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1) Önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetése
Papalexisz Kosztasz polgármester: Láttátok a levelezés során, hogy nagyon sokszor
változtattunk, még az utolsó pillanatban is hozzá kellett nyúlnunk. Az Erzsi volt a múlt héten
egy konferencián, ahol egyeztettek, illetve az új törvénynek megfelelően kellett elkészíteni,
szinte teljesen más követelményeknek kellett megfelelni. Látjátok, hogy vannak benne
érdekes számok, ez azért adódik, mert duplázódnak az összegek, s fals szám jött ki. Ami
nekünk beérkezik bevételnek az államtól, azt meg kell jeleníteni, amit továbbadunk az
iskolának, azt ismét meg kell jeleníteni bevételnek. Alapjában véve bontásokban lehet látni,
milyen számok vannak. Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 139.026.000 Ft, ez
nagyságrendileg eltérő összeg a tavalyihoz képest, azt kell látnotok, benne van a 2012. évre
tervezett összes tartozás kifizetése, ami nincs benne, az az E-onnak 2013-ban, 2014-ben és
2015-ben fizetendő részéletek a megállapodás szerint. Ha ezt a költségvetést így meg tudnánk
valósítani, akkor a 2012. évre tervezett adósságállomány eltűnne, és minden bevétel
realizálódna, akkor semmilyen más tartozásunk nem maradna, csak az ütemezett E-on
tartozás. Annyiban különbözik a költségvetés a tavalyitól, hogy a tavalyi szakmai felügyelet,
aki itt ült mellettünk kicsit félrevitt minket, és az nem volt egy jó költségvetés, mivel akkor
csak a mérlegben szerepelt a tartozás összege. Az idei megfelel a jogszabálynak, benne van
minden, felkészültünk arra is, mi lesz ha nem realizálódik az összes bevétel. Látjátok hogy
van egy nagyságrendileg 17.000.000 Ft-os ingatlanértékesítés, ezek olyan ingatlanok,
melyekről már korábban döntött a testület, hogy értékesíteni fogja. Abban az esetben, ha nem
az elvárásoknak megfelelően alakulnának a bevételeink, úgy az idén is pályázhatunk az
ÖNHIKI-re. Hozzáteszem, ha idén annyit tudnánk nyerni, mint tavaly, akkor szinte eltűnne az
adósságállományunk, kis szerencsével, sok munkával, akár 2012-ben le tudnánk zárni ezt az
adóssággal terhelt nehéz önkormányzati állapotot amibe belekerültünk 2010-ben. Amit még
tudnotok kell, hogy a Sportkörtől érkezett egy támogatási kérelem. Én javaslatba betettem
300.000 Ft támogatást nekik a 2012. évben, amiről beszélni kell itt. Ahogy a levélben is
látjátok a gázon, és a villanyon felül is mindent ők fizetnek. 2011-ben bővült a Sportkör kb.
30 gyerekkel, és ahhoz hogy fent tudjon maradni az egyesület, ahhoz most már nekünk is
segítséget kell adnunk. 2011. évben egy Ft-ot sem adtunk nekik, mert nem volt rá keretünk,
véleményem szerint 2012-ben ezt az összeget ki tudjuk préselni.
Még egy dolog, erről már beszéltünk, de az utolsó pillanatban érkezett meg, hogy
megpróbálunk egy helyi újságot elindítani, kicsit továbblépni, fejlődni a tájékoztatás terén.
Két ajánlatot kaptunk, Erikát bíztam meg azzal, hogy hozza a testület elé. Az az ajánlat a
szimpatikusabb, ami arról szól, hogy egy 12, 16, 20 oldalas A/5-ös méret, oldalanként 2.000
Ft, amibe benne van a tördelés, cikkek megírása, tehát a szakmai rész, komplett újság. Mi
pedig sokszorosítanánk a nagy teljesítményű fénymásolóval, ez az oldalanként 2000 Ft azt
jelentené, pl. ha 12 oldalast jelentetnénk meg, akkor 24.000 Ft lenne egy újság kiadása, ez
éves szinten 4 kiadással számolva 100.000 Ft lenne. Úgy gondolom, hogy a honlap mellett
lenne egy olyan minőségi újságunk, amivel tudnánk megfelelő módon tájékoztatni a

lakosságot. Ez nincs benne a kiküldött javaslatba, ezért én úgy javasolom, hogy a tartalék
keret terhére különítsünk el 100.000 Ft-ot, a tartalék keret 500.000 Ft-ról 400.000 Ft-ra
módosulna.
Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Annyival egészíteném ki a Polgármester úr szavait, hogy az év
utolsó heteiben került megalkotásra, elfogadásra az új államháztartási törvényt és az ahhoz
kapcsolódó kormány rendelet, ami teljesen átalakította az önkormányzatok költségvetési
tervezését. Megjelent a Nemzeti vagyonról szóló törvény, a Stabilitási törvény, a
Nemzetiségekről szóló törvény, melyek mind-mind szerepet játszottak a költségvetés
kialakításánál. Jelentős változás, hogy az Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal
elkülönül egymástól, külön elemi költségvetést kellett készíteni, illetve az Önkormányzat
összes költségvetési szervének önálló költségvetéssel, pénzforgalmi számlával, adószámmal,
törzskönyvi nyilvántartással kell rendelkeznie. Gyakorlatilag az önkormányzat
államháztartáson belüli pénzeszköz átadás keretében juttat számukra bevételt, és a saját
bevételükből gazdálkodnak, pl. az ÁMK- nak is így kell megvalósítani a gazdálkodását. Ez
jelenti azt, hogy gyakorlatilag a költségvetésen belül többször megjelenik ugyanaz a tétel,
hiszen egyszer megkapja az Önkormányzat, mint állami normatívát, s aztán tovább folyósítja
államháztartáson belül, ez gyakorlatilag úgy néz ki, mintha sokkal több pénzről lenne szó, de
igazából ugyanaz a pénz mozog. A bevételek és kiadások főösszege 139 millió Ft. Az
önkormányzati vagyont bevonásra került a nemzeti vagyon körébe, az államnak minden
ingatlan értékesítéskor mindenkit megelőző elővételi joga van az önkormányzati tulajdonú
ingatlanokra, egyetlen esetet kivéve, ha az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakást
értékesítene az önkormányzat, mert ott a bent élő bérlőnek az elővásárlási joga megelőzi az
állam elővásárlási jogát. Egyéb esetben, mielőtt értékesíteni akarna az önkormányzat, meg
kell keresni az államot, akinek 30 napja van arra, hogy kinyilvánítsa, hogy él-e az elővásárlási
jogával vagy sem. Ami érdekessé teszi a helyzetet, hogy mi a Vagyongazdálkodási
rendeletünk alapján nyílt licit tárgyalásos eljárással értékesítjük az ingatlanokat, ugye ha
valakinek elővásárlási joga van, akkor mondhatja azt, hogy a licit során elért összegért
megvásárolja az ingatlant. Úgy gondolom, hogy ilyen probléma nálunk nem biztos hogy lesz,
mert nem olyan kapósak az ingatlanok, hogy túl licitálják egymást a vevők.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Inkább ez egy kontrollt jelent. Még egy kiegészítésem
van, aztán átadom a szót. Ez a költségvetés úgy készült, hogy az ÁMK teljes évi ellátása is
benne van, abban az esetben, ha év közben sikerül átadni az ÁMK fenntartói jogát, akkor
módosítanunk kell a költségvetésünket is, előfordulhat tehát, hogy kicsit jobb helyzetbe
kerülünk.
Prekop László Kosztasz képviselő: Utoljára az önkormányzati vagyonnak az állami
vagyonba való beviteléről beszéltél, az lenne a kérdésem, hogy tavaly is beszélgettünk a
szennyvíztisztító telepről, vezetékekről, ezek ugye önkormányzati, most akkor ezek felújítása
nem is a falut fogja terhelni, hanem az államot, mert az most már állami vagyon?
Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Nem egészen, mert az a nemzeti vagyon része, ami azt jelenti,
hogy ha el akarod idegeníteni a nemzeti vagyont, magyarán értékesíteni akarod az ingatlant,
akkor az állam egyfajta kontrollként megjelenik, és élhet elővételi jogával, de a tulajdonjog
továbbra is az önkormányzaté, ezzel együtt a tulajdonost terhelő kötelezettségek is.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Megakadályozhatja, hogy áron alul, vagy trükközve,
vagy nem is kell trükközni, mert dönthet rosszul, szakmaiatlanul is egy testület tehát, hogy ezt

kiszűrjék gondolom én. A mi tulajdonunkban van most, de ha értékesíteni akarod, akkor
megjelenik ez a kontroll.
Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Ami még fontos, és nem esett szó róla, a Stabilitási törvény
szerint az önkormányzat 2012. januártól kezdve - eddig ugye az Áht. szerint a korrigált saját
bevételünk 75 %-ig vehettünk fel hitelt, ill. vállalhatunk olyan kötelezettséget, ami adósságot
keletkeztető kötelezettség – oly módon változott meg, hogy a szűken a saját bevételeinket
nézhetjük, pl. a gépjárműadó, ami átengedett központi adó az nem tartozik ennek a körébe. A
saját bevételünket látjátok is a 11. számú mellékletben, hogy 18.438.000, ebbe benne van az
ingatlanértékesítés, ami 16 millió Ft, ennek az 50 % -ig vállalhatunk adósságot keletkeztető
kötelezettséget, a likvidhitelen kívül gyakorlatilag ebben minden benne van.
Bene Krisztián képviselő: És hogy újítjuk majd meg a hiteleinket?
Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Ez egy nagyon jó kérdés, áprilisban lesz nagy jelentősége.
Most gyakorlatilag 9.219.000 Ft erejéig vállalhatunk adósságot keletkeztető kötelezettséget,
egyébként a Kormányhivatal engedélye szükséges, kivételt jelent ez alól a működési célt
finanszírozó likvidhitel, egyébként a folyószámla-hitel, illetve a munkabérhitel ebbe a körbe
tartozik.
Bene Krisztián képviselő: Magyarán, ha többet akarsz felvenni?
Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Nem, ha többet, hanem ha hitelt akarsz felvenni, már ahhoz is
kell az engedély.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Amikor áprilisban lejárnak a hitel kérelmek – hiszen
már csak 3 hónapra újítják meg velünk – akkor majd kell egy anyagot készíteni, ahol meg kell
mutatni, hogy az évek során a gazdálkodás hogyan alakult, tehát hogy 2008, 2009-ben, 2010ben folyamatosan nőtt az adósságállomány, és 2010 év végétől, 2011-ben is csökkent az
adósságállomány kb. 10 millió Ft-tal, idén is úgy tervezzük, hogy csökkenni fog, tehát egy
előremutató folyamat zajlik, amivel alá tudjuk támasztani, hogy jelen pillanatban ezt a
folyamatot így tudjuk végezni, vagy elgáncsolnak minket, és azt mondják hogy nem lehet és
egy adósságrendezési eljárást kell indítani.
Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Ők egyébként ebben az egy esetben, amikor nem újonnan
keletkeztetett kötelezettségvállalásról van szó, hanem ilyen áthozott adósságról, akkor a
Kormányhivatal egyedi mérlegelési jogkörében eltérhet az 50%-os kerettől.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Ez megint egy kontroll, újat nem lehet, régit is
kontrollálják. Ha ez a jogszabály 10 évvel ezelőtt élt volna, akkor most nem ebben a
helyzetben lennénk. Lehet hogy most minket kényelmetlenül érint, de alapvetően nem rossz
dolog ez. A költségvetéssel kapcsolatban van valakinek kérdése?
Dr. Horváth István képviselő: A beruházási kiadások mik azok tulajdonképpen?
Császár Józsefné pénzügyi főelőadó: Az ÁMK-nál és a Hivatalnál vannak, mivel ez a
fénymásoló is lett vásárolva, ez beruházásnak minősül. A fénymásolót idén vettük, szóval ezt
mindenképp bele kellett rakni a tervezésbe. A Hivatalnál 160.000 Ft lett betervezve, az
iskolánál 150.000 Ft, a számítógépekre, egyéb berendezésekre.

Dr. Horváth István képviselő: Beszéltünk róla, hogy esetleg tavasszal a kritikus állapotban
lévő utakat megszórnánk murvával, ez beépült valahova?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Így konkrétan nem épült be, azt gondolom, hogy
beszélhetünk róla, valaminek a terhére berakhatjuk, vagy tervezünk több ingatlan eladást,
vagy a tartalék keret terhére. Szerintem is meg kéne csinálni, ugye a Szeptember utcában
jártok többen, látjátok, hogy nem nagy ráfordítás, ahhoz képest két telet kibírt. Nem is akkora
összeg, hogy ne tudnánk menet közben is akár rendezni, akár elkülöníthetünk rá most is pénzt.
Császár Józsefné pénzügyi főelőadó: Ha megtörténik az árajánlat bekérése, akkor lehet
átcsoportosítással meg lehet oldani
Bene Krisztián képviselő: A Sportkörnek a pénz a tartalék keret terhére?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem, az bele van tervezve.
Dr. Horváth István képviselő: Más egyesület, klub nem adott be kérelmet csak a Sportkör?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Mindenki más kap, kiemelek egy példát: a Kultúrházat
használja a Pyrgos, Triandaffylla, egyébként a Sportkörösök is, a gyerekek is edzenek ott.
Annak a költségeit az önkormányzat állja, a villany, a fűtés stb. Ez a támogatás is alapjába
véve nem takarja be a villany meg a gáz számlájukat. Azért jelenik ez meg külön, mert ahhoz,
hogy ők működtetni tudják ezt a rendszert, át kellet venni a saját nevükre a
fogyasztásmérőket, hogy vissza tudják kapcsolni. Nyilvánvalóan, ha azt mondanánk mondjuk
a Pyrgosnak, - vagy akárki másnak, akik használják a Kultúrházat -, hogy akkor holnaptól
kezdve nem támogatjuk őket, s járuljanak hozzá a költségekhez éves szinten. 800.000 Ft-tal,
akkor ők is adnának be támogatási kérelmet. Ebben a pillanatban minden más szervezet
támogatva van. 2011-ben mondtuk, hogy nem megy a támogatásuk. Megmondom őszintén, én
még többet is szerettem volna, de 2012-ben talán ezt reálisan ki tudjuk fizetni.
Bene Krisztián képviselő: Nem jelezték, hogy mennyi pénzt szeretnének?
Papalexisz Kosztasz polgármester: A kérelem ott van, nincs benne összeg. Én beszélgettem
velük, itt is vannak a képviselőik, nagyságrendileg éves szinten egy millió Ft, vagy afeletti
összeg az összes költség, ezt tagdíjakból, Sport bál, és különböző szervezetek szokták őket
támogatni pl. a kisebbségi önkormányzat, tehát úgy kalapozzák össze, de ez már a végét éli,
nem megy már. Alapjában véve, ez a 300.000 Ft, amit úgy gondoltam, hogy elbírunk, de ők
többet is el tudnának képzelni.
Dr. Horváth István képviselő: A 30 gyerekkel is el kezdtek most dolgozni, arra valamilyen
külön támogatás, pályázati pénz van?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Kapnak, egyrészt a gyerekek is tagdíjat fizetnek,
másrészt ott a Bozsik program, amin keresztül versenyeztetik őket, azon is keresztül jönnek
támogatások, de az minimális. Sokat segítenek a szülők is, a vezetőség is sokat dolgozik. Azt
lehet látni, hogy olyan szintű munka zajlik, ami megyei szinten elismert.
Prekop László Kosztasz képviselő: Tudnotok kell, hogy az AEK Beloiannisznak a Bozsik
programból nem járt volna pénz, ugyanúgy ahogyan 3 éve sem, mert pár gyerek hiányzott.
De az adonyi koordinátor az MLSZ-ig ment el, hogy olyan nincs, hogy itt nem kapnak a

gyerekek, mert ez nem csapat, hanem egy közösség, rendezvényeket szerveznek, a gyerekek
nemcsak edzeni járnak, olyan közösségbe vannak ott, hogy alig várják a napot, mikor
mehetnek. Tavasszal pedig tornát szeretnének rendezni, komolyabb szinte szeretnének lépni.
Az a támogatás, amit a Bozsik ad, az 60.000 Ft bruttó a szállításra +60.000 Ft bruttó az
edzőnek az edzésért. Az edzőé, az nem az edzőé, mert társadalmi megbízatásban végzi a
Ruzsás László. Abból nettó lesz kb. 90-100.000 Ft.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Ehhez még hozzájön az is, hogy a pályának a teljes
karbantartása a locsolás, vágás hetente kétszer kell, tehát annak a költségei is, magyarán
gyerekek is hozzájárulnak ezekhez, ugyanúgy mint a felnőttek. Az önkormányzat annyiban
tudtunk nekik segíteni, hogy néha kimentek a közmunkások segíteni gereblyézni.
Bene Krisztián képviselő: Néhány összefoglaló gondolatom lenne a költségvetésről. Úgy
látom, hogy becsületesen lett összerakva a költségvetés, ez tartható lesz, nem rajtunk múlik a
dolog. Ezek ellenére nem fogom megszavazni a költségvetést, még pedig tiltakozásul az
önkormányzati rendszer átalakítása és az önkormányzatiság tönkretétele miatt. Csak hogy
néhány adatot mondjak, hogy mire gondolok, két adatot írtam ki magamnak: közoktatási
feladatokra 36,6 milliárddal kevesebb a 2011-es évhez képest, az ÖNHIKI kerete 2011-ben
31 milliárd 137 millió Ft, 2012-ben 23 milliárd 137 millió Ft, tehát ezt is drasztikusan
csökkentette a központi költségvetés. Azt látom, hogy az infláció, a hivatalos infláció számot
messze meghaladó áremelkedések lesznek mind a közüzemi díjakban, idéntől adó és járulék
emelésekkel is nehezítik a dolgunkat. Ezek mellett az önkormányzati rendszer finanszírozása
csökken. Játszanak a számokkal, valahova kicsit többet adnak, az ÖNHIKI-ből például
elvesznek, úgy gondolom, hogy a reál értéke csökken a támogatásoknak. A hitelfelvétellel
kapcsolatban tisztába vagyok a helyzettel, tudom, hogy meg kell újítani a hiteleinket, ahogy
beszéltük majd akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Ugyanakkor az önkormányzatok
hitelfelvételbe kényszerítése a legbiztosabb módja a tönkretevésüknek, ugyanúgy, ahogy
családok és emberek százezreivel is teszik. Tisztába vagyok azzal, hogy hitelt kell felvennünk,
mert különben csődöt jelentenénk. Nem látom biztosítottnak azt, hogy év közben nem lesz
egy adó vagy járulék emelés, ami nem is borítja fel a költségvetésünket, de át kell írnunk.
Most nincs itt előttem az egész költségvetés, ugye múltkor nem sikerült megszavaznunk a
lakásfenntartási támogatás rendeletmódosítást, ez is egy bizonytalanság a költségvetésben,
hogy ez mennyi lesz.
Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Ehhez annyit tennék hozzá, hogy ezt kivezették a rendszerből,
tehát megszűnik a méltányossági alapon adható helyi lakásfenntartási támogatás, csak a
normatív marad, tehát azért nem is hoztam be újra.
Bene Krisztián képviselő: Összességében ennyit szerettem volna hozzátenni, mondom még
egyszer nem a mi számainkat látom rosszul, nem azért fogok nemmel szavazni mert nem jól
csináltuk a költségvetést. Amit még támogatok az újság célra a 100.000 Ft elkülönítését,
valamint a Sportkör 300.000 Ft-ot is támogatom kérelmét, de azt hiszem az lenne a
legmegfelelőbb, hogyha év közben megtörténik az iskola átadása, és ha felszabadulnak plusz
források, akkor meg kellene keresni őket, hogy plusz támogatást adjunk.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor úgy is módosítanunk kell a költségvetésünket.
Más hozzászólás, módosítás? Ha nincs, akkor először felteszem szavazásra a módosítást, én
100.000 Ft elkülönítését javasoltam a tartalékkeret terhére helyi újság kiadására. A jobb
ajánlattevővel fogunk szerződést kötni. Alapjában véve úgy fogjuk megcélozni, hogy 2012ben 4-szer jelenjen meg , még annyi, hogy meg kell határoznunk az újság nevét is. Minimális

technikai költség, talán 3.000 Ft engedély kérelem kell, ezeket meglépjük, a néven kell majd
döntenünk.
Prekop László Kosztasz képviselő: Egy rövid kérdésem lenne, ugye van a honlap, meg
lehetne kérdezni ott az embereket. Lehetne egy szavazás, és amire a legtöbb szavazat érkezik,
annak már mondanivalója van.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Persze lehetséges, később visszatérünk rá. Ezt a
módosító javaslatot teszem fel szavazásra, hogy a tartalékkeret terhére 100.000 Ft-ot
különítsünk el a helyi újság kiadására, aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen,
0 nem és 0
tartózkodással szavazattal a módosító javaslatot
elfogadta.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Még az útról kéne dönteni, különítsünk el összeget vagy
nem? Én azt javaslom, hogy különítsünk el, de ne a tartalékkeret terhére, mert akkor nagyon
lecsökken. Azt javaslom, hogy a bevételi oldalon emeljük meg az ingatlan eladást 200.000 Fttal, és a kiadási oldalra bekerül az utak karbantartására. Ezt a második módosító javaslatot
teszem fel szavazásra, aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen,
0 nem és 0
tartózkodással szavazattal a módosító javaslatot
elfogadta.

Papalexisz Kosztasz polgármester: És akkor most felteszem összességében a költségvetést
szavazásra, minősített többség szükséges, rendeletet alkot a képviselő-testület, aki támogatja
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület a fenti részszavazatok
figyelembevételével, 5 igen 1 nem 0 tartózkodás
szavazattal
megalkotta
Beloiannisz
Község
Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló
1/2012. (II.13.) önkormányzati rendeletét, mely
csatolva a jegyzőkönyvhöz.

2 ) 2012. évi közfoglalkoztatási terv megvitatása
Papalexisz Kosztasz polgármester: Itt annyit tennék hozzá a kiküldött anyaghoz, mint
látjátok, sok minden romlik, ez az egy téma azonban sokat javult 2011-hez képest. A
keretösszeg 2011-ben amit erre fordíthattunk állami támogatás, az kb. 900.000 Ft volt. Idén a
magyar állam 2.493.688 Ft-ot szánt Beloianniszra, ami nekünk sokkal nagyobb mozgásteret
biztosít. Azt gondolom, hogy ezzel az összeggel meg tudjuk oldani azokat a problémákat,
amikre nem jutott 2011-ben: közterületeinket, utakat, mellékutcákat rendben fogjuk tudni
tartani. Látjátok, hogy sok lehetőségünk van, ez hosszú időtartamú foglalkoztatásnak minősül,
ami minimum 2 hónap, a maximum 11 hónap. Alapjában véve a támogatás úgy néz ki, hogy
ha 2-3 hónapra alkalmazol valakit, akkor az állam 95%-át adja, és ha minél hosszabb
időtartamra alkalmazol valakit annál kevésbé támogatják, a legvégén már csak 70 % a
támogatása, ha mondjuk 11 hónapra akarnánk. Két cél van, amellett hogy rendbe kell tenni a
dolgainkat, a másik cél az -és ennek a programnak is, és az önkormányzatnak is az a célja -,
hogy azok az emberek, akik a rendszerben vannak megkapják a lehetőséget, hogy le tudják
dolgozni azt a legalább 1 hónapot, hogy a támogatási formára, segélyre jogosultak legyenek.
Fontos szempont még, hogy azok az emberek, akik nagyon jó munkát végeznek, azok

kerülhessenek helyzetbe, és őket tudjuk többet foglalkoztatni. A mozgásterünk jóval nagyobb,
nagyobb összegből gazdálkodhatunk, és arra is van lehetőség, hogy akár ennek az összegnek a
20%-áig eszközvásárlások is legyenek, akkor egy kicsit kevesebb pénz jut a foglalkoztatásra,
de fel lehet szerszámozni az embereket kézi szerszámokkal, lehet új gépeket beszerezni stb.
Akár 4-500.000 Ft-ot is el lehet költeni ebből eszközbeszerzésre, nyilván nem fogunk annyit,
de legalább arra is van lehetőség, hogy ne csupasz kézzel küldjük ki az embereket dolgozni,
hanem oda tudjuk adni nekik a kézi szerszámot. Amennyiben támogatja a testület, hogy
ebben a programban részt vegyünk, akkor kérem a támogatást. Ezzel kapcsolatban van
valakinek kérdése?
Boka Erika alpolgármester: A munkaügy központból vagy az itteni nyilvántartásból
tudjátok meg, hogy kik a jogosultak?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Ez közös, mindig értesülünk róla, ha valaki új kerül fel a
listára. Lehet azt mondani, hogy ez egy jól működő rendszer, napi kapcsolatban vagyunk
velük. Tavaly is meg tudtuk csinálni, hogy jóval kevesebb összegből is mindenki megkapta a
lehetőséget.
Prekop László Kosztasz képviselő: Az előbb beszéltél róla, hogy van lehetőség a gépekkel
kapcsolatban. Lett már véve fűnyíró is, gondolom szerszámok is lettek. Akkor van értelme
ilyen dolgokra költeni, márpedig kellenek, mert puszta kézzel is lehet dolgozni, csak nincs
látszata. Akkor van értelme, ha ezekre a dolgokra vigyáznak az emberek, valamiféle elvárás
legyen már, hogy nem az a lényeg, hogy két hetes fűnyíró tönkre van téve, mert nem fogunk
két hetente fűnyírót venni, gondolom telhetne másra is a pénz. Egyrészt figyeljünk oda,
másrészt én azt támogatom, régen is beszéltük, hogy ahhoz, hogy normális munkát lehessen
végezni, ahhoz eszközöket kell beszerezni. Én azt gondolom, hogy lehetőség szerint olyan
normális eszközöket szerezzünk be, ami nem két hétig lesz jó, hanem tényleg minőségi, annak
legyen egy felelőse, aki egyáltalán azokat kiadja, a nap végén összeszedi, és megkérdezi,
hogy ez miért ilyen, miért olyan, legyen gazdája. Ha nem muszáj, akkor ne kelljen jövőre is
gépekre költeni, hanem lehessen több embert foglalkozni.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Mondjuk nehéz kérdés ez. Ugye kézi szerszámot nem
nagyon adtunk, mert nem volt. Legtöbben azzal dolgoztak, amit otthonról hoztak. Ez így nem
mehet tovább, ezen változtatni kell. Van balesetvédelmi oktatás, az pedig, hogy eltörik a két
hetes fűnyíró kése előfordulhat, de próbálunk fokozottabban odafigyelni.
Bene Krisztián képviselő: Arra is kell törekednünk, hogy ezeket az eszközöket ne lopják el.
Javaslom, hogy nézzünk egy olyan épületet, ahova be tudjuk rakni.
Papalexisz Kosztasz polgármester: A fűnyírót a centrumban, a régi tavernából lopták el,
amit raktárnak használunk. Most még ide be a hivatalba tudjuk tenni, majd utána kell nézni.
Más kérdés van még ezzel kapcsolatban?
Boka Erika alpolgármester: A létszámmal kapcsolatban kérdezném, hogy itt van ez a 7 főre
elég, ez azt jelenti, hogy ennyi fő, akiket foglalkoztathatunk?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Úgy néz ki, hogy modellezte itt nekünk a vezető, hogy
lehetőség van arra, hogy 8 főt 5 hónapon keresztül foglalkoztassunk. Ha megszorzod, akkor
40 havi munka van finanszírozva, ha azt most elosztod 12-vel, akkor kijön 3, magyarán
minden hónapban három embert lehet foglalkoztatni. Elég komoly állomány ez, amivel lehet

variálni. Az még hozzá jön, hogy 8 ember 5 havi, ami azt jelenti, hogy ennek a támogatása
85%, ha mi 3 havonta osztjuk el őket, akkor 95%. Van egy tól – ig határ, amin lehet
gondolkodni. Én ezt két lépcsőben gondolom, lenne egy három havi bontás, amibe mindenki
benne lenne, ez kitesz egy keretösszeget, én ezt úgy számoltam, hogy ez 21 hónappal be
tudjuk takarni az évet. És marad egy 19 hónapnyi időszak, amivel lehet valamit kezdeni. Akár
valakit alkalmazni 5-6 hónapon keresztül, itt volt olyan közhasznú munkás, aki három
hónapot itt dolgozott a Hivatalban, és rengeteget segített. Valakit tudna pl. az iskolai konyhán
segíteni, tehát van egy kis mozgásterünk. Most elindult ebben a két hónapban februármárciusban van egy ilyen finanszírozás – az állam támogatja –, elindult két szociális segítő
közmunkás, akik járják a falut, segítik az idős, hátrányos embereket. De ez ettől független. Ez
a program nagy előrelépés, mindenki megkapja a lehetőséget.
Richter Csaba képviselő: Meg van határozva, hogy forogni kell az embereknek, vagy
esetleg lehetne azt, hogy egy embert 6-8 hónapig foglalkoztatnánk, és lesz egy felelőse pl. egy
gépnek.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Lehet, mert kiszámolva, kb. 21 hónapnyi munka az, ami
letakarja azt, hogy mindenki foglalkoztatva van, és marad nagyságrendileg 19 hónap, amit mi
tudunk beosztani, ezzel tudunk gazdálkodni. Javaslom, hogy azt a variációt válasszuk, amiben
17 fő kerül alkalmazásra 20 %-os közvetlen költség támogatással. Van valakinek kérdése? Ha
nincs, akkor felteszem a kérdést…
Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Nincs külön határozati javaslat, arról kéne dönteni a képviselőtestületnek, hogy elfogadja a közfoglalkoztatási tervet és a polgármester urat felhatalmazza,
hogy a közfoglalkoztatásra vonatkozó szerződést megkösse az önkormányzat nevében Fejér
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltségével.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen,
0 nem és 0
tartózkodással szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2012. (II.10.) számú
HATÁROZATA
a közfoglalkoztatási terv és a közfoglalkoztatási megállapodás elfogadásáról
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi közfoglalkoztatási
tervet elfogadja azzal, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központjának táblázata alapján a rendelkezésre álló keretet közvetlen költség
támogatással 17 fő közfoglalkoztatott vonatkozásában kívánja igénybe venni.
2. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározottak szerint
kössön megállapodást a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával.
1.

Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal
3)

Egyebek

I. TIOP pályázat
Papalexisz Kosztasz polgármester: Ebben a témában átadnám a szót az iskola
igazgatónőjének.
Kósáné Hujber Katalin ÁMK igazgató: Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy
az Új Széchenyi terven belül megjelent a TIOP 1.2.3 pályázati kiírás, amelynek a lényege,
hogy könyvtár fejlesztésre lehet pályázni. Ez három komponenses, ami azt jelenti, hogy az
egyik a települési könyvtárak részére szól, informatika fejlesztéséről, a másik komponens az
iskolai könyvtárak, a 3. az iskolai könyvtárbuszokról szól. Ha a községi könyvtárra
pályázhatna Beloiannisz községből az ÁMK, vagyis az önkormányzat, mert a fenntartó
pályázhatna, akkor óriási fejlesztésre kerülhetne sor. Elsősorban informatikai eszközök
beszerzésére lehetne pályázni - szervergép, felhasználói gépek, többfunkciós szkenner,
fénymásoló, szoftverek beszerzése- , valamint a pályázati összeg 25 %-át fel lehetne használni
esetleg különböző helyiségek korszerűsítésére: könyvtár szoba, család könyvtár helyiség
kialakítása, amit oktatási célokra lehetne felhasználni. Jó lehetőség nyílna arra, hogy a községi
könyvtár fejlesztését elvégezzük.
Papalexisz Kosztasz polgármester: 100 %-os támogatottságú?
Kósáné Hujber Katalin ÁMK igazgató: Igen, ha községi könyvtár pályázna, akkor
minimálisan 5 millió Ft-ra lehet pályázni, viszont az ÁFA a pályázót terhelné, ami 5 millió Ftnál kb. 1-1,3 millió Ft körül van. De ezzel a pályázattal kapcsolatban sokkal konkrétabb
tájékoztatást fogunk kapni Perkátán, akkor lesz egy központi tájékoztatás ezzel a pályázattal
kapcsolatban is, amin szeretnék részt venni, ha úgy dönt a képviselő-testület, hogy próbáljuk
meg. Nem tudom, hogy a költségvetés hogy áll, amennyiben a pályázat sikeres lesz, akkor
tudja-e fizetni az önkormányzat az ÁFA-t.
Bene Krisztián képviselő: Mi a benyújtási határideje?
Kósáné Hujber Katalin ÁMK igazgató: Azt hiszem április 15.
Boka Erika alpolgármester: Heti 30 órás nyitva tartási idővel rendelkező könyvtárról beszél,
ez egy főállású könyvtáros.
Kósáné Hujber Katalin ÁMK igazgató: Azért mondtam, hogy ezzel kapcsolatban konkrét
tájékoztatást fogunk kapni, mert az amit én is most már láttam a neten, meg ez amit én
levettem, amikor a jegyző úrral beszéltem, ez két különböző. Amit én először levettem , ez a
három részes, én erről beszélek, és az amit te most nézel, az viszont a községi könyvtáraknak
azt írta elő, hogy heti 30 órás nyitva tartás, vagy 3000 fős településeken működő
közkönyvtárak pályázhatnak. Amennyiben nem felelünk meg a feltételeknek, akkor
szeretném, ha pályáznánk az iskola könyvtárra. Arról még nem kaptunk tájékoztatást, hogy
mennyi lenne a minimális összeg, amire lehetne pályázni.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt gondolom, hogy érdemes elmenni Perkátára,
begyűjteni információt. Lehet ezzel a kérdéssel foglalkozni, mert az Országos Görög
Önkormányzat is foglalkozik azzal, hogy ennek a Háznak a működtetését lehetne egyeztetni,
hogy hogyan lehetne továbbvinni, másrészt ez az 1,3 millió Ft nem annyira nagy összeg, hogy
ne tudnánk kigazdálkodni. Első lépésbe kerüljünk képbe, tudjuk meg a részleteket.

Boka Erika alpolgármester: A pályázati kiírásához kapcsolódó javaslatok, észrevételek
határideje április 25.?
Kósáné Hujber Katalin ÁMK igazgató: Nem, a társadalmi egyeztetés már lezárult,
megkaptuk a papírt, hogy február 17.-én, azaz jövő héten már be lehet adni a pályázatokat.
Papalexisz Kosztasz polgármester: És az elbírálás érkezési sorrendben történik?
Kósáné Hujber Katalin ÁMK igazgató: Ez a félő, mert a legtöbb pályázat elbírálása
beérkezési sorrendben történik, és könnyen előfordul, ha megfelelő mennyiségű pályázat
érkezik meg összegszerűen, akkor nem várják meg az áprilist, hanem mondjuk lezárják
márciusban.
Prekop László Kosztasz képviselő: Ugye beszélgettünk a számítógépekről az iskolával
kapcsolatban, ha onnan közelítjük meg, hogy eleve olyan 500.000 Ft körüli összeg lett volna,
amit rá költöttünk volna, már pedig rá kell költeni, ha most az 1,3 millióból leveszed az
500.000 Ft-ot, akkor marad 800.000 Ft.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Ez nem ugyanaz, mert arra is szükség van, nem tudod a
kettőt kiváltani, arra mindenképpen szükség van, az mellé pedig ez szabadidőben eltöltött
időben lehetne használni ezeket a gépeket.
Boka Erika alpolgármester: Én azt mondom, hogy nem kell két különböző parkban
gondolkodni, ha van egy felelőse, aki odafigyel, magáénak érzi, lehetne egy helyiségben,
ahogy átjárnak testnevelés órákra, lehet hogy egy olyan központi helyet kialakítani, ami nap
közben oktatást szolgálná, délután meg a lakosságot.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Ugyanúgy a gyerekeknek marad, arról nem beszélve, ez
már a következő téma lenne, tájékoztatnám majd a testületet, ez az ÁMK-s megbontás is
kérdéses, lehet, hogy nem kell megbontanunk. Ettől függetlenül ez lenne a kisebb probléma,
ha már megvan.
Richter Csaba képviselő: Nem vagyok otthon a Széchenyi-tervben, de előfinanszírozunk,
vagy ha megnyerjük a pályázatot, akkor rögtön rendelkezésre áll az összeg az ÁMK-nak?
Kósáné Hujber Katalin
utófinanszírozású.

ÁMK

igazgató: Tudomásom

szerint

minden

pályázat

Richter Csaba képviselő: Tehát nekünk kell a gépeket előre megfinanszírozni?
Kósáné Hujber Katalin ÁMK igazgató: Igen.
Richter Csaba képviselő: A másik meg, hogy már több éve szó volt róla a településen bőven
elkelne, mint ahogy más településen is van internetkávézó, tehát ahol azok az emberek is
hozzáférnének az internethez, akiknek nincs rá keret, nem akarnak. Nem beszélve arról is,
hogy Százhalombatta gazdag város, de bemész a könyvtárba, van 6 db géppel, térítéses,
elenyésző összeg, de az is valami bevétel. Nálunk is meg lehetne oldani, pl. 300 Ft óránként,
senkit nem vág földhöz, és mégiscsak csurran-cseppen valami, vagy nekünk, vagy az ÁMKnak, ahol szükség van rá. És a kettőt össze lehet vonni, ha befér a könyvtárba, és ahogy Erika

is mondta, átjárhatnának a gyerekek, és délután a felnőttek. Miután a gyerekek órájának vége,
akkor pedig a térítéses és megy aki akar, és aki befér.
Prekop László Kosztasz képviselő: Azzal a részével egyetértek a Csaba gondolatával, hogy a
felnőttek is használhassák ne csak a gyerekek, viszont én azzal a részével nem értek egyet –
ahogy ma megy a világ, pont nem arra fog menni –, tehát az embereknek sok problémája van,
sok munkát keres, kéne egy gép, amihez hozzá tud férni, akár ingyen is hogy munkát tudjon
keresni. Úgy gondolom, hogy az is a feladata egy önkormányzatnak, ha megengedheti, sőt
inkább kötelessége, hogy segítse a faluban élőket, és ha csak ennyivel tudunk segíteni, hogy
van egy hely, ahol akár fel tud menni az internetre - mert ugye akárhogy nézzük, elég olcsó az
önkormányzati intézményekben az internet –, tehát ha már csak fel tud menni, munkát tud
keresni, sőt tovább megyek manapság ott kezdődik, hogy minimum egy önéletrajzot be kell
adni, ha ilyen dolgokban segítséget tud kapni egy ilyen helyen, én azt mondom, hogy jó pár
embernek nagy segítség lesz. Én azt támogatom, hogy ugye az emberek is használják, viszont
azt nem biztos, hogy fizessenek érte. Az mellett, hogy a pénz is elkélne, félre ne érts, de én
azt próbálom végiggondolni, hogy nem könnyebb, hanem egyre rosszabb lesz, és nem is
olyan messze az idő, az emberek napról napra érzik, akik járnak dolgozni, azok is érzik, akik
nem járnak dolgozni, annak az a 2-300 Ft is minden napra, hogy leül és böngészi a
munkahelyeket, ez óriási segítség.
Papalexisz Kosztasz polgármester: A másik amit én látok, az a nagyságrend: 5-6 milliós
nagyságrend, és abból nekünk 1,3 milliót kellene befektetni, én úgy látom, hogy 2012-ben a
jelenlegi költségvetésünkkel meg lehet birkózni. Ott van a másik pályázatunk, ami még
mindig lóg a levegőben, és a költségvetésben szándékosan nem is szerepel, mert azzal még
megvárjuk a márciust, majd akkor módosítjuk a költségvetést, ha szükséges. Azt javaslom,
hogy menjen el az igazgató asszony erre a tájékoztatóra, gyűjtsön be még információkat, és
annak fényében majd visszatérünk rá.
Boka Erika alpolgármester: Egy nagy félelmem van, mielőtt még bármibe beleélnénk
magunkat azt kérdezzétek meg, hogy amennyiben megtörténik az átadás, akkor is lehet-e.
Ilyen pályázatban szerződőt, pályázót cserélni, nekem ez eléggé lehetetlennek tűnik, tehát mi
elindítjuk a pályázatot, mint fenntartó önkormányzat, és megtörténik az átadás, akkor az egy
dolog, hogy megtörténik a beruházás, mert ezekről legalább 5 évig rendszeresen ellenőrzés,
visszajelzés kell, azt kell megkérdezni, hogy egyáltalán szóba állnak-e olyannal.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor erre kimondottam rá kell kérdezni, mikor lesz ez
a tájékoztatás?
Kósáné Hujber Katalin ÁMK igazgató: Két hét múlva csütörtökön.
II. Tantárgy felosztás
Papalexisz Kosztasz polgármester: Megtörtént a tantárgy felosztás, igazgató asszony
elkészítette, a tantestület is megvitatta és elfogadta, az anyagot mindenki látta, van-e
kérdésetek? Amennyiben nincs, akkor megyünk tovább.
III. Szolgálati lakás
Papalexisz Kosztasz polgármester: A szolgálati lakás gázrendszerének leválasztásával
kapcsolatban hoztunk egy döntést, hogy megcsináljuk, behozom elétek az árajánlatot, ami két

részből áll : az egyik fele bruttó 156.178 Ft , amit a vállalkozónak kellene kifizetnünk, illetve
járulékos költségként az E-onnak való fizetés, ahhoz, hogy ő ezt meg tudja csinálni, le kell
venni a gázmérőket, kellenek az E-ontól engedélyek. Voltak kint a műszaki ellenőrrel,
megállapították, hogy a szolgálati lakásban lévő készülék, ami a meleg vizet állítja elő, az
életveszélyes, azt ki is lett kötve. A fűtés az marad, az megfelelő, annyi a lényeg, hogy ha
valaki megvásárolja, azt rendbe kell tenni. Ennek a költsége durván 220.000 Ft. Ezzel a
költséggel jár, én úgy gondolom, hogy ezt meg kell csinálni.
Boka Erika alpolgármester: Én múlt hónapban küldtem az Istvánnak egy pályázati kiírást.
Egészség témában lehet, most ez két hónap április-májusban van a beadási határideje, van
mód fejlesztésre stb. Önkormányzat pályázhat, mindenféle programokat lehet beletenni,
fejlesztésre is lehet fordítani, ha jól kitaláljuk, akkor…
Papalexisz Kosztasz polgármester: Azt gondolom, hogy átnézzük ezt. Vannak olyan gépek,
amiket még be kell szereznünk, ezeket is be lehetne vonni.
Boka Erika alpolgármester: Beérkezési sorrendben történik az elbírálás, addig fogadják be,
amíg a hiánytalan pályázatokból ki nem fut a pénz, amit erre szántak.
Papalexisz Kosztasz polgármester: A lakással kapcsolatban még annyi, hogy hoztunk egy
határozatot, hogy megrendeljük az értékbecslést. Mivel az érdeklődő visszalépett, ezért én
nem rendeltem meg, úgy gondolom, hogy módosítani kéne a határozatunkat, hogy ne kérjük
még meg az értékbecslést, majd csak akkor, ha komoly érdeklődő lesz.
Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Én azt javaslom, hogy az eredeti határozatot helyezzük
hatályon kívül, és a második pontban pedig hozzon egy olyan határozatot a testület, hogy
abban az esetben, ha valaki bejelenti a vételi szándékát, akkor a polgármester urat
felhatalmazzák arra, hogy megkérje az értékbecslést.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen,
0 nem és 0
tartózkodással szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
11/2012. (II. 10.) számú
HATÁROZATA
a 4/2012. (I. 18.) számú Kt. határozat hatályon kívül helyezéséről
Beloiannisz Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 4/2012. (I.18.) számú
korábbi testületi határozatát hatályon kívül helyezi.
2. A testület felkéri a polgármestert, hogy abban az esetben, ha a Beloiannisz belterület
225/A/2 és 225/B/1 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában konkrét vételi szándékot jelez
valaki, úgy ingatlanszakértői értékbecslést szerezzen be az ingatlanra vonatkozóan.
3. A testület felhatalmazza a polgármestert a 2. pontban szereplő feladathoz kapcsolódó
kötelezettségvállalásra.
1.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

IV. Belső ellenőrzés
Papalexisz Kosztasz polgármester: Biztos emlékeztek rá tavaly év végén beszéltünk róla, és
el kellett készítenünk egy fontossági sorrendet, hogy mit szeretnénk a belső ellenőrzéssel
elvégeztetni. Megkaptuk a keretszámokat, bruttó 316.000 Ft jut kistérségen keresztül állami
normatíva erre a feladatra. Amit mi beírtunk három feladat, az első 266.700 Ft, a második
177.800 Ft, a harmadik 80.000 Ft, de az a fontossági sorrendben az utolsó. Az elsőt azt a
minden további nélkül a 2011. évi normatíva igénylés és elszámolás elemzése, ez nagyon
fontos feladat, mert ebből nagyon sok visszafizetési kötelezettség keletkezett az előző vezetés
során, mert amit lehetett azt elrontották, túligényelték, nem volt jogos stb. Elképzelhető, hogy
nálunk is vannak hibák, és ezért ezt meg kell nézni, mert ezt súlyosan büntetik. A második is
fontos lenne a Bevételek, kiadások, pénzgazdálkodási folyamatot is gatyába kéne rázni,
dolgozik rajta az Erzsi, Zsolt, de ez a terület olyan mélyen volt, hogy lehet, hogy itt sem
ártana egy szakértő gárda, aki átvilágítja az egészet, és esetleg a hiányosságra felhívja a
figyelmet, súlyos milliókat lehet bukni. Például év végén ami volt, hogy szétosztották a pénzt
azok között az önkormányzatok közt, akiknek rövid lejáratú tartozásai vannak, amiből azért
maradtunk ki, mert nem volt jó a rendszerünk. Azt gondolom, hogy azt kell megfontolnunk,
hogy az elsőből megmarad durván 50.000 Ft, a második feladat az 177.800 Ft.
Dr. Horváth István képviselő: És mi a harmadik?
Papalexisz Kosztasz polgármester: A harmadik az ÁFA bevallások, visszaigénylések, ezt az
Erzsi kézben tartja, azt sem ártott volna átnézni, de az nem annyira fontos. A lényeg az, hogy
maradjunk-e csak a Normatíva igénylés, elszámolás ellenőrzésénél, ezt takarja a keretösszeg,
vagy 128.500 Ft-ot ráfizetünk, egyrészt a maradék 50.000 Ft-ot, és ezzel kiegészítve ez a cég
velünk szerződést kötve megcsinálná ezt a feladatot is. Fontos feladat, a 128.500 Ft viszont
határeset, nem kevés pénz. Ha megcsináljuk, akkor viszont fontos, én személy szerint nehezen
tudnék dönteni most, várom a javaslatokat, hogy mi legyen.
Prekop László Kosztasz képviselő: Nekem az a véleményem, hogy ugye ismerjük a tavalyi
részleteket, ha jól emlékszem több mint 2 millió Ft-ot kellett visszafizetnünk. Én azt mondom,
ha ilyen téren nézed, akkor csekélység az a pénz. Amennyi pénzt tavaly elvesztettünk, jó pár
milliót forint kicsúszott a falu kezéből, amit itt is el tudtunk volna költeni. Ha arányaiban
nézed, ráadásul megnyugtatva magunkat, hogy ha van hiba, akkor az előkerül, és azt még
egyszer nem fogjuk elkövetni, legyen az a mi rossz döntésünk, vagy éppen valamelyik
munkatársé, aki itt dolgozik.
Bene Krisztián képviselő: Egyetértek a Lacival abban, hogy szerintem is érdemes lenne,
mert így sok pénzt spórolhatunk. Ez a keretösszeg mikor lesz véglegesítve, ha egy másik
önkormányzat nem használja fel a keretösszegét, akkor szétosztják a maradék önkormányzat
közt, vagy hogy van ez?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Ezt nem tudom pontosan. Inkább az a valószínű, hogy
ha nem használod fel a keretösszeget, akkor elvész. Azt nem tudom még, hogy a kistérségben
van 8 település, és megvan - nem tudom, hogy hogyan osztják le -, hogy jár az összeg, és ezt
ők a 8 településre együtt igényik le, és ők meg elosztják, és így számolnak el vagy
településenként külön-külön el kell számolni.

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Szerintem külön-külön kell elszámolni, és visszafizetni az
összeget, én ebben teljesen biztos vagyok, nekik számlával le kell fednie, hogy mi az amit
elvégeztettek az adott normatíva terhére. És ha nem használták fel, akkor vissza kell utalni.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Ezt támasztja alá az is, hogy ugye már kértünk
árajánlatot a cégtől, 266.700 Ft az 1. feladatra, és ők már úgy számoltak, hogy a fennmaradó
összeg a 316.000-ig ott van és nekünk csak 128.500 Ft-ot kell fizetni.
Dr. Horváth István képviselő: Ez a cég adott, vagy nem lehet másik céget megbízni?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Ez a cég úgy adott, hogy a kistérségen belül szerződött,
van határozat a kistérségen belül. Előtte már a testület is döntött róla. Ez egy nagyon jól
dolgozó cég, komoly felkészült szakember gárdával. Arra lehetne nekünk módunk, hogy a
másodikat külön kezelnénk, és körül nézhetnénk a piacon, de akkor elveszne az az 50.000 Ft,
ami ott megmarad.
Kóródi- Juhász Zsolt jegyző: Megjegyzem egyébként aki itt volt amellett, hogy profi volt,
azon felül, ami elő volt neki írva kötelezően, ő még egyébként egyéb dolgokkal is segített:
adott nyomtatványokat stb.
Boka Erika alpolgármester: Ezt most kell év elején eldöntenünk, csak így köthetjük meg a
szerződést, nem lehet később?
Papalexisz Kosztasz polgármester: A szerződés már meg van kötve, tehát ezzel a céggel már
a kistérség megkötötte.
Boka Erika alpolgármester: Akkor nem jól kérdeztem, tehát most kell eldöntenünk, hogy
mindkettőt vagy csak egyiket ?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem feltétlenül. Azt nem tudom, hogy a fennmaradó
összeggel meddig kell elszámolnunk.
Boka Erika alpolgármester: Összességében én is azzal értek egyet, hogy ár-érték arányban a
128.500 Ft ráfordítás biztos hogy bejön.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Egy javaslat van, hogy a normatíván felüli összeggel,
tehát a bruttó 128.500 Ft-tal kiegészítve megkeressük ezt a céget, és megrendeljük tőlük, aki
ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen,
0 nem és 0
tartózkodással szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
12/2012. (II. 10.) számú
HATÁROZATA
a Vincent Auditor Kft. belső ellenőrzési ajánlatáról
1.

Beloiannisz Község Önkormányzat képviselő-testülete a Vincent Auditor Kft.
árajánlatát a belső ellenőrzési feladatok elvégzésére elfogadja, mely szerint a
normatíva keretén (316.000.-Ft) felül bruttó 128.500.-Ft értékben az ajánlatban
szereplő ellenőrzési feladatokat megrendeli.

2.

A testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglaltak szerint megállapodás
megkötésére és az azzal kapcsolatos kötelezettségvállalásra.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

V. Talajterhelési díjjal kapcsolatos tájékoztató
Papalexisz Kosztasz polgármester: Kiraktunk egy tájékoztatót pár helyre – boltba,
hivatalban, postán - lehet, hogy már találkoztatok vele. Módosították a környezetterhelési
díjról szóló törvényt, és drasztikus emelést vezettek be. Idáig a talajterhelési díj mértéke 120
Ft/ m3 volt, ez 2012. február 1.-jétől 1200 Ft/ m3-re módosult, tehát tízszeresére növekedett.
Ez azt jelenti, hogy a 2012-es talajterhelési díjat 2013-ban fogják megfizetni, például ha most
fizet valaki 20.000 Ft talajterhelési díjat, akkor jövőre 200.000 Ft-ot fog fizetni. Teljesen
egyértelművé vált ezzel a döntéssel, hogy mindenki jobban jár, ha ráköt a csatornára. Február
1.-jétől ketyeg az idő, minél hamarabb átállnak az emberek, annál kevesebb díjat kell jövőre
fizetni. Nekünk képviselőknek az a feladatunk, hogy minél gyorsabban tájékoztassuk a
lakosságot, mi ahogy megtudtuk ki plakátoltuk, sőt az érintettekhez személy szerint is el
fogjuk juttatni a tájékoztatót. A DRV is készített egy tájékoztatót, lesz egy akciójuk, miszerint
április 1.-jétől elengedik a rákötési díjat. A honlapra is felrakjuk a tájékoztatót, de hirdessétek,
mondjátok ti is a lakosságnak.
Bene Krisztián képviselő: Nem szeretnék kormány ellenes hangulatot kelteni, én már
elmondtam a költségvetéssel kapcsolatban a véleményemet. Ez annyiban abszurdum, - én
egyetértek vele, hogy az jó dolog, ha rá vannak kötve a csatornára -, csak azt kell látni, hogy a
csatorna rákötés díja közel egy havi fizetésbe kerül, tehát válaszút elé vannak állítva az
emberek, hogy vagy most megspórolod idén nem kötöd rá, de jövőre 200.000 Ft-tal fogsz
tartozni az önkormányzatnak vagy rákötöd most februárban, és akkor márciusban nem eszel.
Papalexisz Kosztasz polgármester: A lényeg az, hogy értesítsünk mindenkit, mert jövőre a
talajterhelési díjat nekünk kell beszednünk, ez jogszabályban van előírva, ezzel nem tudunk
mit kezdeni.
Kóródi- Juhász Zsolt jegyző: Azt tudni kell, hogy a talajterhelési díj alapja csökkenthető
azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet arra feljogosított szervekkel vitetnek el. A
probléma az, hogy nagyon sokan bejöttek hozzám panaszkodni, hogy miért ilyen magas a
talajterhelési díj, hiszen ők kiszippantották, de nem kértek számlát, mert olcsóbb volt. Ha
ugye valaki azt a vízmennyiséget, amit felhasznált, azt számlával igazoltan kiszippantatja, és
olyan rendszere van, amiből nem szivárog el semmi, akkor ugye 0 Ft lesz a talajterhelési díj
fizetési kötelezettsége, de ha nincs számla az elszállított mennyiségről, akkor nem tudjuk a díj
alapját csökkenteni.
VI. MÁV megkereséssel kapcsolatos válasz
Papalexisz Kosztasz polgármester: Láttátok a MÁV válaszát. Mi ezeket az anyagokat
elküldtük az országgyűlési képviselőnknek, a héten rá fogunk kérdezni, hogy mit sikerült neki
intézni.
Bene Krisztián képviselő: Fenntartom a véleményemet, amit az egyik közösségi portálon
néhány hónappal ezelőtt tettem. A következő lehetséges lépés a polgári engedetlenség, majd
egyszer kisátrazunk a mozdony elé, vagy nem tudom…

Papalexisz Kosztasz polgármester: A rendelkezésre álló eszközökkel nem tudtunk
eredményt elérni, az egyik lehetőség, hogy hátradőlünk, és azt mondjuk, hogy nem tudtunk
semmit elérni, vagy keressük tovább a lehetőségeket, az is egy lehetőség, hogy valaki így
gondolkodik. Én azt gondolom, hogy nem kellene itt megállni, a MÁV-nál nem tudunk
semmit elérni, akkor megyünk más fórumra. Megpróbáljuk ezt kezelni, első lépésben az
országgyűlési képviselőnek fogunk írni.
Richter Csaba képviselő: Beloianniszt, illetve Iváncsát 65 évvel ezelőtt tároló állomásnak
minősítették, ergo a tehervonat ott fog állni, ha a fejünk tetejére állunk akkor is. Viszont,
hogy milyen hosszúságú szerelvényt engednek az 5. vágányra, azt a vezető döntheti el.
Ahhoz, hogy az állomás épülettel szemben át tudjunk menni, ahhoz 3-4 szerelvény lecsatolása
szükséges, tehát ha megszabják a MÁV vezetők, hogy ide nem jöhet 40 szerelvény, csak 36,
akkor itt máris megoldott a problémánk. Egyéb megoldás nincs, ezt most mondom.
Bene Krisztián képviselő: Ennyi erővel megoldható lenne úgy is, hogy az 1. vágányra
állítanák be a szerelvényt.
Richter Csaba képviselő: Nem lehet, mert az kereskedelmi vágány.
Prekop László Kosztasz képviselő: Ha már erről beszélünk, akkor szeretném megjegyezni,
hogy az állomásra vezető utat és az iskola udvart is ki kellene javítani, amíg nem mennek
teljesen tönkre, nekem a Szladky Pisti jelezte, hogy kellene valamit kezdeni vele, mert fel fog
fagyni, meg van repedezve.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor maradjunk annyiban, hogy én a héten
megkeresem az országgyűlési képviselőnket L. Simon Lászlót és beszélek vele, hogy mit
lehetne tenni ebben az ügyben. Laci a Szladky Pistivel én is beszéltem erről, vele is egyeztetni
fogok, mert vannak ötletei is, hogy miképpen lehetne megcsinálni.
VII. A Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Társulat megkeresése
Papalexisz Kosztasz polgármester: A következő napirendi pontunk a Dunaújvárosi
Vízgazdálkodási Építőipari és Környezetvédelmi Társulat megkeresése. A kiküldött
anyagban olvashattátok az üzemeltetési szerződés tervezetet. Láthatjátok, hogy 100 %-os
támogatottságú, szerintem nincs okunk arra, hogy ne fogadjuk el. Van valakinek kérdése,
hozzászólása ? Ha nincs akkor felteszem szavazásra, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel
a polgármestert, hogy a megkeresésben szereplő üzemeltetési szerződés tervezetet aláírja, aki
ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen,
0 nem és 0
tartózkodással szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
13/2012. (II. 10.) számú
HATÁROZATA
a Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari és Környezetvédelmi Társulat által
előterjesztett megállapodás elfogadásáról

Beloiannisz Község Képviselő-testülete a Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari és
Környezetvédelmi Társulat által megküldött megállapodás tervezetet elfogadja.
2. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak szerinti
megállapodást megkösse, illetve azzal kapcsolatban kötelezettséget vállaljon.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal
1.

VIII. DRV szennyvíztisztító telep tájékoztatás
Papalexisz Kosztasz polgármester: A következő napirendi pontunk a DRV szennyvíztisztító
rekonstrukciójával kapcsolatos megkeresése. E-mailben keresett meg minket a DRV azzal
kapcsolatban, hogy a közös szennyvíztisztító telep létesítésének követelményeit
megvizsgálták a térségünkben, jelezték hogy van egy KEOP támogatással megvalósítható
projekt, amelynek célja, hogy hosszú távra megoldja a jelenlegi szennyvízkezelési problémát.
Az e-mail mellékleteként megküldött táblázatból látszik, hogy ebben a projektbe
Pusztaszabolcsot és Adonyt is bevonnák, én ezt nehezen kivitelezhetőnek tartom, mivel
Pusztaszabolcs egyedül is részt tud venni ebbe a pályázatba, így felesleges lenne közösködnie.
Ebbe a projektben hatalmas számokról beszélünk, látjátok, hogy az összköltség bőven 1
milliárd Ft felett van. Nem szeretném alapból elvetni, de kételyeim vannak ezzel
kapcsolatban, minden esetre tervezünk egy olyan egyeztetést, ahol az érintett települések
polgármesterei és a DRV szakemberei is jelen lesznek, ennek eredményéről tájékoztatni
foglak titeket.
IX. DRV szennyvíz üzemeltetési szerződés
Papalexisz Kosztasz polgármester: Megküldte a DRV A szennyvízhálózat és a telep
üzemeltetésére vonatkozó szerződés tervezetet. Az előző szerződéshez képest van pár
változás, de ezek nem olyan jelentősek. Ennek a szerződésnek a megkötésére azért van
szükség, mert a döntések elhúzódása miatt nem sikerült egy hosszú távú megállapodást
elfogadnunk. Ezért úgy döntöttünk, hogy 2012 év végéig megkötjük ezt az üzemeltetési
szerződést, és ez alatt az idő alatt lehetőség lesz arra, hogy egy hosszú távú megállapodás
tervezetét állítsuk össze, ami minden érdekelt részére kielégítő. Besnyő és Iváncsa is tett
észrevételeket az eredeti tervezettel kapcsolatban, ezek egy része a mostani tervezetbe már
beépítésre kerültek, azt gondolom, hogy mivel rövid távú megállapodásról van szó, ezekkel a
feltételekkel elfogadható a tervezet. Van-e valakinek kérdése észrevétele, ha nincs, akkor
javaslom, hogy a képviselő-testület hatalmazzon fel a testület ezen szerződés megkötésére, aki
ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen,
0 nem és 0
tartózkodással szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
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1.

Beloiannisz Község Képviselő-testülete a DRV Zrt. által megküldött – melléklet –
megállapodás tervezetet elfogadja.

2.

A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak szerinti
megállapodást megkösse, illetve azzal kapcsolatban kötelezettséget vállaljon.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal

X. ÁMK tantárgyfelosztás
Papalexisz Kosztasz polgármester: Elkészült az általános iskola tantárgyfelosztása január
9.-én véleményezte a nevelő-testület. Mindenki megkapta az anyagot. Van valakinek kérdése,
észrevétel-e. Ha nincs, akkor én ennyit szerettem volna, ha valakinek van még valamilyen
témája, kérdése az tegye fel.
Prekop László Kosztasz képviselő: Szeretném jelezni, hogy ezen a héten több ingatlantól
sem vitték el a szemetet, kérdésem, hogy ezt mikor viszik el?
Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Egyeztettünk a Vertikál Zrt.-vel, jelezték, hogy a nagy hó miatt
nem tudtak bejutni minden szolgalmi útra, ezért egyes ingatlanoktól nem sikerült a szemetet
begyűjteni.
Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor vegyük fel a Vertikállal a kapcsolatot, hogy
onnan ahonnan nem tudták összegyűjteni a szemetet, a jövő héten vigyék el azt is, ami a
hulladékgyűjtő edényzetbe nem fér bele.
Nanosz Markoszné, Gavrilidisz u. 9. szám alatti lakos: Én azt szeretném megkérdezni,
hogy tudunk-e arról valamit, hogy mi lesz ezekkel a közös hivatalokkal, sokat hallani a
médiában, hogy a kis településeken nem lesznek polgármesteri hivatalok?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Az már szinte biztos, hogy a 2000 lakosságszám alatti
települések önállóan nem működtethetnek Polgármesteri Hivatalt. 2012-es év fontos feladata,
hogy ezt előkészítsük, legreálisabbnak az tűnik, hogy Besnyővel alakítsunk közös hivatalt.
Sajnos azonban még sok az ismeretlen tényező, nem ismerjük pontosan, hogy milyen
feltételeknek kell megfelelni.
Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Az új rendszer a jelenlegi körjegyzőségekhez hasonlítható a
legjobban, mert a közös hivatalok erre fognak hasonlítani, azonban még teljes körűen nem
ismert, hogy melyek azok a feladatok, amik az önkormányzati hivatalnál, és melyek azok,
amik a járásnál lesznek elvégzendők. Valószínűleg a közös hivatalok kialakításával nem lesz
minden településnek saját jegyzője, illetve elképzelhető hogy helyben kevesebb ügyintéző
lesz, ezt most még nem tudjuk előre.
Csontos Albertné, Athén u. 42. szám alatti lakos: Ebben az esetben az, hogy nemzetiségi
település vagyunk nem nyújt védettséget?
Papalexisz Kosztasz polgármester: Elsődleges cél hogy a Hivatal üzemeljen a településen,
legyen itt is ügyfélfogadás, az iskola vonatkozásában is volt szerepe már annak, hogy
nemzetiségi település vagyunk, meglátjuk, hogy ez mennyiben fogja befolyásolni a helyzetet,
sok minden változhat 2013-ig, de alapvetően abból kell kiindulnunk, hogy nem lehet önálló
hivatalunk. Arra is fel kell készülnünk, hogy ha a járásközpont Martonvásárban lesz, akkor
megoldást kell találnunk arra, hogy az odajutást megszervezzük a lakosság részére. Akár oly

módon, hogy több település összefog, és finanszíroz egy buszt. Van-e valakinek még kérdése,
észrevétele, ha nincs akkor az ülést berekesztem.
Papalexisz Kosztasz polgármester mivel több kérdés, észrevétel nem érkezik a képviselőtestület ülését 21:12-kor berekeszti.
k.m.f.
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