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Napirendi pontok:

1) A képviselő-testület 2012. évi II. félévi munkaterve
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

2) ÁMK beszámoló
Előterjesztő: ÁMK vezető

3) Önkormányzati rendeltek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: Kóródi-Juhász Zsolt jegyző

4) Közbeszerzési terv megvitatása
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

5) Az önkormányzat szociális rendeletének módosítási javaslata
Előterjesztő: Bene Krisztián képviselő (szociális bizottság tagja)

6) Együttműködési megállapodás megtárgyalása
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

7) Egyebek
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Rendeletek:

4/2012. (VII.02.) önkormányzati rendelet az egyes szabálysértési rendelkezést tartalmazó önkormányzati 
rendeletek hatályon kívül helyezéséről, valamint módosításáról

5/2012. (VII.02.) önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról szóló 5/2009. (VI.5.) rendelet módosításáról

6/2012. (VII.02.) önkormányzati rendelet a település tisztaságáról és a köztisztasági szolgáltatásról szóló 
12/2003. (XI.24.) számú rendelet módosításáról 

Határozatok:

58/2012. (VI. 29.) számú
HATÁROZAT

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület
2012. június 29.-i soron következő nyílt ülésének napirendi pontjairól

59/2012. (VI. 29.) számú
HATÁROZAT

a képviselő-testület 2012 II. félévi munkatervéről

60/2012. (VI. 29.) számú
HATÁROZAT

az ÁMK beszámolójának elfogadásáról

61/2012. (VI. 29.) számú
HATÁROZAT

az Közbeszerzési terv elfogadásáról

62/2012. (VI. 29.) számú
HATÁROZAT

a Beloianniszi Görög Nemzetiségi Önkormányzattal megkötendő megállapodásról

63/2012. (VI. 29.) számú
HATÁROZAT

a polgármester szabadságkérelméről

64/2012. (VI. 29.) számú
HATÁROZAT

A 225/A/2 és a 225/B/1 helyrajzi számú (2455 Beloiannisz, Rákóczi utca 22.) ingatlan értékesítéséről

65/2012. (VI. 29.) számú
HATÁROZAT

a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásával kapcsolatban
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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. június 29. napján tartott soron következő nyílt ülésének

JEGYZŐKÖNYVE

Készült: Beloiannisz  Község Önkormányzat  Képviselő-testületének  soron  következő 
nyílt üléséről

Az ülés helye: Beloiannisz Polgármesteri Hivatal Tanácsterme

Az ülés kezdete: 2012. június 29. 17 óra 45 perckor

Jelen lévők:

Távollévők:

Papalexisz Kosztasz
Boka Erika
Bene Krisztián
Prekop László Kosztasz 
Dr. Horváth István
Márkusz Tamás

Kóródi-Juhász Zsolt
Biró Brigitta

Kész Józsefné
Kósáné Hujber Katalin

Richter Csaba
Galanisz László Vaszilisz

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

jegyző
jegyzőkönyv-vezető

BKGNÖ elnök
ÁMK igazgató

képviselő
alpolgármester

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Tisztelettel  köszöntök  minden megjelentet,  megkezdjük a  mai  testületi 
ülésünket.  Megállapítom, hogy a testület  hat fővel határozatképes, szabályosan lett összehívva. Jegyzőkönyv 
hitelesítőnek  jelölném  Márkusz  Tamás,  és  Dr.  Horváth  István  képviselő  urakat.  Aki  egyetért  evvel  az, 
kézfenntartással szavazzon.

A  Ké pv i se lő - t e s tü l e t  6  i g e n ,  0  ne m  és  0  t a r tó zk odás 
s zav aza t ta l  Márk usz  Tam ás  k épv i s e lő t  é s  dr.  Horváth 
István  képviselőt  j e gy zőköny v- h i t e l e s í t őne k  
m egv á las z to t t a .

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. A napirendi pontokat a ki küldötthöz képest, akkor ez előbbiek 
szerint módosítanám. Tehát az együttes ülés az kikerül, és az együttműködési megállapodás tárgyalása lenne a  
hatodik napirendi pont. És ezt követi majd az egyebek, valamint az egyebek napirendi pont után lesz egy zárt  
ülés is. A napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Ha nincsen, akkor ezt a  
napirendet terjesztem be a testület elé. Aki evvel egyetért, az kézfenntartással szavazzon.

A  Ké pv i se lő - t e s tü l e t  6  i g e n ,  0  ne m  és  0  t a r tó zk odás 
s zav aza t ta l  m eghoz ta  a z  a lább i  ha tá roza to t :

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

58/2012. (VI. 29.) számú
HATÁROZATA

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület
2012. június 29.-i soron következő nyílt ülésének napirendi pontjairól

1) A képviselő-testület 2012. évi II. félévi munkaterve
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

2) ÁMK beszámoló
Előterjesztő: ÁMK vezető
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3) Önkormányzati rendeltek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: Kóródi-Juhász Zsolt jegyző

4) Közbeszerzési terv megvitatása
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

5) Az önkormányzat szociális rendeletének módosítási javaslata
Előterjesztő: Bene Krisztián képviselő (szociális bizottság tagja)

6) Együttműködési megállapodás megtárgyalása
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

7) Egyebek

Felelős: Polgármester
Határidő: nincs

1) A képviselő-testület 2012. évi II. félévi munkaterve

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. Akkor ez első napirendi pont a képviselő testület 2012. évi 
második fél évi munkaterve, amit ki küldtünk nektek tanulmányozásra. Illetve, a hétvégi ülésen már jeleztem, 
hogy változás  lesz  benne.  A tervezetet  úgy raktuk össze a jegyző úrral,  hogy az időpontok azok nagyjából 
kötöttek. Tehát némileg feladathoz kötöttek ezek a testületi ülések. Annyi a változás, hogy péntek 18:00-ról, 
szerda 18:00-ra tettük az üléseket. És amennyiben lehet a rendkívüli üléseket is, azért az bizonytalanabb, de 
megpróbáljuk majd azokat is szerda 18:00-ra rakni. Szerdán 18:00-ig dolgozunk a hivatalban, pénteken csak 
12:00-ig, és nincsen olyan látogatottsága az ülésnek, ami miatt ezt péntek 18:00-ra rakjuk, illetve az a két-három 
állandó vendégünk valószínűleg szerdán 18:00-kor  ugyanúgy el  fog tudni  jönni,  mint  péntek  18:00-kor.  Én 
bízom benne, hogy ez nem fog gondot okozni. Ez egy javaslat, és én szeretném megkérdezni a véleményeteket,  
hogy ki, hogy látja ezt a kérdést. Én átadnám a szót, a képviselőknek. Parancsolj, Krisztián. 

Bene Krisztián képviselő: Én is egyetértek azzal, hogy péntekről tegyük át szerdára, mert az eredeti funkcióját 
nem töltötte be a péntek esti testületi ülés. Viszont a közmeghallgatással én kivételt tennék, én azt hagynám 
pénteken, a decemberi közmeghallgatást. Mert ugye idén is többen voltak, mint egy sima testületi ülésen. Tehát 
én azt javaslom, hogy a december 19.-e szerdát, azt vigyük át péntekre 22.-re, de csak a közmeghallgatást. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Csak  most  az  a  kérdés,  hogy  december  21.-re  vigyük,  vagy  hozzuk 
előrébb? Én azt gondolom, hogy ez egy teljesen jó felvetés. Szerintem, akkor inkább 14.-re hozzuk, mint 21.-re. 
Egy  módosító  javaslat  van.  Akkor  a  december  19.-e  szerda  helyett,  december  14.-én  pénteken  lenne  a 
közmeghallgatás. Más módosító javaslat van-e?

Bene Krisztián képviselő: Nekem még van egy. Nem módosító javaslat, az egyebek közt akartam felvetni, de 
lehet, hogy addig elfelejtem. Ha már a közmeghallgatásról van szó, javaslom, hogy előtte is közmeghallgatást  
tartsunk. Mert itt olyan változások lesznek, az iskola átadás már lezajlott. És itt lesznek még a járás központok 
kialakítása, abban a tekintettben sincs még semmi, hogy mi, hogy lesz. És december 14.-én már valószínű, hogy 
csak kész tények elé tudnánk állítani a lakosságot. Én javaslom, bár nem tudok időpontot mondani, mert nem 
tudom,  hogy a  járásokkal  kapcsolatban  mikor  lesz  szabályozás.  De  szeptember-október  körül,  ebben  a  két 
témában is. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát én azt javaslom, hogy most ne tegyük be, hanem majd ha lesz olyan 
információnk, amivel már tudunk kezdeni valamit, akkor majd döntsünk, majd egy időpontot keresünk. Akkor 
erre figyeljünk. Én azt gondolom, hogy mivel nem tudjuk, hogy az információáramlás, hogyan fog zajlani, ezért 
ezt ne tegyük most bele. De majd az év végén újra felvetjük ezt a kérdést. Más javaslat? Ha nincsen, akkor  
először  ezt  a  módosítót  tenném fel  szavazásra.  Aki  egyetért  avval,  hogy december  19.-e  szerda  helyett,  a 
közmeghallgatást december 14.-e péntek 18:00-kor legyen, az kézfenntartással szavazzon.

A  Ké pv i se lő - t e s tü l e t  6  i g e n ,  0  ne m  és  0  t a r tó zk odás 
s zav aza t ta l  a  j av as la to t  e l f ogad ta .

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület 2012. június 29-i soron következő nyílt ülésének jegyzőkönyve
5. oldal a 29 oldalból



Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm, kérem, hogy akkor a határozati javaslatról szavazzunk az előző 
módosítással.

A  Ké pv i se lő - t e s tü l e t  6  i g e n ,  0  ne m  és  0  t a r tó zk odás 
s zav aza t ta l  m eghoz ta  a z  a lább i  ha tá roza to t :

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

59/2012. (VI. 29.) számú
HATÁROZATA

a képviselő-testület 2012 II. félévi munkatervéről

I. Az ülés tervezett időpontja: 2012. augusztus 29. (szerda) 18.00 óra

Tervezett napirendi pontok:
1) A 2012. évi költségvetés I. félévi beszámolója

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester
2) Egyebek

II. Az ülés tervezett időpontja: 2012. november 28. (szerda) 18.00 óra

Tervezett napirendi pontok:
1. Az önkormányzat 2012. évi III. negyedéves beszámolója
     Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester
2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója
     Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester
3. Egyebek

III. Az ülés tervezett időpontja: 2012. december 14. (péntek) 18.00 óra

Tervezett napirendi pontok:
1) Tájékoztató a Képviselő-testület és a Polgármester 2011. évi tevékenységéről (közmeghallgatás)
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

      2) Egyebek

Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

2) ÁMK beszámoló

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. A második napirendi  pont,  az  ÁMK beszámoló.  Az ÁMK 
vezető az anyagot mindenkinek elküldte, mindenki megkapta és elolvasta. Evvel kapcsolatban átadnám a szót a  
képviselőknek.  Van-e  valami  felvetés?   Én  nekem  azért  van  néhány  dolgom  ezzel  kapcsolatban.  Biztos 
emlékeztek rá tavaly, én akkor is rákérdeztem, mert nagyon egyoldalas volt a beszámoló, hogy csak az iskolára 
koncentrált és rá is kérdeztem a Nelli nénire, hogy az óvoda miért nincs benne, arról miért volt olyan kevés  
információ. Most ebben az anyagban, azért eléggé összeszedett volt minden területet érintve. Nyilván azért több 
jutott itt is az iskolára meg az óvodára. De azt látom én, itt az ÁMK működésével kapcsolatban, hogy nagyon 
sok energiát elvett tőlünk is, az ÁMK vezetőjétől is, az iskola, óvoda és még az iskola konyha kérdése is. És itt 
még valahol  az  energia.  Hiszen nem egy jól  működő rendszert  kellett  itt  tovább vinni,  hanem nagyon sok 
mindent  újra  kellett  építeni,  nagyon sok kötelezettségnek kellett  megfelelni,  rendet  tenni,  dokumentációktól 
kezdve  mindent.  Én  azt  gondolom,  hogy egy év  alatt  az  ÁMK vezetője  nagy munkát  végzett.  De én  úgy  
gondolom, hogy a művelődési ház és a könyvtár az nem kapta meg azt a figyelmet. Tehát nem jutott rá annyi 
energia, annyi munka amennyire szükség lett volna. És én erről már beszélgettem az ÁMK vezetőjével, hogy 
idén viszont, amennyiben tényleg át  fog kerülni  ez az egész ÁMK oda, több energiát  fogunk oda fordítani. 
Nekem külön kérésem volt, hogy idén különös tekintettel legyünk, a művelődési házra illetve, a könyvtárra is, 
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hogy azok is úgy funkcionáljanak, ahogyan az elvárható. Mert azt gondolom, hogy a művelődési ház az egy 
kicsit problémás, hogy a tornaterem is ott van, az egy kicsit nehezíti a helyzetet. De itt vannak olyan dolgok, 
amikkel apró oda figyeléssel, nagyon sok bosszúságot meg lehet szűntetni. Tehát itt van munka. Itt rendet kell 
tenni. Most ezeknek a részletei nem a testületre tartoznak, de alapjába véve én ezt láttam, ebből az értékelésből  
is, meg átgondolva a mi munkánkat is, hogy a jövőben, nem mi leszünk a fenntartói, de mi vagyunk itt és fentről 
úgy is az az elvárás, hogy a mi életünket ez befolyásolja, tehát több időt kell majd a művelődési házra illetve, a  
könyvtárra fordítanunk. Egyebekben, teljes mértékben jónak találom. Aki, ott volt az évzárón, az hallhatta azt is,  
hogy 2010-ben, mikor mi elkezdtünk dolgozni 56 gyerek volt ebben az iskolában, idén, a következő tanévre már 
akár a 90 főt is elérheti a végszám, de a 80 főt, az biztos. Több mint hét gyerek jelentkezett kívülről, tehát más  
településekről. Elsősorban a jó hírünk miatt. Tehát azok a szülők, akik ide hozták a gyereküket, azok viszonylag 
elégedettek, a jó hírt viszik, és vonzzák a többieket. És van egy gyerek, aminek nagyon örülök, egy Besnyői 
gyerek, aki ötödik osztályba fog jönni, és kimondottan a görög nyelvoktatás miatt jön át ebbe az iskolába, hogy 
élni tudjon ezzel a lehetőséggel. Magyarán nem elmennek innen a gyereke, hanem jönnek ide a gyerekek. Nem 
mindegy, hogy ötven gyerek után van normatíva, vagy kilencven gyerek után. Én nagyon bízom benne, hogy 
ciklus végére, száz feletti létszámot elérjük ebbe az iskolába, ami meg duplázná a testület munkájának kezdetét 
tekintve.  Tehát  én  ennyit  tennék  hozzá,  és  én  javaslom  elfogadásra  a  beszámolót,  amennyiben  nincsen 
hozzászólás. De úgy látom, van, parancsolj, Krisztián. 

Bene Krisztián képviselő: Én azt  szeretném megkérdezni,  hogy itt  megemlítik,  hogy a konyhaétkeztetéssel  
problémák voltak, az étel minőségével meg mennyiségével. Hogy nem gondolkoznánk cégváltáson, vagy saját  
konyhán? Nem tudom, az mennyivel kerülne többe? 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Egyrészt  sokkal  tartozunk  még  most  is.  Folyamatosan  csökken  a 
tartozásunk, de mi ezt már egyszer megléptük, hogy kértünk árajánlatokat több cégtől is. Magasan ez volt az 
árajánlat, annak a szolgáltatónak, aki most is szolgáltatja. Nem is volt versenyképes a többi, ehhez képest. a  
Minőségi problémákkal kapcsolatban én jeleztem, ezeket a problémákat, azt követően viszont oda figyeltek és 
javítottak ezen, és az volt a kérés, hogy ha nekünk ilyen problémáink vannak, akkor jelezzük, mert ők is csak 
akkor tudnak lépni, ha van visszajelzés. Hát sokáig csak mondogattuk, hogy nem jó, de visszajelzés nem jött. 
Aztán, amikor jött én egyből megkérdeztem a céget, ő egyből kérte az időintervallumot, hogy mikor hol, azután 
utána néztek,  és  azóta nincsen újabb visszajelzés,  hogy problémás lenne.   Tehát én azt  gondolom, hogy ez 
megoldódott.  Arról  nem beszélve,  hogy azért  ez  a  cég türelmes,  szóval  el  szoktuk húzni  a  fizetést.  Akkor 
indokolta  volna  a  váltást,  hogy  ha  tényleg  versenyképes  ajánlatok  jöttek  volna,  de  még  csak  meg  sem 
közelítették, hogy el lehetne gondolkodni rajta. Más kérdés? 

Megérkezik 18:00-kor Kósáné Hujber Katalin ÁMK igazgató.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester:  Kati  éppen  az  ÁMK  kérdéséről  beszéltünk.  Igazából,  én  nagyjából 
elmondtam  a  gondolataimat.  Itt  még  egyelőre  kérdés  nem  merült  fel.  Neked  van-e  szóbeli  kiegészítésed? 
Szeretnél-e mondani valamit? 

Kósáné  Hujber  Katalin  ÁMK  igazgató: Igen.  Elnézést  kérek  a  késésért.  Az  ÁMK  beszámolójával 
kapcsolatban,  annyi  kiegészítést  szeretnék  tenni,  hogy  ahogy  a  beszámolóban  is  kezdődik,  hogy  az  ÁMK 
intézmény egységei közül, a legkevesebb intézmény egység energia a művelődési házra jutott. Mindig a többi  
intézmény egységben felmerült problémákat kellett megoldani. Vannak elképzelések a jövőre való tekintettel,  
hogy hogyan alakul és hogyan szeretnénk működtetni. De erre sajnos már nem jutott sem erő, sem energia. Én 
ezt hiányosnak érzem, és én úgy gondolom, hogy ezt jobban el kellett volna mondani.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Erről beszélgettünk, és ezt én is elmondtam. Akkor van-e valakinek kérdése 
az igazgatónőhöz? Amennyiben nincsen, akkor én javaslom elfogadásra ezt a beszámolót. Aki egyetért, vele az  
kézfenntartással szavazzon.

A  Ké pv i se lő - t e s tü l e t  6  i g e n ,  0  ne m  és  0  t a r tó zk odás 
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1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁMK vezetőjének beszámolóját a 2011. éves 
működésről elfogadja.

2. A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntést küldje meg az ÁMK részére.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3) Önkormányzati rendeltek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. Akkor Kati  köszönjük, hogy eljöttél.  A harmadik napirendi 
pont  az  önkormányzati  rendeletek szabálysértésének  hatályon kívüli  helyezése.  Erről  is  egy pár  szóval  már 
beszéltünk hétfőn. Ennek kapcsán a szót a jegyző úrnak, hogy röviden tájékoztasson minket a lényegről.

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Nem tudom, hogy eltudtátok-e olvasni az előterjesztést, vagy,  hogy sikerült-e 
mindenkinek megnyitnia.  Igazából,  egy törvény kötelezettségnek teszünk eleget  azzal,  hogy a szabálysértési 
rendelkezéseket kivesszük az önkormányzati rendeletekből. 2012. évi II. törvény, az új szabálysértési törvény 
megállapítja,  hogy e  törvény állapíthat  meg szabálysértést.  Ugyanakkor  a  2011.  évi  CLXXXIX.  tv.  (51)  4.  
bekezdése  lehetővé  teszi,  hogy  a  képviselő  testület  tiltott  közösségellenes  magatartásnak  minősítsen  egyes 
magatartásokat  és  azt  közigazgatási  illetve,  helyszíni  bírsággal  szankcionálja  adott  esetben.  Nagyjából  a 
rendeletmódosításoknál  annyi  történt,  hogy ami  eddig  szabálysértési  tényállásként  szerepeltek,  azokat  én  a 
módosításban tiltott közösségellenes magatartásnak minősítettem. Illetve, a kiküldött anyaghoz képest, a mai nap 
folyamán járt itt nálam, az új rendőr, a Tamás, és ő kérte, hogy amennyiben a képviselő testület úgy dönt, akkor ő 
támogatná azt, hogy a közterülten és a vendéglátó ipari egységek előkertjén kívül a szeszes-ital fogyasztást tiltsa 
meg az önkormányzat, mert tapasztalata szerint ez problémát szokott okozni, és ebből vannak problémás esetek.  
Egyébként  a  közterületen  való  alkohol  fogyasztása  a  299.-es  Kormányrendelet  alapján  szabálysértésnek 
minősült, de ugye ez a kormányrendelet is hatályon kívül lett helyezve, amióta ez az új szabálysértési törvény 
életbe lépett. Így a településekre van bízva, hogy engedik-e a közterületen történő alkoholfogyasztást vagy sem.  
Én a javaslatba bele tettem, ezt lehet, hogy még nem olvastátok, mert ez egy új dolog. A többi az kihirdetésre 
került, illetve, felkerült a honlapra is. Amit módosítottam még rajta itt, a település tisztaságáról és a köztisztasági  
szolgáltatásról  szóló  rendeletnek  is  vannak  szabálysértési  tényállásai.  Hogy  azokat  a  tényállásokat,  amiket  
magasabb rendű jogszabály szabályoz  ugye,  azokat  nem szabályozhatja  önkormányzati  rendelet,  tehát  azok 
kikerültek belőle. Illetve, itt meg mutatta az élet azt, hogy milyen problémák vannak, mik azok a problémák,  
amiért rendszerint panaszt jelentenek, illetve az ügyfelek hozzánk panasszal fordulnak és nem nagyon tudtunk 
mit tenni. Az egyik ilyen probléma volt, a gazos, hulladékos, romoktól fertőzött ingatlanok. Jelenlegi jogszabály 
az  azt  mondja,  hogy  kizárólag  a  parlagfű  tekintetében  állapíthatjuk  meg,  ezt  a  növényvédelmi  bírságot,  
amennyiben valakinek a földterülete parlagfűvel szennyezett és június 30.-át követően nem akadályozza meg, a 
parlagfűnek a virágázását. Amennyiben ez történik, akkor vele szembe bírságot lehet alkalmazni. De ha egyéb 
gyógynövények vannak a kertjében, azt gyakorlatilag magasabb rendű jogszabály nem szankcionálja. Ezért bele 
került a tiltott közösségellenes magatartások közé, a 16. bekezdés a) pontjába, hogy aki az általa használt, illetve  
tulajdonát képező ingatlant nem műveli meg, nem tartja rendben, gyomtól, gaztól, hulladéktól nem tisztítja meg 
azzal szemben, meg lehet állapítani helyszíni vagy közigazgatási bírságot. A helyszíni bírság 20.000 Ft-ig, a  
közigazgatási  bírság  50.000  Ft-ig  terjedhet.  Ugyanilyen  rendelkezésünk,  ami  eddig  nem  szerepelt,  hogy  a 
közterületen, kert és kommunális hulladékot halmoztak föl. Ezt is tiltaná a rendeletünk, illetve szankcióval lehet 
sújtani, azt,  aki  ennek ellenére ezt még is megteszi. A többi pont,  az gyakorlatilag a korábbi rendeletben is  
szerepelt. Illetve, azokat kivettem, amik már a magasabb rendű jogszabály által szabályozva vannak. Módosulna 
a temetőkről,  és a temetkezési tevékenységről szóló 11/1996.-os önkormányzati  rendeletünk. Ennek is a 16.  
szakasz  5-6  bekezdésében  meghatározott  magatartások,  amik  eddig  szabálysértési  tényállásként  szerepeltek, 
azok lennének most ilyen tiltott közösségellenes magatartásnak minősítve. Illetve, még egy ilyen rendeletünk 
van,  ez  az  avar  és  kerthulladék  égetéséről  szóló  rendeletünk,  amit  a  testület  alkotott  meg.  Ennek  is  van 
szabálysértési  tényállás  a  végén.  Ezek  egy  az  egyben,  mindenféle  módosítás  nélkül  minősülnének  a 
továbbiakban  tiltott  közösségellenes  magatartásnak.  És  ugyanúgy  helyszíni  bíráság  20.000  Ft-ig,  vagy 
közigazgatási eljárás keretében 50.000 Ft-ig terjedő bírság lenne kiszabható. Ezeket én úgy állapítottam meg, 
hogy ennél a jogszabály nagyobb mozgásteret állapít meg, tehát akár a közigazgatási bírság terjedhetne 150.000 
Ft-ig, a helyszíni bírság pedig 50.000 Ft-ig. De én azt gondoltam, hogy ezekre a cselekményekre, túlzó lenne 
ilyen bírságot alkalmazni, vagy ilyen nagy hatást adni a jegyző kezében. Mert az is bekerült a rendeletbe, de  
gondolom,  a  képviselő  testület  nem  szeretne  közigazgatási  eljárást  lefolytatni,  hogy  ezt  a  hatáskörüket,  a 
jegyzőnek delegálnák. Annyit  még azért  még elmondanék, hogy a Boda Tamás jelezte,  hogy ha megalkotja 
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ezeket a rendeleteket a képviselő testület, akkor ő a jövő hét utáni héten, szerdán megkeres engem és akkor ő is  
kér  ezekből  a  rendeletekből  egy-egy példányt,  meg az  egységes  szerkezetbe  foglalt  rendeletekből  is.  Nagy 
hangsúlyt  fog  fektetni  arra,  hogy  amikor  ő  Beloiannisz  területén  járőrözik,  akkor  ő  ezeket  a  rendeleteket 
betartassa. Gondolt itt első sorban az avar égetéssel kapcsolatban, tehát ellenőrizni fogja, hogy közterületen ne  
égessen senki hulladékot, csak a kertekben, mert ugye ezt tartalmazza a rendelet, de nem mindeni tartja be. Tehát  
azt  már látjuk,  hogy a szerdai  meg a vasárnapi  napot  mindenki  betartja,  de esetenként,  azért  vannak olyan 
élethelyzetek,  amiket  nem  sikerül  betartani.  Illetve,  a  közterületen  való  alkoholfogyasztás,  és  ezeknek  a 
betartására erőteljesen ő koncentrálni fog.

Prekop László Kosztasz képviselő: Nekem egy kérdésem lenne. Igazándiból gondolom, azt szeretné mindenki, 
hogy szép, tiszta, rendezett falunk legyen. Ne legyen, sörös üveg szétdobálva stb. Most az lenne a kérdésem, 
hogy gondolom, nem egyből büntetéssel fogsz kezdeni, hogy mi ez az úgymond felfogás ezen a téren, hogy mi 
megalkotjuk  a  rendeleteket?  Rendben  van,  az  avarégetéssel  kapcsolatban  már  értesítették  az  embereket,  és 
képben vannak, de lehet, hogy azzal sincsenek képben, hogy nem lehet a parkban meginni egy üvegsört, vagy 
akár mit. Tehát, ha most oda megy a rendőr, és azonnal megbünteti, nem biztos, hogy az az ember úgy fog 
reagálni, hogy ott már soha többé nem iszik, sőt csak azért is megissza és összetöri az üveget majd. Tehát nekem  
az lenne először is a kérdésem, hogy ezeket tudatjuk az emberekkel, hogy ezek a rendeltek jelen pillanatban  
érvényesek Beloianniszra? Mert én szerintem tízből, kilenc ember nem igen tudja ezeket a dolgokat. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én azt gondolom, hogy mi nagyon humánosak vagyunk. Tehát négyszer-
ötször fel szoktunk szólítani mindenkit, hogy ha valami probléma van, írásban többször is. Tehát itt nem ez lesz,  
hogy megalkotjuk ezt a rendeletet, és holnap lesz több millió forint bevételünk bírságokból. Hanem, ez tényleg 
arra kell, hogy azok az emberek, mert vannak olyanok, akiknek már én személy szerint legalább ötször szóltam, 
és  ha  már  végső  sorban  semmit  nem  tudsz  velük  kezdeni,  akkor  velük  szemben  el  lehessen  járni.  Olyan 
valószínűleg senkivel sem fog előfordulni, hogy kap rögtön egy pénzbírságot, hanem fogunk először szólni,  
hogy mi nem jó, a következő alkalommal figyeljen oda, és ha még egyszer megcsinálja, akkor kaphat bírságot. 
Meg, ahogy el is mondta a jegyző úr, ezeket az eljárásokat, a jegyző folytatja le. Tehát, ha a rendőr valakit elkap,  
akkor azt jelenti, és a jegyző folytatja le az eljárást. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Igen. Annyival egészíteném még ki, hogy ha a rendőr ilyet tapasztal, akkor egy 
dolgot tehet, látja, hogy jogszabálysértés történt, én hatáskört rá nem telepíthetek, ő nem jár el, hanem nekem 
tesz  egy feljelentést.  És  beépül  még az  is  a  rendeletekbe,  az  előbb nem hangsúlyoztam ki,  hogy bizonyos 
cselekményeknél,  és  én  kiemeltem  azokat  a  cselekményeket,  ahol  megszüntethető  a  jogsértő  magatartás, 
gondolok tipikusan a gazos kertre. Ott van egy olyan kitétel, hogy akivel szembe ebben, és ebben a bekezdésben 
meghatározott magatartás ellen közigazgatási eljárás indul, és ennek hatására az eljárás befejezése előtt, a tiltott 
közösségellenes magatartást vagy annak káros következményeit megszünteti, vagy azt helyre állítja, a jegyző a  
közigazgatási eljárást bírság kiszabásnak mellőzésével megszűnteheti. Tehát magyarán mondva, ez nem arról 
szól,  hogy mi bírságot szabjunk ki  és büntessünk, hanem arról  szól,  hogyha észbe kap az ember,  az eljárás  
megindulása miatt,  akkor nem lesznek megbüntetve.  És én azt  gondolom, hogy nagyon jó lehetőség lenne, 
hogyha megalkotja ezeket a rendeleteket a képviselő-testület, akkor a következő újságba, kivonatosan, de közzé 
lehetne tenni belőle a fontosabb szabályokat, hogy ezeket mindenképpen be kellene tartani. Persze nyilvánvalóan 
azok a problémák, nem oldódnak meg, a lakatlan ingatlanokra gondolok, amiknek egyáltalán nincsen gazdájuk, 
ott aztán büntethetünk, meg csinálhatunk akármit, nem foglalkoznak vele. 

Márkusz  Tamás  képviselő: Csak  annyi,  hogy  az  alkoholfogyasztással  kapcsolatban,  hogyha  vannak 
rendezvények Beloianniszban, az mind a közterületen történik.

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Ezt jó, hogy mondta a Tomi, mert ez nekem nem jutott eszembe. Tehát azt, be 
lehet  tenni,  hogy  kivéve  az  önkormányzat  által  szervezett  rendezvényeken.  A „vendéglátó  ipari  egységek 
előkertjén  kívül”  mellé  még  ide  kerül,  hogy  illetve  a  különféle  rendezvények  alkalmával.  Azt  még 
kiegészíthetjük, és akkor így lesz a rendelet kihirdetve.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Parancsolj, István. 

Dr.  Horváth István képviselő: Én láttam egy-két  önkormányzatnak ezt  a  rendeletét.  Hát  van,  ahol  tizenöt 
oldalon keresztül sorolják fel, hogy mik ezek a tiltott magatartások. Tehát találkoztam olyannal, ahol volt például  
ilyen szabály, hogy egy háztartásban ötnél több macska nem lehet. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát nyilvánvaló, amilyen problémákkal találkoznak, azokat írják bele. 
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Dr. Horváth István képviselő: Most nem tudom, hogy a korábbi rendelethez képest ez kiegészítés? 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Van, ami benne volt a korábbiban is, van, ami ki lett véve. 

Dr. Horváth István képviselő: Van ilyen, hogy jogtalanul elhelyezett ismertetőtáblát, feliratot, plakátot nem 
lehet hirdetni. Például élőfára, bokrokra hirdetést nem lehet kirakni. Ez például a rendelő előtt, a bokorra valaki  
rendszeresen egy óriási tacepaót, plakátot kihirdet, hogy ruhavásár, és az nekem nagyon nem tetszik. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: De már van egy olyan szabály, hogy építményeket, élő fákat, bármilyen felirattal 
nem lehet megrongálni. 

Boka Erika  alpolgármester: Amíg nincsen  megoldva,  egyértelműen,  hogy hol  van  lehetőség  hirdetésre  a 
faluban, addig meg lehet érteni. Tehát a lakóknak is érdeke, hogy tudjanak ezekről, a vásárosoknak is érdekük, 
hogy tudjanak róla a lakók. 

Dr. Horváth István képviselő: Csak elég bosszantó, mikor ott lóg a rendelő előtt, hogy ruhavásár. 

Bene Krisztián képviselő: De, ha ki rakhatja a rendelő elé, akkor kirakhatná a művelődési ház elé is. Mert, aki 
elsétál a rendelő előtt, az sétálni fog a téren is szerintem. 

Boka Erika alpolgármester: Ha lenne, egy ilyen fal, amiről beszéltünk, egy hirdetőtáblánk, akkor hozhatunk 
egy olyan rendeletet, hogy csak azt engedélyezzük. És, akkor nem lehet a villanyoszlopra rakni, hetekig volt a  
buszmegálló oldalán valamelyik vásárnak a plakátja. 

Bene Krisztián képviselő: De ezt magasabb jogszabály nem szabályozza, hogy például a villanyoszlopra mikor 
lehet kirakni? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: A villanyoszlopra csak külön engedéllyel lehet felrakni bármit. Bármi van 
rajta,  ha jönnek,  a villanyszerelők azt  letépik,  leszedik.  Ez biztos.  Én azt  gondolom, hogy talán az lenne a 
legjobb megoldás,  hogy ha megoldanánk ezt  a hirdetési kérdést. És, akkor még mindig módosíthatjuk ezt a  
rendeletet. Akkor oldjuk meg ezt a hirdetőtáblát és akkor, ha meg van a hirdetőtábla, akkor nyúljunk vissza erre a 
kérdésre. Ezt bármikor tudjuk módosítani utólag is. Más valami? 

Dr.  Horváth  István képviselő: A parkok,  terek  berendezései,  bútorok,  padok,  szemétgyűjtők  és  a  lámpák 
rongálása. Nem tudom, hogy ez benne van a rendeletünkben? Mert ez elég gyakran rongáltak. 

Prekop László Kosztasz képviselő: A rongálás az alapból benne van, nem? 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: A jogszabályi hierarchiában magasabb rendű jogszabály azt mondja, pl. a Polgári 
Törvénykönyv,  hogy,  aki  másnak  jogellenesen  kárt  okoz,  azt  köteles  megtéríteni.  Nyilván  ezt  még  lehet 
kriminalizálni is, de kriminalizálja ezt, egyrészt a szabálysértési törvény, másrészt a Büntető Törvénykönyv, mert  
van ilyen Büntető Törvénykönyvi tényállás, hogy rongálás, illetve létezik tulajdon elleni szabálysértés. Tehát ez 
egy olyan dolog, amit magasabb rendű jogszabály szabályoz. Az önkormányzat csak olyan kérdésben hozhat 
rendeletet,  amit magasabb rendű jogszabály nem szabályoz, vagy azt  felhatalmazó jogszabály a hatáskörébe 
utalja... 

Dr. Horváth István képviselő: Van ilyen, más önkormányzatnak olvastam a rendeletében, onnan szedtem ki, 
volt olyan, hogy házszám táblát nem helyeznek ki. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Igen ez sok helyen van. Pusztaszabolcson is, meg Adonyban is van. 

Dr. Horváth István képviselő: Akkor közterület használat engedélye nélkül, alkalmi mozgóárusítás vagy egyéb 
szolgáltatást végez. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Ez nálunk sem megengedett. 

Dr. Horváth István képviselő: Vagy építőtörmeléknél van egy határidő, hogy mennyi idő alatt kell neki elvinni. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Hát úgy van, hogy ha a közterületen hulladékot helyez el, beleértve a kert és 
kommunális hulladékot. Tehát nálunk ez így van. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: De ha valaki már konténert helyez el, az már alapból felelős gondolkodás. 
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Tehát azzal  nem szokott  probléma lenni.  Aki konténert  helyez el,  annak ketyeg az órája is.  Tehát ő rá van  
kényszerítve.  Azokkal  nem is nagyon szokott  probléma lenni,  mert  azok tényleg felelősség teljesen szoktak  
gondolkozni. A másik közügy probléma, a hulladék lerakás, azt mondjuk, szabályozzuk. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Az itt  van a végén, hogy közútra,  útpadkára,  salakot,  építési törmeléket vagy 
egyéb hulladékot engedély nélkül szállítani nem lehet. Illetve, ha közterületen hulladékot helyez el, bele értve a 
kert és kommunális adót. Tehát minden benne van.

Dr. Horváth István képviselő: Ha már az alkoholról volt szó ugye, azt is megtiltjuk, akkor nekem szimpatikus 
lenne az, hogy a  játszótéren ne lehessen dohányozni. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Az megint egy magasabb rendű jogszabály. A nemdohányzók védelméről szóló 
törvény szabályozza, hogy nem lehet a játszótéren. Se sportrendezvényen, sem buszmegállóban, stb...

Prekop László Kosztasz képviselő: Sehol nem dohányozhatsz, csak otthon jóformán. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Igen, még valami?

Dr. Horváth István képviselő: Közterületen hatósági jelzés nélküli, üzemképtelen, lejárt műszaki érvényességű 
járművet nem lehet tárolni...

Kóródi-Juhász  Zsolt  jegyző: Mi  ezt  a  rendeletünket  még  hétfőn  módosítottuk,  amiről  beszélünk.  Ez  a 
közterületek használatáról szóló rendeletben benne van.

Dr. Horváth István képviselő: Jó, rendben. Hát még ilyen kutyaürülék összeszedése. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Egy olyan volt, ami nem volt benne, a többi az mind olyan, ami benne van 
valamiben.  Ami szóba jöhet, az a házszámok. Tehát a többinél van válasz. 

Dr. Horváth István képviselő: És a közterületek rongálása benne van? 

Kóródi-Juhász  Zsolt  jegyző: Ahogy  már  említettem  a  rongálást  megint  magasabb  rendű  jogszabály 
szabályozza. Tehát, hogyha azt megpróbálja a testület szabályozni, azonnal kap egy törvényességi felhívást... 
Először is én fogom jelezni, aztán a Kormányhivatal... 

Dr. Horváth István képviselő: De más önkormányzatnál egyértelműen benne van.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Mert gondolom, azok a rendeletek nincsenek frissítve. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: A rongálás az teljesen egyértelmű, hogy a szabálysértési törvényben és a büntető 
törvénykönyvben is  szabályozva van,  így ebben nem alkothat  rendeletet  az  önkormányzat...  Hiszen  nem is  
szükséges.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Amit  mi  tehetünk  az  az,  hogy  a  járőrünkkel  ezt  a  témát  fokozottan 
figyeltetjük. Tehát, hogy ha felhívjuk a figyelmét, hogy azt a területet azért ő is kezelje úgy, hogy az fontos. És 
elmondjuk neki, hogy mik történtek, és erre oda figyel. És itt már viszont a rendőr fog eljárni, és nem mi. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: A rongálásokkal kapcsolatban az a véleményem, hogy sokkal inkább annak a 
feltételét  kéne  megteremteni,  hogy  ezeket  a  cselekményeket  valahogy  fel  lehessen  deríteni.  Tehát  akár  a  
térfigyelő rendszer, akár a polgárőrség. Mert addig, amíg nincsen meg, hogy ki okozta azt a kárt, addig igazából  
lehet neked akármilyen rendeleted...

Dr. Horváth István képviselő: Jó, de volt olyan, amikor láttuk, tudtuk, hogy ki volt az. 

Kóródi-Juhász  Zsolt  jegyző: Hát,  azt  nyugodtan  fel  lehetett  volna  jelenteni,  ha  van  tanú,  akkor  könnyen 
felelősségre  lehet  vonni  az  elkövetőt.  A rongálásánál  ez  értékfüggő,  mert  bizonyos érték alatt  szabálysértés 
(tulajdon elleni szabálysértés), afelett pedig már bűncselekménynek minősül.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Tettünk is feljelentést rongálás ügyében. 

Kóródi-Juhász  Zsolt  jegyző: Volt,  amikor  karácsonykor  a  Betlehemet  szétdöntötték.  Meg  is  szüntette  a 
rendőrség, hogy nem állapítható meg, hogy ki az elkövető.
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Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Van  még  javaslat?  Én  azt  gondolom,  hogy  ami  fölmerülhetett  és 
foglalkozni lehet vele, az a házszám. Ami egyébként az ott lakóknak az érdeke. 

Bene Krisztián képviselő: Én annyit  szeretnék  még hozzászólni,  hogy a  házszámkérdést  én  is  jó  ötletnek 
tartanám,  hogyha  ezt  szabályoznánk.  Itt  a  két  képviselő  társamnak  a  korábbi  hozzászólása  jön  fel  ezzel  
kapcsolatban, az Erikáé meg a Lacié. Még talán valamikor az Erika mondta tavaly, hogy az még hagyján, hogy a 
házszámot nem, de az utcát nem nagyon találják meg. Te mondtad tavaly, hogy utcanév táblákkal nagyon gondba 
vannak, azok, akik idegenként bárhonnan idejön. És a Laci hozzászólása a gazos helyeknél, hogy hát előbb 
nekünk is példát kellene mutatni és nekünk is hozzá kellene járulni azzal, hogy a területeinket karban tartjuk. És 
utána lehet a lakosságot jobban erre fele mozdítani. És itt is ugyanaz a helyzet, hogy ha kihozzuk azt, hogy 
kötelező a házszámtáblát felrakni. Meg én azt se tudom, hogy lehet-e ilyet. 

Prekop László Kosztasz képviselő: De gondolj bele, itt mindenki ismer mindenkit, de ha tényleg ide jön életet 
menteni egy mentős, aki az életben nem járt itt. De ne legyen mentős, legyen egy gázórás, aki az én gázórámat  
akarta leszedni, kiderült, hogy valaki más helyett, érted? Mert elnézte, ilyen problémák lehetnek, érted? 

Bene Krisztián képviselő: Ezt értem, de én azt mondom, hogy utcatáblát lehetne, mert valaki bejön ide a faluba.  
Mert jó, kint van majdnem mindenhol az utcanév tábla, de benőtte a gaz, lekopott, nem is ott van, fejjel lefele áll. 
De egyetértek azzal, hogy legyenek házszámtáblák. Ami még megint idegesítő, csak azt nem lehet semmiképpen 
szabályozni, a postaládák. Én nem tudom, hogy egyes falusi emberek, hogy szeretnének levelet kapni, mikor van 
olyan hely, ahol van, de bent van a kerítésen belül, be kell nyúlni, de egy akkora hatalmas kutya van bent, hogy 
abban a pillanatban, amikor ott vagy ugatni kezd. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Egy-egy mondatban reagálok, mivel az Istvánnál is reagáltam. Mi ha az 
önkormányzatot  nézzük,  azért  az  önkormányzat  területeinek  90-95%-a  rendben  van.  Mi  se  azokkal  az 
emberekkel  fogunk  itt  küzdeni,  akinek  a  területének  a  90%-a  rendben  van.  Én  azt  mondom,  hogy 
nagyságrendileg egy 10-15 eset lehet olyan, ahol olyan dzsungel van, hogy nem lehet átmenni a járdán meg 
ilyenek. Tehát én nem azt mondom, hogy azt fogjuk nézni, ahol 10 cm-rel hosszabb a fű, mint másnál. Hanem 
olyannal, ahol nem lehet átlátni az egyik szomszédtól a másikig. Tehát azért ezek a szélsőséges esetekre vannak  
kitalálva  és  én azért  mondom, hogy nyugodtan lehet  képviselni  ezt  az  ügyet.  Csak annyira  legyen a kertje 
tisztába, mint a település, és akkor nem lesz probléma. Ez a házszámkérdés, ez ugye pénzzel jár, hogy fölrakjuk. 
Az, hogy mi felrakjuk a táblákat az is pénzzel jár. Tehát, mi felrakhatjuk, nem is gondolom, hogy ez olyan sok  
pénzbe kerülne. Annyit mindenképpen megér az eset, hogy mi kérünk egy árajánlatot ezekre a táblákra és, akkor 
a következő ülésünkön döntünk erről. Hogy ha nagyobb összeg, akkor legfeljebb a testülettel egyeztetjük. Itt 
most az a kérdés, én azt gondolom, hogy az összes javaslat közül ez az egy, amiről kellene beszélni, hogy akkor  
betegyük-e ezt a házszámot a rendeletbe vagy sem? Igen? 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Én jelezném, hogy ezeket, amiket most módosítunk rendeleteket, ebbe nem lehet  
berakni, mert az egyik az a település tisztaságáról és köztisztaságáról szól, a másik a temetőkről és temetkezési 
tevékenységekről,a harmadik pedig az avar és kerti hulladék égetéséről. Tehát új rendeletet lehetne erről alkotni. 
Pusztaszabolcsnak most gyorsan megnyitottam a vonatkozó rendeletét az utca név és házszámtáblák jelzéseinek 
szabályairól. Náluk is egyébként az utcanévtábla kihelyezése az abszolút önkormányzati feladat meg a pótlás is.  
Az ingatlanokon az épület házszámát, azt viszont, a legtöbb önkormányzat és ők is az ingatlan tulajdonosára  
telepíti. Tehát az ingatlan tulajdonosának a feladatává teszi, méghozzá az épület házszámát, annak hiányában a  
helyrajzi számát közterületről jól látható módon fel kell tüntetni. És a legmagasabb bírságot alkalmazza, amit  
lehet. Akinek nincs, helyszíni bírság 50.000 Ft-ig terjedhet, közigazgatási bírság pedig 150.000 Ft-ig. És ezt most 
rendelték el 2012. február. 24.-én. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nekem az a javaslatom, hogy mivel amúgy is új rendelet kellene, ezt most 
halasszuk el. Mi utána nézünk ezeknek az utcatábláknak. Az tényleg nem lenne szerencsés, ha mi ezt kötelezővé 
tennénk, az utcatáblák meg nincsenek kirakva. Hanem a következő testületi ülésre, erről készítünk egy anyagot  
és, akkor ezt a témát majd külön kezeljük. 

Bene Krisztián képviselő: De végül is szerintem, nem muszáj az utcanév tábláknak a házakon lenni. Érden is  
ilyen oszlopok vannak. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azért mondom, erre kérünk egy árajánlatot. 

Boka Erika alpolgármester: Ki lehet nézni egy pályázatot is. Tehát annyira kicsi a település, hogy nekünk nem 
kell száz ilyen állvány. Nem kell száz utcatábla. Ahol bejövünk oda kell egy, a két kereszteződésbe. Tehát ilyen  
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5-6 állványról lenne szó. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ezt napoljuk el. Ezt a következő ülésig elintézzük. Jó? 

Márkusz Tamás képviselő: Ha már az utcatáblákról beszélünk, akkor legyen már nekünk is egy ilyen térkép 
kirakva valahová.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Térképünk  van  és  áttekinthető.  Ez  nem  olyan  nagy  költség.  Ha  már 
megcsináljuk a hirdetőtáblát, akkor oda mellé lehet rakni. Jó, akkor Zsolt, hogy menjünk a rendeleteknél? 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Egy módosító rendelet van, aminek van a négy szakasza gyakorlatilag. Egy-egy 
szakasz módosít egy rendeletet. A kérdés az az, hogy van-e valakinek a rendelethez kapcsolódóan módosító 
javaslata? A Tamás részéről ugye jött az, hogy a szeszes-ital fogyasztást szabályozzuk, akkor a rendezvényeken 
ne legyen. Erről külön kellene. És még annyi, hogy behoztam hozzá a 2. számú mellékletet, a temetőkről szóló 
rendeletünkről. Ugye 1999 óta változatlanok a sírhelyek megváltásának az árai. Ugye egy egyes sírhely 2000 Ft-
ba kerül, egy kettes sírhely 4000 Ft-ba kerül, egy urna sírhely 800 Ft-ba kerül, a két sírhelyes kriptahely 8000 Ft-
ba, a négy sírhelyes kriptahely 12.000 Ft-ba, a hat sírhelyes kriptahely 16.000 Ft-ba kerül. Ez a melléklet 1999.  
június 1.-je óta hatályos, és, azóta ezek az árak vannak. Megnéztük egyébként Adony városnak a rendeletét és ott 
is hasonlóak az árak. Ugyanakkor viszont, Adony városa szolgáltatóra ró ki, igen magas költséget, arra, aki ott a 
temetést végzi. Tehát ott az ásásért és az egyéb ilyen dolgokért kérnek el pénzt. Nekünk is fent kell tartani, ott ez 
az összeg, ami ezekből a sírhely megváltásokból visszajön, ez nagyon kevés. Tehát ez semmire nem elég. 

Bene Krisztián képviselő: És mennyit kérünk a szolgáltatóktól? 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Tehát nálunk a szolgáltatónál nincsen meghatározott összeg. 

Bene Krisztián képviselő: Inkább a szolgáltatót terheljük le, mint a szerencsétlen embereket, akinek valakije 
meghalt. 

Kóródi-Juhász Zsolt  jegyző: De még hozzáteszem azt,  hogy nálunk hűtő sincsen,  pedig annak mindenhol 
kötelezően kellene lennie. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Egy egyeztetést mindenképpen megér. Mert ha ő most azt mondja, hogy 
nem fizet, akkor tartsa rendbe. Meg kell fizetni. Vágja le a füvet, használja, és akkor nem kell pénzt adnia. Mert, 
akkor mi azt a munkaidőt rá tudnánk fordítani másra. És, akkor ezt ugyanúgy járjuk körbe. És, akkor én meg  
fogom keresni a STYX-et. Mondjuk, ez azért van, mert más is temethet, de általában ők szoktak, de elvileg 
temethet más is. 

Bene  Krisztián  képviselő: Most  nem  értem,  hogy mondtad.  Megpróbáltok  velük  alkudozni.  Most,  ha  azt  
mondjuk, hogy sírhelyenként a kiásásra kérünk 10.000 Ft-ot, akkor, ha ő azt mondja, hogy így nem vállalja, 
akkor nem temetik el? 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Az a baj Krisztián, hogy azt fogja mondani, hogy megcsinálja ő, de annyival 
drágább lesz a temetés. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Mindenképpen egyeztetek velük ebben a kérdésben, és, akkor erre szintén 
vissza  fogunk térni.  Akkor,  ha  más javaslat  nincsen,  felteszem szavazásra az  első módosítást,  amit  a  Tomi  
javasolt, hogy egészítsük ki a közterületen való alkoholfogyasztást, azzal, hogy a rendezvényeken engedélyezett. 
Aki evvel egyetért, az kézfenntartással szavazzon.

A  Ké pv i se lő - t e s tü l e t  6  i g e n ,  0  ne m  és  0  t a r tó zk odás 
s zav aza t ta l  a  j av as la to t  e l f ogad ta .

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. Itt ugye rendeletet alkotunk, tehát minősített többség kell. És 
akkor ezzel a módosítással egységes szerkezetben ezt a rendeletmódosítást tenném fel szavazásra. Aki egyetért, 
az kézfenntartással szavazzon.

A  Ké pv i se lő - t e s tü l e t  6  i g e n ,  0  ne m  és  0  t a r tó zk odás 
s zav aza t ta l  m ega lk o t ta  a z  e  j e gy zők önyv  m e l lé k l e té t  
k épe ző  a z  e gy e s  s zabá ly sé r t é s i  re nde l ke zé s t  
t a r ta lm azó  önk orm ány za t i  re nde l e te k  ha tá l y on  k ív ü l  
he l ye zé sé rő l ,  v a lam in t  m ódos í tá sáró l  s zó ló  4 /2012 .  
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( VI I . 02 . )  önk orm ány za t i  re nde le t e t .

4) Közbeszerzési terv megvitatása

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm.  A következő a közbeszerzési terv megvitatása. Hát, csak az 
energia meg az idő ment el. Hiába mondtuk, hogy nekünk nincsen az ide évre tervezve semmilyen közbeszerzés 
és munka, akkor is azt mondták, hogy meg kell ezt tennünk, hogy egy közbeszerzés tervet kell megvitatnunk.  
Majd egy üres táblázatot tudunk elküldeni erre az évre ugye nem terveztünk semmit. Amennyiben menet közben 
esetleg úgy alakulna, akkor módosítunk. De ebben a pillanatban se a költségvetésbe se sehol, mi nem terveztünk 
ilyen  eljárást.  Úgyhogy  ezt  láttátok  a  határozati  javaslatban  is.  Nem  tudom  van-e  valakinek  kérdése,  
hozzászólása?  Ha  nincsen,  akkor  javaslom elfogadásra,  azt  a  határozati  javaslatot,  amit  kiküldtünk nektek, 
amiben ezt leírjuk. Aki evvel egyetért, az kézfenntartással szavazzon.

A  Ké pv i se lő - t e s tü l e t  6  i g e n ,  0  ne m  és  0  t a r tó zk odás 
s zav aza t ta l  m eghoz ta  a z  a lább i  ha tá roza to t :

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

61/2012. (VI. 29.) számú
HATÁROZATA

az Közbeszerzési terv elfogadásáról

1.  Beloiannisz  község Önkormányzatának  Képviselő-testülete  kijelenti,  hogy 2012.  évben nem tervez  olyan 
beszerzést, beruházást, mely a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozna.

2. A testület az 1. pontban foglaltak alapján jelen határozat mellékletét képző Közbeszerzési tervet elfogadja és  
felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon annak nyilvánossá- és közzétételéről a jogszabályban meghatározottaknak 
megfelelően.

Felelős: Jegyző
Határidő: Azonnal

5) Az önkormányzat szociális rendeletének módosítási javaslata

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Köszönöm.  Az  ötödik  napirendi  pont  az  önkormányzat  szociális 
rendeletének módosítási javaslata. Itt a Bene Krisztián az előterjesztő, és akkor átadnám a szót neked Krisztián. 

Bene Krisztián képviselő: Köszönöm. Előzetes annyit szeretnék mondani, hogy beszéltem ma az Istvánnal, ő 
ugye a szociális  bizottságnak az elnöke és felvetődött,  hogy esetleg későbbre halasztjuk ennek a témának a 
megvitatását. Visszavonom a javaslatomat, de aztán átgondoltam magamban a dolgot, és úgy döntöttem, hogy ha 
már dolgoztunk a Zsolttal, akkor már beszéljük át. Illetve, hát a rendeletmódosításnak a legnagyobb része az 
törvényességi kötelezettségünk, magasabb rendű jogszabály szabályozza. És furcsa lenne az, hogy benyújtom, és 
akkor én észlelem kvázi törvénytelenséget,  ami  az önkormányzatnál  van és visszavonom. Ugyanakkor ezek 
lényeges változtatások,  és  amennyiben természetesen  úgy döntünk,  akkor  szociális  bizottság keretében még 
részletesebben átnézzük az egész rendeletet. Semmi kifogás nincsen, akkor ezt megtesszük. Akkor rátérnék a 
rendeletre.  ugye itt  öt  paragrafusról  van  szó.  Az első paragrafusnál  csak  egy technikai  változtatás  lenne.  A 
rendeletünkben  az  szerepel,  hogy  az  Adó  és  Pénzügyi  Ellenőrzési  Hivatal  által  kért  okmányok  alapján 
ellenőriztük, azt, hogy ki-mire jogosult. Na, most az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal megszűnt és Nemzeti  
Adó és Vámhivatal lett belőle ezt csak a szövegrésznél kell kicserélni, vagyis én, javaslom kicserélni. A második 
paragrafus az azzal egészül ki, hogy a jelenlegi rendeletünkben nem szabályozzuk azt, hogy ha valaki például 
valamilyen  szociális  segélyben  részesül,  akkor  a  későbbiekben  ilyenkor  az  önkormányzat  köteles  azzal 
elszámolni, hogy ha megváltozott az egyháztartásban élők száma, tehát nincsen rá jelenleg szabályunk. Ez a 
második paragrafus, amit így módosítanák. A harmadik paragrafus az aktív korúak ellátására való jogosultság 
egyéb feltételeit szabályozná. Itt ugye, 2012. január 01.-től is voltak jogszabályi lehetőségre rá, de igazából csak  
most nyílik rá lehetőségünk, hogy ha a szociális rászorultaknak segélyt adunk, akkor kérünk is valamit érte.  
Tehát ez a kérdés lenne, hogy ezeknek mindegyik pontját szabályoznánk. Tehát az állam által épített lakásnak,  
háznak  a  környékének  a  rendbetartására  köteleznénk  őket.  Illetve,  lakás  és  házi  csapadékvíz  elvezető  árok 
tisztában tartására köteleznénk őket. Ez azért elég fontos szerintem a településen. A negyedik paragrafus, az az  
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amit a törvény rendeletben szabályoz, a normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság feltételei. Talán 
emlékeztek, ez az amiről egyszer az ősszel szavaznunk kellett, hogy voltak az összegek, hogy 2500 Ft-ot kellett  
befizetni, de csak egy évben kétszer. Ekkor felhívták a figyelmünket, volt egy törvényességi észrevételük. Akkor 
kellett volna, egy rendeletet alkotunk, de nem sikerült, mert egy képviselő kivonult és nem akart szavazni erről.  
Na,  most  a  kormány  ezt  megoldotta,  mert  elvette  ezt  a  szociális  támogatást.  Szóval  azért  próbálom 
kihangsúlyozni,  hogy  ezt  kormány  vette  el,  nehogy  az  legyen,  hogy ezt  a  testület  szavazta  meg  ezeket  a 
rendeletmódosításokat. Mert, akkor az lesz, hogy itt a Beloianniszi Önkormányzat és a Bene Krisztián képviselő, 
itt az emberektől pénzt akar elvenni. Ennyi lenne az előterjesztésem és akkor várom a kérdéseket. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Parancsolj. 

Dr. Horváth István képviselő: Én annyit szerettem volna csak, hogy megtárgyaljuk előtte, mert sok mindent 
módosítani kell ebben a rendeletben szerintem. Tehát abszolút jó az, amit mondasz ezzel a kiegészítéssel. Csak 
szerintem még sokkal több minden kellene, és akkor jó lett volna együtt az egészet megcsinálni. Meg egyébként 
ezt ki kell egészíteni. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Hogy ha valami olyan van, amivel még ki kell egészíteni, akkor még utána 
ki lehet. 

Bene Krisztián képviselő: Hát, hogy ha olyan ötleted van, amit már hoztál magaddal, akkor ugyanúgy, mint az 
előző előterjesztésnél itt is mondhatod. Ez csak tervezet, nem a szent írás. 

Dr. Horváth István képviselő: Jó, majd ha itt lesz a Csaba is, mert lehet, hogy neki is van ötletet, akkor majd 
részletes átnézzük. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor ezt most megtárgyaljuk, és hogy ha ezen felül, valamit a szociális  
bizottság úgy lát, hogy indokolt, akkor azt a következő ülésen beterjesztitek, mint szociális bizottság. Akkor  
kérdésem  az,  hogy  van-e  valaki  másnak  az  öt  módosításhoz  hozzáfűzni  valója?  Mert  ha  nincsen,  akkor  
egyenként mennénk végig rajtuk.

Dr. Horváth István képviselő: Még csak, annyi, hogy ha nem teljesíti azokat a feltételeket, amiket oda írtunk, a 
jegyző felszólítja arra? Az nincsen benne, hogy a jegyző felszólítja? Mert az kéne valahol valami kis egérutat 
adni. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Bele rakhatjuk. 

Kóródi-Juhász  Zsolt  jegyző: Itt  az  kell  látni,  hogy ezek  a  szakaszok mind a  jogosultság  megállapításáról 
szólnak. Tehát, hogy ha valaki kérelmet terjeszt elő, akkor vizsgálhatja a hivatal, hogy ezeknek a feltételeknek 
megfelel-e? Na, most maga a jogszabály az a lakás fenntartási támogatásnál és az aktív korúak ellátásánál is  
előírja, hogy folyamatosan gyakorlatilag az engedélyezőnek, a feladatkörébe utalva ellenőriznie kell, hogy az 
adott feltételek fennállnak-e, hogy történt-e valamilyen változás. Nyilvánvalóan, hogyha olyan változás történik, 
akkor a közigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvényt alkalmazva, első körben felszólítja az embert, 
hogy ezt a jogsértő cselekményt rendezze. Ellenkező esetben, akkor megvonásra kerülhet a támogatás. Tehát 
magasabb  rendű  jogszabályok  vannak,  amik  ezt  meghatározzák.  Illetve,  ha  új  kérelemről  van  szó  és  a 
benyújtásakor nem felel meg a rendeletben foglaltaknak, akkor addig, amíg annak nem tesz eleget, addig nem 
tudjuk oda adni.

Dr. Horváth István képviselő: És, milyen időnként kell felülvizsgálni? 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Hát ez változó. Tehát aktív korúak ellátásánál évente felül kell vizsgálni. 

Bene Krisztián képviselő: Itt ugye, az lenne még a kérdés, hogy hogyan ellenőrizzük? Például lehet a lakossági  
bejelentésről egy ilyen összeírás, amit tavaly is irtunk. A szociális munkások jelezhetik, gondolom a jegyző felé, 
ha ilyesmit látnak. De ha jön egy olyan bejelentés, hogy itt meg itt ezt észleltük, akkor össze kell vetni azzal,  
hogy jogosult-e ilyen segélyre. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor az kerül bele, amit a Krisztián mondd. Szóval, ha jön egy olyan 
bejelentés, hogy xy helyen gazos kert van, akkor automatikus legyen az is, hogy azt is nézd meg, hogy kap-e  
ilyen segélyt. Tehát ilyen szempontból, ha valahonnan jelzés jön, akkor még egy lépcsőfokot meg kell tenni, 
tehát ezt is megnézzük. Egyébként, meg, ahogy mondja a Zsolt, évente felül kell vizsgálni. 
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Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: A felülvizsgálat az csak a benyújtott papíroknak a felülvizsgálatából áll. És azt 
jelzem a képviselő-testület  felé,  és ez az előzetes hatás vizsgálatba szerepel  is, amit én készítettem. Minden 
rendelethez tartozik egy előzetes hatásvizsgálat. Hogy ez kis mértékben növeli az adminisztratív terhetek. Ami 
sajnos a mi jelen helyzetünkben azt jelenti, hogy a hivatali apparátus a jelenlegi terheket sem bírja el és, hogy 
még ez kis mértékben növekszik, akkor valamilyen megoldást kell majd találni, hogy azt, hogyan fogjuk tudni 
kivitelezni...

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, akkor menjünk sorba. Az első? 

Bene Krisztián képviselő: Az az lenne, hogy az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal szöveg helyett a Nemzeti 
Adó és Vámhivatal szöveg rész kerül. A második a szociális ellátásban részesülő személy jogosultság feltételét  
érintő lényeges tényekben, körülményeiben, jövedelmében, vagyoni viszonyaiban, lakcímében történő változást 
15 napon belül kötelező írásban bejelenteni és igazolni a polgármesteri hivatalban. Ilyen esetben a támogatásra 
való  jogosultságot  újból  vizsgálni  kell.  A jogosultság  feltételeit  érintő  lényeges  körülménynek  minősül,  ha  
jövedelmében,  vagyoni  viszonyaiban  illetve  szociális  változás  következik  be.  Az  egy  főre  jutó  havi  nettó 
jövedelem 10%-nál  magasabb mértékben változik,  a  közös háztartásban élők létszáma változik,  illetve lakó 
helyében vagy tartózkodási helyében változás következik be. A bejelentési kötelezettség elmulasztása az ellátás 
megszüntetését vonhatja maga után.

Márkusz Tamás képviselő: Erre nincsen valami jogszabály? 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Hát lényegében a közigazgatási eljárás szabályairól szóló törvény, az általános 
jogszabály, az meghatározza, de nem ilyen részletességgel. Tehát gyakorlatilag a generális jogszabályt egészítjük 
ki azzal, hogy részletesebben meghatározzuk. 

Bene Krisztián képviselő: A harmadik az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltételei. Az egészet  
felolvassam? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem kell, itt az a lényeg, hogy kiegészül avval, hogy amennyiben nem 
tartja rendben a környékét, portáját, akkor nem jogosult erre a segélyre.

Márkusz Tamás képviselő: Meg tehetjük? 

Prekop László Kosztasz képviselő: Ezt akartam kérdezni. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Megtehetjük, igen.

Bene  Krisztián  képviselő: Negyedik  paragrafus  a  normatív  lakásfenntartási  támogatásra  való  jogosultság 
feltételei. Igazából az első része az az, ami eddig is volt, tehát a normatív lakásfenntartás. Amit kivettek belőle,  
az az önkormányzat által adható lakásfenntartás. Azt az egészet kivették. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát igazából normatív lakástámogatást is kapnak. Itt  nálunk azt hiszem 
2500 Ft ez a támogatás. Tehát, magyarán ez a segélyforma is ahhoz van kötve, hogy aki ezt kapja, az a portáját  
tartsa rendben.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor ezt el kell egységes szerkezetbe fogadni?  

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Hát itt rendeletet kell alkotni. Tehát itt egy módosító rendeletet alkotunk. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, akkor egy módosító rendelet lesz, a szociális rendeletünkben, egységes 
szerkezetbe foglalva. Aki ezekkel a módosításokkal egyetért, az kézfenntartással szavazzon.

A  Ké pv i se lő - t e s tü l e t  6  i g e n ,  0  ne m  és  0  t a r tó zk odás 
s zav aza t ta l  m ega lk o t ta  a z  e  j e gy zők önyv  m e l lé k l e té t  
k épe ző  a  s zoc iá l i s  e l l á tá sok ró l  s zó ló  5 /2009 .  (V I . 5 . )  
re nde l e t  m ódos í tá sáró l  s zó ló  5 /2012 .  ( VI I . 02 . )  
önk orm ány za t i  re nde l e t e t .

6) Együttműködési megállapodás megtárgyalása

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. Akkor úgy látom, hogy a kisebbségi önkormányzat továbbra is 
határozatképtelen, így nem tudunk együttes ülést tartani. Az elnök asszonyuk itt van. Megküldtük mindenkinek 
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az együttműködési megállapodás tervezetét. Evvel kapcsolatban, ha nem is határozatképes a testületük, az elnök 
asszony itt van, tehát azért tudunk egyeztetni. Van-e valakinek a képviselők közül kérdése, vagy hozzászólása 
ehhez? Elnök asszony nektek valami észrevételetek vagy kérdésetek van?

Kész Józsefné nemzetiségi önkormányzat elnöke: Nekünk személy szerint nincsen.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, én azt gondolom, hogy ezt így elfogadhatjuk. Akkor, aki egyetért, evvel 
az együttműködési megállapodással, ezzel a tervezettel, hogy ezt aláírhassam, az kézfenntartással szavazzon.

A  Ké pv i se lő - t e s tü l e t  6  i g e n ,  0  ne m  és  0  t a r tó zk odás 
s zav aza t ta l  m eghoz ta  a z  a lább i  ha tá roza to t :

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

62/2012. (VI. 29.) számú
HATÁROZATA

a Beloianniszi Görög Nemzetiségi Önkormányzattal megkötendő megállapodásról

1. Beloiannisz község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogáról szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény 80. §-ában meghatározottaknak megfelelően megállapodást  köt a Beloianniszi Görögök Nemzetiségi 
Önkormányzatával.

2.  A  testület  az  1.  pontban  foglaltak  alapján  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  előterjesztésben  szereplő 
megállapodást a nemzetiségi önkormányzattal megkösse.

Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Köszönöm.  És,  akkor  most  jönne az  egyebek.  Tartsunk szünetet  vagy 
haladjunk? Van az egyebekben is nyolc vagy kilenc pont. Akkor tartunk egy öt perc szünetet.

A testület a szünetet követően változatlan összetételben folytatja a munkát.

7) Egyebek

I. Polgármester szabadságkérelme

 
Papalexisz Kosztasz polgármester:  Az egyebek napi rendi pontokkal folytatjuk, azon belül is a polgármester 
szabadság kérelme. Augusztus 3.-tól augusztus 17.-ig, két hétig lennék szabadságon. Abból augusztus 3-tól 13.-
ig lennék kint külföldön. Tehát 13.-án már elvileg itthon vagyok, szabadságon még ugyan, de már itt vagyok. Én 
az  alpolgármester  asszonnyal  már  egyeztettem ezt  az  időpontot.  Tavaly is  egyébként  ebben  az  időpontban 
voltam. Kérdés az, hogy a testület elenged-e? Átadom a szót a képviselőknek. Van-e valakinek ellenvetése? Ha 
nincsen, akkor föl teszem szavazásra. Aki egyetért, evvel az időponttal, az kézfenntartással szavazzon.

A  Ké pv i se lő - t e s tü l e t  6  i g e n ,  0  ne m  és  0  t a r tó zk odás 
s zav aza t ta l  m eghoz ta  a z  a lább i  ha tá roza to t :

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

63/2012. (VI. 29.) számú
HATÁROZATA

a polgármester szabadságkérelméről

1. A képviselő-testület a polgármester szóban előterjesztett szabadságérelmében foglaltaknak megfelelően 
a polgármester részére engedélyezi a szabadságot 2012. augusztus 3-tól 2012. augusztus 13-ig.

2. Az  1.  pontban  említett  időszakban  a  polgármestert  az  SZMSZ-ben  foglaltak  szerint  Boka  Erika 
alpolgármester helyettesíti.

Felelős: polgármester, alpolgármester
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Határidő: értelemszerűen

II. Ingatlanértékesítésre vonatkozó licittárgyalás kiírása

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. Azért  azt  tudni  kell,  hogy ez megint  egy munkás időszak. 
Főleg, itt az augusztus 20.-ai előkészületek, de az már most olyan 80%-os előkészítés alatt áll. Igazából, akkor 
már  csak  a  simításokat  kell  elvégezni,  de  azok a  legmunkásabb részek.  Jó,  a  következő  napirendi  pont,  a  
szolgálati lakásnak az értékbecslése megtörtént. Megkaptátok, megküldtük, a Szép Zrt. felértékelte 4.900.000 Ft-
ra  értékelte.  Folyamatos  viszi  le,  utoljára,  ha  jól  emlékszem 5.500.000 Ft  körül  értékelte.  Ugye  egy vételi  
szándék volt, ami miatt ezt felértékeltük. Akkor úgy döntöttük, hogy 3.500.000 Ft lesz plusz a gázbekötés, ami  
nagyságrendileg,  olyan  200.000 Ft  értékben  szóba  jöhet,  viszont  ezt  meg kell  erősíteni.  Ez  az  érték,  ez  a 
3.700.000 Ft, ez a mi nyilvántartási értékünk, és az értékbecslés közötti nagyságrend. Én ennyire javasolnám 
meghirdetni a licittárgyalást, illetve a licitet. Akinek más véleménye van, az akkor fejtse ki. Beszéltünk már erről 
nagyon sokat. Ha nincsen más javaslat, akkor én így tenném fel, 3.700.000 Ft kikiáltási árral a licitet tegyük 
meg. Aki evvel, egyetért, az kézfenntartással szavazzon. 

A  Ké pv i se lő - t e s tü l e t  6  i g e n ,  0  ne m  és  0  t a r tó zk odás 
s zav aza t ta l  m eghoz ta  a z  a lább i  ha tá roza to t :

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

64/2012. (VI. 29.) számú
HATÁROZATA

A 225/A/2 és a 225/B/1 helyrajzi számú (2455 Beloiannisz, Rákóczi utca 22.) ingatlan értékesítéséről

1) Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja,  hogy a Beloiannisz, Rákóczi u. 
22. szám alatti 225/A/2 és a 225/B/1. hrsz-ú „lakóház és gazdasági épület” 523 m2 alapterületű telek, vala-
mint 67 m2 összesített nettó épület alapterületű önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére vonatkozóan 
a Széphő Zrt. által készített értékbecslésben megállapított piaci érték 4.900.000.-Ft, azaz négymillió-kilenc-
százezer forint.

2) A képviselő-testület a megállapított piaci értékkel szemben – tekintettel a jelenlegi piaci viszonyokra, il-
letve az ingatlan folyamatos állagromlására – a 7/2004. (III.31) Kt. Rendeletben foglaltak – figyelemmel az 
épület könyv szerinti értékére, mely 2.121.935.-Ft, a testület az induló licitértéket 3.700.000,- Ft-ban, azaz 
hárommillió-hétszázezer forintban állapítja meg. 

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

4) A licittárgyaláson való részvételt a hirdetmény kifüggesztésétől számított 15 napon belül lehet a Polgár-
mesteri Hivatalnál írásban bejelenteni.

5) A licittárgyaláson való részvétel feltétele a Polgármesteri Hivatalnál a kikiáltási ár 10 %-ának egyössze-
gű befizetése. A befizetett összeg a liciten nyertes pályázó esetén a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázó 
esetében a befizetett összeg visszafizetésre kerül. 

6) A nyertes pályázó az ingatlanért legtöbbet ajánló. A nyertes pályázó a teljes vételárat a szerződés meg-
kötésével egyidejűleg köteles megfizetni.

7) A Képviselőtestület a licittárgyalás előkészítésével és lebonyolításával a polgármestert bízza meg.

8) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a fentieknek megfelelő adásvételi szerződés aláírásá-
ra.

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester
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Határidő: azonnal

III. A település tisztaságáról és a köztisztasági szolgáltatásról szóló 12/2003. (XI.24.) számú rendelet módosítása

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Köszönöm.  A következő  napirendi  pont  a  Vertikál  Zrt.  Láttátok  a 
levelezést,  továbbra is  ragaszkodik a 9%-hoz, olyannyira,  hogy már jogvitába is keveredtünk, sőt  most már 
számlát is küldött nekünk a különbözetről. Láttátok, hogy mit válaszoltunk, látjátok, hogy mi jogosnak tartjuk. 
Én azt gondolom, hogy mi teljesen korrektül ajánlottuk, ezt az 5,7%-os áremelést. Ez mellett újra kiállt a testület,  
újra ezt szavazta meg. És én azt gondolom, hogy nincs okunk ezen változtatni. A Vertikál az próbálkozik, de én  
azt gondolom, hogy ettől a lépéstől nem kéne eltértünk. Illetve, mivel nem egyeztünk meg velük, ezért minden  
évben általában egyesség volt. És miután megszületett az egyesség, utána alkottunk rendeletet a díjról. Én azt 
gondolom, hogy célszerű most már a rendeletünket megalkotni, mi azt a döntést hoztuk, hogy nincsen egyesség, 
erről őket tájékoztatni kell és innentől kezdve ezt már ezt a díjat számlázzák ki a lakók felé. Mert, hogy ha 
valamikor mégis egy jogi eljárás keretében nekünk kellene fizetni, akkor csak az 5,7% fölöttiről beszéljünk. 
Tehát én ezért javaslom, hogy alkossuk meg a rendeletünket ezzel az 5,7%-os emeléssel, forintosított ürítési 
díjakkal, ami az anyagban ugye kiment felétek. Van-e valakinek más véleménye? Parancsolj, Erika. 

Boka  Erika  alpolgármester: Nem,  más  véleményem  van,  hanem  egy  kiegészítésem.  Én  itt  a  Vertikál 
szakemberének, legalább kettőször, az előző testületben is meg ebben a testületben is, feltettem azt a kérdést,  
hogy miért köteleznek minden ingatlant a 120 literes kukára? És azt mondta, hogy nincsen mód és lehetőség 
kisebbre.  Aztán  teljesen  véletlenül,  egészen  mást  kerestem  a  Pusztaszabolcsi  honlapon  és  valamiért 
megnyitottam az ottani anyagot, és kiderült, hogy 2012-ben, mint ahogy régebben is minden évben, ott például 
van 120 és 60 literes kuka is. És elkezdtem számolgatni, hogy ha ugyanazokkal az arányokkal számolok, akkor 
75%-ba kerül a kisebb kukának az ürítése. Tehát nem fele annyiba, hogy ha 75%-al számolok, akkor az azt  
jelenti, hogy egy ingatlannál, az egy éves díjnál 3627 Ft a nettó különbség, hogy ha én most azt mondanám, hogy 
jövő héttől kisebb kukát kérek. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Bocsánat, nem 80 literes? 

Bene Krisztián képviselő: 60 literes. Nekik így szerepel. Kikerestem ma délután, és kiírtam a pontos árakat, 
tehát onnan tudom. És így szerepel, hogy 120 és 60 literes. És száz szónak is egy a vége, hogy ha csak tizenegy 
családot találunk itt a faluban, aki azt mondja, hogy határozottan beosztja a kisebb kukát, akkor már több mint  
40.000 Ft-al kevesebb az éves bevételük. Tehát miről beszélünk? Ők elvárják tőlünk, hogy mi hozzárakjunk, 
hogy őket ne érje veszteség. Ugyanakkor nálunk meg nem teszik lehetővé azt, hogy akinek olyan a háztartása, 
kisebb legyen a kukája. Úgy ahogy mi sem töltjük tele a kukánkat hárman, egy hónapban maximum egyszer van 
tele, akkor az egy személyes háztartásoknál biztos vagyok benne, hogy nincsenek tele a kukák. És, ha már így  
bevételről beszélünk, akkor ő nekik ez egy óriási különbség, hogy mindenkitől ugyan annyit kérnek. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: És a Pusztaszabolcsiaknak is a Vertikál a szolgáltatójuk? 

Boka Erika alpolgármester: Teljesen mindegy a szolgáltató. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem mindegy. Mert lehet, hogy olyan gépjárművük van, amibe kevesebb 
szemét fér. Tehát akkor a kérdés az az, hogy mi is berakjunk a rendeletünkbe, akkor egy ilyen 60 literes kukát?  

Boka Erika alpolgármester: Hiába rakod bele, mert azt mondták, hogy nem tudnak kisebbet hozni. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Vagy akkor csináljuk azt, hogy most megalkotjuk a rendeletünket arról, 
amiről döntöttünk. És akkor mi úgy is tárgyalásban állunk velük, legfeljebb, hogy ha ezt meg tudjuk oldani,  
akkor módosítjuk a rendeletünket. De azt gondolom, hogy most már ezt a rendeletet így alkossuk meg. És a 
következő testületi ülésig ezt megérdeklődjük, utána járunk és, hogy ha kell, akkor legfeljebb módosítjuk még 
egyszer.

Boka Erika alpolgármester: Iváncsán tény, hogy ugyanezek vannak kirakva. De hát más településeken van 
kisebb.

Bene Krisztián képviselő: De én azt nem értem, hogy nem hiszem el, hogy ez nincsen valahogy szabályozva.  
Ha szolgáltató fejével gondolkozunk, hogy ha ő csak 120 literes kukát rakhat ki, én nem hiszem el, hogy akkor 
valahol csak 60 litereset rak ki. Ha megteheti, akkor mindenhova csak 120 litereset rakna ki. De azt nem hiszem,  
hogy megteheti, hogy mindenhova csak ekkorát rak ki. 
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Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Megteheti,  mert  a  jogi  háttere  olyan.  Emlékszem,  még  amikor  én  is 
képviselő voltam, akkor felmerült már. Tehát ez egy nagyon régi téma és mindig felmerült. És a jegyző utána 
nézett, és mindig az volt, hogy a jogszabálytól nem lehet eltérni. 

Boka Erika alpolgármester: Csak annyira megakadt ezen a szemem, hogy ott van kisebb. Ráadásul itt volt, 
megkérdeztem,  megint  azt  mondta,  hogy  nem  lehet.  És  rá  egy-két  hónappal  látom,  hogy  megváltozott  a 
rendeletük és van 60 literes kukájuk. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy azok Pusztaszabolcsnak a rendeletei, nem 
egy felhívások. És én átnéztem már egy pár rendeletet.  Én nagyon csodálkoznék rajta, hogy ha ezekre nem 
kapnak majd törvényességi észrevételt. Most is itt van előttem megnyitva, az a rendeletük, amiről szó van, és itt  
van  benne a 60  literes  kuka.  Hogy ha  ő  erre  nem kapott  törvényességi  észrevételt,  akkor  nekik nem az  a  
törvényességi felügyelőjük, mint nekünk. De nem tudom, hogyan csinálják, de semminek nem felel meg, ami 
pillanatnyilag szabályban van. 

Bene Krisztián képviselő: Nekem még annyi kérdésem lenne, hogy hogyan néz ki ez a különbözet, ami itt van a 
9% és a miáltalunk ajánlott 5,7% között van?  

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Mi 5,7%-ot szavaztunk meg. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: 15 forintot emeltünk mi. Forintba így nem olyan nagy. De a százalék a 
lényeg. És mivel forintban nem olyan nagy a különbség, tehát ő neki se olyan nagy a bevételbe. Itt az elvekről  
van szó. Hogy mi megállítjuk, hogy ők nem fognak 5-10%-os emeléssel jönni. Kijött egyébként, hogy havonta 
41.000  Ft  a  különbözet,  ami  az  önkormányzatnak  rá  kell  fizetni,  ha  nincsen  módosítás.   De  ha  mi  most 
megemeljük 5,7%-al, akkor azt több mint a fele, akkor maradna körülbelül havi 20.000 Ft, ami elosztódna. Tehát 
ez csak elvi kérdés, onnan is és innen is. 

Bene  Krisztián  képviselő: Mert  én  is  átnéztem  a  környékbeli  településeknél.  És  volt  olyan,  ahol  nulla 
százalékot szavazott meg a képviselő testület. És nem hiszem, hogy annyival magasabb lett volna az ár. Voltak a  
jegyzőkönyve olyan hozzászólások, hogy itt, amit mi néha mondunk, az kis Miska ahhoz képest. Ha most egy 
ilyen elvi kérdést csinálunk belőle, akkor az 5,7%-ot is vigyük lejjebb. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én meg azt mondom, hogy mi korrektek vagyunk. Korrekten jártunk el, 
infláció fölött emelést ajánlottunk. Tisztában vagyunk vele, hogy tényleg alacsony. És azt gondolom, hogy a mi  
eljárásunk korrekt, az övéké meg inkorrekt. És ha véletlenül jogi útra terelődne a dolog, akkor abszolút léphetőek 
vagyunk. Tehát infláció fölött emelést javasoltunk, ürítéseként 15 Ft plusz Áfát, tehát azt gondolom, hogy ez  
nem is olyan nagy összeg. Én azt  mondom, hogy amit  mindenképpen meg fogunk tenni,  hogy ennek utána  
fogunk járni. Amennyiben arra van lehetőség, akkor módosítani fogjuk ezt a rendeletet. Most én azt gondolom,  
hogy a kiküldöttnek megfelelően, az előre elfogadott 5,7%-os emelést, ezekkel az összegekkel fogadjuk el. Van-e 
más javaslat? Ha nincsen, ezt teszem fel szavazásra.  Igen, Laci. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Ha jól emlékszem, én akkor sem szavaztam meg ezt az 5,7%-ot. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én sem, akkor. De azóta, sok új információ van. 

Kóródi-Juhász  Zsolt  jegyző: Te  akkor  az  inflációs  értéket  javasoltad.  Tamás  mondta  azt,  hogy plusz  egy 
százalék. Egyébként, ők, amikor itt felénk közvetítettek, hogy nekik mekkora költségemelkedés várható 2011-ről 
2012-höz képest, ezt a bázis időszakhoz képest kiszámoltam, hogy 4,76%-os emelkedést mutat. Mi ehhez képest 
5,7%-ot javasoltunk. Tehát ő kimutatta az inflációt, mi meg rátettünk még egy százalékot. Tehát nem értem. 
Ezért válaszoltam azt, hogy az ő díjkalkulációja nem felel meg, annak a kormányrendeletnek, ami alapján a díjat  
ki kell alakítani. És ha nem felel meg, ennek a kormányrendeletnek, akkor nem háríthatja ránk a díjat. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Ettől  függetlenül  elküldte  a  számláját.  Akkor  felteszem szavazásra,  a 
mellékelt rendelet-tervezet szerinti 5,7 %-os emelést. Aki egyetért, az kézfenntartással szavazzon.

A  Ké pv i se lő - t e s tü l e t  6  i g e n ,  0  ne m  és  0  t a r tó zk odás 
s zav aza t ta l  m ega lk o t ta  a z  e  j e gy zők önyv  m e l lé k l e té t  
k épe ző  a  t e le pü lé s  t i s z ta ságáró l  é s  a  köz t i s z ta ság i  
s zo lgá l ta tá s ró l  s zó ló  12 /2003 .  ( XI . 24 . )  s zám ú  re nde l e t  
m ódos í tá sá ró l  s zó ló  6 /2012 .  (V I I . 02 . )  önk orm ány za t i  
re nde l e t e t .
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IV. Tájékoztatások, képviselői kérdések

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. A következő a DRV szerződés. Hát láttátok, meg hallottátok 
hétfőn, hogy mekkora harcot vívtunk itt. Nagyon komoly tárgyalás sorozaton vagyunk túl. Azt gondolom, hogy 
ahonnan elindultunk és ahova jutottunk, aközött óriási a különbség. De én azt gondolom, hogy most jutottunk el 
oda, ahonnan kellett volna indulnunk, az én véleményem szerint. De ettől többet már nem lehetett kipréselni. És  
az utolsó előtti pillanatban, látjátok délután jött egy kör e-mail, amiben azt írják, hogy nem fogadják el. Aztán 
egyeztettünk  a  polgármesterekkel  és  tovább  mentünk  a  vezérigazgatói  szintig,  ahonnan  először  elhajtottak 
minket. De aztán még is visszajelzés jött és az utolsó utáni pillanatban, valamikor délután három és négy óra 
környékén, jött az e-mail, hogy elfogadják azt, amiről a testület döntött hétfőn. Na, most ennek megfelelően alá  
fogjuk írni  a szerződést.  Itt  ebbe a napirendi pontba, ugye úgy lett  volna,  hogy nem írjuk alá,  de az utolsó  
pillanatban változott, de ezt már nem tudtam elküldeni nektek délután négykor. Úgyhogy a DRV-nek ez a rész 
lezárva,  még  a  szerződéseket  aláírjuk,  aztán  majd  elkezdünk  foglalkozni  a  szennyvíztisztító  kérdésével. 
Következő pont, az a DÉSZOLG Kft-val  való egyeztetés.  A mai nap délelőtt kilenc órakor voltak nálunk a 
vezetőik,  és az  utolsó megállapodásunk arról  szólt,  hogy megpróbálnak minél  több információt,  minél  több 
anyagot előszedni a nyilvántartásukból. Tehát kiderült itt  a beszélgetés alapján, hogy az ő nyilvántartásuk is  
eléggé  hiányos,  most  próbálják  majd  rendbe  tenni.  Mindenesetre  hoztak  újabb  anyagokat,  tehát  kaptunk 
szerződéseket, és információkat is hoztak. De, jelen pillanatban utoljára abba maradtak velünk, hogy összesítsük 
azokat az anyagokat, amiket most meg tudtak adni, avval a listával, amit felállított a Krisztián, hogy mi az, ami 
hiányzik. Még a hiányzó anyagoknak a listáját el fogjuk nekik küldeni, azt még megpróbálják begyűjteni, és 
akkor eldöntjük, hogy mi lesz. De azért ma már ide álltak egy listával, hogy az egyik kivitelezés során mik lettek 
beépítve. De nekem idáig azt mondták, hogy a polgármesteri irodának a bútorzata egy ajándék volt a DÉSZOLG 
Kft-től valamikor, én nekem ez az információm. Most kiderült, hogy ott az ára, tehát ez ki lett fizetve.

Bene Krisztián képviselő: Most azzal jöttek elő, hogy maga az iskola felújításnál 12.040.000 Ft volt. Tehát  
1.300.000 Ft-tal  kevesebb,  mint  számoltak,  és  ezt  az  1.300.000 Ft-ot  pótolták,  azzal,  hogy bútort  építettek,  
padlószőnyeget raktak valahova, csempéztek. Akkor a térre, az oszlopokra rakták azt a kúpot. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Van olyan tétel, amin látszik, hogy van és van olyan tétel, ami nem látszik 
és nincsen. Tehát például padlószőnyeg én nem tudom, hogy hol van. Olyan tapétázást én megint csak nem 
tudom, hogy hol csinálták. 

Bene Krisztián képviselő: De mindegy, hogy hol van, mert a pénzt nem arra adták, hanem az iskolára. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: De arról sincsen műszaki tartalom, hogy mire kellett volna költeni. És azt 
elszámolások alapján, itt már milliomos nagyságrendű eltérések vannak. 

Bene Krisztián képviselő: És nagyjából néztem csak át, de az biztos, hogy ezek ugye részszerződések voltak. 
Csempézésre  egy  szerződés,  burkolásra  még  egy  szerződés,  ablakokra  is  még  egy  szerződés.  És  minden 
szerződésben van egy ugyanolyan pont, ami szerint, akkor állíthatja ki a számlát a kivitelező, hogy ha a műszaki  
átadás átvétele megtörtént. És semmi nem történt meg, ki se állítottak olyan számlát, amit mi ki is fizettünk. És  
ugye jöttek azzal, hogy ez is meg az is az önkormányzatnak kellett volna. De egy átvételi szerződést nem az  
önkormányzat állít össze, hogy ő így meg úgy szeretne szerződni, gondolom, ezt a vállalkozó állítja elő. De ők a 
saját szerződésüket nem tartották be, mert csak akkor lehetett volna számlát is kiállítani. hogy ha a műszaki  
átadás átvétele megtörtént. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Tovább megyek, mert már szóba került a 2.000.000 Ft is, ugye az elmaradt 
kifizetés. Azért ott nincsen teljesítési igazolás, és én mondtam is, hogy nincsen fizetés. Egyrészt, amik ki lettek  
fizetve előtte, kivitelezésre, azzal már pénzügyi szempontból nem tudunk mit tenni.  De mondtam, hogy én, mint 
polgármester, én nem fogok aláírni  olyan átutalást, ahol nincsen műszaki tartalom.  Tehát nem tudjuk, hogy 
mihez képest, mi valósult meg. Ő mutathatja nekem, hogy ezeket az ablakokat ők kicserélték vagy szigetelték,  
vagy valami, de lehet, hogy ez a tétel ez egy 500.000 Ft-os tétel volt egy megrendelőnél. Tehát nem tudjuk, hogy 
mi volt a munkának a pontos műszaki tartalma. És ahhoz képest,  nem tudjuk, hogy mi valósult meg, mivel 
nincsen aláírva teljesítési igazolás. Én, amíg nem láttam, hogy mit kellett volna megcsinálni és ahhoz képeset mi  
valósult meg, ezért én nem is írom alá. Tehát azért ez már nagyjából leeshetett nekik, hogy ebből nem lesz így 
pénz.  És akkor  a  Zalka  Máté  utcánál  szintén megakadtunk,  mert  ott  meg olyan dolog maradtak el,  mint  a 
minőségi ellenőrzés. Itt volt az előző testületnek jegyzőkönyvbe, és amit abba a jegyzőkönyvbe rögzítettek, azok 
nem lettek megcsinálva.  Tehát azért  úgy vagyunk, hogy egy lépéssel  előrébb kerültünk, több információhoz 
jutottunk,  én  úgy vagyok  vele,  hogy ha  több  információ  van  a  birtokunkban,  akkor  kell  majd  dönteni.  A 
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következő lépés az az, hogy egyeztessük, hogy mi az, ami még nincsen meg, azt leírjuk és ahhoz adunk egy 
határidőt, hogy eddig is eddig szeretnénk azt megkapni. És amikor letelik az a határidő, megnézzük, hogy mit  
kaptunk meg, onnantól számítjuk azt, hogy vége az információgyűjtésnek, mert már nincsen értelme mire várni,  
és akkor kell majd eldöntenünk, hogy merre menjünk és hogyan tovább. Mindenképpen szakértőket kell majd 
bevonni. Egyrészt az építések miatt. Másrészt pedig a Dunaújvárosi Rendőrkapitány tegnapelőtt hívott engem, és 
kérdezte, hogy mi van, milyen fejlemények vannak, elégedettek vagyunk-e? Mondtam, hogy most ez a vonal,  
ami elindult, az tetszik. Az augusztus 20.-ai ünnepségre meghívtam őt külön, hogy jöjjön el, más fórumon is  
beszélgessünk,  ismerkedjünk.  Tehát  mindenképpen azért  az  ő  véleményét  és  tanácsát  is  ki  fogom kérni  ez 
ügyben, de majd csak akkor, hogy ha minden adat rendelkezésünkre áll. Tehát evvel kapcsolatban ezt tudom 
most mondani. Következő pont, a PYRGOS együttesnek van egy olyan kérése, hogy szeretnének egy termet, 
ahova a ruháikat majd el tudják rakni. Idáig, a kultúrháznak az emeletén, az oldalra eső helyiségét használták,  
csak azért  lett  az bezárva,  mert  ott  van az összes hivatalos irat  tárolva,  és  ez így nem volt  szerencsés.  Hát 
próbáltunk gondolkozni, de egyszerűen nem találtunk olyan helyiséget, ami jó lenne. Nekem utoljára az jutott  
eszembe, ezt beszéltem a Katival is, mondtam neki, hogy veletek is megbeszélem, hogy azon esetleg el lehet  
gondolkodni, hogy annak a helyiségnek, amit ők használtak, annak két bejárata van. Egyik, hogy ha felmentek a  
lépcsőn és jobbra kanyarodtok, másik oldalon meg, ha szembe bementél abba a köztes helyiségbe, ott is van egy 
kétszárnyú ajtó. És el lehetne esetleg azon gondolkozni, hogy egy gipszkarton fallal elválasztani a helyiséget és  
az  egyik  felét  megkapná  a  PYRGOS,  a  másik  fele  pedig  maradna  nekünk  egy tárolónak.  Tehát  eleve  két 
helyiségünk lesz, és azt gondolom, hogy ez így jó lenne. Meg egy gipszkarton falat bármikor ki is lehet venni  
onnan, és nem olyan nagy költség. Nekem ez jutott eszembe, mondom, megkérdezlek benneteket, hogy mi a 
véleményetek, mert én nem tudok más helyiséget. Jó lenne, nekik mondjuk az a régi vetítő terem, de azt meg 
használják a zenészek. Tehát egy ilyen kisebb hely kéne. Pályázaton nyertek a Laciék elég sok pénzt, és ruhákat  
is fognak vásárolni. Meg amúgy is nagyon sok ruhát tárolnak most itt-ott-amott, amit egyébként egy helyen 
kéne. Tehát mindenképpen kell nekik egy helyiség. Én erre gondoltam, de nem tudom mi a véleményetek. Van-e 
esetleg más javaslat, ami elmaradt, vagy én nem tudok a helyről? Még a Taverna van, ami üres, de az meg rossz 
állapotban van.

Prekop László Kosztasz képviselő: Főleg, hogy ha új ruhákat fognak venni, annak nem mindegy, hogy milyen 
helyen van tárolva. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én ezt  javaslom, hogy akkor válasszuk ketté,  tegyünk egy gipszkarton 
falat,  lefestjük  jobbról-balról,  lesz  két  külön  helyiségünk.  Mi  használjuk  a  belsőt,  ők  meg  a  másikat.  Ők 
használják ezt a felét, mi használjuk a másik felét. És ha azt mondjátok, hogy ez így rendben van, akkor a jövő 
héten  én  ezt  megcsináltatom,  és  akkor  használják  ők,  és  minél  hamarabb be  tudnak pakolni.  Jó,  lesz  így? 
Rendben, akkor ezt megbeszéltük. Következő, az augusztusi ünnepség. Hétfőn említettük, hogy hol járunk ezzel 
a szervezéssel. Na, most jó hírem van, mert minden egyes résztvevőnek jó az augusztus 18.-. Úgyhogy úgy 
döntöttünk, az Erikával, hogy akkor előre hozzuk augusztus 18.-ra, szombatra a mienket, és akkor 19.-20.-án 
lesz  Iváncsán,  18.-án  pedig  nálunk.  Minden  fellépőnek  jó,  a  zenekarokkal  még  úgy  is  csak  most  kell 
megállapodnunk, velük még nem is egyezkedtünk időpontban, úgyhogy ezt csak tájékoztatásul közlöm. Tehát  
bárkivel találkoztok, de be fogjuk írni újságba, mindenhol minél hamarabb meg fogjuk hirdetni. Egyébként a 
rendeletek miatt is, meg ez miatt is, most megint jöttek olyan információk, hogy augusztus elejére lehet, megint  
csinálunk egy újságot. Valószínű, hogy ezeket így beletesszük. De hirdessétek, mondjátok, hogy miért augusztus 
18.-ra került át az ünnep. Nekem az utolsó, ami fel van írva a zárt ülés előtt az ÁMK átadásával kapcsolatos, itt  
csak tájékoztatni szeretnélek benneteket. Hátulról a harmadik lépésnél tartunk. Menet közben kiderült, hogy nem 
a  Fejér  megyei  Kormányhivatal  csinálja  a  nyilvántartásba vételt,  hanem a Magyar  Államkincstár,  ahol  bele 
akadtunk egy nagyon precíz ügyintézőbe. És az Országos Görög Önkormányzattal megcsináltunk minden papírt, 
meg mindent, több fordulóban, a héten is voltam fent. Eljutottunk oda, hogy be lett adva az alapító okiratnak a 
módosítása, és tegnap délután voltam fent még a testületi ülésen, és még én vittem fel tagot szavazni és úgy  
lettek határozatképesek. Ha nem mentem volna fel, akkor nem lett volna határozatképes, de elvittem, tizenegyen 
voltak. Több volt az ellenzéki még is megszavazták. Bekerült ma az Államkincstárhoz, ahol mondták, hogy ezt 
meg  azt  kell  még  kitölteni.  Ha  ez  meg  van,  a  Kormányhivatalnál  majd  akkor  fogják  kiadni  a  működési  
engedélyt, de ahhoz be kell fizetnünk 100.000 Ft-ot és nekik kell a szakértést megrendelni. Viszont, hívott a  
Vivien, hogy ugyanazt a hölgyet  jelöli  ki  a  Kormányhivatal  nekik,  aki  egyébként nekünk is megcsinálta az 
iskolánál,  és  én azt  mondom, hogy ez  nagyon jó hír,  mert  tényleg egy jó  és  korrekt  szakember  volt.  És  a 
minisztériumból is várják. Tehát ott is elő van készítve, és, ha azt mondják, hogy meg van a működési engedély, 
aláírják a közoktatási megállapodást és kész. Én úgy saccolom, hogy szerintem egy két hét lesz. Utolsó lépések  
vannak, ott vagyunk a cél egyenesben, úgy hogy ez menni fog, de azt látni kell, hogy az energiáink jó részét viszi 
még a mai napig. Nem elég a saját gondunk, dolgunk, egyértelműen látszott, amit nem mi csináltunk meg, az 
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nem volt megcsinálva. Tehát mindent nekünk kellett. 

Márkusz Tamás képviselő: De így jó, mert jobban bele láttok. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Mindent látunk, mert mindent mi csináltunk. Jó, nekem ennyi volt. Akkor 
átadom a szót a képviselőknek az egyebek napirenden belül. Parancsolj, Tomi.

Márkusz Tamás képviselő: Nekem egy kérdésem lenne. Mi lesz a vezetővel az ÁMK-nál?

Papalexisz Kosztasz polgármester: A zárt ülésnek ez lesz a témája. De június 30.-ig, tehát most fog lejárni,  
ezért kell zárt ülést tartani, illetve a bejelentést kell tenni, hogy ott a megállapodás módosult. Az együttműködési  
megállapodást mi annak idején elfogadtuk. Menet közben ugye az Államkincstárt ugye ebbe is talált fogást, és  
kellett módosítani egy-két dolgot. Egyébként pont az igazgatónőnek a kérdését tették fel, hogy le fog járni neki a  
megbízatása. Ezt módosítani kell, és egy egy oldalas módosítást kellett csinálni. Engem ugye avval bíztatok meg, 
hogy a megállapodást írjam alá. Ezt nagyon gyorsan kellett megcsinálni, és ezért én ezt a módosítást aláírtam a 
Zsolttal és a Császárnéval. Ebben az is benne szerepel, ami érdekes egyébként, hogy a megállapodást úgy kellett  
megfogalmazni, hogy mi bízzuk meg az ÁMK igazgatóját, és ezt az Országos Önkormányzat elfogadja, és majd 
mikor lejár az egy éves megbízatása utána ő majd dönthet, hogy vált vagy nem vált. De mi bízzuk meg az ÁMK-
t. 

Kóródi-Juhász  Zsolt  jegyző: Ezt  annyival  kiegészíteném,  hogy  egészen  pontosan  úgy  van,  hogy  ő  neki 
pályázatot  kell  kiírniuk  az  ÁMK  igazgatói  állásának  a  betöltésére.  És  mi  azt  vállaltuk,  a  megállapodás  
módosításában, hogy addig megbízzuk a jelenlegi igazgatót, hogy amíg a pályázat sikeresen le nem zárul, de 
legkésőbb egy évig határozott idejű szerződést kötünk. 

Márkusz Tamás képviselő: És ezt elfogadta az elnök?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ezt aláírták. Tehát ez alá van írva mind a két részről. Mert egyébként meg 
az lett volna, és azért lett inkább ez a megoldás, mert akkor az lett volna, hogy nekik kellett volna megbízni,  
addig, amíg nem pályáztatják meg. Csak neki, ahhoz kódokat kellett volna beszerezni. Így meg, mivel így is úgy 
is mi csináltuk, ezért így ezt elfogadták, és azt mondták, hogy ha a megállapodás ezt így tartalmazza, akkor ők 
ezt elfogadják. Aztán majd a pályázatot követően, majd ők döntenek, hogy hogy legyen. Valószínű, hogy nem 
lesz sikeres pályázat, mert eddig sosem volt. És ha nem sikeres, akkor egy évig ő lesz, és ha az lejárt, akkor majd 
dönt az Országos Önkormányzat, hogy ő marad-e vagy sem. Úgyhogy erről tájékoztatlak benneteket, hogy ez 
így zajlott, de erről majd bővebben a zárt ülésen. Még egy kérdés felmerült az Országos Önkormányzatnál. 
jogszabály előírja, hogy kell név az intézménynek. Tehát eddig az volt, hogy ÁMK Beloiannisz, nem volt neve.  
És jogszabály előírja, hogy meg kell nevezni. És hétfőn voltunk bent,  és gyorsan azt írtuk be, hogy Nikosz  
Beloiannisz Általános Művelődési Központ. Az iskolának is az a neve, nem foglalkoztunk vele így bekerült.  
Aztán ott az egyik képviselő reagált erre, de ő pont nem volt ott az ülésen, és azt mondta, hogy azért ezt felül kell 
vizsgálni, hogy esetleg más nevet is lehetne adni ennek a művelődési központnak. Ő leírta, hogy miért, és azt  
mondta,  hogy  nem  biztos,  hogy  2012-ben  egy  politikusról  kellene  elnevezni  egy  intézményt.  A többség 
egyébként azt mondta, hogy maradjon így, de abba maradtak, hogy esetleg ezt majd valamikor felülvizsgálják.  
De mindenképpen az volt a vélemény, hogy ezt a Beloiannisziaknak a bevonásával történjen, hogy ha itt valami 
változás mellett vannak, akkor első sorban az itteni véleményt veszik figyelemben. Alapvetően én úgy voltam 
vele, hogy nem muszáj itt mindennek Beloiannisznak lennie. Az iskola, amúgy is Nikosz Beloiannisz Általános 
iskola. Mert itt az merült fel, hogy van két Nobel-díjas görög író , hogy esetleg az egyikükről neveznénk el,  
mivel ez egy kulturális intézmény, akár lehetne róla is, megismernék az emberek, szóba kerülne. Tehát teljesen 
voltak mellette olyan érvek, hogy meggondolandó. Én azt mondtam, mivel nem volt egyetértés, hogy ebben a 
pillanatban, mivel az idő szorít, ezt most napolják el, és térjenek rá vissza később. Most menjen el így ezzel, 
elment, megszavazták, azok is egyébként, akik mást gondoltak, megszavazták, hogy menjen, hogy ne ez legyen 
az akadálya a dolognak. Aztán majd valamikor majd lehet, hogy felvetik megint. Azért még ezt tájékoztatásul  
elmondtam. Más kérdés? Mondjad, Erika.

Boka Erika alpolgármester: Még mindig a szemét kérdés. Tehát eljutottunk a vasúti töltésig tulajdonképpen a  
régi  gyakorló  kert  mellett.  Azokat  az  áldatlan  állapotokat,  amik  ott  vannak,  mindenféleképpen  meg  kell 
szüntetni.  De  nem  mentünk  tovább  a  szemétszedéssel,  de  kaptak  olyan  információkat,  amit  többen  is 
megerősítettek, hogy ott valami iszonyúan nagy szeméttelep van. Tehát mindenféle törmelék, háztartási dolog,  
mi egyebek. Ami most ugyan egy kicsit kisebb lett, mert elvitték onnan a vasat, fémeket, ilyesmiket. De én ezt 
kérem, hogy térképezzük fel, és gondolkodjunk rajta. Nyilván nem holnap, de a lehető leghamarabb.
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Papalexisz Kosztasz polgármester: Első lépésben fel kell térképezni mindenképpen. Ez a legelső dolog. 

Boka Erika alpolgármester: És a meglévő zsákok azóta is ott állnak egy kupacban én elnéztem arra tegnap. És 
így sosem fogunk egyről a kettőre jutni.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Én  azt  gondolom,  hogy  mindenképpen  fel  fogjuk  térképezni. 
Lefényképezzük, dokumentáljuk, meg látjuk mi lesz. De ezeknek az elszállítása, milliós nagyságrendűek. De 
meg kell néznünk, hogy van-e erre valami pályázat, mert minél több szemét van, annál többet tesznek oda mellé.  
Krisztián parancsolj. 

Bene Krisztián képviselő: Három témám van.  Az  első az  most  jutott  eszembe,  ahogy az  Erika  mondta  a 
szemetet.  Az  eladott  önkormányzati  ingatlanok.  Milyen  lehetőségünk  lenne,  vagy  van  arra,  hogy  ami 
ingatlanokat eladunk és szemetet csinálunk vele. Most nem akarok olyat mondani, aminek következménye lesz, 
vagy lenne az eladott gyakorló kertünk mellett, elég jól behatárolható tevékenység által lévő szemét van. Itt a  
Petőfi utcába jó néhány hete ott van a beton törmelék, amit két ház elől felszedtek és az egyik az önkormányzati  
ingatlan volt.  Tudom, hogy ha  eladjuk az  ingatlant,  akkor  kvázi  nekünk nincs  beleszólásunk.  De ha  valaki  
megveszi tőlünk az ingatlant, akkor próbáljuk vele megbeszélni, hogy ne csináljanak vele szemetet a faluba.  
Tehát egy ingatlan eladás, ne járjon azzal, hogy az ingatlan környéke törmelékes, meg fa hulladékos lesz. Mert  
igaz, hogy ugyanolyan ház lesz, mint a többi a faluban, miután eladtuk. De mégis azt látom, hogy eladjuk az 
ingatlanokat, és szemetes lesz. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Most is adtunk el, és gyönyörűen felújították. Mi kettőt adtunk el, egyiket a 
Petőfi utcába, ami egy teljesen lepusztult ház volt, és az egyik legszebb lakás a faluban most. Illetve, eladtuk a  
gyakorló kert mellettit. Tehát mást mi nem adtunk el. De én személyesen fogok ezzel a kérdéssel foglalkozni a  
szemét kérdéssel.  Én fogok végig menni,  ezeket  majd én rendezem. És mindenhol ahol ezt  kell,  a  mostani 
rendeletünk szerint fogunk eljárni. 

Dr. Horváth István képviselő: Csak meg kéne határozni, hogy mennyi napig lehet kint. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Persze, de életszerűen fogunk eljárni. 

Boka Erika alpolgármester: Egy kérdésem merült  fel.  Lehet,  hogy nagyon amatőr ötlet,  de vannak olyan 
dolgok, aminél igazolni kell azt, hogy hova lett a hulladék elvíve. Hogy például mi a biztosíték arra, hogy az az  
építési hulladék, nem fog lekerülni a domb aljára. Tehát, hogy nem-e lehetne nálunk is egy ilyen, hogy igazolnia 
kell, hogy hova vitette el, hogy tényleg nem a domb alá. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Ha  itt  zajlik,  olyan  építkezés,  akkor  lehet,  de  ezek  általában  nem itt 
keletkeznek. 

Boka Erika alpolgármester: De most például erre a beton kupacra gondolok. Mert a konténert annak idején, én 
is oda vitettem, amikor építkeztem. Tudtam, hogy mikorra fog kelleni, és, akkor mindent abba bele tettünk. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Itt  mindig  visszautalunk  a  hivatali  állományra.  Tehát  mindig,  ami 
ellenőrzéssel vagy ilyennel jár, azért ezt látni kell, hogy nehéz megoldanunk, főleg így, hogy két hivatal helyett  
dolgozunk már párhuzamosan, most már hónapok óta. Egy Budapesti és egy Beloianniszi helyett. És nagyon 
nehéz lépni. De én azt gondolom, hogy lépegetünk folyamatosan előre. Felírtuk és el fogunk járni. 

Bene Krisztián képviselő: A következő kérdésem az az, hogy az ÁMK beszámolójában szerepelt az óvodával 
kapcsolatos problémák. És itt meg említették, hogy bizony a mellékhelyiségek is elég rossz állapotban vannak. 
Tudjuk, hogy nincsen teljesen felújítva a településen, azt külön kiemelték. Most ezzel kapcsolatban szeretném 
javasolni, hogy az általános tartalékunk terhére, amennyit tudunk, csináljunk meg belőle. Ha jól emlékszem, 
akkor az István javaslatára már 200.000 Ft le van belőle útfelújításra kötve, az 500.000 Ft-ból. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Hát az a részkiadási oldalon ott van, de a bevételi oldalon ott van egy 
10.000.000 Ft-os lyuk most. És van egy 200.000 Ft-os általános tartalékunk. Tehát mi már most elkezdtünk, 
hogy az ÖNHIKI pályázatot benyújtsuk. Most már kezdenek az számok úgy alakulni, mert tudod, a múltkor  
azért  nem  tudunk  beadni,  mert  az  időarányosan  még  nem  voltak  az  ingatlan  eladások  benne.  Akkor  fog 
megjelenni, ez az általános tartalék, hogy ha a bevételi oldalon realizálódnak a bevételeink. Egyébként, ha úgy 
alakul,  mint tavaly,  akkor realizálódtak is,  december 22.-én. Egyébként,  erre visszatérve,  pályázat  is  van az  
óvodához,  kettő  is  ebben  a  fejlesztésben.  A másik  dolog  pedig  az,  hogy mi  mint  tulajdonosok,  ezeket  az 
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ingatlanokat továbbra is fogjuk fejleszteni. Meg azért amennyiben kell, ilyen érték növelő beruházásokat fogunk 
végezni. És én ezrét mondom azt, hogy azért várom el, hogy augusztus, szeptember, októberre mi már lássuk azt, 
hogy mi  az  a  pénz,  ami  nálunk marad,  az  által,  hogy az  ÁMK átkerült.  Mert  akkor ezekből  a  megmaradt 
összegekből  nem lesz  gond.  Addig  is  valamilyen  forrást  kell  ezekre  a  felújításokra  szerezni.  Az  Országos 
Önkormányzat elnöke itt volt, amikor átnézte ezeket az ingatlanokat, és kimondottan ígéretet is tett arra, hogy az  
óvodának ezt a technikai felújítását ők segíteni fogják. 

Bene Krisztián képviselő: Akkor felteszem úgy a kérdést, hogy jelen pillanatban látsz-e olyan lehetőséget, hogy 
december előtt ez meg legyen csinálva? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Nem. Jelen pillanatban, nem látok rá lehetőséget. Mert, amit mondtam a 
múltkor, hogy a Ciprusi államtól kapunk durván 1.500.000 Ft-ot, az mind el fog menni, azokra a számlákra, 
amiket azért kell kifizetnünk, hogy át tudják írni a nevükre az intézményt, hogy onnantól kezdve már ők tudják  
fizetni.  És vannak olyan kifizetetlen tételek,  például az irattárazásnál  a  2.000.000 Ft,  akkor az étkeztetésnél 
2.900.000 Ft-ból kifizettünk már 2.000.000 Ft-ot, de még mindig van majdnem 1.000.000 Ft. Tehát folyamatosan 
úgy kell számolni, hogy minden hónapban majdnem 600.000 Ft számla jön az étkeztetésre. A normatívából, amit 
kapunk a béreken felül, ha jó hónapunk van, marad 500.000 Ft, ha rossz, akkor csak 200.000 Ft. És, akkor még 
nem  fizettünk  semmilyen  villany  vagy  akár  gázszámlát.  Vannak  olyan  vállalkozók  vagy  fuvarozók,  akik 
részletbe fizetnek, és ezeket abból fizetjük ki. És abból fizetjük ki az E-on részletet, minden hónapban 155.000 
Ft-ot, most már belépett az OTP is, ugye emlékeztek rá, hogy az OTP részlet havi 200.000 Ft, és ezeket elő kell 
teremtenünk.  És  nem  fizettünk  még  segélyt,  ami  minden  hónapban  legalább  egy  250.000  Ft  kiegészítés. 
Egyébként,  ha  megkérdezitek,  hogy hogyan  tudtuk  ezt  befizetni,  nem tudnék  rá  válaszolni,  de  valahogyan 
mindig megoldottuk. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Annyit csak, hogy a Dimitrisz hívott, és mondta, hogy nem rég végzett a MÁK-
kal, és azt mondta, hogy, sikerült mindent beadni, úgy néz ki, hogy minden sínen van. Ha minden igaz, akkor  
hétfőn már meg lesz az új törzsszám és meg lesz a nyilvántartásba vétel. De azonnal ígéretet tett a Kincstár, hogy 
még  a  hétfői  napon  tájékoztatják  a  Fejér  megyei  Kormányhivatalt,  és  a  mai  napon  ők  átutalták  a 
Kormányhivatalnak. És akkor ők megcsinálják a szakértői véleményt. Tehát rendeletben van a dolog. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Akkor  lehet,  hogy  még  előbb,  is  mint  két  hét  meg  lesz  ez.  
Tehát visszatérve ide, így lavírozunk még. Ugye szeptember 15.-én lesz megint ugye adóbevétel, amiből ki kell  
fizetnünk az E-onnak a 2.000.000 Ft körüli összeget. Remélem, hogy több lesz. És akkor megint jön egy kis 
pénz, amivel tudunk így játszani, de én erre mondtam azt, hogy őszig el kell jutnunk. Mert szeptemberig még 
ezeket a témákat megcsináljuk és őszig, ezekkel a megmaradt forrásokkal el tudunk kezdeni kilábalni végképp. 
Én egyébként tavasszal ezt még nem láttam, hogy hogyan fogunk idáig eljutni. Akkor én bennem teljesen az 
volt,  hogy  el  kell  majd  indítani  egy  adósság  rendezési  eljárást,  mert  ugye  beszéltünk  róla,  de  eljutottunk 
valahogyan ide. De még az Iváncsai uszodának a 3.000.000 Ft-ja azért még lóg a levegőben. Tehát ott még 
várjuk, hogy mi lesz. Tehát még nem jött meg az inkasszó sem. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Hát mi levélben tájékoztattuk őket, arról, hogy a Kúriához fordultunk. Leírtuk az 
alapvető okokat is, hogy mi az, ami miatt mi így döntöttünk. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: De attól még jöhet inkasszó. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Jöhet inkasszó. De mi a levelünkben arra utaltunk, hogy célszerűnek tartjuk, addig 
ezt az egész kifizetést felfüggeszteni, amíg a Kúria nem dönt, mert ha úgy dönt a Kúria, hogy még is csak  
nekünk ad igazat, akkor addig is felesleges a pénzt mozgatni. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Egyébként július 4.-én lesz majd egy Kistérségi zárt ülés, ahol az uszoda 
téma lesz porondon. Nagyon egyezkednek a Kerex-el. Az Iváncsai önkormányzat próbálja az inkasszót elkerülni, 
mert az uszoda üzemeltetője nyomná rá az inkasszót, ő meg majd nyomja ide. Tehát most ezen megy a vita. Én 
ott  óvatos leszek,  tehát  én megmondom, hogy nem tudunk vállalni  semmit.  Tehát mi jelen pillanatban nem 
tudunk havi 200.000-300.000 Ft-ot, hogy ha visszaosztom oda is fizetni, még akkor, sem ha szándékunkban 
lenne.  Ebben  a  pillanatban  nem tudjuk.  Azt  tudom nekik  mondani,  hogy 2013.-ban  erre  a  kérdésre  vissza 
térhetünk, de ebben a pillanatban nem tudunk hozzájárulni. És nem akarom azt a hibát elkövetni, hogy igennel  
szavazok bármire is, aztán meg majd komoly következményei legyenek. Igen, még volt egy Krisztián? 

Bene Krisztián képviselő: Nem. 
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Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Rendben,  akkor  van-e  valakinek  még  kérdése?  Egy  tájékoztatás  még 
kimaradt. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: A mai napon érkezett a Fejér megyei Kormányhivataltól, Dr. Matejcsik Emma 
törvényességi felügyelőtől egy törvényességi felhívás. Mivel ez a délelőtti postával érkezett, én feltöltöttem, de 
nyilván ezzel még nem találkoztatok vagy nem láttátok. Nem akarom az egészet felolvasni, mert két és fél oldal,  
de gyakorlatilag a jegyzőkönyvek megküldésével kapcsolatban tett  törvényességi észrevételt. Ahogy azt  már 
korábban is jeleztem, képtelenség és nem tudjuk megküldeni őket, határidőben. Olyan nagy a terheltségünk, 
hogy ez  egyszerűen  kivitelezhetetlen,  az,  hogy a  15  napos  határidőt  betartsuk.  Ráadásul,  az  idei  évtől  úgy 
döntöttek, hogy az Igazgatási és Igazságügyi Minisztérium, hogy ha rendeletet módosítunk, akkor a kihirdetést 
követő napon meg kell küldeni, az új rendeletet egységes szerkezetbe foglalva, két példányban, elektronikusan. 
Most néztem meg, a 929.-ik ügyiratot iktattuk be, tavaly 1200 volt egész évben. A mai napon iktattuk be a 929.-
et és tavaly is alig győztük. Idén ezzel a létszámmal egyszerűen képtelenség. Tehát nem tudunk eleget tenni a  
törvényes kötelezettségünknek, kevesen vagyunk...

Papalexisz Kosztasz polgármester: Felsorolt egy csomó jegyzőkönyvet, ami nem ment oda. De azt azért hozzá 
kell tenni, hogy tavaly 28 testületi ülés volt, idén pedig sokkal több ülésünk van. Tehát, hogy ha csak 6 vagy hét 
jegyzőkönyvünk lenne, azért az más lenne. Akkor is nehéz lenne a 15 napot betartani, de így aztán meg végképp. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Naponta jön több olyan e-mail, amiben egy-két napos határidővel kérnek tőlünk 
olyan jelentéseket, hogy kompletten jelentsük le az összes számítógépünket, a gyári számát, típusát, azt hogy 
hány  asztalunk  van,  hány  székünk  van,  hány  ügyintézőnk  van,  tehát  mindent,  és  még  sorolhatnám  a 
legkülönbözőbb  témákat.  Velem  együtt  négy  köztisztviselő  van,  és  egy  üres  álláshely.  Szóval  egyszerűen 
képtelenség így. Amire felhívja a figyelmeteket, mert ugye ezt a levelet a képviselő-testületnek címezték, hogy 
július  31.-ig  kéri,  hogy tájékoztassa a  képviselő-testület  a  Kormányhivatalt,  hogy a felhívásában  foglaltakat 
megvizsgálta és hogy milyen intézkedéseket tett annak érdekében, hogy a törvénysértés helyre álljon. Illetve, 
felhívja a figyelmünket arra, hogy amennyiben a megszüntetésére írt határidő eredménytelenül telik el, úgy a 
Mötv. 134. § (2) bekezdése alapján a Kormányhivatalok a törvényességi felügyeleti eljárás egyéb eszközeinek 
alkalmazásával  mérlegelési  jogkörével  dönt.  Az egyéb eszközök,  ahogy említettem már,  az  a  törvényességi 
felügyeleti bírság is lehet.

Dr. Horváth István képviselő: Az maximum mettől, meddig terjedhet? 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Az terjedhet a köztisztviselői illetmény alaptól a tízszereséig. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ezt a bírságot az önkormányzat kapja. 

Kóródi-Juhász  Zsolt  jegyző: Egyébként  a  jegyzőkönyv  megküldése  a  jegyző  feladata,  de  nem  állank 
rendelkezésre a személyi feltételek. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Egyébként azt is látni kell, hogy itt nálunk szó szerinti jegyzőkönyvvezetés 
zajlik. Tehát, amikor elkezdjük, azért 18:00-tól 20:15-ig sokat lehet ám beszélni. És ezt szó szerint rögzíteni, az 
több napba telik, ha valaki csak leül és visszahallgatja. Én azt is megkérdeztem, hogy szó szerintit vezetünk? 
Vagy megteremtjük a feltétlét annak, hogy szó szerinti jegyzőkönyvvezetés van, ami személyi feltételt jelent, 
tehát valakit fel kell vennünk vagy a munkát felosztjuk. Vagy valamilyen szinten szabályoznunk kell, hogy nem 
kell ilyen részletesen a jegyzőkönyvet vezetni. Már mi beszélgettünk a Zsolttal erről, hogy létszám problémák  
vannak, csak én azért nem akartam ebben idáig lépni, mert már 2012 júniusa van. 2013. január 1.-től olyan 
átszervezések lesznek így is úgy is, hogy most fél évre felvenni valakit. Most azt megtehetjük, hogy valakit 
megbízunk fél évre, vagy határozott időre. Még talán ez lenne a legjobb megoldás, hogy ezeket a megrekedt  
feladatokat, meg tudjuk oldani valahogy. Még azt gondolom, hogy ez lenne a legjobb megoldás, de ide olyan 
ember kell, akit beültetünk, és holnap már csinálja. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Profi gépíró, akitől ajánlatot kértünk, ő negyedórányi hanganyagot 1 óra alatt tud 
feldolgozni. És egy órányi munkáért kér 4800 Ft plusz áfát. 

Márkusz Tamás képviselő: Milyen intézkedés kell hozzá, az a kérdés? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Intézkedés az kell hozzá, hogy menjenek ki a jegyzőkönyvek. 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Ugye a jegyző felelősségi körébe tartozik az, hogy gondoskodjon arról, hogy ez 
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15 napon belül  megtörténjen.  Én többször  jeleztem a  Kormányhivatalnak,  mikor  felhívtak,  hogy mi  van  a 
jegyzőkönyvekkel, hogy létszám okok miatt nem tudunk határidőre eleget tenni. Ezt jeleztem ugye a képviselő-
testület felé is több alkalommal. Én azt tudom mondani, hogy én kérek embert, ti meg eldöntitek, hogy igen vagy 
nem. Ha nem tudunk plusz embert biztosítani, akkor valószínűleg meg fog minket bírságolni a Kormányhivatal. 

Boka Erika alpolgármester: És nem lehet, hogy nem szó szerinti jegyzőkönyvet készítünk? 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Hát az ülésnek a lényegét kell leírni. Azért tértünk át a szó szerintire, mert voltak 
a múltban olyan problémák, hogy nem azok kerültek bele a jegyzőkönyvbe, amik elhangzottak.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én azt javaslom, mert azért itt minden képviselőbe meg lehet bízni, egytől-
egyig, tehát egy olyan javaslat lehet, ami nem kerül pénzbe, hogy ne szó szerintit jegyzőkönyvet készítsünk,  
hanem lényegre törőket. Ha erre törekszünk, akkor felértékelődik a jegyzőkönyv hitelesítőknek a szerepe. Így is 
úgy is megnézik, de azért én nem gondolom, hogy olyan vitás dolgok lennének, amik ezt indokolnák. És január 
1.-től meg majd meglátjuk, hogy merre megy tovább a hivatal, akkor megint jön egy új helyzet, aminek meg kell 
felelni. De ez nem kerül pénzbe. 

Boka Erika alpolgármester: Ha van egy nagyon kényes téma, akkor adott helyzetben mondhatjuk azt, hogy ez 
most legyen szó szerinti. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Meg szokott lenni olyan is, hogy a képviselő azt mondja, hogy amit most 
mondok, azt kérem szó szerinti leírásban. De olyan vitáink idáig nem voltak, hogy vissza kellett volna keresni.  
De én azt javaslom, hogy ezen is el lehet gondolkodni, mert ez is egy megoldás. A másik megoldás pedig az, 
hogy felvegyünk valakit. Na, most felvenni valakit, annak a költségei az havi összeg.

Kóródi-Juhász  Zsolt  jegyző: De  ugye  ennél  azt  beszéltük,  hogy  elég  lenne  valakit  részmunkaidőben 
foglalkoztatni ügykezelőként. Tehát, akkor gyakorlatilag a minimálbérnek a féléért...

Boka Erika alpolgármester: De járulékok, meg ilyesmik? 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Hát minimális járulék van. 

Prekop László Kosztasz képviselő: De a hanganyagokat így is úgy is felvesszük. Tehát dokumentálhatjuk őket, 
akár egy cd-re vagy valamire, az nem olyan nagy költség. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Minden testületi ülést, egy Dvd-re kiírunk. 

Prekop László Kosztasz képviselő: Ha nem zárt ülés, akkor akár a honlapra is feltehetnénk. De ez is lehet egy 
lehetőség, hogy aki lusta, az végig hallgatja.

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Jegyzőkönyvet akkor is kell készíteni.

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: De  mindenképpen  jó  ötlet  az,  hogy  dokumentáljuk  elektronikusan  a 
testületi ülés, teljes hanganyagát. És, hogy ha bármilyen vita van, elő lehet szedni és akkor rá térünk a lényegre 
törő jegyzőkönyvekre.  És akkor  azt  gondolom, hogy ez  egy olyan határozat,  ami  elfogadható.  És azért  azt  
hangsúlyozzuk,  hogy  mivel  ez  a  két  megoldás  látható,  hogy  vagy  felveszünk  valakit  vagy  ez,  de  az  
önkormányzat  anyagi  helyzete  nem  engedi  meg,  hogy  foglalkoztassunk  valakit,  ezért  ezt  választjuk.  Mert 
egyébként, ha rajtam múlna, akkor inkább felvennék valakit, mert egy csomó feladatot még rá tudnánk tenni ez  
mellé.  Én azt  gondolom, hogy akkor így fogadjuk el,  hogy elektronikusan dokumentáljuk a hanganyagokat, 
lényegre törő jegyzőkönyvek készülnek, és azért választjuk ezt, mert az anyagi helyzet nem engedi meg, hogy 
valakit erre felvegyünk. Az emberi erőforrásaink nem alkalmasak arra, hogy ezt a feladatot ellássuk.

Bene Krisztián képviselő: Vagy elküldjünk nekik a hanganyagot postán, és gépeljék le maguknak. Én azt nem 
értem, hogy mi a tervük? Nekünk lehet, hogy ez kicsi ügy, de neki fontosabb ott az irodába, de mi a tervük?  
2013-tól  lehet,  hogy  nem  lesz  jegyzőkönyv.  Akkor  mi  lesz?  Akkor  is  ilyeneket  fognak  kérni?  És  majd  a 
közmunkásokat állítjuk be a számítógépekhez. Mert ha tudják azt, hogy 2013-tól karcsúsítás lesz, akkor nem 
hogy próbálnák még lejjebb venni a feladatokat, vagy enyhíteni a törvényi szabályozásokat, hogy készüljünk fel  
a szabályozásokra, de nem mert kevesebben leszünk és több munkánk lesz. Én nem értem, hogy merre akarnak 
haladni. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, én akkor ezt javaslom, hogy ezt szavazzuk meg, hogy akkor ebben a 
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formában, ahogy ezt elmondtam, úgy járjunk el. Aki evvel egyetért az kézfenntartással szavazzon.

A  Ké pv i se lő - t e s tü l e t  6  i g e n ,  0  ne m  és  0  t a r tó zk odás 
s zav aza t ta l  m eghoz ta  a z  a lább i  ha tá roza to t :

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

65/2012. (VI. 29.) számú
HATÁROZATA

a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásával kapcsolatban

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a törvényességi felhívással kapcsolatban utasítja 
a jegyzőt, hogy a testületi ülések hanganyagát elektronikusan őrizze meg, a jegyzőkönyvekben csak a 
tanácskozás lényegét szerepeltesse.

2. A jegyző javaslatát a részmunkaidős ügykezelő alkalmazására vonatkozóan elutasítja.

Felelős: jegyző
Határidő: nincs

Papalexisz Kosztasz polgármester: Köszönöm. 

Boka Erika alpolgármester:  Egyébként ez, akkor erre a jegyzőkönyvre is érvényesül már? 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Akkor már kezdjük el, mert ez egy hosszú jegyzőkönyv lesz. Rendben van, 
akkor  mielőtt  a  zárt  ülésbe  bele  megyünk,  megkérdezem  a  jelenlévőket,  hogy  van-e  valami  kérdésük  az 
elhangozottakkal kapcsolatban? Igen?

Csontos Albertné, Beloiannisz Athén utca 42 szám alatti lakos: A DRV-vel való tárgyalásnál, nem lehetne 
kitérni az Athén utcai koszos vízre?

Papalexisz Kosztasz polgármester: Azért nem fogok most tudni velük, jobb feltételekkel tárgyalni, mert idáig 
mindig oda vágták,  hogy rossz  az  állapota a  rendszerünknek,  csak menet  közben most  kiderültek itt  olyan 
dolgok, hogy azért olcsóbb Iváncsán a víz, mert ők a ráfordított energiát, munkát mindent kiszámolnak, aztán 
elosztják, megnézik, hogy mennyi liter víz folyt, és meg mondják, hogy mennyi az ára. És azt mondja, hogy 
Beloianniszban azért magasabb az ára, mert rosszabb a rendszer. Tehát akkor azt mondom, hogy ha ennyivel 
többet költ  rá,  akkor ugyanazt a  víz minőséget  kell  produkálnia,  mint ott.  Azért  drágább nálunk a víz mert  
rosszabb a rendszer, mert többet költenek az üzemeltetésre. De fogok ezzel foglalkozni Margit. Hétfőn fogjuk  
aláírni a szerződést, és az új szerződésünkben pontosan le van írva, hogy milyen minőségű vizeket kell nekik 
biztosítani. És én írni  fogok egy külön levelet  ebben a témában, ahol felhívom erre a figyelmüket,  ennek a 
tekintetében, hogy nálunk magasabbak az üzemeltetési költségek. 

Csontos Albertné, Beloiannisz Athén utca 42szám alatti lakos: És még egy dolog.  Hogy az ezer éves csövek 
vannak  még  mindig  a  földben,  ami  rákkeltő.  Úgyhogy  ez  a  víz  már  ihatatlan  meg  mondod  őszintén.  
Mindenkinek fáj a hasa, gyomra fáj, ezt a vizet nem lehet meginni. És azt mondta erre a DRV, hogy azért vannak 
még  azok  a  csövek,  mert  ott  fekszik  legmélyebben  a  gerinc.  Hát  a  kutyát  nem  érdekli,  hogy  hol  van  
legmélyebben a gerinc. 

Papalexisz  Kosztasz  polgármester: Jó,  mondom  ezt  meg  fogom  én  kérdezni,  és  majd  én  erről  téged 
tájékoztatlak. 

Csontos Albertné, Beloiannisz Athén utca 42 szám alatti  lakos: A bölcsőde előtt van egy ilyen hatalmas 
betonlap, ami alatt egy nagy üreg tátong, és az a betonlap mozog. Míg valaki bele nem esik oda. És bárki beeshet 
oda. 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Jó, ezt is felírtuk és ennek is utána fogunk nézni. Igen?

Prekop László Kosztasz képviselő: Most már akkor ehhez kapcsolnám, hogy ez a buszforduló kié? Ez KPM-es 
rész  vagy Beloianniszhoz  tartozik?  Mert  már  ez  is  balesetveszélyes.  Tehát  az,  hagyján,  hogy egy kocsinak  
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leszakad mindene.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Én nem tudom, hogy mit tudnánk vele kezdeni. Amíg nincs pénzünk, addig 
nem tudunk mit kezdeni vele. Millió egy dolog lenne, amit megelőzi. Én is néztem már, a Kpm területén fel is 
vetettem ezt a kérdést, amikor volt az egyeztetés a közlekedéssel kapcsolatban és azt mondták, hogy nem Kpm 
terület. A másik dolog, ami ugyanígy felmerült, az a vasútállomásnál is, amikor kimész az állomásnál és vissza 
akarsz fordulni, és arra is azt mondták, hogy az sem Kpm terület. Ezek mind önkormányzati feladatok, csak 
nincsenek rá források. Jó, akkor a testületi ülésnek a nyílt részét bezárom. Köszönöm a megjelenést.

Mivel több kérdés, észrevétel nem érkezett az ülést vezető elnök a testületi ülést 20 óra 55 perckor berekesztette.

K. m. f.
 

Papalexisz Kosztasz
polgármester

Kóródi-Juhász Zsolt
Jegyző

Márkusz Tamás
jkv. hitelesítő

Dr. Horváth István
jkv. hitelesítő
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