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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
2011. július 6. napján tartott rendkívüli nyílt ülésének 

JEGYZŐKÖNYVE 

 

Készült: Beloiannisz Község Önkormányzat 

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

Az ülés kezdete: 2011. július 6. 18 óra 00 perckor 

Jelen lévők: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Távollévők: 

Papalexisz Kosztasz 

Boka Erika 

Bene Krisztián 

Dr. Horváth István 
Márkusz Tamás  

Prekop László Kosztasz 

Richter Csaba 

 

Kazsoki Sándor 

 
 

Kóródi-Juhász Zsolt 

 

- 

polgármester 

képviselő 

képviselő 

képviselő 
képviselő 

képviselő 

képviselő-jelölt 

 

választási biz. 

elnök 
 

jegyző 

 

- 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester köszönti a megjelenteket, külön köszönti a Helyi 

Választási Bizottság elnökét. Megállapítja, hogy az ülés összehívása szabályszerű volt, a 

képviselőtestület 6 fő képviselő jelenlétével határozatképes. A jegyzőkönyvvezetés 

hangfelvétellel történik, a jegyzőkönyv utólag kerül elkészítésre. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester javasolja jegyzőkönyv-hitelesítőnek Prekop László 
Kosztasz és Márkusz Tamás képviselőket. Kéri a képviselőket, hogy aki ezzel egyetért, 

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

tar tózkodás szavazattal  Prekop László 
Kosztasz és Márkusz Tamás 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 

56/2011. (VII.06.) számú 

HATÁROZATA 
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestület 

2011. július 06-i rendkívüli nyílt ülésének napirendi pontjairól 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011. július 6-i rendes nyílt 

ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
1) Képviselői mandátum betöltése 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

 
2) Alpolgármester megbízása 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 
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3) Polgármester szabadság kérelme 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

 
4) Egyebek 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

 

 
1) Képviselői mandátum betöltése 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az alpolgármester úr levelét mindenki megkapta, 

oda tettük az asztalokra, ma hozta be a hivatalba, mivel éppen nem voltam bent a 

Jegyző Úrnak adta át. Én, őszintén szólva, erre nem akarok reagálni, ő lemondott én 
ezzel nem akarok különösebben a továbbiakban foglalkozni, tudomásul veszem a 

döntését. Valaki esetleg akar ehhez valamit hozzátenni? 

 

Prekop László Kosztasz képviselő: Én azért szeretnék reagálni, mert a képviselő-

testületnek címezte a levelet az Ákos. Mindenki tudja, hogy a régi időkben, milyen 

módon voltak értesítve a testületi tagok. Most jól tudjuk, hogy milyen az információ 
áramlás, még aznap vagy legkésőbb másnap ott van a gépemen az anyag bármi 

történik. Ezekre lehet reagálni, szóval az Ákos levele nem fedi a valóságot, most a 

többivel nem is foglalkozok.  

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ez így van, én pontról-pontra tudnám cáfolni az 

összest, de ennek nincs értelme. 
 

Bene Krisztián képviselő: Én kétféle hozzászólással készültem, egy optimistával és egy 

pesszimistával. Az optimista az lett volna, ha itt van az alpolgármester, de nincs itt, így 

azt gondolom, hogy ezt az MSZP-és beütésű mocskolódó levelet nem is kell 

kommentálni. Azt megjegyezném, és egy pontot emeltem ki, szerintem ugyanis senki 
nem veheti a bátorságot, hogy ő a lakosság többségében beszéljen, ha képviselő, ha 

nem. Beszélhetünk a rokonaink, a választóink vagy a szervezetünk nevében, aki 

delegált, de a nagy többség nevében nem. Amit egyébként ide leírt, azzal nem tudok 

egyet érteni, és teljesen elutasítom. Mindenki tud segíteni a településen, úgy ahogy tőle 

telik nem kell ahhoz irányítani sem, ha valaki úgy segít, hogy füvet vág, akkor úgy segít, 

ha valaki úgy segít, hogy pályázatot ír akkor úgy. Röviden ennyit szeretnék mondani, és 
a hozzáálláshoz egy J.F. Kennedy idézettel készültem, amely úgy szól, hogy ne azt 

kérdezd, hogy mit tehet érted a haza, hanem, hogy te mit tehetsz a hazáért. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ha másnak nincs hozzászólása, akkor én annyit 

mondanék, hogy teljes mértékben visszautasítom ezt a levelet. Nos, technikailag annyi, 
ahogy a Jegyző úr tájékoztatott, Koller Ákos lemondott, nemcsak az alpolgármesteri 

megbízatásról, hanem a képviselői mandátumról, a listán a soron következő legtöbb 

szavazatot kapott képviselő Karta Joana, akit megkerestünk, de nem vállalja a 

képviselői megbízást, erről nyilatkozatában írásban lemondott, őt követi Richter Csaba, 

akit szintén megkerestünk és úgy nyilatkozott, hogy vállalja a megbízást. Most első 

körben én át is adnám a szót a Helyi Választási Bizottság Elnökének, aki átadja a 
megbízólevelet Csabának. 

 

Kazsóki Sándor HVB elnöke: Gratulálok a megválasztáshoz, további munkádhoz sok 

sikert, erőt és egészséget kívánok. 

 
Átadja Richter Csaba képviselő jelöltnek a megbízólevelet, majd Richter Csaba 

ünnepélyesen esküt tesz. Az esküvevő Paplexisz Kosztasz polgármester. Ezt 

követően a képviselők gratulálnak, majd a testület 7 főre kiegészülve folytatja a 

munkát. Papalexisz Kosztasz megköszöni a HVB elnökének közreműködését. 

 

 
2) Alpolgármester megbízása 
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Papalexisz Kosztasz polgármester: A jogszabály szerint a képviselő-testület saját 
tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos szavazással alpolgármestert választ. Az 

egyeztetések után Boka Erika képviselőt kerestem meg, hogy vállalná-e ezt a megbízást, 

ő nekem azt mondta, hogy vállalja, ezért úgy döntöttem, hogy őt javaslom. A döntésem 

mellett szól, hogy hosszú időn keresztül ő volt az iskola igazgatója és, ahogy az 

mindenki számára ismeretes az iskola átszervezésére készülünk, tehát az ő 
szakértelme, ha éppen engem helyettesíteni vagy segíteni kell, azt gondolom, teljesen 

megalapozza a döntésemet. Szeretném megkérdezni a testület előtt is, hogy vállalod-e a 

megbízást és hozzájárulsz-e a nyílt üléshez, mivel személyi kérdést tárgyalunk? 

 

Boka Erika képviselő: Igen hozzájárulok a nyílt üléshez, és amennyiben a testület 

megbíz az alpolgármesteri tisztel, természetesen vállalom a megbízást. 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Rendben, akkor nyílt üléssel folytatjuk. Nos, akkor 

eseti szavazatszedő bizottságot kell választanunk. Elnöknek javaslom Márkusz Tamás 

képviselőt. Kérem, aki ezzel egyet ért kézfeltartással szavazzon. 

 
A Képviselő testüle t 7  igen, 0  nem és 0  

tar tózkodás szavazattal  Márkusz Tamás 
képviselőt eseti szavazatszedő  

bizottság elnökének megválasztotta .  

 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Bizottság tagjának javaslom Bene Krisztián 

képviselőt. Kérem, aki ezzel egyet ért kézfeltartással szavazzon. 

 
A Képviselő testüle t 7  igen, 0  nem és 0  

tar tózkodás szavazattal  Bene Krisztián 
képviselőt eseti szavazatszedő  

bizottság i  tagnak megválasztotta .  

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Bizottság második tagjának javaslom Richter 

Csaba képviselőt. Kérem, aki ezzel egyet ért kézfeltartással szavazzon. 

 
A Képviselő testüle t 7  igen, 0  nem és 0  

tar tózkodás szavazattal  Richter Csaba 
képviselőt eseti szavazatszedő  

bizottság elnökének megválasztotta .  

 

Papalexisz Kosztasz polgármester javasolja, hogy a Képviselőtestület az Eseti 

Szavazatszedő Bizottság megválasztott elnökét és tagjait egységes szerkezetben fogadja 

el. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselőtestület 7 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 

57/2011. (VII.06.) számú 
HATÁROZATA 

Eseti szavazatszedő bizottság felállításáról 

 

Beloiannisz Község Képviselő-testülete Papalexisz Kosztasz polgármester javaslatára – 

az alpolgármester választás lebonyolítására – eseti szavazatszámláló bizottságot 
választott.  

A bizottság elnöke: Márkusz Tamás képviselő. 

A bizottság tagjai: Bene Krisztián képviselő, Richter Csaba képviselő. 
Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 
Határidő: Azonnal 
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Papalexisz Kosztasz polgármester a titkos szavazás lebonyolítására szünetet rendel 
el. 

 
Szünet után: 

 

Márkusz Tamás képviselő az Eseti Szavazatszedő Bizottság elnöke ismerteti a 
titkos szavazás eredményéről készült jegyzőkönyvet. Elmondja, hogy Boka Erika 

képviselőt 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal alpolgármesterré választották meg. 

(A jegyzőkönyv és a szavazólapok e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Papalexisz Kosztasz ezt követően kéri a képviselőtestületet, hogy az alpolgármester 

megválasztásának eredményét a testület foglalja határozatba. Kéri, hogy aki egyetért 
azzal, hogy a megválasztott alpolgármester Boka Erika, aki tiszteletdíj megállapítása 

nélkül vállalja az alpolgármesteri tisztet, az kézfeltartással szavazzon. 

 
A Képviselőtestület 7 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 

58/2011. (VII.06.) számú 

HATÁROZATA 

 
az alpolgármester megválasztásáról 

 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete Boka Erika (An.: Kárász 

Aranka Anna, Születési hely, idő: Dunaújváros, 1962.10.10, 2455 Beloiannisz 

Szeptember utca 12.) képviselőt alpolgármesterré megválasztotta. 
2. A Képviselőtestület, tekintettel arra, hogy a képviselő tiszteletdíj megállapítása 

nélkül vállalja az alpolgármesteri tisztség ellátását, Boka Erika alpolgármester 

részére tiszteletdíjat nem állapít meg. 
Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 

Határidő: azonnal 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester ezt követően, mint esküvevő előmondja az eskü 

szövegét az alpolgármester asszonynak, aki az esküt leteszi és erről esküokmányt ír alá. 

(Esküokmány mellékelve e jegyzőkönyvhöz.) 

 

Az esküt követően a képviselők gratulálnak Boka Erika megválasztásához. 

 
 

3) A Polgármester szabadság kérelme 

 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A képviselő-testület legutóbb úgy döntött, hogy 

nem látja biztosítottnak a helyettesítésemet, ezért nem engedtettek el szabadságra. 
Augusztus 6-tól 16-ig szeretnék elmenni, külföldre. És most, hogy ez a probléma, én 

úgy gondolom, hogy megoldásra került, én most kérdezem a testületet, hogy van-e még 

annak akadálya, hogy én szabadságra menjek? 

 

Bene Krisztián képviselő: Részemről nincsen, én a múltkori álláspontomat mondom el 
újra, amennyiben az alpolgármester kérdése megoldódik, részemről nyugodtan 

elmehetsz szabadságra és ez most megoldódott. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm szépen, más? Akkor szavazásra 

bocsájtom a szabadságkérelmemet, akkor, aki egyetért, hogy augusztus 6-tól 16-ig 

szabadságra menjek, az kérem, kézfeltartással szavazzon. 
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A Képviselőtestület 5 igen, 0 nem és 2 
tartózkodás szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 

59/2011. (VII.06.) számú 
HATÁROZATA 

A polgármester szabadságkérelméről 

 

Beloiannisz Község Képviselő-testülete, mint a polgármester egyéb munkáltatói jogának 

gyakorlója szabadságot engedélyez Papalexisz Kosztasz polgármester részére 2011. 
augusztus 6-tól augusztus 16-ig. 
Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 
Határidő: Azonnal 

 

4) Egyebek 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester: Hétfőn voltunk az Országos Görög 

Önkormányzatnál a Jegyző úrral. A hivatalvezetővel, az alelnökkel és Caruha 

Vangelióval találkoztunk. Ők június 30-án az oktatásért felelős helyettes államtitkárhoz 

nyújtottak be egy kérelmet, amiben kérték, hogy az államtitkár kössön közoktatási 

megállapodást velük. Ezt el fogjuk e-mailben küldeni nektek, holnapi nap folyamán. 

 
Boka Erika alpolgármester: Jelezném, hogy a Szociális Bizottsági elnöki posztom nem 

fér össze az alpolgármesteri megbízással, így az elnöki posztomról lemondok. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen, ezt akartam is jelezni, de jó hogy mondod. 

Akkor kell még beszélnünk a Szociális Bizottság elnöki posztjának betöltéséről, mert 
Erika már nem töltheti ezt tovább be, mint alpolgármester. Én azt gondolom, hogy az 

István, aki jelenleg tagja a bizottságnak lenne a legmegfelelőbb erre a pozícióra. 

Szerintem, ha Richter Csaba vállalja, akkor, őt javasolnám a bizottságba tagnak. 

 

Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Szociális Bizottság elnöke dr. Horváth István 

képviselő legyen, az kézfeltartással szavazzon: 
A Képviselő testüle t 7  igen,  0  nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  dr. Horváth  
Is tván képviselő t a Szociál is  Bizottság 

elnökének megválaszto tta.  
 

Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Szociális Bizottság új tagja Richter Csaba képviselő 
legyen, az kézfeltartással szavazzon: 

A Képviselő testüle t 7  igen,  0  nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  dr. Horváth  
Is tván képviselő t a Szociál is  Bizottság 
elnökének megválaszto tta.  
 

Papalexisz Kosztasz ezt követően kéri a képviselőtestületet, hogy a Bizottsági 

tisztviselők megválasztásának eredményét a testület foglalja határozatba. 

 
A Képviselőtestület 7 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 

60/2011. (VII.06.) számú 

HATÁROZATA 

 
a Szociális Bizottság elnökének és új tagjának megválasztásáról 
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1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete megállapítja, hogy a 

Szociális Bizottság elnöke dr. Horváth István képviselő, új tagja Richter Csaba 

képviselő 2011. július 6-i hatállyal. 

2. Jelen határozat a bizottság korábbi tagjának – Bene Krisztián – tagságát nem 

érinti. 
Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Mivel több hozzászólás, kérdés, illetve javaslat nem érkezett Papalexisz Kosztasz 

polgármester az ülést 19 óra 45 perckor berekesztette. 

 

 
k.m.f. 

 

 

 

 
Papalexisz Kosztasz 

Polgármester 

 

 

 

 
Kóródi-Juhász Zsolt 

Jegyző 

 

 

 

Prekop László Kosztasz 
jkv. hitelesítő 

 

 

 

 
 

 

 

 

Márkusz Tamás 
jkv. hitelesítő 

 


