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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
2011. július 15. 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 15. 17 óra 30 perckor 

Jelen lévők: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Távollévők: 

Papalexisz Kosztasz 

Boka Erika 

Bene Krisztián 

Dr. Horváth István 
Márkusz Tamás  

Prekop László Kosztasz 

 

Kész Kózsefné 

 

 
 

Galanisz László Vaszilisz 

 

 

Kóródi-Juhász Zsolt 
 

Richter Csaba 

polgármester 

képviselő 

képviselő 

képviselő 
képviselő 

képviselő 

 

kisebbségi 

önkormányzat 

elnöke 
 

alpolgármester 

jelölt 

 

jegyző 
 

képviselő 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester köszönti a megjelenteket, külön köszönti a 

meghívott vendégeket, a Görög Kisebbségi Önkormányzat elnökét, Galanisz László 

Vasziliszt, valamint a megjelent lakókat. Megállapítja, hogy az ülés összehívása 
szabályszerű volt, a képviselőtestület 5 fő képviselő jelenlétével határozatképes. Richter 

Csaba jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, igazoltan van távol, Márkusz Tamás 

késik. A jegyzőkönyvvezetés hangfelvétellel történik, a jegyzőkönyv utólag kerül 

elkészítésre. 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester javasolja jegyzőkönyv-hitelesítőnek Boka Erika 

alpolgármestert és Dr. Horváth István képviselőt. Kéri a képviselőket, hogy aki ezzel 

egyetért, az kézfeltartással szavazzon: 
A Képviselő testüle t 5  igen, 0  nem és 0  

tar tózkodás szavazattal  Boka Erikát és 
Dr. Horváth Istvánt 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 5  igen, 0  nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  az alábbi 
határozatot hozta:  

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 

61/2011. (VII.15.) számú 
HATÁROZATA 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestület 

2011. július 15-i rendkívüli nyílt ülésének napirendi pontjairól 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011. július 15-i rendkívüli 

nyílt ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint állapítja meg: 
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1) Beloiannisz Község Önkormányzat és az ÁEK Beloiannisz FC közötti 
megállapodás 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

 
2) Nem képviselő-testületi tag alpolgármesteri megbízása 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 
 
3) Egyebek 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

 

 

1) Beloiannisz Község Önkormányzat és az ÁEK Beloiannisz FC közötti 
megállapodás 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Megkaptátok az előterjesztést és a megállapodás 

tervezetet is, mindannyian tudjuk, hogy az Önkormányzat nehéz helyzete miatt 

képtelen a vállalásnak megfelelően támogatni a sportolókat, ráadásul a sok elmaradt 

számla miatt, a gázszolgáltatást kikapcsolták a sportpályán. Az ÁEK Beloiannisz FC 
vállalta, hogy a sportpályát az egyesület fenntartja, amennyiben az önkormányzat 

átadja a részére a fenntartói jogot. Ez nekünk gyakorlatilag csak kiadást jelent, mivel a 

pályából bevétel nem keletkezik, szóval ők egy terhet vennének le a vállunkról, azért, 

hogy ők biztonságosan tudják azt üzemeltetni és ne függjenek az önkormányzattól. 

Hangsúlyozom ez egy ideiglenes döntés. Evvel kapcsolatban van-e valakinek kérdése 
felvetése? 

 

Dr. Horváth István képviselő: Nekem annyi lenne, hogy ez pontosan mit jelent? Tehát 

ez a pálya, vagy az öltöző, vagy mindkettő? Mit takar ez a 170-es helyrajzi szám? Csak 

azért kérdezem, mert, ha ők ügyesen gazdálkodnak, akkor esetleg ki tudják adni a 

pályát és akkor abból a bevétel az övék, nem? Azt pedig tudják fordítani a 
fenntartásukra. 

 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: A földhivatali térkép szerint nincs külön bontva. Ez a 

teljes pálya és az öltöző is. Egyébként a földgázszolgáltatás ingatlanhoz kapcsolódik, 

nem pedig fogyasztóhoz, így csak akkor tudnak saját nevükre szerződni, ha ők az 
ingatlan tulajdonosai, vagy fenntartói. Ezzel a megállapodással az ÁEK Beloiannisz FC 

saját nevére tud szerződést kötni az EON-al, vagy akár más gázszolgáltatóval. 

Természetesen az önkormányzat ehhez el kell, hogy ismerje a fennálló tartozását. És 

természetesen, amennyiben ők fizetik a terheket, nyilvánvaló, hogy ők szedhetik a 

hasznokat is, azonban a szerződés alapján sem elidegeníteni, sem megterhelni nem 

tudják az ingatlant, tehát ilyen jellegű rendelkezési joguk nincsen. 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A hasznosítást most azért némileg akadályozza a 

pálya minősége, mert szépen rendbe lett téve, tehát oda cirkuszt felengedni, vagy a 

focin kívül másra használni nem igen lehet. 

 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: A megállapodás tervezete szerint kötelesek az állagát 

megóvni az ingatlannak. 

 

Bene Krisztián képviselő: Abban nem lehet esetleg kapaszkodót találni, hogy az EON 

egy olyan féllel kötött szerződést, ami jogilag nem is létezik, hiszen ők Sportkör névre 

számláztak. 
 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: A Sportkör elnevezés csak fogyasztási helyként szerepel a 

szerződés az önkormányzattal kötetett. 

 

Márkusz Tamás képviselő 17:40-kor megérkezik a testületi ülésre, a képviselő-
testület 6 fővel folytatja a munkát. 
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Tamás az első napirendnél jártunk, megkaptad az 
anyagot te is. Ehhez van kérdésed? 

 

Márkusz Tamás képviselő: Igen megkaptam, nekem csak annyi, hogy mikor fogják 

aláírni, mert a sportkör elnöke külföldön dolgozik hét közben.  

 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Mindegy mikor, akár hétvégén is, amikor itthon van. 

 

Márkusz Tamás képviselő: Hogy fog ő az EON-hoz bemenni és intézkedni? 

 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Én nem ismerem a Sportkör alapító okiratát, illetve 

SZMSZ-ét, de gondolom, szabályozva van a helyettesítés rendje, illetve egy teljes 
bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazhat valakit és akkor ő elmehet szerződést 

kötni helyette. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ez szerintem nem is a mi gondunk, ezt nekik kell 

megoldani. Akkor, ha nincs több kérdés? 

 
Mivel több kérdés nem érkezik, felolvassa az előterjesztésben lévő határozati javaslatot 

és kéri a képviselőket, hogy aki 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 
62/2011. (VII.15.) számú 

HATÁROZATA 

Az ÁEK Beloiannisz FC-vel megkötendő megállapodásról 

 

1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2. pontban szereplő 

megállapodás megkötésére a jegyző ellenjegyzésével. 
2) A megállapodás tervezett szövege: 

 
„MEGÁLLAPODÁS FENNTARTÓI JOG ÁTADÁSÁRÓL 

 

Mely létrejött egyrészről a ……/2011. (VII.15.) Kt. számú határozatban kapott felhatalmazás alapján Beloiannisz Község 

Önkormányzata (Beloiannisz, Szarafisz u. 2.; képviselője: Paplexisz Kosztasz polgármester), másrészről az AEK Beloiannisz FC 
(2455 Beloiannisz, Sport köz 1.; képviselője: Lakakisz Vangelisz) továbbiakban: felek között az alábbi tartalommal:  

 

Felek megállapodnak abban, hogy: 
 

1. Beloiannisz Község Önkormányzata átadja, AEK Beloiannisz FC átveszi, határozatlan időre 2011. július 15-től a 177 

hrsz.-ú természetben a 2455 Beloiannisz Sport köz 1. szám alatt található Beloiannisz Község forgalomképes vagyonának 

részét képező ingatlan fenntartói jogát. 

  

2. Az 1. pontban megjelölt időpontot megelőzően keletkezett közüzemi tartozásokat Beloiannisz Község Önkormányzata – 
korábbi testületi döntéseknek megfelelően – elismeri, és kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a szolgáltatók felé a 

fennálló tartozást kiegyenlíti. 
 

3. AEK Beloiannisz FC az 1. pontban megjelölt ingatlant rendeltetésének megfelelően használhatja, azonban köteles azt 

eredeti állapotában megőrizni, állagát megóvni, illetve 2011. július 15-től köteles a közüzem díjakat megfizetni. Az 

ingatlannal kapcsolatban AEK Beloiannisz FC-nek rendelkezési joga nincs, azt el nem idegenítheti, nem zálogosíthatja és 
az ingatlant semmilyen opcióval nem terhelheti. 

 

4. Beloiannisz Község Önkormányzata hozzájárul, hogy az AEK Beloiannisz FC földgázszolgáltatásra közüzemi szerződést 

kössön. 
 

5. A megállapodást mindkét fél jogosult 30 napos felmondási idővel felmondani.  
 

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a PTK rendelkezései az irányadóak. Felek a vitáik rendezésére 

elsősorban a Beloiannisz Község Önkormányzatának Polgármesterét és az AEK Beloiannisz FC elnökét, legvégső esetben 

a Dunaújvárosi Városi Bíróságot jelölik meg.” 
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Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester, Kóródi-Juhász Zsolt jegyző 

Határidő: Azonnal 

 

2) Nem képviselő-testületi tag alpolgármesteri megbízása 

 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Megkérném a jegyző urat, hogy néhány 

mondatban foglalja össze, hogy mi a jogszabályi háttere a nem testületi tag 

alpolgármester megválasztásának. 

 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Az Önkormányzati törvény 34. § (1) bekezdése lehetővé 
teszi, hogy a polgármester munkájának a segítésére a képviselő testület alpolgármestert 

vagy alpolgármestereket bízzon meg. A jogszabály megengedi, hogy a képviselő-testület 

nem testületi tagot is megválaszthat, abban az esetben, ha van legalább egy testületi 

tag alpolgármester. Jelen esetben jogszabályi akadálya nincs az alpolgármester 

választásnak, a választás szabálya egyébként azonos a testületi tag alpolgármester 

választásáéval. A kívülről választott alpolgármester egyfajta segítő, tanácsadó funkciót 
lát el a polgármester mellett. Legfontosabb különbség a testületi tagok közül választott, 

és a kívülről választott alpolgármester között, hogy utóbbinak nincs szavazati joga, a 

testületi üléseken csak tanácskozási joggal vesz részt. A polgármestert a testület 

elnökének funkciójában nem helyettesítheti. A polgármester úr az előterjesztésben 

javaslatot tett Galanisz László Vaszilisz személyére, őt a képviselő-testület bízhatja meg 
titkos szavazással, minősített többséggel. Az érintettnek nyilatkoznia kell, hogy a 

személyéről szóló kérdések során hozzájárul-e a nyílt ülés megtartásához, amennyiben 

nem, akkor zárt ülés keretében kell a testületi ülést folytatni. A megválasztás egyébként 

teljesen azonosan folyik, mint a testületi tag alpolgármester esetében. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Megkérdezem akkor a jelöltet, hogy hozzájárul-e 
ahhoz, hogy nyílt ülés keretében tárgyaljuk a személyét érintő kérdéseket? 

 

Galanisz László Vaszilisz alpolgármester jelölt: Természetesen igen. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor azért röviden annyit szeretnék ebben a 
kérdésben elmondani, hogy én azért gondoltam arra, hogy Galnisz Lászlót bízzuk meg 

ezzel a feladattal, mert eddig is nagyon sokat tett a településért, neki köszönhetően sok 

vállalkozás jelent meg Beloianniszban, akik erősítik az önkormányzatot bevételek, 

támogatások tekintetében. Azt gondolom, hogy erre a munkára kell egy ember, aki ezt 

összefogja, irányítja és a Laci erre kifejezetten alkalmas, ezt már bizonyította, ezért 

szeretném, ha hivatalosan is alpolgármesterként tudná ezt a továbbiakban erősíteni. 
Hangsúlyozom, hogy én kerestem meg őt, biztos majd lesz olyan, aki ezt másképpen 

gondolja, de ez így van. Én átadnám most a képviselőknek a szót, hogy a véleményeiket 

terjesszék elő, illetve kérdezzenek akár tőlem, akár a Lacitól. 

 

Márkusz Tamás képviselő: Nekem csak egy véleményem lenne, én többször leírtam, 
hogy támogatok minden olyan kezdeményezést, ami Beloiannisz érdekében van, 

fejlődését segíti, ahogyan ezt a témát te vázoltad én támogatom. 

 

Boka Erika alpolgármester: Én azt mindenképpen hozzátenném, hogy egy tárgyalás 

esetén sokkal kedvezőbb lehet, ha a Laci egy társadalmi funkcióval a háta mögött ül le 

valakivel tárgyalni. Szerintem ez mindenképpen Beloiannisz érdekeit szolgálná, így én is 
javaslom a megválasztását. Maximálisan egyetértek ezzel a dologgal. 

 

Dr. Horváth István képviselő: A magam részéről én is támogatom az önkormányzat 

részéről ezt a gesztust, és ezzel egyébként el is ismerjük az eddigi tevékenységét, ami 

talán még nagyobb lendületet fog neki hozni és még eredményesebben fogja az eddigi 
munkát elvégezni, ezért támogatom ezt a döntést. 
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Bene Krisztián képviselő: Én az előterjesztést átolvastam, én is úgy jöttem ide, hogy 
támogatom ezt az elképzelést, mert a falu javára válik, válhat, ha a megválasztjuk a 

Lacit alpolgármesternek. Annyi kiegészítést szeretnék hozzátenni, hogy esetleg 

csinálhatnánk egy olyat, hogy bizonyos időközönként a munkájáról a testület elé 

valamilyen beszámolót tenne. Nem bizalmatlanság miatt, csak esetleg a lakosság felé 

tudjunk tájékoztatni. 
 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Az SZMSZ egyébként meghatározza, hogy az 

alpolgármester a polgármester irányítása mellett végzi a munkáját, és a 

polgármesternek számol be arról. A polgármester pedig a képviselő-testület felé számol 

be az elvégzett munkáról, illetve bármikor kérdés tehet fel neki a testület, amire 

legkésőbb 15 napon belül írásban köteles válaszolni, így az alpolgármester munkájáról 
is bármikor kérhető beszámoló, de természetesen ez nem akadálya annak, hogy a 

testület előre meghatározzon, olyan időpontokat, amikor az alpolgármester beszámol, az 

általa elvégzett feladatokról, ez nem ellentétes az SZMSZ-el. 

 

Bene Krisztián képviselő: Jó, ez így jó, akkor nem szükséges külön. 

 
Prekop László Kosztasz képviselő: Akkor én is hozzá szólnék, természetesen 

támogatom, ezt a megbízást, egyrészt azért, mert valaki, akinek semmilyen megbízása 

nincs és mégis a faluért tesz bármilyen téren, az mindenképpen dicséretes, de az Erika 

nagyon jól mondta, hogy egy tárgyalás során sokat jelent, ha valamilyen társadalmi 

megbízással vesz részt az ember, így én is maximálisan egyetértek az indítvánnyal és 
javaslom a megválasztását a jelöltnek. Igazándiból csak támogatni tudom, mert felkérés 

nélkül is ennyit tudott segíteni, akkor most ezt egy gesztussal mi is megerősíthetjük és 

remélem, hogy még fokozódni fog ez a dolog. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én ezt a területet teljesen átadnám a Lacinak, 

nyílván én mindenben ott vagyok vele, persze, ha kell, megyünk együtt. Én ebből nem 
szállok ki, de ez akkor az ő kezében van. Ezt a területet nem lehet elhanyagolni. 

Akkor, ha nincs kérdés, most eseti szavazatszedő bizottságot kell választanunk. 

Elnöknek javaslom megint Márkusz Tamás képviselőt, mert ő a legrutinosabb köztünk. 

Kérem, aki ezzel egyet ért kézfeltartással szavazzon. 

 
A Képviselő testüle t 6  igen,  0  nem és 0  

tar tózkodás szavazattal  Márkusz Tamás 
képviselőt eseti szavazatszedő 

bizottság elnökének megválasztotta .  

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Bizottság tagjának javaslom Prekop László 

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

 
A Képviselő testüle t 6  igen, 0  nem és 0  

tar tózkodás szavazattal  Prekop László 
Kosztasz képviselőt eseti  szavazatszedő 

bizottsági tagnak megválasztotta .  

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Bizottság második tagjának javaslom Bene 

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

 
A Képviselő testüle t 6  igen, 0  nem és 0  

tar tózkodás szavazattal  Bene Krisztián 
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. 
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A Képviselőtestület 6 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 

63/2011. (VII.15.) 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, Prekop László Kosztasz képviselő. 
Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 

Határidő: Azonnal 

 
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 Galanisz László 

Vaszilisz képviselőt 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal nem testületi tag 

alpolgármesterré választották meg. (A jegyzőkönyv és a szavazólapok e jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.) 

 
Papalexisz Kosztasz ezt követően kéri a képviselőtestületet, hogy a nem testületi tag 

alpolgármester megválasztásának eredményét a testület foglalja határozatba. Kéri, hogy 

aki egyetért azzal, hogy a megválasztott alpolgármester Galanisz László Vaszilisz, aki 

tiszteletdíj megállapítása nélkül vállalja az alpolgármesteri tisztet, az kézfeltartással 

szavazzon. 

 
A Képviselőtestület 6 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 
64/2011. (VII.15.) számú 

HATÁROZATA 

az alpolgármester megválasztásáról 

 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete Galanisz László Vaszilisz 
(An.: Kovács Gabriella, Születési hely, idő: Dunaújváros, 1972.03.05, 2455 

Beloiannisz Athén utca 20.) képviselőt nem testületi tag alpolgármesterré 

megválasztotta. 

2. A Képviselőtestület, tekintettel arra, hogy a képviselő tiszteletdíj megállapítása 

nélkül vállalja az alpolgármesteri tisztség ellátását, Galanisz László Vaszilisz 

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 úrnak, aki az esküt leteszi és erről esküokmányt ír alá. 

(Esküokmány mellékelve e jegyzőkönyvhöz.) 
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Az esküt követően a képviselők gratulálnak 
Galanisz László Vaszilisz megválasztásához. 

 

Galanisz László Vaszilisz köszönetet mond a testületnek a megválasztásához, 

majd 17:59-kor egyéb elfoglaltsága miatt távozik a testületi ülésről. 

 
 

3) Egyebek 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester Az utolsó napirendben szeretném tájékoztatni a 

képviselőket, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Petőfi utcai ingatlant sikerült 

értékesíteni három millió forint értékben. Az ügyvédi költséget megfeleztük a 
megállapodás szerint, illetve az elektromos áram hátralékát megfizetjük, hogy a lakás 

tehermentes legyen. Egy ingatlanfejlesztő kft vásárolta meg. A vételár be lett tervezve a 

költségvetésbe, így az a költségvetésben meghatározottak szerint kerül felhasználásra, 

elsősorban szállítói tartozásokra. Rendkívüli kiadásként jelentkezett, hogy kellett 

vennünk egy új fűnyírót, mert a régi tönkre ment. Az augusztus 20-áról szeretnék 

néhány mondatot, a kisebbségi önkormányzat jelentkezett és jelezték, hogy részt 
kívánnak venni a szervezésben. Úgy néz ki, hogy az elnök asszonnyal és az Erikával ezt 

hármasban fogjuk szervezni. Most a műsor nem fog elcsúszni, beszéltem a zenekarral, a 

Taverna zenekarral és bővített létszámmal szünet nélkül hajnalig zenélnek, egymást 

váltva. A fellépők visszafele számolva fognak fellépni, így nem lehet csúszás és nem 

húzódhat el a műsor. Mindenki annyit szerepel, amennyit előre jelez, erre oda is fogunk 
figyelni. A hivatalos rész rövid lesz, nem akarjuk elnyújtani és kilenctől kezdhet a 

zenekar. Az ÁMK-val kapcsolatban annyit, hogy felállítottuk azt a létszám keretet és 

személyi feltételrendszert, amivel törvényes keretek között tud az óvoda működni, az 

iskolával kapcsolatban pedig abban maradtunk az országossal, hogy abban az esetben, 

ha nekik sikerül átvenni a fenntartói jogot, akkor ők valószínűleg majd jelölnek 

igazgatót és itt helyben lenne egy helyettes, aki itt tudná folyamatosan felügyelni 
helyben a dolgokat. Megkérem a Jegyző urat, hogy ismertesse milyen határidők vannak 

itt, mert ezzel lehet probléma. 

 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: A közoktatási törvény előírja, hogy május végéig meg kell 

hozni az intézmény átszervezésről szóló döntést, a fenntartói jog átadása ilyen 
átszervezésnek minősül. Ami gondot jelent, hogy az országos önkormányzat később 

fogadta el ezt a döntést, mivel a NEFMI rendelet, amely rendezte a kiegészítő források 

pályázati rendszerét a törvényi kötelezettséggel ellentétben csak május elején lépett 

hatályba és ekkor lett kihirdetve és pusztán május 20-ig lehetett leadni a pályázatokat. 

Ez jelentősen megnehezítette a döntést, hiszen a részletek ismerete nélkül nagyon 

nehéz felelősségteljes döntést hozni, mivel a fenntartási költség jelentős. Mindeközben a 
megyei önkormányzat július 14-i keltezésű levelében arról tájékoztatott minket, hogy 

legközelebb szeptember 29-én üléseznek, így nem áll módjukban ezen időpontot 

megelőzően szakvéleményt adniuk, ami szintén akadálya az átadásnak. Legutóbb Nagy 

Ildikó jelezte a kormányhivataltól szóban, hogy ezt pótolni kell erre kaptunk határidőt, 

október elején kell majd jeleznünk, hogy sikerrel jártunk-e. 
 

Márkusz Tamás képviselő: Milyen fázisban van ez a dolog, hogyan haladtok, kell-e 

valamilyen döntést hozni? 

 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Igazából most a NEFMI levelét várjuk, hogy esetleg egyedi 

döntés keretében kötnek-e közoktatási szerződést az országos önkormányzattal, hiszen 
ők emiatt keresték meg a közoktatási államtitkárt, egyelőre ebben még válasz nem 

érkezett. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Meg kell várni, hogy mi lesz az eredménye ennek a 

dolognak, hogy mit válaszol az államtitkár úr, mi lesz a pályázat eredménye. Az 
átszervezést elő kell készíteni, és ahogy megvannak az engedélyek gyors döntéseket 

lehet hozni és végrehajtani. 
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Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Az elfogadott koncepció fényében így is vannak olyan 
kérdések, amit optimalizálni kell, létszámot kell csökkenteni, illetve bizonyos 

munkaköröket át kell szervezni. Ezt elő kell készíteni, egyébként ez már zajlik is, 

közösen az ÁMK megbízott vezetőjével, illetve egyeztetünk az országos önkormányzattal. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én arra figyelek, hogy nálunk labda ne legyen. De 
van „B” terv is. Mi mindenre felkészülünk, ha azt mondják, hogy nem, akkor is van 

terv. Biztos, hogy lesz olyan, ami elcsúszik, de amikor kell, akkor rögtön lépünk. A 

hétfőiről, majd küldök a képviselőknek levelet. Van egy olyan téma, ami ma jött, erről is 

beszélnünk kell, a szennyvíztisztítóval kapcsolatban. A környezetvédelmi felügyelőségtől 

kaptunk egy levelet, hogy a szennyezés-csökkentési ütemtervet el kellett volna 

kezdenünk megvalósítani. Most írunk egy levelet közösen Iváncsával-Besnyővel, mert ez 
nagy beruházás és eddig nem volt olyan lehetőség, amivel el tudtuk volna kezdeni ezt a 

beruházást, ez önerőből nem megy. Most vannak pályázati lehetőségek, ezeket ki is kell 

használnunk és a levélben kérjük, hogy a felügyelőség hosszabbítsa meg ezt a 

határidőt. 

 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Ezt a levelet Dr. Kapitány Csilla – Iváncsa jegyzője – írta, 
gyakorlatilag arról szól, hogy kérjük a hivatalt, hogy tekintsenek el a bírságtól és 

hosszabbítsák meg a nyitva álló határidőt. A felügyelőség egyébként jelezte, hogy az 

indokainkat elfogadhatónak tartja, nem kívánnak minket különösebben bírságolni sem, 

de azt jelezték, hogy módosítsuk a határozatainkban a vállalási határidőket. Nálunk 

ebben a kérdésben 2010. áprilisban döntött a testület, most ebben a vállalásban 
szereplő részdátumot kell módosítanunk. Az eredeti vállalás szerint 2011. február 28-ig 

megkezdjük a kivitelezési munkákat, ezt tartani nem tudjuk, a javaslat szerint ennek a 

részhatáridőnek a módosítását kérjük kitolni 2013. június 30-ig. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt azért tudni kell, hogy nincs nagy 

mozgásterünk, ezt a lépést meg kell lépnünk és most van lehetőség pályázni, tudom, 
hogy ez egy kényszerhelyzet és sokba kerül, de amennyiben nem tesszük meg, 

eleshetünk támogatásoktól, és folyamatos bírságokra is számíthatunk. Ez egy hirtelen 

jött dolog, összehívhatunk egy másik ülést, de nem nagyon dönthetünk másképp. 

Amikor ez az üzem elkészült, akkor a magyar szabványnak ez megfelelt, de már az 

uniós normának nem felel meg. Én azt javaslom, hogy eszerint alkossunk határozatot 
és vállaljunk kötelezettséget arra, hogy a Jegyző úr által jelzett határideig ezt 

megkezdjük. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő: Most van olyan pályázat, amiben az önrészt is meg 

lehet pályázni. 

 
Bene Krisztián képviselő: Akkor esetleg ez kijöhet ez a dolog null szaldóra is. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő: Esetleg a DRV is beszállhatna az önköltségbe. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt tudni kell, hogy mi nem vehetünk fel hitelt, a 
többi önkormányzat pedig hitelben gondolkodik. Jó, akkor azt gondolom, hogy 

szavazzunk a határozati javaslatról. 

 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző megfogalmazza a határozati javaslatot, majd 

felolvassa. 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester: Kérem, hogy aki a határozati javaslattal egyetért 

kézfeltartással szavazzon. 

 

 
A Képviselőtestület 6 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 
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Beloiannisz Község Önkormányzat 
Képviselőtestületének 

65/2011. (VII.15.) számú 

HATÁROZATA 

 

az Iváncsa-Besnyő-Beloiannisz közös szennyvíztisztító telepre készített 
szennyezés csökkentési ütemterv módosításáról 

 

1. Beloiannisz Község Önkormányzatának képviselő-testülete elhatározza, hogy a 2010. 

január 19-én készített szennyezés csökkentési ütemtervben meghatározott 1.02. 

pontban nevesített határidőt – mely a kivitelezési munkálatok megkezdésére vonatkozik 

– 2013. június 30-ra módosítja. 
2. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra nézve, hogy az 1. pontban nevesített 

határidőig a kivitelezési munkálatokat megkezdi. 
Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 
Határidő: Azonnal 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása a testületi 
ülésen elhangzott témákhoz a megjelent lakók részéről? 

 

Csontos Albertné lakó: A DRV-vel kapcsolatban szeretném jelezni, hogy a víz 

szolgáltatással gondok vannak, sokszor ihatatlan, büdös víz folyik a csapból, tiszta 

mangániszap az egész. A DRV szakemberei pedig nem tesznek semmit, hiába jelezzük. 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A DRV-vel egyébként is kell tárgyalnunk az 

üzemeltetési szerződéssel kapcsolatban így ezt a témát is felvetjük nekik, egyébként a 

Murgana utcában is vannak gondok, főleg egy csőtörés után érzékelhető ez a probléma.  

 

Bene Krisztián képviselő: Szeretném ismertetni az iskola felújítással kapcsolatos 
vizsgálódásaim eddigi tapasztalatait. Úgy tűnik, sok esetben túlszámlázás esetleg 

valamilyen visszaélés történt, ugyanis kiszámoltam, hogy 2008-ban, amikor az előző 

polgármester felújítatta az iskolát egyrészt nem volt testületi felhatalmazása a 

támogatásként kapott pénz elköltésére, azt utólag hagyta jóvá az előző testület, ami 

szerintem nem kifejezetten szabályos. Emellett érdekes momentum, hogy a kivitelező 
pont akkora összegről állította ki a számláit, amit az akkori polgármester a 

támogatásként kapott 50 ezer EUR aktuális átváltási árfolyamán forintban kapott, 

tehát pont ennyi lett a számla vége, ami elég furcsa „véletlen”. Ráadásul nem látom 

nyomát, hogy lett volna műszaki ellenőr, nem tudom, hogy Tomi erről te tudsz-e 

valamit, mert te már akkor is képviselő voltál. Az is érdekes, hogy egy 18 m2-es terület 

burkolata 276 ezer forintba kerül. Plusz Áfa! Ez több mint 15 ezer forint m2-enként. 
 

Márkusz Tamás képviselő: Ezt akkor most szó szerint kérem jegyzőkönyvbe venni! Az 

előző polgármester volt, amiről csak utólag számolt be, de tudomásom szerint minden 

esetben volt műszaki ellenőr egy cég, aki átvette a kész munkát és végig felügyelték az 

egészet, a Pompos Bt, talán. Ezt meg kellene nézni más felújításoknál is, mert azt 
hiszem mindig ugyanaz végezte. 

 

Bene Krisztián képviselő: A 2008-as testületi ülések jegyzőkönyveit megnéztem, ott 

egyébként nincs döntés a felújításról, 50 e EUR-ot úgy költött el a volt polgármester, 

hogy nem kért be ajánlatokat, nem volt felhatalmazása. A fizikai megvalósítás szerint az 

előtér –a mit már említettem – 15000 FT/m2, a vizesblokk burkolása 9500 Ft/m2 a 
folyosó 6700 FT/m2, és ezek a kisebb tételek. És itt mindent egy cég csinált, nem 

láttam másikat, ahol állami pénzt használtak fel ott volt, de ez a Görögországtól kapott 

támogatásból ment. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ráadásul, ha jól tudom a számla vége pont annyi 
lett, mint az 50 e EUR aznapi átváltási árfolyamon számított összege, ami érdekes 

egybeesés… Szerintem ebben érdemes lenne, akkor vizsgálódni még, és amikor összeáll 

a kép, akkor levonjuk a megfelelő konzekvenciát. Nekem egyébként van tapasztalatom 
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az építő iparban, alapvető dolog, hogy más a bonyolító cég és más a műszaki ellenőr. Én 
azt javaslom, hogy ezt akkor járd körbe Krisztián és utána tájékoztasd a testületet. 

 

Bene Krisztián képviselő: Én akkor a Jegyző úr segítségét fogom kérni, hogy néhány 

dolognak nézzünk utána. 

 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Rendben. 

 

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

polgármester az ülést 19 óra 11 perckor berekesztette. 

 

 
k.m.f. 
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