelt, ők szakmai 

hibát követtek el, hát ők mosták rögtön a kezüket. Miért mondom ezt? Itt az Ákosnak 

volt korábban egy hozzászólása, ő rákérdezett arra, hogy „a hitelfelvételi kérelem 

megfelel-e az ÖTV rendelkezéseinek?” És a pénzügyi előadótól, valamint az előző 
jegyzőtől az a válasz jött, hogy igen. Na, most a válasz az valójában az, hogy nem. Nem 

felel meg, mert a pályázat kapcsán kiderült, hogy a hitelállományunk sokkal nagyobb, 

mint lehetne. Magyarán, amikor most be akartuk adni a pályázatot az elektronikus 

kitöltésnél megállt a rendszer, mert azt hiszem, hogy valami 7 millió forintra lettünk 

volna jogosultak és ezzel szemben ott áll ez a 20 millió. Tehát az Önkormányzat nem 

jogosult az ÖNHIKI igénybevételére, és nincs kis ÖNHIKI, meg nagy ÖNHIKI ez az egy 
ÖNHIKI van. Nincs kétfajta, nincs háromfajta, és itt fennáll egy olyan állapot… 

 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Ami gyakorlatilag törvényen kívüli, hiszen az ÖTV 

Önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó fejezetében a 88. §-ban leírja a jogszabály, 

hogy az „A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának 
(hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és 

kezességvállalásának, lízingjének) felső határa a korrigált saját bevétel.” A korrigált 

saját bevétel pedig a „rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) 

adott évre eső részével csökkentett saját bevétel éves előirányzatának 70%-a, és a 

megszűnt víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi 

hozzájárulások beszedéséből származó bevétel”. Ez nálunk durván 7 és fél millió forint 
körül van, és nekünk 20 millió forint körül van. Így nem vehetünk részt az ÖNHIKI 

pályázaton, mert igaz, hogy ezt az előző testület vette fel, de fennáll egy olyan 

törvénytelen helyzet, ami az ÖNHIKI-ről szóló rendelet szerint már nem fér bele az 

önhibán kívüli körbe. Tehát itt nem lehet azt mondani, hogy az önkormányzat 

önhibáján került ilyen helyzetbe. A hitel megújításakor a testület kényszerhelyzetben 
volt, nem nagyon lehetett mit csinálni. Ami viszont személyi felelősséget vet fel, az az 

hogy mi erről nem kaptunk tájékoztatást, mert ekkor négy napja voltam itt jegyző, és 

nem volt tudomásom a pontos adatokról a bevételekre vonatkozóan. A pénzügyi 
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előadótól viszont, az a tájékoztatás jött írásban felém, hogy megfelelünk az ÖTV 
rendelkezéseinek. Ebben az ügyben vizsgálni fogom a személyi felelősséget. A 

zárszámadás összeállításánál, amiben már én is részt vettem, derült ki, hogy 

nincsenek a bevételek olyan szinten, hogy ennek a törvény előírásnak megfeleljünk. 

Azt gondolom, hogy a testületnek tisztában kell lennie azzal, hogy ez pillanatnyilag egy 

törvénytelen helyzet. Valószínűnek tartom, hogy annak ellenére, hogy a pillanatnyi 
helyzetért a jelenlegi testületet nem terheli felelősség, a Kormányhivatal részéről nagy 

valószínűség szerint kapni fogunk törvényességi észrevételt. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt kérem, ezt mindenki gondolja át a május 9-i 

megbeszélésen erről még mindenképpen fogunk egyeztetni. Annál is inkább, mert a 

következő napirendi pont kapcsolódik ide, illetve az azt követő. Szóval, ha ezeket a 
bérlakásokat elkezdjük értékesíteni, akkor abból mielőbb el kell kezdeni a 

hitelállományunkat csökkenteni, már csak azért is, hogy mielőbb helyreálljon a 

törvényes állapot. Az nyílván látszik, hogy egy lépésben nem fogjuk tudni ezt 

megszüntetni, tehát azt tudjuk tenni, hogy elkezdjük csökkenteni a törvényes szintig az 

adósságállományunkat. Ehhez kapcsolódik egy napirendi pontunk, ami a 474/2-es 

helyrajzi számú épület és udvar egyéb ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatokról szól. Én 
most megcserélném itt a napirendi pontokat, akkor most jön a római négyes. 

 

 

 

 
IV) Önkormányzati tulajdonú bérlakásokra vonatkozó vételi ajánlatokról szóló 

tájékoztatás 

 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Tehát a 474/2-es helyrajzi számú ingatlanra 

érkezett egy vételi ajánlat a Sopisz Sztavrosztól, ez az, ami ott van az Ipartelep mellett. 
Ezt az ingatlant felértékeltettük a Széphő Rt-vel, aminek ugyan az lett az eredménye, 

mint korábban, tehát 1 millió 450 ezer forintra értékelték, a Sztavrosz tartja a vételi 

szándékát, tehát ezt az ingatlant meg lehetne hirdetni árverésre, erről már dönthetne a 

testület, ezen az áron. Természetesen szabályosan kiírunk licitálást, és meglátjuk, hogy 

érkezik-e még ajánlat. Most ennek megfelelően, ha úgy dönt a testület, hogy ezt az 
ingatlant értékesíti, akkor ezt licittárgyalásra bocsájtanánk, ez már csökkentené a 

hitelállományunkat, mert ez is fedezete az OTP-és jelzáloghitelnek. Én azt gondolom, ne 

is menjünk tovább, ez az ingatlan, ahol van egy romos épület, a gyakorlókert mellett 

rögtön, a gyalogút nem esik bele. A kérdés az, hogy ezt az ingatlant, licittárgyalásra a 

Széphő Zrt által meghatározott áron meghirdesse-e az önkormányzat. Azt tudni kell, 

hogy minden egyes ingatlan, ami a jelzáloghitel fedezetét képezi, az értékesítéskor a 
befolyó összeg egyenesen a tőketartozásunkat törleszti, tehát ez rögtön az OTP-nek 

megy. 

 

Felolvassa a határozati javaslatot, és kéri a képviselő testületet, hogy aki egyetért a 

javaslattal, az kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselő testü le t 6  igen, 0  nem és 0  

tar tózkodás szavazattal  az alábbi 
határozatot hozta:  

 

 
Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 

29/2011. (IV.29.) számú 

HATÁROZATA 

A 474/2. helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről 
 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Beloiannisz, Rákóczi u. 

474/2 hrsz-ú „egyéb épület és udvar” 906 m2 alapterületű önkormányzati 
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tulajdonú ingatlan értékesítésére vonatkozóan a Széphő Zrt. által készített 
értékbecslést 1.450.000,- Ft-os forgalmi értéken elfogadja. 

2. A Képviselőtestület az 1. pontban megnevezett ingatlant a fogalmi értéknek 

megfelelő összegű indulóáron licittárgyalás útján értékesíti. 

3. A licittárgyaláson való részvételt a hirdetmény kifüggesztésétől számított 15 

napon belül lehet a Polgármesteri Hivatalnál írásban bejelenteni. 
4. A licittárgyaláson való részvétel feltétele a Polgármesteri Hivatalnál a kikiáltási ár 

10 %-ának egyösszegű befizetése. A befizetett összeg a liciten nyertes pályázó 

esetén a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázó esetében a befizetett összeg 

visszafizetésre kerül.  

5. A nyertes pályázó az ingatlanért legtöbbet ajánló. A nyertes pályázó a teljes 

vételárat a szerződés megkötésével egyidejűleg köteles megfizetni. 
6. A Képviselőtestület a licittárgyalás előkészítésével és lebonyolításával a 

székesfehérvári Széphő Zrt.-t bízza meg. 

7. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a fentieknek megfelelő 

adásvételi szerződés aláírására. 

 
Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 
Határidő: 15 nap 

 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Van egy másik ingatlan, amire szintén érkezett egy 

ajánlat, ez az orvosi rendelő mögötti ingatlan a helyrajzi számai a 225/A/1 és a 
225/B/1. Erre szintén érkezet ajánlat a Dimanovszka Machi tanárnő és a férje volt bent 

nálam, ők erre 3 millió forintos ajánlatot tettek. Na, most itt jelen pillanatban nincs 

értékelés, olyan, ami érvényes lenne, ami van, az tavalyi. Na, most ők múlt héten voltak 

nálam, én megmondtam nekik, hogy ezt testület elé hozom, nekem azt mondták, hogy 

ők e fölé nem tudnak menni. Itt több dolgot kell mérlegelni, ami az alap, hogy nem lehet 

elkótyvetyélni az értékeinket, de szem előtt kell tartani, hogy itt a faluban 3 millió 
forintért adtak már el ilyen jellegű ingatlanokat, azok olyan 50 nm-esek voltak, sajnos 

az ingatlanárak elég alacsonyak. Ez a lakás ráadásul elég kicsi, mert ez talán 38 nm-es. 

Most fel kell azt is mérni, hogy akik ide költöznének a településnek értékes emberek, 

mindketten tanárok, hosszú távon a személyi jövedelemadójuk is ide jönne, mert 

jelenleg Besnyőn laknak. A Machi itt tanít az iskolában. Ráadásul az OTP-nél is el 
kellene kezdeni törleszteni, és mérlegelni kell, hogy vajon ez az ingatlan fog-e többet 

érni, vagy ahogyan romlik az állaga egyre kevesebbet. És ezért gondoltam, hogy 

idehozom, szeretném, ha elmondaná mindenki a véleményét ezzel kapcsolatban. 

 

Koller Ákos alpolgármester: Mennyi a becsérték? 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester: Most nincsen becsérték, egy tavalyi van, de az már 

nem érvényes. Akkor 6,2 millió volt a becsérték, ezt a testület – mivel nem volt vevő – 

levitte 5 millióra, de ez a tavalyi érték, ez már nem érvényes. Pontosan 2009-ben volt a 

becslés. 

 
Takács Katalin képviselő: Kár, hogy megválunk ezektől a dolgoktól, tudom, hogy kell, 

de én attól félek, hogy úgy járunk, mint a bölcsödével, vagy az emeletes szolgálati 

lakásokkal, hogy annyira leépül, hogy nem tudunk mit kezdeni velük. 

 

Márkusz Tamás képviselő: Azt azért nézzük, hogy ez egy összkomfortos lakás, 

szerintem nem kellene elkotyavetyélni. Most 6,2 millióra lett felértékelve akkor az a 
lakás, most, ha lemennénk 3 millióra, vagy nem lemennénk, hanem ők ezt kérik. Szóval 

ez sok, ez egy 50%-os kedvezmény, én ezért a lakosság előtt nem tartom a hátam, hogy 

miért adtuk ennyiért. Viszont, amiről beszéltünk, hogy mivel ő itt tanít és, ha lehetne 

olyan szerződést kötni, hogyha ő itt tanít, és marad itt, akkor a megállapított összegből 

engedünk valamennyit. De ahhoz vállalja itt 3-4-5 évre, hogy tanár néni lesz itt és 
akkor lenne helybeli tanárunk, ami nem sok van. 
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Koller Ákos alpolgármester: Ha azt nézzük, hogy ami a tankert mellett van azon se 
közmű, se semmi. Nagyságrendileg egy üres telek. Szóval azért kérünk egymillió-négyet, 

ez meg nagyságra is van akkora, épülettel, közművel, akkor a hárommillió irreális. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő: Az a baj, hogy ezek az árak hűen tükrözik a község 

helyzetét, lent vannak jó alacsonyan. 
 

Boka Erika képviselő: Az a baj, hogy annyiért, ami az értékbecslésben van, teljesen 

felújított önálló házakat lehet venni. Ezt fel kellene újítani, ráadásul nagyon kicsi. Én 

amikor ajánlatot tettem rá, akkor megnéztem és elvittem egy olyat aki, ért hozzá, és azt 

mondta, hogy 2 millió forintot kellene rákölteni, szóval ezt is mérlegelni kell. Én csak 

azt mondom, hogy erre költeni kell. És ebben a költségvetésben a tető és a külső rész 
nincs benne. Tehát, ez, amit belülről, hogy olyan legyen, amiben lehet lakni. Láttátok ti 

azt a fürdőszobát belülről, van benne víz, de valamikor elfagyott, ott az egészet szét 

kellene bontani, ezért aztán fogtak és betettek egy másik csövet, ami a falon a csempén 

kívül megy. Egyáltalán nem vagyok meggyőzve arról, hogy a régit elzárták. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Közben itt felmerült, tanácskoztunk, hogy fel 
kellene újra becsültetni, kérjünk egy új értékbecslést, ennek a költsége 30-40 ezer 

forint lesz. Meglátjuk, hogy most mit mond rá a Széphő Zrt és ott lesz megint egy szám 

és ahhoz tudunk viszonyítani, úgy is kell az értékesítéshez becslés. 

 

Márkusz Tamás képviselő: Ez így szerintem is jó, mert én nem merem azt mondani, 
hogy azt, amin nincs semmi, eladjuk 1 millió 500 ezerért, ezt meg ennyiért. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor most erről nem is hozunk határozatot, én 

beszerzem az értékbecslést, és akkor meglátjuk, menjünk tovább. 

 

III) Klubhelyiségek átadás átvételével kapcsolatos tájékoztatás 
 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A két klubhelyiség átadás átvétele megtörtént, az 

Ifjúsági és a Zenekari klubé is, vannak olyan dolgok, amiket én folyamatosan 

egyeztettem – most itt a fiatalokról beszélek – amit én menetközben mondtam nekik, azt 
ők folyamatosan akceptálták, abba állapodtam meg velük, hogy ők április végéig 

megjelennek egy házirenddel, amit én ellen jegyzek. A másik klubnak május 15-ig kell 

ezt megtennie, mert ők később vették át a helyiséget. Ma volt bent a Henrik is. Az 

átadás átvétel megtörtént már csak a házirend elkészítése van hátra. Most nagyon 

részletekbe nem akarok belemenni, ahogyan a testület megbízott ez ment. 

 
V) Iskolatej programról szóló tájékoztatás 

 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Megkeresett a Pusztaszabolcsi Agrár Zrt azzal, 

hogy van ez az Iskolatej program, aminek a lényege az, hogy ők szállítják ide az iskolába 
a tejet, nekünk annyit kell biztosítani, hogy az átvételnél ott kell lennünk és igazolni a 

szállítást, ők kiállítják a számlákat és az MVM fizeti az egész költségét. Most annyi 

kellene, hogy a testület engem meghatalmaz, hogy akkor ebben az ügyben eljárhassak 

és, hogy aláírjam a szerződést a Zrt-vel, ők azt mondták nekem, hogyha én ma 

felhatalmazást kapok, hétfőn aláírom a szerződést, akkor ők kedden már szállítják a 

tejet. Ők szeretnék már most elkezdeni. Azt gondolom, hogy ebből vétek kimaradni, én 
kérdeztem, hogy az Óvodánál, ez lehetne-e. Beszéltem egy ügyintézővel az MVM-nél egy 

ügyintézővel, aki azt mondta, hogy az lehet a gond, hogyha nekünk szerződésünk van 

az étkeztetésre, akkor ezt oda be kell illeszteni, de ez nem is baj, hiszen most kötünk új 

szerződést. Addig a Csokival nem írjuk alá, amíg ezt nem egyeztetjük le és akkor az 

óvoda is megkapja a tejet. 
 

Felolvassa a határozati javaslatot, és kéri a képviselő testületet, hogy aki egyetért a 

javaslattal, az kézfeltartással szavazzon. 
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A Képviselő testü le t 6  igen, 0  nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  az alábbi 
határozatot hozta:  

 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 
Képviselőtestületének 

30/2011. (IV.29.) számú 

HATÁROZATA 

Az Iskolatej programban való részvételről 

 
Beloiannisz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza a 

polgármestert, hogy a Pusztaszabolcsi Agrár Zrt.-vel szerződést kössön az Iskolatej 

programban való részvételről. 

 
 Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 
 Határidő: Azonnal 
 

VI) Héra Alapítvány pályázati lehetőségéről szóló tájékoztatás 

 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester: Erről a témáról nem kaptatok még anyagot, de el 

fogom küldeni, ezt az anyagot. Tulajdonképpen két lehetőség van a rászorulóknak vagy 

energiatakarékos fényforrásokat, illetve szigetelést, nyílászáró cserét biztosít, vagy egy 

egyszeri jóváírást a számlájukon. Ez évi egyszeri alkalom egy családnál minimum ezer 

maximum húszezer forint értékben, azért bonyolult, mert magánszemélyek nem 

pályázhatnak, csak önkormányzatok, de itt is van önrész. Tehát nekünk is hozzá kell 
tenni az önrészt, de mecénást is lehet hozzá szerezni, nehéz hozzájutni, de nem 

lehetetlen. Meg fogjuk vizsgálni, mert a rászorulókat segíteni kell. Ha módunkban áll 

foglalkozunk vele, mindenkinek megküldjük az anyagot, és akinek van ötlete ezzel 

kapcsolatban, azt várom. 

 

VII) Iváncsai Tanuszodával kapcsolatos peres eljárás helyzetéről szóló tájékoztatás 
 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A jegyzőkönyvet elküldtük, ami ma érkezett? (a 

jegyző tájékoztatja, hogy nem) Egy rövid tájékoztatót azt elküldtem, nem? (a képviselők 

jelzik, hogy nem) Jó akkor elmondom szóban, az ügyvédnő azt mondta, hogy nem 
született döntés, mi azt vártuk, hogy döntés lesz, de nem született döntés. Annyit 

mondott az ügyvédnő, hogy a bíró kijelentette, hogy közbenső ítéletet fog hozni a 

következő tárgyaláson, amiben valószínűleg meg fogja ítélni a bíztatási kárt. Az, hogy 

milyen mértékű, azt nem tudjuk, de ezt nem hivatalosan mondta, ez első fok, és mi is 

és a többi alperes is vitatja ennek jogosságát. Majd meglátjuk. Nyílván ez egy hosszabb 

procedúra lesz, nincs még ítélet, ez elsőfokú lesz, tehát lesz még másodfok is. Az 
ügyvédnő készített egy tájékoztatást, kértem, hogy készítsen, ezt el fogom küldeni, még 

ma este, itt van a jegyzőkönyv is, azt el fogjuk küldeni, azt a Jegyző Úr küldi majd. 

 

VIII) Leader pályázattal kapcsolatos tervek bemutatása 

 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Van még egy tájékoztatás, a pályázattal 

kapcsolatban készült egy látványterv, egyelőre egy példányban, ezt most körbeadom. Ez 

a ravatalozó felújítása, egy dísztér kialakítása és a játszótér felújítására vonatkozik. Még 

nem készült el a park látványterve. Az a terv, ha elkészül az összes látványterv, akkor el 

fogjuk küldeni az Országos Önkormányzatnak, az egyháznak, illetve kiküldjük 
Görögországba is, egy része már ki is ment, hátha tudunk támogatót szerezni. Mi 

megvizsgáltuk a kiírást, teljesen tartható, egyedül azon múlik, hogy tudunk-e 5 millió 

forint önrészt szerezni, ami tulajdonképpen az áfa, mert ez nettófinanszírozású. Azt 
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gondoltam, ha ezek a tervek megvannak, akkor meg tudjuk szerezni, hogy ne vesszen el 
ez a 20 milliós támogatás. 

 

 

IX) Kevenet-el kapcsolatos tájékoztatás 

 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A Kevenettel kapcsolatban az a helyzet, hogy az 

internetet bekötötték a Polgármesteri Hivatalba, a Művelődési Házba és a Sportkörhöz. 

Hétfőn pedig a többi intézménybe, az Iskolába, az Óvodába és a Könyvtár épületbe, ahol 

négyfelé lesz osztva, a könyvtárba, a kisebbségi önkormányzatnak, a gyermek jólétisnek 

és az Ifjúsági Klubba. És még az orvosi rendelőbe is. Kétszer olyan gyors, mint az 
Inviteles, én le is mértem otthon, és nekünk ez évi 1000 Ft-ba kerül. Külön lesznek 

megbontva az email címek, a jegyzőnek, polgármesternek stb. Még ezzel az van, hogy az 

Invitelnél le kell mondanunk a szerződést, ahogyan élesednek az új email címek. 

Várhatóan – a tájékoztatásuk szerint – júliustól telefonszolgáltatást is végez a Kevenet, 

aminek az árai szintén kedvezőek, a helyi hívások 4 Ft, a mobil 25 Ft és nincs 

előfizetési díj. Neki ez a reklám, hogy azt mondhatja, hogy az Önkormányzatnak a 
partnere. Most nagyon jól működik a rendszer, sokáig egyébként azért nem tudtak 

jönni, mert a DRV akadályozta őket. Ezt elhárítottuk és egy hét alatt jöttek és 

beüzemelték az internetet. Akkor megkérdezem a nyílt ülés végén a lakókat, hogy van-e 

az elhangzottakkal kapcsolatban kérdésük? 

 
Csontosné Albertné lakó: Az ivóvízzel kapcsolatban, hogy 32 m3 volt a fogyasztásom, 

amikor nem is használtam. Az meg eszébe sem jutott a DRV-nek, hogy amikor a 

csőtörések voltak, akkor 5 m3-t nem voltak képesek elengedni, pedig egy csomó vizet 

kiengedtünk, mire megtisztult a rendszer. Elkezdtünk telefonálgatni, hogy nyissanak ki 

csapokat, erre az volt a válasz, hogy a mi utcánk van a legmélyebben és ott ülepszik le a 

mangániszap. Kaptam nyolc telefonszámot, amiből egyet sem tudtam elérni, a 
velenceiek hárítottak, aztán sikerült egy DRV-és autót leinteni és mondtam nekik, hogy: 

Most nyissák ki a szelepet, mert egy hete nem tudunk fürdeni. Ha kell, lemászok én az 

aknába. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Most fogják a rendszert tisztítani, de az a 
probléma, hogy a vízhálózat a község tulajdonában van, nem a DRV-ében és mi már 

nagyon rég óta nem tudtunk erre pénzt fordítani. Volt bent nálam a DRV-nek egy 

képviselője, és elmondta, hogy milyen fejlesztéseket tettek meg a saját költségükre. 

Szakaszolókat is beépítettek, amiket nekünk kellene, hogy ne kelljen elzárni 

mindenkinél a vizet, ha valahol csőtörés van, ez egy fontos és bosszantó probléma, ami 

zavarja a lakókat. Ennek a megoldása folyamatban van, majdnem a falu fele el van már 
látva, a 14-ből, ami kellene, 6 vagy 7 már megvan. Sajnos, amíg nincs meg az összes, 

addig nem tudnak egy csőtörésnél szakaszolni. De ez a dolog meg fog szűnni. Amit 

említesz a másik dolog, hogy az ivóvíz a minőség problémák miatt nem használható, ezt 

én is érzem, és ott például a Paparigász utcában körülbelül ki van cserélve egy 50 m-es 

szakasz, amiatt, hogy 2 méterenként csőtörés volt. Ennek ellenére azt mondták, hogy a 
rendszer nálunk nincs is rossz állapotban. Egyszerűen erre nem tudunk hatni, mert 

nekünk nincs pénzünk beruházásra, nem tudjuk felújítani a hálózatot, a DRV nem 

fogja felújítani. Rövidtávon ezeket a kellemetlenséget megszüntetheti az a szakaszoló 

rendszer, ami épül. Probléma a tájékoztatás is, nagyon sok gondot okozott, nem tudják 

az emberek, nem számítanak rá. Az a baj, hogy a hangosbemondó is tönkrement, 

amikor volt az a nagy szélkár, de megpróbáljuk ezt is orvosolni. Amint meglesz a honlap 
arra is feltesszük az információkat. Jelen pillanatban máról, holnapra ez nem fog 

megoldódni. A víz minőség elvileg azt mondják jó, gyakorlatilag is azt mondják. 

 

Csontosné Albertné lakó: Nem csak elvileg kell, hogy jó legyen és a víz gusztustalan, a 

szaga és nekem olyan hasmenésem van tőle, én elmondom. És büdös a víz. 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azért jó, hogy ezt mondod, mert most jár le a 

szerződésünk a DRV-vel és akkor most mi kerülünk kedvező, alku pozícióba és akkor 
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ezeket a dolgokat tudjuk orvosolni, kérem képviselőket is, ha jövő héten, illetve az 
utána következő héten leülünk velük, akkor ők is emlékeztessenek erre. Jóvá is lehet 

írni a számlákon a csőtörések esetén az elfolyó vizet, ez megállapodás kérdése. Meg 

fogjuk ezt oldani. 

 

Koller Ákos alpolgármester: Van egy olyan dolog még, aminek utána kéne nézni, 
lehet, hogy ez a Jegyző Úrnak a feladata nem tudom, de állítólag az iskolába lejártak a 

tűzoltó készülékek, hogy ennek utána kellene járni. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor kérem a Jegyző urat, hogy ennek nézzen 

utána. 

 
Csontosné Albertné lakó: Azt nem lehetne, hogy a szemétszállításnál, annyi díjat 

fizessünk, ahányszor én kirakom a szemetet, mert van, amikor egy hónapban csak 

egyszer rakom ki, van olyan öreg, aki egyszer sem. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az a baj, hogy jogszabályi helyre hivatkoznak, 

hogy nekik ennyiszer kell elszállítani. 
 

Boka Erika képviselő: Pontosan magamról tudom, hogy nálam is időnként csak annyi 

szemét keletkezik, hogy havonta egyszer rakom csak ki, kivéve nyáron a melegben 

érthető okokból, de azt sem lehetne, hogy kisebb kukákat is bevezetni, aki akarja. Azt 

mondták, hogy ez is előírás, hogy ekkora kukák kellenek, de ezt nem hiszem már el. 
 

Takács Katalin képviselő: Engem is kérdeznek, az emberek, hogy mi van azokkal, 

amiről szó volt. Az egyik ilyen a kazán az iskolába. A másik a fakivágásokkal 

kapcsolatban, hogy lesz-e ezzel valami? A harmadik a Beloiannisz – Iváncsa 

buszjárattal kapcsolatban lett-e valami, amit a múltkor felvetettem? És van még a 

közterület a fűvágás, hogy a Micsó ezt csinálja, hogy folyamatban van-e? 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A kazánnal kapcsolatban volt egy tájékoztató, 

amin te azt hiszem akkor nem voltál itt, az sajnos nem realizálódik, mert ahhoz is 

önrész kellene, ráadásul a cégnél volt valami lopás, és most minden ilyen jellegű 

pályázat leállításra került. A fakivágással kapcsolatban mi szabályosak akartunk lenni, 
megkerestük az erdőfelügyelőséget és akkora hercehurca lett belőle, belesétáltunk egy 

bürokratikus csapdába. 

 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Az a helyzet, hogy az egyik erdőrésznek tisztázatlan a 

tulajdoni jogviszonya, erre most kaptunk egy 90 napos határidőt, hogy ezt rendezzük, 

folyamatban vannak a térképbeszerzések a Földhivatalból. Kiderült, hogy az 
Önkormányzat mellet a kérdéses erdőrészen több magánszemélynek is fennáll 

tulajdonosi jogviszonya. Ezt rendezzük, amint sikerül beazonosítani a területeket, mert 

össze vissza vannak keverve a helyrajzi számok, a mi nyilvántartásunk szerint ahol a 

szeméttelep van, ott a Földhivatal szerint erdőnek kellene lenni, ahol nálunk erdő van 

ott a szennyvíztelepnek, nagy kihívás előtt állunk, de ezt rendbe kell tenni. 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A busszal kapcsolatban ki fogom küldeni a Volán 

válaszát, végeztek felméréseket, és megindokolták, hogy ez így jó ez a rendszer, 

elküldöm a levelet, ami elutasító volt, de megindokolták, hogy miért, több felmérést is 

végeztek, ezt mindenki meg fogja kapni emailben. A fűkaszálás folyamatos, amit mi 

közterületnek tekintünk, ott vágjuk is a füvet, ahogyan erre kapacitás van, szóval erre 
van intézkedés, ez folyamatban van. Még közbe eszembe jutott, hogy a Strabag 

bejelentkezett egy munkaterület átadás átvételre. Én meg is lepődtem, de mondtam, 

hogy jöjjenek. Én megkérdeztem tőlük, hogy ki tette tönkre az utakat, ki szállította be 

ide az építési törmeléket. Ők hárították a felelősséget, azt egy másik cég hozta 

mondván. Én megkérdeztem, hogy az a rekultivációhoz kell? Igen volt a válasz, de hát 
akkor miről beszélünk, itt munkaterület átadás akkor nem lesz, amíg valaki a 

felelősséget el nem ismeri. Hanem szépen le fogjuk tisztázni, hogy ki járt be ide engedély 

nélkül, ki tette tönkre az utakat, ki hozta ide a szemetet. Most elő is fogjuk írni, hogy 
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csak körbe jöhetnek majd be a nagy teherautókkal. Írásban kérjék meg a munkaterület 
átadási engedélyt, ezt kértem tőlük. Majd elkezdünk egyezkedni velük, akkor csinálják 

meg az utat. Nálunk úgy működik egy munkaterület átadás, hogy végig megyünk 

kamerával, ők ezt nem tették meg. Addig nem írjuk alá a munkaterület átadást, míg ki 

nem derül, hogy ki okozta a kárt, itt a hivatal előtt, ahol megsüllyedt az aszfalt azt 

szeretném, ha megcsinálnák. 
 

Prekop László Kosztasz képviselő: A szemétteleppel kapcsolatban nekem is lenne, egy 

kérdésem. Tudod mondtam, hogy egy pár lakóval beszélgettem, hogy kinél milyen sitt 

van. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Na, igen, ezt meg akarom beszélni velük, hogy a 
rekultivációhoz, amúgy is építési törmeléket használnak, akkor vigyék innen el ezeket a 

telepre, ez a tárgyalás része, ez a dolog. Ha a megállapodásba ezt bele tudjuk venni, 

akkor el fogják onnan vinni. 

 

lakó2: Polgármester Úr, ezzel a Bakó Imrével mi lesz, mert ez már kibírhatatlan. Én 

már nem bírom elviselni, amit csinál. 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt szeretném kérni, hogy a testületi üléssel 

kapcsolatban tegyünk most fel kérdéseket, mert egyedi ügyekkel nem ezen a fórumon 

foglalkozunk, ez most nem közmeghallgatás, csak lehetővé tesszük, hogy azok a lakók, 

akik eljönnek a felmerült témákkal kapcsolatban kérdezhetnek. Ráadásul ez egy 
személyes ügy, annyit mondok, hogy ez folyamatban van a Jegyző úr több szálon is 

intézkedik. 

 

Csontos Albertné lakó: Jártak a faluban az EON emberei, itt valami felmérést 

készítenek, erről tudsz valamit? 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen, voltak bent nálam, tudok róla. A 

villanyórákkal kapcsolatban végeznek felmérést, ahol ugyanis házon belül vannak a 

villanyórák, ott ki kell helyezni házon kívülre, ez a szabvány, és a kikapcsolás esetén 

nekik be sem kell menni az ingatlanba, ráadásul vannak olyan lekötések, amiken 6 

lakás van rajta. Egy tartozásnál ez is gond, mert nem tudják kikapcsolni, és a 
szabványnak sem felel meg. Ez a lakóknak nem kerül pénzbe egyébként, mármint az 

óraáthelyezés. Ez szervezetten megy, tudunk róla. Akkor én köszönöm szépen a 

megjelent lakóknak, az ülést bezárom, és áttérünk a zárt ülésre. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester mivel több javaslat, kérdés illetve hozzászólás nem 

érkezett, az ülést 20 óra 35 perckor berekeszti. 
 

k.m.f. 
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