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

 

 

1) Jegyzői pályázat kiírása 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester  
2) Egyebek 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester  

 
 

 
H a t á r o z a t o k :  

 
3/2011. (I.25.) számú 

HATÁROZAT 
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestület 

2011. január 25-i rendkívüli nyílt ülésének napirendi pontjairól 
 

4/2011. (I.25.) számú 
HATÁROZAT 

jegyzői álláspályázat kiírásáról 

 
 
 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete 

2011. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt ülésének 

JEGYZŐKÖNYVE 

 

Készült: Beloiannisz Község Önkormányzat 
Képviselőtestületének rendkívüli nyílt üléséről 

Az ülés helye: 

 

Beloiannisz Polgármesteri Hivatal Tanácsterme 

Az ülés kezdete: 2011. január 25.18 óra 25 perckor 

Jelen lévők: Papalexisz Kosztasz 
Koller Ákos 

Boka Erika 

dr. Horváth István 

Márkusz Tamás  

Prekop László Kosztasz 

Takács Katalin 
 

dr. Bedő István Zoltán 

Czeilinger Tiborné 

polgármester 
alpolgármester 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 
 

jegyző 

jegyzőkönyvvezető 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester megállapítja, hogy a képviselőtestület 7 fő 
képviselő jelenlétével határozatképes.  

 

Papalexisz Kosztasz polgármester javasolja jegyzőkönyv-hitelesítőnek Koller Ákos 

alpolgármestert és Márkusz Tamás képviselőt. 

 

Kéri a képviselőket, hogy aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon: 
A Képviselő testüle t 7  igen,  0 nem  és 0  
tar tózkodás szavazattal  Ko l ler Ákos 
alpolgármester t  és Márkusz Tamás  
képviselő t jegyzőkönyv -hitelesítőnek 

megválasztotta.  
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Papalexisz Kosztasz polgármester javasolja a napirend elfogadását. Kéri a 

képviselőket, hogy aki a napirend elfogadásával egyetért, az kézfeltartással szavazzon: 
 
A Képviselő testü le t 7  igen, 0  nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  az alábbi 
határozatot hozta:  

 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 
3/2011. (I.25.) számú 

HATÁROZATA 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestület 

2011. január 25-i rendkívüli nyílt ülésének napirendi pontjairól 

 
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011. január 25-i rendkívüli 

nyílt ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint állapítja meg: 

1) Jegyzői pályázat kiírása 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester  
2) Egyebek 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester  

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 

Határidő: azonnal 

 
 

1) Jegyzői pályázat kiírása 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester a napirendi pont megnyitása után elmondja, hogy 

a testületi anyaggal a pályázati kiírást és a vonatkozó jogi tájékoztatást mindenki 

megkapta. A lényege, hogy 6 hónapos próbaidővel és szolgálati lakás biztosítása nélkül 
kerül kiírásra, mivel a Petőfi utcai két szolgálati lakásból csak az egy szolgálati 

lakásunk lakható, amit később a görög tanárnő, vagy óvónő részére biztosítanánk. 

 

Takács Katalin képviselő kérdezi, hogy az orvosi rendelő melletti szolgálati lakással mi 

lesz. 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester a kérdésre válaszolva elmondja, hogy az 

értékesítésre kerül. Egyébként az előző jegyzői pályázatok kiírásánál sem került bele 

sosem a kiírásba a szolgálati lakás biztosítása. 

 

Márkusz Tamás képviselő elmondja, hogy egy többgyermekes családdal rendelkező 
jegyzőt kellene választani, aki a gyerekeit idejáratná az iskolába. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy igaza van Márkusz Tamás 

képviselőnek, de a döntésnél mérvadók a pályázati feltételekként előírtak, a végzettség, 

szakvizsga, amit a törvény előír; és nem kötelező, de előny az önkormányzati 
igazgatásban szerzett vezetői tapasztalat. 

 

Takács Katalin képviselő kérdezi, hogy a jegyzői munkát nem lehetne 4 órában 

elvégezni. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő elmondja, hogy még a nyolc óra is kevés, rengeteg 
papírmunka van mögötte, még a Delcsev utcába sem tud kijönni. 
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Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy, ha volna pénz, lehetne 4-5 embert 
alkalmazni, és akkor olyan szakértői gárdát alkalmazni, aki tehermentesíteni tudná a 

jegyzőt, csak sajnos ilyen csak város tehet meg, kistelepülésen ez nem megy. 

 

dr. Bedő István Zoltán jegyző elmondja, hogy a feladatok folyamatosan nőnek, de 

nincs mögötte pénzügyi fedezet. 
 

dr. Horváth István képviselő kérdezi, mi ez a 2,5 fő. 

 

dr. Bedő István Zoltán jegyző elmondja, hogy a jegyzőn kívül a hivatali ügyintézők, az 

igazgatási főmunkatárs, a pénzügyi főelőadó, és a 4 órás adóügyi főelőadó. 

 
Márkusz Tamás képviselő elmondja, hogy a pályázók között előszűrést kell tartani. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy természetesen ő is úgy gondolta, 

hogy egy megbeszélés keretein belül, ahogy szokták, kiválogatják, hogy kiket hívjanak 

be, és azokat a jelölteket személyesen meghallgatják, és utána döntenek. 

 
Márkusz Tamás képviselő kérdezi, hogy szempontrendszert állítunk össze. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy köre-mail-en fogja tájékoztatni a 

képviselőket a pályázatokkal kapcsolatos fejleményekről. 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a jegyzői pályázat 

kiírásáról szóló határozati javaslat elfogadásával egyetért, az kézfeltartással szavazzon: 

A Képviselő testü le t 7  igen, 0  nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  az alábbi 
határozatot hozta:  

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 

4/2011. (I.25.) számú 

HATÁROZATA 
 

jegyzői munkakör betöltésére irányuló pályázatról 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a jegyzői munkakör 

betöltésére pályázatot ír ki az alábbiak szerint: 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján  

pályázatot hirdet 

Beloiannisz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

Jegyző  

munkakör betöltésére.  

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony  

 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  



2011. évi 2. számú jegyzőkönyv 
Képviselőtestület 2011. január 25-i rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve 

 
 

 

5 

A vezetői megbízás időtartama: 
 

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.  

A munkavégzés helye: 

Fejér megye, 2455 Beloiannisz, Szarafisz u. 2.  

Ellátandó feladatok: 

Jegyzői feladat-és hatáskör a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 36. §-ában foglaltak 

szerint.  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

A Polgármesteri Hivatal vezetése, az Ötv. és más hatályos jogszabályok által meghatározottak szerint a 

jegyzői feladat- és hatáskörök ellátása. A munkakörben ellátandó főbb ügyintézői feladatok köre: 

birtokvédelmi ügyek; jegyzői gyámhatósági ügyek; szabálysértési hatósági ügyek; adóhatósági hatáskörben 

az adófizetési könnyítési kérelmek elbírálása, a közigazgatási bírság adók módjára történő behajtása, adó-

végrehajtási ügyek vitele (letiltó végzés, stb.); jegyzői szakhatósági állásfoglalások kiadása; a képviselő-

testület munkájával kapcsolatos feladatok (előterjesztések, határozati javaslatok, rendelet-tervezetek, 

jegyzőkönyvek elkészítése, a jegyzőkönyvek elektronikus felvitele a TERKA programba és a megyei 

Kormányhivatal részére történő elektronikus megküldése, határozati kivonatok nyilvántartása, 

érintetteknek megküldése, rendeletek nyilvántartása) teljes körű ellátása; a polgármester hatáskörét 

érintően a levelezés intézése; az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvényben 

meghatározott közérdekű adatok elektronikus közzététele és folyamatos karbantartása az erre a célra 

létrehozott központi (kozadat.hu) honlapon; a közalkalmazottak és a köztisztviselők jogállásáról szóló 

jogszabályokban előírt pályáztatás körében a pályázati kiírások elektronikus közzététele a KSZK 

honlapján. 

 

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:  
 

Beloiannisz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala  

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 2,5 fő  

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi 

XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

 

Pályázati feltételek: 

Magyar állampolgárság, 

Cselekvőképesség, 

Büntetlen előélet, 

Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles 

közigazgatási menedzser szakképesítés, 

jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság 

Elnöksége által teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján 

adott mentesítés, 

Közigazgatásban szerzett legalább két éves szakmai tapasztalat, 

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

6 hónap próbaidő kikötésének vállalása 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

önkormányzati igazgatásban szerzett vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

Szakmai önéletrajz  

Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata  

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy megkérésének igazolása 

A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők 

megismerhetik, illetve kívánja-e a pályázatot elbíráló testületi ülésen a zárt ülés tartását. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2011. április 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 16. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Papalexisz Kosztasz polgármester nyújt, a 06-25-

225-001 vagy 06-25-225-011-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal Beloiannisz címére történő megküldésével 

(2455  Beloiannisz, Szarafisz u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számot: 182/2011-0, valamint a munkakör megnevezését: Jegyző. 

Személyesen: Papalexisz Kosztasz polgármester, Fejér megye, 2455 Beloiannisz, Szarafisz u. 

2. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A képviselő-testület a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő ülésén dönt. A jegyzői kinevezés 

határozatlan időtartamra szól, hat hónapos próbaidő kikötésével. A pályázat kiírója a kiírásnak megfelelő 

pályázatok benyújtása esetére is fenntartja a jogát a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 31. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2011. február … 

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 

(KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, 

így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.  

 

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 

Határidő: közzétételre 2011. február 9. 

 

 

 

2) Egyebek 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester a napirendi pont megnyitása után elmondja, hogy 

Koller Ákos alpolgármester szeretne néhány dologról szót ejteni az egyebekben, 

megkérdezni egy-két dolgot, de még mielőtt átadná a szót, tájékoztatja a testületet két 

dologról is. Az egyik, hogy január 21-én érkezet e-mailen az E.ON Energiaszolgáltató 
Kft. megbízásából eljáró Debt-Invest Zrt.-től fizetési felszólítás 8 084 453 Ft öt napon 

belüli rendezésére, különben akár adósságrendezési eljárást indítanak ellenünk. 

Kérdezi a jegyzőt, hogy milyen lehetőségeink vannak. 

 

dr. Bedő István Zoltán jegyző elmondja, hogy mindenképpen, ahogy eddig is, telefon 

útján is,  reagálni kell a levélre. 
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Koller Ákos alpolgármester elmondja, még ha részletfizetési kedvezményt kapnánk is, 
ez havi 1 millió forintot kellene fizetni. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy február végén lejár a határidő a 

másik munkaügyi perből adódó kötelezettségünk teljesítésére a végrehajtó felé, március 

16-án jár le a közétkeztetésből felhalmozódott - és közben a hitelező által 
engedményezett – adósságunk, március 20-án a két magánszemély részére kifizetendő 

1.900.000,- és 1.800.000,-Ft. Tehát összesen, közel 20 millió forintot kell március 

végéig előteremteni. Ezzel szemben előreláthatólag, a súlyadónál 5 millió forinttal 

számolhatunk, valamint az Országos Görög Kisebbségi Önkormányzattól számíthatunk 

5 millió forintra. Az alakuló ülésük február 3-án lesz, reméljük, hogy az ígéretüket 

betartják. Így is 10 millió forint marad, amit meg kell oldani, ingatlan eladás is szóba 
jöhet, ami csökkentheti a 10 milliót. 

 

Koller Ákos alpolgármester kérdezi, hogy mi van az egyéb önhikivel. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy a pályázat február 28-ig kerül 

kiírásra. Ezt követően tudjuk az anyagot elkészíteni és benyújtani.  
 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy a másik dolog az, hogy a LEADAR-

pályázat kapcsán a támogatás utólagos igénylése során újabb problémák kerültek elő. A 

pályázatíró elmondta, hogy zászlók helyett bronzplakettek lettek rendelve, ez már a 

910.000,- pályázati támogatásból mínusz 150.000,-Ft. Így csökkent 760.000,-Ft-ra az 
igényelhető összeg. A pályázat másik problémája a zenei szolgáltatással kapcsolatos, 

ugyanis a pályázati kiírás a sajátos görögös zenét támogatja, ami megvalósult ugyan, de 

nem a pályázati anyaghoz csatolt nyilatkozó, hanem a LOSÓ-BAU Kft. által. Itt  

145.000,-Ft mínusz is jelentkezhet. A legfőbb probléma azonban az, hogy a pályázat 

százalékos megvalósulását, teljesítésigazolást is nézik; a legrosszabb esetben az is 

előfordulhat, hogy elúszik az önkormányzat által már kifizetett összeg. 
 

Boka Erika képviselő elmondja, hogy a pályázatoknál szigorú előadások vannak. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy érdekes, hogy ugyanazért a zenei 

szolgáltatásért, mint ami a pályázatban szerepel, a Vaszilopitán 60.000,- Ft-ért 
zenéltek, szemben az említett 145.000,- Ft-tal.  

 

Koller Ákos alpolgármester kérdezi, hogy tud-e az önkormányzat a kóborló ebekkel 

valamint kezdeni, erre megoldást kell  találni, mert több lakos is panaszkodott neki. 

 

dr. Bedő István Zoltán jegyző elmondja, hogy az önkormányzatnak az Alpha-Vet 
Állatgyógyászati Kft.-vel van szerződése a kóbor ebek befogására. Sajnos a szerződésben 

meghatározott összeg, havi bruttó 15.000,- Ft körül van, ezzel is több havi hátralékban 

vagyunk. A probléma megoldásán városokban is gondolkodnak, az igazi a chip-ek 

beültetése lenne az állat gazdájának azonosítása végett, azonban ez nem olcsó 

megoldás. 
 

Márkusz Tamás képviselő elmondja, hogy ezt nekünk kell megoldani, ha két tanú 

igazolja, hogy kié ez a kutya, mert ismeri, szabálysértési eljárást kell indítani és jól meg 

kell büntetni. 

 

dr. Bedő István Zoltán jegyző elmondja, hogy ez nem ilyen egyszerű, ennek 
megvannak a jogszabályi előírásai.  

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy amit jelenleg tenni tudunk, 

utánanézünk és tájékoztatjuk a lakosságot, hogy eljárást indítunk, ha nem tartják be 

az ebtartásra vonatkozó szabályokat 
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Márkusz Tamás képviselő elmondja, hogy ha két tanú igazolja, hogy kié ez a kutya, a 

jegyző bekérheti az oltási könyvét, és így beazonosíthatja. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő elmondja, hogy ez visszatartó erejű lenne. 

 
Koller Ákos alpolgármester elmondja, hogy a község közterületein a hulladéklerakásra 

van határozatunk, mert tele van szeméttel, sittel, törmelékkel az ingatlanok előtt és 

hátul a szolgalmi utakon is. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy holnaptól kiküldi Gakisz Dimitriszt, 

hogy írja fel, készítsen listát, hol vannak a szemetek, a törmelékek, határidőt tűzünk, és 
ha nem távolítják el, bírságolunk. 

 

Koller Ákos alpolgármester elmondja, hogy a Templommal szembeni kiserdőt ki 

lehetne takaríttatni önköltségi áron. Megbízunk valakit, és a kitermelt fa értéke lenne a 

díja. 

 
Márkusz Tamás képviselő elmondja, hogy szakembert kéne megbízni annak 

megjelölésével, hogy melyik fát lehet kivágni. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy majd az Erdőfelügyelőséget 

felhívjuk, hogy milyen módon lehet az erdőt tisztítani, itt csupán az aljnövényzet 
tisztításáról van szó. Rengeteg fát elloptak, mivel a sűrű aljnövényzettől nem lehet 

belátni. A munkaterület átadásra kerül annak, aki majd tisztítani fogja az erdőt.  

 

Koller Ákos alpolgármester elmondja, hogy 10 évente az önkormányzatnak kötelezően 

rendbe kell tenni az erdőket. Egyébként az ágak a faluból kifelé vezető úton teljesen 

kihajolnak. 
 

Boka Erika képviselő elmondja, hogy a kanyart nem lehet belátni. 

 

 

Prekop László Kosztasz képviselő elmondja, hogy ő felajánl 500 db facsemetét, ha 
szükség van rá, ezek az akácfák 10 évesek. 

 

Koller Ákos alpolgármester elmondja, hogy fenyőket kellene venni. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy először tisztítsuk meg és később 

majd meglátjuk mivel ültetjük be. 
 

Prekop László Kosztasz képviselő az egyebeknél szeretné még megkérdezni, hogy a 

sarki házaknál a mellettük lévő oldalon, kié az a terület, mert ha az önkormányzaté, egy 

jó fűkaszával egy nap alatt le lehet vágni az egész faluban ezeket a részeket. 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy ahol önként nem rendezik, mert 

azért sok helyen le van vágva a fű, ott majd rendbe teszi az önkormányzat. Ezt is végig 

járják a parkfenntartóval.  

 

Koller Ákos alpolgármester kérdezi, hogy a Multicar nem balesetveszélyes, műszakilag 

rendben van. 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy alkatrészhibája van, majd ennek is 

utánanézünk. Összegezve az egyebekben elhangzottakat, a kutyák ügyében eljárunk, a 

közterületet felmérjük, pontosan hány ingatlan előtt és mögött van hulladék lerakva és 

fűkaszával hol kell rendezni, és a kiserdő kapcsán utánajárunk az Erdőfelügyelőségnél. 
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Prekop László Kosztasz képviselő elmondja, hogy a gond az, hogy ellopják és eladják 
a fát. A sportpályánál is folyamatosan fogy az erdő. 

 

Takács Katalin képviselő kérdezi, hogy volt lomtalanítás.  

 

dr. Bedő István Zoltán jegyző elmondja, hogy volt, a szolgáltató tavasszal elvégezte. 
 

Boka Erika képviselő elmondja, hogy két pályázati felhívást is olvasott, az egyik 

határideje március közepe, a másik február közepe, az egyik közművelődési jellegű, a 

másik augusztus 20-i ünnepre. Ő felajánlja, hogy besegít, de felvállalni nem tudja, 

elküldi a kiírást, mert itt komoly pénzeket lehet nyerni. 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy az augusztus 20-i ünnepet az 

önkormányzat rendezi. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester az ülést 19 óra 30 perckor berekeszti. 

 

k.m.f. 
  

 

 

Papalexisz Kosztasz 

polgármester 

 

 

 

 

dr. Bedő István Zoltán 

jegyző 
 

 

Koller Ákos 

alpolgármester 

jkv. hitelesítő 

 

 

 

 

 

 

 

Márkusz Tamás 

képviselő 

jkv. hitelesítő 

 


