
  
Szám: 01-181/2011-16. 

 
 
 
 
 
 
 
 

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐTESTÜLETE  
 

 
RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK  

 

 
JEGYZŐKÖNYVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011. július 25. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

17. számú jegyzőkönyv 
 



2011. évi 17. számú jegyzőkönyv 
Képviselőtestület 2011. július 25-i rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve 

 
 

 

2 

 
 
 

N a p i r e n d i  p o n t o k :  

 

 
 

 
1) Védőnői és iskola-egészségügyi megállapodás 2011. augusztus hónapjára  
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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
2011. július 25. 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 25. 12 óra 00 perckor 

Jelen lévők: 

 

 

 
 

 

 

 

 

Távollévők: 

Papalexisz Kosztasz 

Boka Erika 

Bene Krisztián 

Márkusz Tamás  
Richter Csaba 

Dr. Horváth István 

 

Kóródi-Juhász Zsolt 

 

Prekop László Kosztasz 
Galanisz László Vaszilisz 

 

polgármester 

alpolgármester 

képviselő 

képviselő 
képviselő 

képviselő 

 

jegyző 

 

képviselő 
alpolgármester 

 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 

ülés összehívása szabályszerű volt, a képviselőtestület 5 fő képviselő jelenlétével 
határozatképes. Prekop László Kosztasz és Galanisz László Vaszilisz jelezte, hogy nem 

tud részt venni az ülésen, igazoltan vannak távol, Dr. Horváth István az ülés előtt szólt, 

hogy sürgős ellátást igénylő beteghez hívták, így késik, de lehet, hogy nem is ér ide az 

ülésre, mert nem tudni, hogy mikor végez. A jegyzőkönyvvezetés hangfelvétellel történik, 

a jegyzőkönyv utólag kerül elkészítésre. 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester javasolja jegyzőkönyv-hitelesítőnek Márkusz Tamás 

és Richter Csaba képviselőket. Kéri a képviselőket, hogy aki ezzel egyetért, az 

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

tar tózkodás szavazattal  Márkusz Tamást 
és Richter Csabát 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 

66/2011. (VII.25.) számú 
HATÁROZATA 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestület 

2011. július 25-i rendkívüli nyílt ülésének napirendi pontjairól 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011. július 25-i rendkívüli 
nyílt ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
1) Védőnői és iskola-egészségügyi megállapodás 2011. augusztus hónapjára  

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester  
2) Átfogó értékelés a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról – 2010  

Előterjesztő: Kóródi-Juhász Zsolt jegyző  
3) Egyebek  

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 
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1) Védőnői és iskola-egészségügyi megállapodás 2011. augusztus hónapjára 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A Védőnői- és Iskola-egészségügyi 

megállapodással kapcsolatban jelezte az ÁNTSZ, hogy mi Besnyővel ugye szeptember 
hónaptól kötöttünk együttműködési megállapodást, és július végével lejár az Ercsivel 

fennálló szerződésünk. Javasolták, hogy ezt a szerződést hosszabbítsuk meg, így 

gyakorlatilag nem marad Beloiannisz ellátatlanul, hiszen ez egy kötelező feladat. 

Gyakorlatilag arról van szó, hogy az eddigi feltételekkel erre az egy hónapra megújítjuk 

a szerződésünket, itt nincsen plusz költség, mert a megállapodás szerint ez a normatíva 

terhére történik. Ezt az anyagot az Ercsii aljegyző készítette elő. 
Ha nincs hozzászólás vagy kérdés, akkor én fel is teszem szavazásra ezt a tervezetet így. 

 

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 5  igen, 0  nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  az alábbi 
határozatot hozta:  

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 
Képviselőtestületének 

67/2011. (VII.25.) számú 

HATÁROZATA 

A védőnői és iskola-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó megállapodás 

meghosszabbításáról 
 

 

1. Beloiannisz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy az 

Ercsi Város Önkormányzatával megkötött, a védőnői és iskola-egészségügyi 

feladatok ellátására 2011. január 1-jétől 2011. július 31-ig tartó időszakra 

vonatkozó megállapodást 2011. augusztus hónapra – változatlan feltételekkel – 
megújítja. 

 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – a jegyző 

ellenjegyzésével – a határozat mellékletét képező – Ercsi Város Önkormányzata 

által megküldött – megállapodás tervezetet megkösse. 
 
 

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester és Kóródi-Juhász Zsolt jegyző 

Határidő: azonnal 

 

2) Átfogó értékelés a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról – 2010 

 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ezzel kapcsolatban meg is kérném a jegyző urat, 

hogy tájékoztassa a testületet. 

 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Ezt az átfogó értékelést már el kellett volna készíteni az év 

elején, ez sajnos elmaradt, a felhívást egyébként, amiben kérték, hogy ezt küldjük el, 

úgy tűnik, hogy még a régi e-mail címünkre küldték, ezért ezt meg sem kaptuk. Közben 

egy hölgy telefonon megkeresett és kelezte, hogy ez az értékelés elmaradt és újra – 

immár a jó e-mail címre – megküldte az értékelési szempontokat. E hét végéig kaptam 
határidőt a pótlásra, azonban az értékelést a testületnek meg kell tárgyalnia. Az 

anyagot megküldtük mindenkinek, azt tudtátok tanulmányozni. Krisztián már 

korábban jelezte, hogy az anyaggal kapcsolatban van észrevétele, én kértem, hogy 

akkor erről a testületi ülésen mindenképpen beszéljünk. 
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Dr. Horváth István képviselő 12:20-kor megérkezik a tanácsterembe, a képviselő-
testület 6 főre kiegészülve folytatja a munkáját. 

 

Bene Krisztián képviselő: Az elején van itt egy számszaki hiba, mert nincs benne két 

szám összeadva. Aztán, ami engem zavar ez a csökkenő gyermekvállalási kedv, ezt 

egyszerűen nem tudom értelmezni. Szerintem nem azzal van a gond, hogy nem akarnak 
az emberek gyermeket vállalni, hanem a feltételeket folyamatosan szűkítik. Szerintem 

ez közelebb áll a realitáshoz. Például pénteken jött ki a Nemzetgazdasági Minisztérium 

Munka Törvénykönyvével kapcsolatos vita irata és például a 3 évnél fiatalabb anyák 

kedvezményeit meg akarják szüntetni, tehát ez nem a gyermekvállalási kedv, illetve 

nem csökken, hanem az emberek nem mernek gyermeket vállalni. Nem tudom, de én 

ezt kivenném, szerintem, ezt javaslom. És ez a Bűnmegelőzési program ez elkészült? 
 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: 2010-ben nem készült Bűnmegelőzési program. Lehetne 

mondjuk egy drog prevenciós tervet is csinálni, bár azt nem tudom, hogy itt 

Beloianniszban ebben mennyire érintettek a fiatalok, ezt talán te tudod megmondani 

István. 

 
Dr. Horváth István képviselő: Nézd, nyílván van olyan, aki érintett, szerintem lehetne 

szervezni akár az iskolában egy ilyen jellegű programot. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ezzel kapcsolatban talán pont a Budavári úr 

mondta, hogy ebben szívesen segítnek, ha igény van rá. Ez egyébként nem is kerül 
talán pénzbe, szóval ezt meglehetne esetleg kérdezni, akkor ezt jegyezzük fel 

magunknak, egyeztessünk az ÁMK gyermekvédelmi szakemberével is. Visszatérve a 

Krisztián első felvetésére, abban én is egyetértek, hogy a csökkenő gyermekvállalási 

kedv nem megfelelő fogalomhasználat, szóval szerintem ezt ki kellene venni. A 

következő kettő, meg is indokolja ezt. Én akkor egyébként szavazásra bocsátanám ezt a 

javaslatot, akkor azt kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy ezt a „csökkent 
gyermekvállalási kedv”-el kapcsolatos mondatot kivegyük az előterjesztésből, az 

kézfeltartással szavazzon. 

 
A Képviselő testüle t 6  igen,  0  nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  a javaslato t 
e lf ogadta.  
 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor, aki az átfogó értékelést javasolja 

elfogadásra – az előbbi javaslat elfogadásával – 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 

68/2011. (VII.25.) számú 

HATÁROZATA 

A Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelési 
jelentés elfogadásáról 

 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. 

évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó 

értékelést megtárgyalta és – a javasolt módosítással – az abban foglaltakat 

elfogadja. 
2. A képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a jogszabályban foglaltaknak 

megfelelően az értékelést a Szociális és Gyámhivatalnak küldje meg, az esetleges 

észrevételről a képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztassa. 
 

Felelős: Kóródi-Juhász Zsolt jegyző 
Határidő: azonnal 
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3) Egyebek 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az iskolával kapcsolatban annyi lenne, hogy a 

megbízott vezető összeállította a tanrendet, illetve az órafelosztást. A megyei 

önkormányzattól kaptunk egy levelet, ezzel kapcsolatban átadom a szót a Jegyző úrnak. 

 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Itt két dologra kell kitérni, az egyik, hogy független 

pedagógiai szakértő szakvéleményét kell beszereznünk, ezt jogszabály írja elő, amire ők 

tudják alapozni a fejlesztési terven alapuló saját szakvéleményüket, ráadásul a levélben 

azt is jelezték, hogy ők legközelebb szeptember 29-én tanácskoznak. Ez komoly 

akadálya az átadásnak. Mi megkerestük az Oktatási Hivatalt, mert ők jelölnek ki, illetve 

ajánlanak szakértőket erre a feladatra. 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én ezt a kérdést azért nem akartam annyira 

mélyen tárgyalni most, mert július végén eldől a pályázat, aminek hivatalosan 

augusztus 3-án lesz eredménye. Ennek függvényében azért nekünk lehet, hogy változik 

a helyzetünk, esetleg lehet, hogy ezt az átadást most nem is kell szeptemberben annyira 

erőltetnünk. Egy biztos szerintem most meg kell várnunk ezt a döntést, ez néhány nap, 
utána érdemes erről újra beszélni. Én ehhez a pályázathoz elég nagy reményeket fűzök. 

Azt a levelet, ami a megyéről jött, azt akkor elektronikus levélben megküldjük nektek. 

 

Dr. Horváth István képviselő: Az országosnak volt egy olyan vállalása, nem tudom, 

hogy szóban vagy írásban, hogy a weblaphoz hozzájárulnak. Ezzel mi a helyzet? 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Szerintem most össze kellene rakni nekik egy 

konkrét költséget tartalmazó megkeresést és el kellene küldeni, mert én párszor 

felhoztam ezt a dolgot, de most mindig volt olyan, ami ennél fontosabb volt. Ezt írjuk fel 

magunknak Zsolt, mert nekik fontos, hogy leírjuk. 

 
Bene Krisztián képviselő: Szociális bizottsági ülésre szeretném kérni, hogy Jegyző úr 

tájékoztasson minket, hogy melyik szociális juttatást lehet valamilyen feltételhez kötni, 

például, hogy legyen rendezett az udvara, vagy a kertje. Ezt szeretném kérni. 

 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Természetesen, egyébként úgy tudom, hogy a bérpótló 
juttatásnál engedi meg a törvény, hogy az önkormányzat rendeletben szabályozza 

ezeket az egyéb feltételeket. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor van-e esetleg valakinek kérdése, észrevétele 

az ülésen elhangzottakhoz. 

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

polgármester az ülést 13 óra 08 perckor berekesztette. 

 

 

k.m.f. 
 

 

 

Papalexisz Kosztasz 

Polgármester 

 

 

 

 

Kóródi-Juhász Zsolt 

Jegyző 

 
 

Márkusz Tamás 

jkv. hitelesítő 

 
 

 

 

 

 
 

Richter Csaba 

jkv. hitelesítő 

 


