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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
2011. június 24. napján tartott rendes nyílt ülésének 

JEGYZŐKÖNYVE 

 

Készült: Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének rendes nyílt üléséről 
Az ülés helye: Beloiannisz Polgármesteri Hivatal Tanácsterme 

Az ülés kezdete: 2011. június 24. 18 óra 10 perckor 

Jelen lévők: 

 

 

 
 

 

 

 

 

Távollévők: 

Papalexisz Kosztasz 

Boka Erika 

Bene Krisztián 

Dr. Horváth István 
Márkusz Tamás  

Prekop László Kosztasz 

Dr. Orosházi Györgyné 

Kóródi-Juhász Zsolt 

 

Koller Ákos 

polgármester 

képviselő 

képviselő 

képviselő 
képviselő 

képviselő 

ÁMK igazgató 

jegyző 

 

képviselő 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester köszönti a megjelenteket, külön köszönti az ÁMK 

igazgatóját és a Görög Kisebbségi Önkormányzat elnökét, valamint a megjelent lakókat. 

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

képviselő jelenlétével határozatképes. Koller Ákos alpolgármester nem jelezte, hogy nem 
tud részt venni az ülésen, igazolatlanul van távol. A jegyzőkönyvvezetés hangfelvétellel 

történik, a jegyzőkönyv utólag kerül elkészítésre. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester javasolja jegyzőkönyv-hitelesítőnek Bene Krisztián 

és Dr. Horváth István képviselőket. Kéri a képviselőket, hogy aki ezzel egyetért, az 

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

tar tózkodás szavazattal  Bene Krisztián 
és Dr. Horváth István 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 

46/2011. (VI.24.) számú 

HATÁROZATA 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestület 

2011. június 24-i rendes nyílt ülésének napirendi pontjairól 
 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011. június 24-i rendes 

nyílt ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
1) A képviselőtestület 2011. évi II. félévi munkaterve 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 
 
2) ÁMK beszámoló 

Előterjesztő: ÁMK vezető (Dr. Orosházi Györgyné) 
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3) A Képviselő-testület Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői közszolgálati 
jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 5/2002. (II. 15.) ÖKT. sz. rendelet 

módosítása 

Előterjesztő: Kóródi-Juhász Zsolt jegyző 
 

4) Az oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával kapcsolatos tájékoztatás 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 
 
5) Egyebek: 
- I. ÁMK átszervezése 
- II. Az önkormányzat tartozásaival kapcsolatos tájékoztatás 
- III. Önkormányzati tulajdonú bérlakás értékesítése 
- IV. Polgármester szabadságkérelme 
- V. A rendőrség szolgálati lakásra vonatkozó kérelme 
- VI. Vagyongazdálkodási rendelet módosítása 
- VII. A védőnői- és iskola-egészségügyi társulás 

- VIII. A Képviselő-testület 36/2011 (V.09.) számú határozatának módosítása 

 
1) A képviselőtestület 2011. évi II. félévi munkaterve 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ezzel kapcsolatban mindenki megkapta az 

előterjesztést és az anyagot, minden alkalom péntekre esik, 18-órakkor kezdődnek az 

ülések, ezzel kapcsolatban van valakinek kérdése? Azok a pontok vannak rögzítve, amik 

ehhez az időszakokhoz kapcsolódnak és persze ez egy váz, tehát arra számítani is kell, 
főleg az ÁMK átszervezésével kapcsolatban, hogy lesznek rendkívüli ülések, de ezek a 

rendes ülések sarokpontjai. Ehhez akkor van valakinek kérdése? 

 

Márkusz Tamás képviselő: Az ÁMK-val kapcsolatban rendkívüli ülés lesz? 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen, mert nem tudjuk, hogy mikor kell döntéseket 

hozni. Kérdés van még? 

 

Több kérdés nem érkezik, így kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő munkatervben 

foglaltakkal egyetért, kézfeltartással szavazzon: 
A Képviselő testüle t 6  igen,  0  nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  az alábbi 
határozatot hozta:  

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 
Képviselőtestületének 

47/2011. (VI. 24.) számú 

HATÁROZATA 

 

A képviselőtestület 2011. II. félévi munkatervéről 

 
I.) Az ülés tervezett időpontja: 2011. augusztus 26. (péntek) 18.00 óra 

 

Tervezett napirendi pontok: 
1) A 2011. évi költségvetés I. félévi beszámolója 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 
2) Az OTP hitel megújítása 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 
3) Egyebek 

 

 
II.) Az ülés tervezett időpontja: 2008. november 25. (péntek) 18.00 óra 

 

Tervezett napirendi pontok: 
1) Az önkormányzat 2011. évi III. negyedéves beszámolója 
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     Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 
2) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója 

     Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 
3) A 2012. évi ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatási díjak megállapítása 

Előterjesztő: Kóródi-Juhász Zsolt jegyző 
4) A 2012. évi hulladékkezelési közszolgáltatási díjak megállapítása 
Előterjesztő: Kóródi-Juhász Zsolt jegyző 
5) Egyebek 

 

 
III.) Az ülés tervezett időpontja: 2007. december 16. (péntek) 18.00 óra 

 

Tervezett napirendi pontok: 
1) Tájékoztató a Képviselőtestület és a Polgármester 2011. évi tevékenységéről 
(közmeghallgatás) 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 
      2) Egyebek 

 

 

 
2) ÁMK beszámoló 

 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A beszámolót az ÁMK igazgató asszonya terjeszti 

elő, itt is kérdezem, hogy mindenki megkapta az anyagot? Mindenki elolvasta 

gondolom. Kérdezem az Igazgató Asszonyt, hogy van-e az anyaghoz szóban hozzáfűzni 
valója. 

 

Dr. Orosházi Györgyné mb. igazgató (ÁMK): Köszönöm, igen lenne. Először is azt 

szeretném mondani, hogy szerdán csak egy gyorsan elkészített anyagot tudtam a 

Jegyző úrnak átadni. Ebben voltak apróbb hibák, illetve hiányzott néhány statisztikai 
adat, amit nem kaptam meg a kollégáktól. A véglegeset aztán személyesen átvittem és 

Polgármester Úr asztalára is került egy példány, és ha arra volna idő, hogy ezt 

elmondjam, ígérem, rövid leszek. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem szükséges, mert ezt is megkapták a 

képviselők, tehát kiküldtük mindenkinek, így a végleges verziót is látták. A kérdés, hogy 
ezt szeretné-e kiegészíteni? 

 

Dr. Orosházi Györgyné mb. igazgató (ÁMK): Megkapták? Akkor jó, szóban szeretném 

azért kiegészíteni. Ami kimaradt és idetartozik, a Dimanovszka Mahinak letelt a 3 éves 

pályakezdő tanári ideje, így az ő munkáját minősítettük, ami a jegyzőkönyv melléklete 
lett. Azt szeretném, hogy nekem június 30-án lejár a mandátumom és a kollégák 

kérésére is szeretném megkérdezni, hogy az átszervezéssel kapcsolatban mi lesz velünk. 

Kell-e átadnom a kulcsot, ha igen kinek adjam át, segíthetek-e az átszervezésben, 

milyen teendőink vannak ezzel kapcsolatban? Július 1-től nem maradhat az intézmény 

vezető nélkül és erre szeretnék választ kapni, mert úgy tudom, hogy az Országos 

Önkormányzat csak szeptembertől veszi át a fenntartást.  
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor azt tudom, mondani, hogy ezzel az egyebek 

napirendi pontban fogunk foglalkozni, ahogyan azt a napirendnél ismertettem. Most az 

lenne a kérdés, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e kérdése valakinek? Mert 

nekem van. Két dolog, amit hiányoltam, az egyik, hogy nem szerepel benne az ÁMK-val 
kapcsolatos nehézségekre utalás, például, hogy most is két épületben nincsen 

gázszolgáltatás. A másik, hogy a beszámolónak a terjedelme, illetve annak 99 %-a az 

iskoláról szól és mindösszesen egy-két mondat van itt a végén az óvodáról és a 

Művelődési Házról. Én azt gondolom, hogy ez a beszámoló eltolódott az iskola felé, és ez 

a beszámoló csak felületesen érinti a másik két intézményt. 
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Dr. Orosházi Györgyné mb. igazgató (ÁMK): Nem kaptam meg a beszámolót sem az 
óvodától, sem az Attilától, pedig kértem tőlük. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ezt én akkor számon fogom kérni rajtuk, mert ez 

így lenne teljesen egész, szóval nem érzem teljesnek ezt a beszámolót. Volt olyan 

probléma is, hogy hozzám bejött hétfőn egy anyuka, akinek azt mondták, hogy nincsen 
az óvodába felvétel, mert nincs létszám. 

 

Dr. Orosházi Györgyné mb. igazgató (ÁMK): Ezt nehezen tudom elképzelni, mert én 

az Erikának megmondtam, hogy bárki jön, azt azonnal küldje hozzám, mert az Erika, 

most nem óvodavezető, így mint ÁMK igazgató ez is az én jogköröm. Aki pedig hozzám 

jött, én mindenkit felvettem. 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én hétfőre bekértem az Erikát, majd 

megbeszéljük, mert most szabadságon van. Na, jó én ennyit akartam hozzátenni. Van-e 

kérdés? 

 

Több kérdés nem érkezik, így kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő ÁMK 
beszámolót elfogadja, kézfeltartással szavazzon: 

A Képviselő testüle t 5  igen,  0  nem és 1  
tar tózkodás szavazattal  az alábbi 
határozatot hozta:  

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 

48/2011. (VI. 24.) számú 

HATÁROZATA 
 

Az ÁMK beszámoló elfogadásáról 

 

1. Beloiannisz Község Önkormányzatának képviselő-testülete az ÁMK 

igazgatójának a 2010/2011. tanév munkájáról szóló beszámolót – a szóbeli 

kiegészítésekkel – elfogadja. 
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg az ÁMK 

vezetőjének. 

 
Felelős: Kóródi- Juhász Zsolt jegyző 
Határidő: Azonnal 

 
3) A Képviselő-testület Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői 

közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 5/2002. (II. 15.) 

ÖKT. sz. rendelet módosítása 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ezt a napirendi pontot a Jegyző úr terjeszti elő, én 
át is adnám neki a szót. 

 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Köszönöm. Ezzel kapcsolatban is mindenki megkapta az 

előterjesztést elektronikus úton, szóval van az önkormányzatnak egy 5/2002-es számú 

rendelete, ami a Polgármesteri hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával, 

illetve annak egyes kérdéseivel foglalkozik. Mindenki tudja azt is, hogy meghirdettünk 
egy álláshelyet a pénzügyi-gazdasági ügyintézői munkakör betöltésére. Sajnos a 

jelenlegi szabályozás alapján, csak a Ktv-ben meghatározott alapilletményt tudjuk adni 

egy középfokú végzettségű köztisztviselőnek, ami nem versenyképes. 20 éves 

munkaviszonnyal, egy mérlegképes könyvelő, nem hiszem, hogy bruttó 104 ezer Ft-ért 

eljönne Beloianniszba. Ezért szükségesnek látom, hogy az előterjesztés szerint a 
képviselő-testület módosítsa a hatályban lévő rendeletet oly módon, hogy a középfokú 

végzettségűek részére az alapilletmény 15%-ának megfelelő illetménypótlékot állapítson 

meg. Azzal kell számolni, hogy a már megállapított illetménypótlékot csökkenteni nem 

lehet, ez egységesen minden középfokú köztisztviselőre vonatkozik, illetve akinek 
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személyi illetménye van, azt természetesen ez nem érinti. Azt gondolom, hogy 
amennyiben az önkormányzat megfelelő szakképzettségű humán erőforrást szeretne 

alkalmazni, úgy szükségszerű a rendelet módosítása. Ennyit szerettem volna szóban 

hozzátenni az előterjesztéshez. Természetesen, ha van kérdés, arra szívesen válaszolok. 

 

Dr. Horváth István képviselő: Akkor ezt a 15 %-ot, ha elfogadjuk, akkor mindenkinek 
kötelező lesz adni, vagy adható? És akkor ez 20 % lehet? 

 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Ebben az esetben mindenkinek kötelező adni, a 

jogszabály azt mondja, hogy egységesen lehet megállapítani, tehát nem lehet valakinek 

adni, valakinek pedig nem, de azt még egyszer hangsúlyozom, hogy ez csak azokat 

érinti, akinek nincs személyi illetménye. És legfeljebb 20 % lehet. 
 

Prekop László Kosztasz képviselő: Én azt gondolom, hogy amit csak lehetett mindent 

igyekeztünk karcsúsítani, de tényleg látszik is, hogy pont a pénzügyi terület kapcsán, 

hogy kellenek olyan szakemberek, akik valóban jól ellátják a feladatot, és az mellett, 

hogy eddig karcsúsítottunk, ha rendbe akarjuk itt a dolgokat tenni, akkor 

mindenképpen abba kell gondolkodni, hogy ezzel az emeléssel spórolhatunk, ha végre 
olyan szakemberek lesznek, hogy rendben mennek majd a dolgok. Valószínűleg nem ez 

az összeg fog minket földhöz vágni, és ha jó szakember van, akkor csak nyerhetünk. 

 

Bene Krisztián képviselő: Én, ha jól értettem, amiről beszéltünk, ha új pénzügyes 

lesz, akkor ezzel az emeléssel még mindig nem lesz akkora a bére, mint a réginek, mert 
neki személyi illetménye volt. Ugye? 

 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Igen, de a félreértés elkerülése végett most nem azért 

terjesztettem elő ezt a rendeletmódosítást, hogy egy pályázóra rászabjuk a 

rendeletünket, hanem ez a pályázat világította meg számomra, hogy nem fogunk 

megfelelő szakembert találni, ha nem változtatunk a juttatásokon. És a jövőben 
lehetnek még személyi változások, tehát itt nem egy emberről van szó. 

 

Márkusz Tamás képviselő: Én csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy személy szerint 

támogatom ezt a javaslatot. 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester: Továbbmegyek, ráadásul spórolhatunk azon, 

hogyha egy mérlegképes könyvelőt veszünk fel, ő elkészítheti a zárszámadáskor a 

mérleget is, amit egyébként pillanatnyilag nem lehet. És ennek a költsége megmarad. 

Tehát akkor a szavazáshoz, mivel rendeletet alkotunk, módosítunk, minősített többség 

kell. 

 
Kéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a korábban 

minden képviselőnek megküldött tervezetben foglaltak szerint alkosson rendeletet, az 

kézfeltartással szavazzon. 

 
A Képviselő testüle t 6  igen,  0  nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  a jegyzőkönyv 
mel lékle te szerin ti  rendeletet 
minősített többséggel megalkotta.  

 
 

4) Az oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával kapcsolatos 

tájékoztatás 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A negyedik napirendi pontunk, pusztán egy rövid 

tájékoztatás lenne, természetesen, ha valakinek kérdése van a témában, arra szívesen 

válaszolok. Itt a nyáron sok munkánk lesz ezzel a témával kapcsolatban. Mindenki 

tudja, hogy az Országos Görög Önkormányzat át szeretné venni az iskola fenntartói 

jogát, erre született döntés is, természetesen, ahogyan az Igazgató asszony is utalt rá itt 
sok dolog lesz. Minősített többséggel döntött egyébként az Országos Önkormányzat, 
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éppen annyi szavazattal amennyi kellett. Azt mindenki tudja, hogy nagyon sok munka 
volt ezzel, tudjátok milyen sokszor ültünk össze, de azt kell, mondjam, hogy most 

kaptunk egy olyan lehetőséget, hogy tudunk tovább dolgozni azon, hogy az 

Önkormányzat működőképes legyen. Persze sok feladat áll előttünk, közoktatási 

szerződést kell kötni, meg kell kezdeni az átszervezést, ehhez még további 

szakvéleményeket, hozzájárulásokat kell beszerezni és ennek kapcsán szorosan az 
országossal fogunk együttműködni. Itt a nyáron még sok döntést kell hoznunk, 

többször össze kell ülnünk, intézkedési tervet kell készítenünk. Senki ne kezelje ezt 

úgy, hogy ez egy lezárt ügy. Itt nem kell most határoznunk, tehát akkor áttérhetünk az 

egyebekre, ha nincs kérdés. 

 

5) Egyebek 
 

I. ÁMK átszervezése 

 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ezzel kapcsolatban kaptatok egy előterjesztést, 

amiben volt egy javaslat is. Abban maradtunk az országossal, hogy ők szeptember 1-el 
kinevezik az új vezetőt, de addig még sok munkát el kell végezni. Az igazgató 

asszonynak június 30-án lejár a megbízása, de eddig erről azért nem is tárgyaltunk, 

mert nem tudtuk, hogy mi lesz az országossal kapcsolatos tárgyalás eredménye. Ők 

megerősítették azt, hogy szeptemberben ők szeretnének vezetőt kinevezni, egyébként a 

kiírt pályázatunkra nem is érkezett pályázat, egyszerűen nem igen van olyan, aki 
megfelel a feltételeknek és hajlandó ebben a munkakörben dolgozni. Most gyorsan kell 

dönteni, és nekünk erre a durván 2 hónapra meg kell bíznunk valakit, aki levezényli az 

átszervezést, ideiglenes jelleggel. Neki szorosan együtt kell működnie az országos 

igazgató jelöltjével, mert itt a nyáron át kell szervezni az intézményeket, ráadásul fel kell 

készülni az új tanévre. Én azt gondolom, hogy úgy kellene ezt megcsinálni, hogy a 

testület engem meghatalmaz, az idő rövidsége miatt, hogy alkalmas pályázó hiányában 
valakit, aki megfelel erre a pozícióra a jelenlegi tanári karból, és én megbízhassam erre 

a feladatra. Ez a legpraktikusabb megoldás, olyan ember, aki belsős, ismeri, látja itt a 

dolgokat. Erre az átmeneti időszakra szeretném, ha megbíznátok, hogy meghatalmazzak 

egy jelenlegi tanárt az átszervezés lebonyolításával, nem gondolom, hogy most külsőst 

kellene választanunk és a jelenlegi igazgatótól sem elvárható, hogy annak fényében 
dolgozza végig a nyarat, hogy aztán nyár végén át kell adnia másnak a feladatot és tőle 

megválnak, ez nem is lenne etikus. Az ő szerződése lejár, tehát dönteni kell. Van-e 

esetleg másnak javaslata, vagy ötlete? 

 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Itt szeretném megjegyezni, hogy a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló törvény a kinevezés és felmentés, a fegyelmi eljárás megindítása, a 
fegyelmi büntetés kiszabása és az állásból való felfüggesztést nevesíti a képviselő-

testület kizárólagos hatáskörébe, az említett törvény szerint az egyéb munkáltatói 

jogokat a polgármester gyakorolja, így a meghatározott feladatra határozott időre szóló 

vezetői megbízás nem tartozik az át nem ruházható hatáskörök közé. Illetve a törvény 

nem utalja azt a testület kizárólagos hatáskörébe. Erre egyébként, tehát a konkrét 
feladatellátásra, határozott időre szóló megbízás esetén pályázatot sem kell kiírni, 

amellett, hogy esetünkben folyamatosan pályáztatva volt az állás és a pályázat 

folyamatosan eredménytelennek bizonyult. 

 

Boka Erika képviselő: Szerintem teljesen ésszerű az, amit mondasz Koszti. Itt 

mindenkinek bele kell tennie valamit ebbe az átszervezésbe, én is azt gondolom, hogy 
pályázó hiányában a jelenlegi tanári karból kell választani. Én ezt támogatom. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt hozzá kell tennem, hogy a szeptemberi 

igazgatói kinevezést, már az országos szeretné magának megtartani, a döntést, így 

hosszabb távra most nem lehet tervezni, abban meg már én gondolkodok, hogy egy 
tanárral csináljuk meg, mert költséget kímélünk és én tényleg nem várom el, hogy Ön 

és ezt most az Igazgató Asszonynak címzem, úgy dolgozzon végig egy nyarat, hogy 

tudja, hogy szeptembertől esetleg más az elképzelés. Ez már nem a mi döntésünk, az 
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viszont költséghatékonyabb, hogy a jelenlegi tanárokból bízzunk meg valakit. Más 
javaslat van? 

 

Boka Erika képviselő: Az, hogy szeptember 1-től ők veszik át esetleg az iskolát, az nem 

jelenti azt, hogy előtte nem lesz egy olyan döntés, hogy változtatni kell az igazgató 

személyében, azért azt ők is tudják, hogy augusztustól az iskolában komoly munka 
van, mielőtt megkezdődik a tanítás. Én nem aggódok amiatt, hogy csak szeptemberben 

esik be ide az, aki majd irányítja az iskolát. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen és az benne van a javaslatban is, hogy engem 

meg a jegyzőt bízna meg a testület azzal, hogy előkészítsük az átszervezést. Mi 

elkezdjük ezt a munkát, ahogyan szoktuk. Ez azért is fontos, mert a korábbi koncepció, 
intézkedési terv szerint itt más döntéseket is meg kell hozni, azt majd a jegyző úrral 

tisztázzuk, hogy ki fogja ezeket a döntéseket végig vinni, mert az ÁMK-át is szét kell 

szedni, hiszen nem a teljes ÁMK-át veszi át az országos. Itt vannak olyan technikai 

dolgok, amiket elő kell készíteni. Én fel is olvasnám nektek ezt a javaslatot, illetve 

előterjesztést. 

 
Felolvassa az előterjesztést és a határozati javaslatot. Mivel a javaslathoz nem érkezik 

kérdés, kiegészítés, egyéb javaslat, ezért kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással 

szavazzon. 

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

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 
Képviselőtestületének 

49/2011. (VI. 24.) számú 

HATÁROZATA 

 

Az ÁMK átszervezéséről 

 
1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert 

és a jegyzőt, hogy a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának 

105/2011. (VI.21.) számú határozati döntése alapján készítsék elő és hajtsák 

végre a Nikosz Beloiannisz Általános Iskola fenntartói jogának átadását. 

  

2. A képviselőtestület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az 1. pontban 
foglaltaknak megfelelően készítsék elő az ÁMK szervezeti egységének 

átszervezését, valamint a jelenleg az ÁMK kereteiben működő Általános 

Iskolának készítsék elő az önálló működéshez szükséges okiratait a képviselő-

testület döntéséhez. 

 
3. A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti 

időszakban a fenntartói jog átadásának a végrehajtásáig (szeptember 1-jéig) 

határozott időre – a korábban kiírt pályázatra alkalmas jelentkező hiányában – a 

pedagógus kar tagjai közül – konkrét feladat végrehajtására, a Magyarországi 

Görögök Országos Önkormányzatának egyetértésével – vezetőt bízzon meg. 
 
 

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

 
 

II. Az önkormányzat tartozásaival kapcsolatos tájékoztatás 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt kérném, hogy a Jegyző úr néhány szóban 

tájékoztassa a testületet ezekről az ügyekről, gondolok itt elsősorban az EON-ra és a 
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másik tartozásra. Illetve az Örök Beton Kft-vel kapcsolatban, akikkel az egyeztetés ma 
történt. 

 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: A legutolsó levelünk óta, amit mindenki megkapott, annyi 

történt, hogy érkezett egy válasz, ami arról szól, hogy foglalkoznak az üggyel. A 

számlarészletezés az olyan nagyméretű, hogy nem tudtam átküldeni elektronikusan, de 
azt most körbeadnám, akit érdekel. Úgy tűnik, hogy időt nyertünk. Azt sikerült elérni, 

hogy a legfontosabb intézményekben nem fogják kikapcsolni az áramot. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő: Azt lehet tudni, hogy mikori a legrégebbi számla? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: 2009-es. A legrégebbi, több mint 2 éves. 
 

Dr. Horváth István képviselő: Azt láttam, hogy a levélben kértétek, hogy ezeket ne 

kapcsolják ki, de erre jött is írásban válasz. 

 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Nem írásban, ez személyes egyeztetésen hangzott el. Ők 

kérték, hogy jelöljük meg, hogy melyek azok az intézmények, amik a legfontosabbak 
nekünk, szóban ígéretet tettek arra, hogy ezt nem fogják „nyomásgyakorlásra” 

használni. Ezt a levelet elküldtük e-mailben és faxon is. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Szerintem ők azért jobb belátásra tértek, nekem 

még annyi hozzáfűzni valóm van, hogy valószínűleg a többit, amiket nem jelöltünk meg, 
azokat ki fogják kapcsolni, például az ipartelepet, ami minket nem különösebben zavar, 

sőt legalább nem generálódnak ott további számlák. Kikapcsolják a tavernát, amit 

egyébként csak a fűnyírásra használunk. Szóba került a sportkör is, ami kiderült, hogy 

a gázszolgáltatás tekintetében, már tulajdonképpen ez az ő nevükön volt. Az EON 

rendszerében ez az ő nevükön volt, bár a számlákat nekünk küldték, a sportkör át 

akarta íratni a nevükre, de ezt nem lehet megoldani, mert eleve az ő nevükön van. Most 
a Sportkörnek kell egyezkedni az EON-al, ezt el is kezdték. A villany a mi nevünkön 

van, de azon meg tartozás van, addig azt nem lehetett átírni, így ezt ma kifizettük ezt a 

tartozást. Ez 33 darab kifizetetlen számla volt, durván 240 ezer forint. A villanyóra át 

lett íratva a Sportkörnek. A gázzal kapcsolatban nekik kell lépniük. 

 
Prekop László Kosztasz képviselő: Csak annyit tennék hozzá, mert én voltam 3 évig a 

sportkör elnöke, és egyébként is mindig is tevékenykedtem a sportkör keretében, de 

nekem soha számla meg sem fordult a kezemben, pedig kellett volna, mert azt az 

önkormányzat be sem fizethette volna, hiszen nem ők voltak megjelölve 

számlatulajdonosnak. A másik ez egy komoly öngól, amit rúgattak velünk, mert így elég 

nagy adósság lett felhalmozva és ez most nehéz helyzetbe hozza a sportkört. A 
támogatás úgy volt, hogy x összeget kaptunk támogatásként, és a számlákat is fizették. 

Most lementünk a 90-es évek 8-900 ezer forintos támogatásáról a nullára. Ahogy 

jöttünk előrébb egyre inkább a nullára estünk vissza. Azt akarom mondani, hogy nem 

támogat minket a falu, de mondtuk is, hogy mi erre nem tartunk igényt, de ez egy 

akkor falat, amire mi nem tudunk reagálni, szóval erről beszélni kell, mert ezzel nem 
tud egyedül megbirkózni a sport. Én voltam az EON ügyfélszolgálatánál és ott is 

elmondtuk, hogyha ezt tudtuk volna, akkor nem hagyjuk eddig fajulni… 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Szerintem ezt ne is bonyolítsd tovább, mert ez 

teljesen az önkormányzat sara, erre vannak döntések, határozatok, szóval ezt nekünk 

kellett volna fizetni. Ez a lépés most arról szól, hogy a sportkör működése 
fennmaradjon. Ahogyan az önkormányzat rendbe jön anyagilag, támogatni fogja a 

sportot, ahogyan arra kötelezettséget is vállalt. Azt gondolom, hogy amint lehetőség lesz 

rá megvizsgáljuk, mondjuk, hogy mennyi az éves rezsi és akkor ebben támogatni tudjuk 

a sportot. Mi egyébként a fennálló adósságot elismerjük. Ha egy jó pénzügyesünk van, 

akkor ezt ki kell szúrni. Ez az egész rendszer átláthatatlan volt az EON-nál, szóval ezt 
rendbe kell tenni. 
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Márkusz Tamás képviselő: Ehhez annyit, hogy mindig a költségvetés is oly módon volt 
megállapítva, hogy a Sportkört belevettük. Benne volt az iskola, a művház és a Sportkör 

is egy rovatban, az, hogy ez kinek jön, kinek számlázzák ki az nem a testület dolga. A 

Sportkörnél én kikértem a számlákat, mert abnormálisan megnőtt a fogyasztás. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ebben az is benne van, hogy ezek résszámlák 
voltak és volt egy fogyasztás és, aztán jött az elszámoló számla és hatalmas összegek 

jöttek ki, így aztán megemelték a részszámlák összegét. Most, hogy saját zsebre fog 

menni, biztosan jobban fog menni. Szerintem menjünk tovább, az biztos, hogy a 

Sportkörnek most nehéz lesz. 

 

Boka Erika képviselő: Egy fontos dolog, engem megkeresett egy cég, hogy ők azzal 
foglalkoznak, hogy teljesen ingyen átnézik az EON számlákat és, ha találnak benne 

valamilyen hibát, akkor a jóváírásnak a felét kérik el. Esetleg nem kellene őket felkérni, 

hogy átvilágítsák ezeket a számlákat? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ez nem rossz ötlet, javaslom, nézz utána pontosan 

és akkor ezt beszéljük meg, egyeztessünk erről. És akkor itt van a Farkas és társai 
végrehajtó iroda. 

 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Tőlük 06.09-én érkezett egy felhívás tartozás 

kiegyenlítésére, ezt mindenkinek megküldtük, ez a Kovács Imre féle ügy, mindenki 

tudja, hogy Rizojanisz Kosztasz a volt polgármester a dokumentumok szerint 1 millió 
800 ezer forintot vett át tőle, az önkormányzat nevében. Ebből a testület döntése 

értelmében 400 ezer forint már kifizetésre került, majd a megállapodás szerint május 

hónapban került volna sor a következő részletre. Kovács úr május elején jelentkezett, 

akkor polgármester úrral beszélt, aki kérte a türelmét, ő nem várt, hanem 05.20-án a 

bírósághoz fordult és kérte a végrehajtást, ami azért kellemetlen, mert így most megint 

emelkedett az adósság összege a kamatokkal, illetve a végrehajtási költségekkel. Így a 
fennálló 1 millió 400 ezer forint, most 1.723.562.-Ft-ra emelkedett. Mi megkerestük 

levélben a végrehajtót, de egyelőre nem reagáltak, de ezt most tudtam meg az ülés előtt, 

hogy a Farkas úr szabadságon volt a héten, szóval lehet, hogy ezért nem reagált. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt azért tudni kell, hogy ebben az ügyben folyik 
egy nyomozás, ami esetleg azt is igazolhatja, hogy a Kovács Úr követelése jogtalan, 

illetve, hogy valóban a Rizojanisz Kosztasz felvette tőle ezt a pénzt. Ezt, ha mi ki is 

fizetjük, valakinek vissza kell majd fizetnie, vagy „A”-nak, vagy „B”-nek. Rá fogok 

kérdezni a Budavári úrra, hogy milyen stádiumban van ez az ügy. 

 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Azt azért tudni kell, hogy a polgári peres eljárásban az 
önkormányzat nem tudta vitatni az összeg átvételét, így egy megegyezés született a 

Kovács úrral, amit a Bíróság jóváhagyott és jogerős lett. Tehát a polgári peres eljárás 

jogerősen lezárult, így amennyiben a büntető eljárás úgy zárul, hogy kiderül, hogy a 

Kovács úr ezt az összeget mégsem adta át, akkor perújításnak lehet helye, de ezt akkor 

kell majd vizsgálni. 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az Örökbeton Kft-től ma voltak itt, akik a 

közétkeztetéssel kapcsolatosan átvették a tartozást. Durván 2 millió 800 ezer forinttal 

tartozunk, ők most kíváncsiak voltak, hogy mikor, mennyit tudunk fizetni. Nekik is 

elmondtuk ezt a döntést az átadással kapcsolatban, elmondtunk mindet az anyagi 

helyzetünkről, ők egyeztetnek a társtulajdonossal, de kértek egy írásbeli jelzést is 
tőlünk, ezt mi megtettük. Nem volt jó a szájízük, de megértették az indokainkat. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő: A tartozásokkal az a baj, hogy mindenkinek 

elfogyott a türelme, mert ezek az emberek az előző vezetéstől annyi ígéretet kaptak, ami 

nem valósult meg, hogy már elegük van, vagy a lehetőségük fogyott el. 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Egyelőre úgy mentek el, hogy szerintem 

elfogadták, amit mondtunk, így most kaptunk egy kis időt még. 
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19:09-kor Dr. Orosházi Györgyné távozik az ülésről. 
 

 

III. Önkormányzati tulajdonú bérlakás értékesítése 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A Petőfi utca 20. szám alatti lakást 
felértékeltettük, ezen a lakáson nincs jelzálog, ennek az értékesítéséből az 

önkormányzatnak lenne plusz forrása. Az értékelés szerint 4 millió 100 forint az értéke. 

A nyilvántartásunk szerinti értéke 1.848.770.-Ft. Ezek alapján javaslom, hogy a 

licittárgyalásra szóló kikiáltási értéket a vagyongazdálkodási rendeletünknek 

megfelelően a nyilvántartási árat vegyük irányadónak és az értékbecslés alapján 

állapítsuk meg a kikiáltási árat. Én azt javaslom, hogy a kikiáltási ár legyen 3 millió 
forint, ez nagyjából a két érték között van és tükrözi az adott ingatlan valóságos értékét. 

Fontos lenne, hogy mielőbb értékesítsük ezt az ingatlant, mert ki kell egészíteni a 

munkabérhitelt is, nagyjából 1 millió 700 ezer forint hiányzik, illetve törleszteni kellene 

az adósságainkat is. lehet, hogy a Farkas és társai felé is kell pénzt mozgósítanunk. 

Meg kellene próbálnunk minél hamarabb értékesíteni. Erre van egy határozati javaslat, 

amit megküldtünk nektek. Van esetleg valakinek egyéb javaslata, kérdése? 
 

Mivel a javaslathoz kérdés, észrevétel nem érkezik, kéri a képviselőket, hogy aki a 

határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.  

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

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

50/2011. (VI.24.) számú 

HATÁROZATA 

A 90. helyrajzi számú (2455 Beloiannisz Petőfi S. utca 20.) ingatlan 

értékesítéséről 

 
1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 

Beloiannisz Petőfi S u. 20. szám alatti 90. hrsz-ú „lakóház és udvar” 455 m2 

alapterületű telek, valamint 41 m2 összes alapterületű lakás önkormányzati 

tulajdonú ingatlan értékesítésére vonatkozóan a Széphő Zrt. által készített 

értékbecslésben megállapított piaci érték 4.100.000.-Ft. 

2. A képviselő-testület a megállapított piaci értékkel szemben – tekintettel a jelenlegi 

piaci viszonyokra, illetve az ingatlan folyamatos állagromlására – a 7/2004. (III.31) 

Kt. Rendeletben foglaltak szerint az induló licitértéket 3.000.000,- Ft-ban állapítja 

meg.  

3. A Képviselőtestület az 1. pontban megnevezett ingatlant licittárgyalás útján 

értékesíti. 

4. A licittárgyaláson való részvételt a hirdetmény kifüggesztésétől számított 15 napon 

belül lehet a Polgármesteri Hivatalnál írásban bejelenteni. 

5. 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.  

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

vételárat a szerződés megkötésével egyidejűleg köteles megfizetni. 

7. A Képviselőtestület a licittárgyalás előkészítésével és lebonyolításával a 

székesfehérvári Széphő Zrt.-t bízza meg. 

8. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a fentieknek megfelelő adásvételi 

szerződés aláírására. 
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Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 
Határidő: 2011. július 09. 

 

 

IV. Polgármester szabadságkérelme 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester: Augusztus 5-től 16-ig szeretnék szabadságra 

menni, ebben a testületnek kell engedélyt adnia, mint az egyéb munkáltatói jogok 

gyakorlója. Ehhez kérem a hozzájárulást. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő: Ilyenkor automatikusan az alpolgármester 

helyettesít, ugye jól tudom? Ő tud róla, hogy mennél szabira? Fog tudni helyettesíteni? 
 

Boka Erika képviselő: Nekem is ez lett volna a kérdésem, illetve fenntartásaim vannak. 

Az elmúlt hónapok alatt alig láttuk az alpolgármester urat, szóval két-három hétig nem 

tudom, hogy mi lesz, ha nem vagy… 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem tudok semmit, nem jelezte, hogy nem jön 
most sem, nem is tudtam neki mondani, hogy mennék szabira, egyébként Erika ez 

mindösszesen 8 munkanap. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő: Most nem a szabadságoddal van gondom, de így 

nem biztosított a helyettesítés szerintem. 
 

Bene Krisztián képviselő: Én azt szeretném kérdezni, hogy mindig ilyen volt az ő 

részvételi aránya, vagy ez mostanában van, mert én ugye csak májustól vagyok a 

testület tagja. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő: Mostanában sokat hiányzott, az utolsó ülésen volt 
előtte 3-4 alkalommal nem volt. 

 

Boka Erika képviselő: Szerintem költségvetés óta nem volt, és nem tudom, hogy így 

mennyire van képben az ügyekben, mennyire tudja képviselni az önkormányzatot, 

szóval mennyire lát így bele a dolgokba. 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Kétféle módon kommunikálok a képviselőkkel, 

mindenki minden információt megkap elektronikusan, ezt látjátok a levél címzésben, 

erre egyébként az alpolgármester úron kívül mindenki reagált, mindenkinek volt 

valamilyen javaslata. A másik, hogy a képviselők be szoktak jönni hozzám és 

mindenkivel egyeztetek személyesen. Aki betér a hivatalba, azt mindig beinvitálom 
magamhoz, egyszer-egyszer bejött hozzám, de mostanában ez sem volt jellemző. Akkor 

most én szeretném megtudni, hogy itt az merült fel, hogy a testület nem bízik az 

Alpolgármesterben? 

 

Bene Krisztián képviselő: Az a gond, hogy tényleg valami történik és helyettesíteni kell 
téged és ő öt-hat ülésen nincs itt, akkor hozzá beállít valaki EON-tól, innen-onnan nem 

fogja tudni, hogy mit csináljon, mit mondjon. 

 

Boka Erika képviselő: Itt van az ÁMK átszervezés, nem hiszem el, hogy augusztusban 

nem adódhat olyan dolog, ami napi probléma, meg kell oldani, vagy a 20.-ai 

előkészületek, én így nem látom ezt biztosítottnak. 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Most akkor mi a javaslat, nem mehetek el 

szabadságra? Vagy, most mi legyen? 

 

Dr. Horváth István képviselő: És mi az oka? Mert ezt meg kell kérdezni tőle. Azért erre 
kellene valami magyarázatot adnia. 
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Boka Erika képviselő: Szerintem a lehető leghamarabb ezt rendezni kell, kérdezzük 
meg, hogy mi az oka a passzivitásnak, ha kell, tartsunk rendkívüli ülést, de hogy nem 

is jelzi, hogy nem jön el, erre azért a testület várna magyarázatot. Ezt szerintem 

rendezni kell. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő: Szerintem nekünk olyan alpolgármester kellene, 
aki napi kapcsolat szintjén képben van a képviselő-testület és a polgármester 

munkájával. Nem azt mondom, hogy minden nap be kell jönnie dolgozni, de azért 

fontos, hogy képben legyen. Neki napi szinten kell ismernie a dolgokat és a személyes 

kapcsolat, meg a párbeszédek fontosak, nem elég, hogy megkapja az e-maileket. Olyan 

embernek kell lennie az alpolgármesternek, aki részt vesz a munkában. Mindenkinek 

oda kell tennie magát maximálisan. Itt fontos ebben a helyzetben, hogy egységesek 
legyünk. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Egyébként nekem is megfordult a fejemben, hogy 

ez a passzivitás nem vezet jóra, és én azt hiszem, hogy most ki is mondom itt, 

jegyzőkönyvbe, hogy ha most kellene jelölnöm alpolgármestert, akkor a Koller Ákos 

lenne az utolsó jelöltem. Az is hozzátartozik, hogy a szabadságon kívül lehet más is, 
lehetek beteg is, történhet velem valami, így erre is gondolni kell. Egyébként összesen 3 

alkalommal kértem meg, hogy helyettesítsen, de sosem ért rá. 

 

Boka Erika képviselő: Le kellene váltani, szerintem. 

 
Dr. Horváth István képviselő: Mi a módja? 

 

Boka Erika képviselő: Ezen el kell gondolkozni, más kell most ide. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő: Ide kell egy ember, aki melletted áll Koszti, vagy, 

ha éppen nem vagy, akkor helyetted. 
 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Az Alpolgármester megbízatásának visszavonását a 

Polgármester kezdeményezheti, a képviselő-testület titkos szavazással dönt. Jelezném 

azonban, hogy a kérdéses témáról, mivel személyi kérdésről van szó, csak akkor lehet 

nyílt ülés keretében tárgyalni, ha az érintett ehhez hozzájárul. 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt javaslom, hogy erről egy másik ülés keretében 

döntsünk, de most azt kell megbeszélnünk, hogy mi lesz a szabadságommal, dönteni 

kell, hogy elengedtek, vagy sem. De ezt indokolnotok kell, hogy miért nem engedtek el. 

 

Márkusz Tamás képviselő: Mert nem látjuk biztosítottnak a helyettesítésed. 
 

Bene Krisztián képviselő: Akkor menjen szabadságra, ha meg van oldva a 

helyettesítése. 

 

Boka Erika képviselő: Néhány hét van addig, akkor ezt megnyugtatóan kell rendezni, 
akkor erre össze kell hívni egy ülést. Én felvállalom, hogy nem érzem biztosítottnak azt, 

hogy az alpolgármester tud téged helyettesíteni, ha elmész, pedig neked is jár a 

szabadság, de én így nem javaslom, hogy elengedjünk. Ezt meg kell oldani. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor én javaslom, hogy a testület vonja vissza a 

megbízatását, mert nem tudok vele együtt dolgozni, erre akkor össze fogok hívni egy 
rendkívüli ülését. Akkor én a szabadságomat szeretném feltenni szavazásra, eddig egy 

olyan javaslat érkezett, hogy ne engedjetek el szabadságra, van olyan javaslat, ami azt 

mondja, hogy engedjetek el? 

 

Bene Krisztián képviselő: Nekem az a határozati javaslatom lenne még, hogy rövid 
időn belül az alpolgármester megbízatása tekintetében hívjunk össze testületi ülést. 
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor ne beszéljünk mellé, nekem ez a szabadság 
egyértelműnek látszott, de ez előhozott egy gondot. Akkor két határozati javaslat van, 

amiben külön fogunk szavazni. Első körben az első javaslatról a szabadság kérdésében, 

tehát az, hogy nem engedtek el szabadságra, akkor erről szavazunk, kérem, hogy aki 

ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 

 
A Képviselő testüle t 5  igen,  0  nem és 1  

tar tózkodás szavazattal  az alábbi 
határozatot hozta:  

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

51/2011. (VI.24.) számú 

HATÁROZATA 

 

A polgármester szabadságkérelméről 
 

Beloiannisz Község Képviselő-testülete nem látja biztosítottnak a polgármester 

helyettesítését ezért a szabadságkérelmét elutasítja, amíg a helyettesítése megnyugtató 

módon nem kerül rendezésre. 

 
Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 
Határidő: Azonnal 

 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor én kezdeményezni fogok egy rendkívüli 

testületi ülést, ahol javaslatot teszek az alpolgármester megbízásának visszavonására. 
Aki azzal egyetért, hogy az alpolgármester megbízatásának kérdésében rendkívüli ülés 

keretében tárgyaljunk kézfeltartással szavazzon. 

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

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

52/2011. (VI.24.) számú 
HATÁROZATA 

 

Az alpolgármester megbízatásáról 

 

Beloiannisz Község Képviselő-testületének bizalma megingott az alpolgármester 
személyében, ezért felkéri a polgármestert, hogy az alpolgármester megbízatásának 

kérdésében hívjon össze rendkívüli ülést és terjesszen elő javaslatot, az alpolgármester 

megbízatására vonatkozóan. 

 
Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 
Határidő: Azonnal 
 

 

V. A rendőrség szolgálati lakásra vonatkozó kérelme 

 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A szolgálati lakást én megnéztem, ami az emeleten 

van, szerintem egész jó az állapota. A rendőrség kérte, hogy nyilatkozzunk abban, hogy 
milyen bérleti díjjal tudnánk ezt kiadni nekik. Kérték, hogy vegyük figyelembe, hogy az 

ide beköltöztetésre szánt rendőrök pályakezdők, akiknek a bére alacsony. Ezt 

természetesen figyelembe kell venni. Van erre rendeletünk, miszerint a lakáscélú 

ingatlanok 240 Ft/hó/m2 áron kerülhetnek kiadásra. Ezek kb. 65 m2-es lakások, tehát 

a bérleti díj durván 15 ezer forint lenne havonta. Ez megoszlik a két rendőr között.  
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Márkusz Tamás képviselő: Kivel kötünk szerződést a bérlőkkel, vagy a rendőrséggel. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ennek a részleteit még nem beszéltük meg, de 

szerintem a bérlőkkel, ezeket a részleteket ki kell dolgozni. 

 
Márkusz Tamás képviselő: Azt is tudni kell, hogy kinek adjuk ki a lakást, mert rezsi is 

van, ha valaki nem fizet, kin fogjuk behajtani? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Először beszéljük meg, hogy mennyi legyen a 

bérleti díj. Az, ami a rendeletben van szerintem teljesen korrekt és elfogadható ez most 

240 Ft/hó/m2. 
 

Márkusz Tamás képviselő: Az jó, csak valami biztosíték kéne, hogyha a bentlakókkal 

kötünk szerződést akkor, ne maradjon a nyakunkon kifizetetlen számla. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Szerintem annak nincs akadálya, hogy a 

rendőrség kezességet vállaljon, vagy esetleg nekik adjuk bérbe és, majd ők 
továbbhárítják a bérleti díjat a lakókra, a rezsit meg közvetlenül nekünk fizetik. Akkor 

én javaslom, hogy a 240 Ft-os négyzetméter áron állapítsuk meg a lakbért és a 

rendőrségnek adjuk bérbe az ingatlant. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon. 

 

 
A Képviselő testület 6  igen,  0  nem és 0  

tar tózkodás szavazattal  az alábbi 
határozatot hozta:  
 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

53/2011. (VI.24.) számú 

HATÁROZATA 

Szolgálati lakás bérbeadásáról 

 
1. Beloiannisz Község Önkormányzatának képviselő testülete a rendőrség 

megkeresésére elhatározza, hogy a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságnak a 2455 

Beloiannisz Petőfi utca 1/B. szám alatt található – az önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező – ingatlant szolgálati lakás céljából bérbe adja. 

2. A bérleti díjat a testület 240 Ft/hó/m2 árban állapítja meg. 

3. A testület utasítja a jegyzőt, hogy a fentiek figyelembevételével készítsen 
szabályos bérleti szerződést, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

jegyző ellenjegyzésével a szerződést a rendőrség képviselőjével megkösse. 

 

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester és Kóródi-Juhász Zsolt jegyző 

Határidő: Azonnal 
 

 

VI. Vagyongazdálkodási rendelet módosítása 

 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor én itt átadom a szót a jegyző úrnak. 
 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Az előterjesztésben foglaltak annyiban szeretném 

kiegészíteni, hogy érdemes lenne egyértelműsíteni a rendeletet, mivel abban nincsen 

egyértelműen szabályozva, hogy a képviselő-testület milyen mértékben változtathatja 

meg a kikiáltási árát egy önkormányzati tulajdonú 1 millió forint értéket meghaladó 
ingóságnak vagy ingatlannak. Ezzel kapcsolatban a Kormányhivatalnak is észrevétele 

volt egy korábbi jegyzőkönyvvel kapcsolatban, természetesen a jelenlegi rendelet szerint 

is lehet csökkenteni a licitárat az értékbecsléshez képest, de nincs meghatározva, hogy 
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milyen mértékben. Ezek alapján javaslom az előterjesztés mellékletében lévő rendelt 
tervezet megalkotását, melynek elfogadásához minősített többségre van szükség. A 

tervezetet mindenki megkapta, kérdése van-e esetleg valakinek? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt hiszem erről már sokat beszéltünk korábban, 

és látom kérdés sincs, akkor kérem, hogy aki az előterjesztésben szereplő rendelettel 
egyetért, az kézfeltartással szavazzon. 

 
A Képviselő testüle t 6  igen,  0  nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  a jegyzőkönyv 
mel lékle te szerin ti  rendeletet 
minősített többséggel megalkotta.  

 

 

 

VII.  A védőnői- és iskola-egészségügyi társulás 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ebben a napirendi pontban is megkaptátok az 
anyagokat, így csak röviden összefoglalom. Tudjátok, hogy Ercsivel nem tudjuk folytatni 

ezt a társulást, mi kértük, hogy július 31-ig tartsák fenn ezt a feladatellátást, hogy mi is 

tudjunk lépni. Közben kiderült, hogy mi magunk nem tudjuk ellátni ezt a feladatot, 

mert a finanszírozási szerződéshez nincs elég pontunk, 241 pontunk van, és minimum 

300-nak kellene lennie. Kézenfekvő volt, hogy megkeressük Besnyőt, hiszen nekik sem 
nagy a körzetük, ezt javasolta a Radványiné is, aki a Dunaújvárosi fővédőnő. Voltunk 

az Istvánnal Besnyőn, hiszen mégiscsak szakmailag erre neki van rálátása. Ott 

beszéltünk a polgármester asszonnyal, a védőnőjükkel és a jegyző asszonnyal. Én úgy 

láttam, hogy ők vevők erre a dologra, szóval elkezdtünk tárgyalni. A két jegyző közösen 

kidolgozta az anyagot, ezt megkaptátok, erről kellene szavazni most. A költség kevesebb 

lesz, némi technikai változás lesz, ami azt jelenti, hogy nem csütörtökön, hanem hétfőn 
lesz rendelés. A szerződés határozatlan lesz, de minden évben felül lehet vizsgálni és 

adott esetben fel lehet mondani. Azért jobb így, mert nem kell állandóan új ÁNTSZ 

engedélyt kérni. Az OEP egyébként nagyon rövid határidőt adott, így lesz egy hónap, 

amikor nekünk kell megoldani a védőnőt. Evvel kapcsolatban van kérdés? 

 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: A határozat mellett egyébként rendeletet is kell hozni, 

mert meg kell határozni az ellátási körzetet. A szerződéshez kapcsolódó határozati 

javaslatot és a rendeletet is minősített többséggel kell meghozni. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor először azt kérem, hogy az előterjesztésben 

szereplő határozati javaslatról szavazzunk. Aki egyetért, az kézfeltartással szavazzon. 
 

A Képviselő testüle t 6  igen,  0  nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  az alábbi 

határozatot hozta:  

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 

54/2011. (VI. 24.) számú 

HATÁROZATA 

 
Védőnői és Iskola-egészségügyi feladatok ellátásáról szóló társulási megállapodás 

megkötéséről 

 

 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy Besnyő 
Község Önkormányzatával a védőnői és iskola-egészségügyi feladatok ellátására 

a javaslat mellékletét képző társulási megállapodást elfogadja. 
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2. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
foglaltaknak megfelelően Besnyő Község meghatalmazott képviselőjével – a 

jegyző ellenjegyzésével – szerződést kössön. 
 
 

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

 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Kérem, hogy aki az előterjesztés mellékletét képező 

rendelet elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 

A Képviselő testüle t 6  igen,  0  nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  a jegyzőkönyv 
mel lékle te szerin ti  rendeletet 

minősített többséggel megalkotta.  
 
 

VIII. A Képviselő-testület 36/2011 (V.09.) számú határozatának módosítása 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Átadnám a szót újra a jegyző úrnak, mert ez az ő 

előterjesztése. 
 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Mindenki megkapta ebben a kérdésben is az 

előterjesztésünket, itt arról van szó, hogy a Kormányhivatal jelezte, hogy a kérdéses 

határozat meghozatalakor nem lett egyértelműen meghatározva, hogy mely 

kintlévőségekre vonatkozik, mert ebbe bele lehet érteni az Art. 161/A. §-ában 

foglaltakat is, melyek esetében – ezek a gépjárműadó és az iparűzési adót érinti – az 
önkormányzatnak az állami adóhatóságot kell megbízni a végrehajtással, így javaslom, 

hogy az előterjesztés mellékletében lévő határozatot fogadja el a testület, ami 

egyértelműen elkülöníti a különféle kintlévőségeket és meghatározza, hogy mely 

kintlévőségek esetén lehet az önálló bírósági végrehajtóval megállapodást kötni. Van-e 

esetleg ehhez valakinek kérdése. 

 
Márkusz Tamás képviselő: Ez nem is rossz, mert a NAV az biztosan be fogja hajtani. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor kérem a testületet, hogy aki az 

előterjesztéssel egyetért, az kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselő testüle t 6  igen,  0  nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  az alábbi 
határozatot hozta:  
 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 
55/2011. (VI. 24.) számú 

HATÁROZATA 

Az önkormányzat kintlévőségeinek kezelésével kapcsolatban 

 

 
1) Beloiannisz Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy az 

önkormányzat behajtással foganatosítható kintlévőségeinek kezelésére készítsen 

elő megállapodást önálló bírósági végrehajtóval való együttműködésre. 

 

2) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az első pontban foglaltaktól eltérően 

a gépjárműadó- és a helyi adó tartozásokat az Art. 161/A. §-ában meghatározott 
feltételek fennállása esetén a végrehajtás foganatosítása végett keresse meg az 

állami adóhatóságot. 
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3) A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban foglaltak szerint előkészített együttműködési megállapodást megkössék. 

 

4) Jelen határozat elfogadásával a képviselő-testület 36/2011. (V.09.) számú 

határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
 

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester és Kóródi-Juhász Zsolt jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor több napirendi pont nincsen, van-e esetleg 

valakinek javaslata, kérdése, észrevétele? Kérdezem a megjelent lakókat, hogy van-e 

valakinek kérdése? Mivel több hozzászólás, kérdés, illetve javaslat nem érkezett 

Papalexisz Kosztasz polgármester az ülést 21 óra 23 perckor berekesztette. 

 

 
 

k.m.f. 

  

 

 
Papalexisz Kosztasz 

Polgármester 

 

 

 

 
Kóródi-Juhász Zsolt 

Jegyző 

 

 

Bene Krisztián 

jkv. hitelesítő 

 

 

 

 
 

 

 

Dr. Horváth István 

jkv. hitelesítő 

 


