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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete 

2011. február 11. napján tartott rendes nyílt ülésének 

JEGYZŐKÖNYVE 

 
Készült: Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének rendes nyílt üléséről 

Az ülés helye: Beloiannisz Polgármesteri Hivatal Tanácsterme 

Az ülés kezdete: 2011. február 11. 18 óra 00 perckor 

Jelen lévők: 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Távollévők: 

Papalexisz Kosztasz 

Koller Ákos 
Boka Erika 

dr. Horváth István 

Prekop László Kosztasz 

Takács Katalin 

 
dr. Bedő István Zoltán 

Czeilinger Tiborné 

 

Márkusz Tamás  

polgármester 

alpolgármester 
képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

 
jegyző 

jegyzőkönyvvezető 

 

képviselő 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester megállapítja, hogy az ülés összehívása 
szabályszerű volt, a képviselőtestület 5 fő képviselő jelenlétével határozatképes. Boka 

Erika jelezte, hogy később érkezik az ülésre, Márkusz Tamás igazoltan van távol. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester javasolja jegyzőkönyv-hitelesítőnek Prekop László 

Kosztasz és Takács Katalin képviselőt. Kéri a képviselőket, hogy aki ezzel egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

A Képviselő testü le t 5  igen, 0 nem és 0 
tar tózkodás szavazattal  Prekop László  
Kosztasz és Takács Katal in képviselő t  

jegyzőkönyv -hitelesítőnek 
megválasztotta.  

 
Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy a kiküldött meghívóhoz képest a 

külön a 4. napirendi pontként javasolja felvenni az ÁMK igazgatói álláspályázat 

megtárgyalását az eredetileg 4. napirendi pontként szereplő egyebek az 5. napirendi 

pont legyen, az egyebek alatt kiküldött ingatlanbérleti szerződés pedig az összefüggés 

miatt az 1. napirendi pontnál, a költségvetésnél legyen tárgyalva.  
 

A Képviselő testüle t 5 igen,  0 nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  Papalex isz 
Kosztasz polgármester napirend 

módosítási javaslatát elfogadta.  

 
Papalexisz Kosztasz polgármester kéri a képviselőket, hogy aki az előzőek szerinti 

módosítással egységes szerkezetben a napirend elfogadásával egyetért, az 

kézfeltartással szavazzon: 
A Képviselő testü le t 5  igen, 0  nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  az alábbi 
határozatot hozta:  

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 

5/2011. (II.11.) számú 
HATÁROZATA 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestület 

2011. február 11-i rendes nyílt ülésének napirendi pontjairól 
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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011. február 11-i rendes 
nyílt ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint állapítja meg: 

1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetése, társadalmi szervezetek 

beszámolója 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 
2) Az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a levegőtisztaság-védelem helyi 

szabályozásáról szóló rendelet-tervezet 

Előterjesztő: dr. Bedő István Zoltán jegyző 
3) Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2010.  II. félévi tevékenységéről szóló 

tájékoztató 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 
4) ÁMK igazgatói álláspályázat 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 
5) Egyebek 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 
Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 

Határidő: azonnal 

 
1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetése, társadalmi szervezetek 

beszámolója 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester a napirendi pont megnyitása után elmondja, hogy 

a képviselőtestület az ülés előtt összeült, megbeszélték a kiküldött anyaghoz képest 

nem sokat változott, állami támogatás csökkent, mozgástér nincs, ez egy munkaanyag. 
Az előző testülethez képest nagy előrelépés, hogy az anyagokat e-mailon küldjük, kör-

emailon egyeztetünk, tárgyalunk, összedolgozunk. Ez az anyag egyébként száz oldal 

felett lett volna. Márkusz Tamás e-mailen jelezte, hogy egyetért a költségvetéssel, 

véleménye szerint a három civil szervezetet, a Nyugdíjas Klubot, a Mozgáskorlátozottak 

helyi szervezetét, valamint a sportot ötven-ötvenezer forinttal kellene támogatni.  
 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy a 2011. évi költségvetésbe a civil 

szervezetek részére nem lett támogatás betervezve. Olyan dolgokat nem fizetünk ki, 

amit nem tudunk. Olyan szervezet, amely előteremt magánpénzből egymillió forintot, az 

plusz ötvenezret is tud. A Mozgáskorlátozottak szervezete nem adott le semmilyen 

anyagot, ezért nem is javasolt nekik semmit. Akkor javasolja, hogy a sportot 50.000,-Ft-
tal, a Nyugdíjas Klubot 25.000,-Ft-tal támogassuk. Kéri a testületet, hogy akinek 

véleménye, hozzászólása van, az tegye meg. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő elmondja, hogy a civil szervezetek számára 

támogatást adni szép gesztus, fontos dolog, mert pénzben nem mérhető. A közösséget 

annyira össze tudja fogni, de ilyen pénztelenségben miből támogassuk. Most maga ellen 
beszél, de oldják meg másképpen, mert ez csepp a tengerben. Aki előteremt 950.000,- 

Ft-ot, az ötvenezret is elő tud teremteni. Pályázatok útján kellene pénzhez jutni, ami 

nagy segítséget jelentene. 

 

Takács Katalin képviselő elmondja, hogy ő is maga ellen beszél, Prekop László a 
sportra érti, ő a kultúrára, sajnos nincs pénze a falunak. Ő annyi segítséget kér az 

önkormányzattól, hogy a Pyrgos tánccsoport mögött a háttérben legyen a pályázatok 

benyújtásánál. Ő sem javasol a civil szervezetek részére támogatást. 

 

Koller Ákos alpolgármester elmondja, hogy nagyon szép és jó 900.000,- Ft be van 

tervezve a sportnál a víz-, gáz- áramdíjra. Jelen pillanatban nem engedhetjük meg azt, 
hogy támogassuk a sportot. A sportolók szálljanak be a költségekbe. A 900.000,- Ft-tal 

szemben ő 50.000,- Ft-ot javasol. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy a sportnál a dologi kiadások 

mellett, amit ráfordítanak ott van a 2011. évi költségvetési tervezetükben, sporttagdíjat 
fizetnek, de még a fenntartás sem biztos, hogy fogjuk tudni vállalni, márciusban lehet, 

hogy kikapcsolják a közüzemi szolgáltatásokat. 
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Koller Ákos alpolgármester elmondja, hogy fontossági sorrendet kell felállítanunk, mi 

fontosabb, az iskola vagy a sport. Jelenleg az önkormányzat az iskoláját sem tudja 

finanszírozni. Így feleslegesen ülnek össze, a dologiból le kell faragni. A 900 ezer 

forintból lehet, hogy 1,5 millió forint lesz, de nem tudjuk finanszírozni. 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy ez a 2011. évi költségvetés tartható, 

ebből tudjuk fizetni. A 60 milliót nem tudjuk, amit az előző önkormányzattól 

adósságként kaptunk. Tartható, ha valami miatt nem borul. 

 

Prekop László Kosztasz képviselő kérdezi, hogy akkor a 900.000,- Ft-ot ne tervezzük 
be, előbb kellett volna szólni, akkor a bírói díjat nem fizetik ki, nem szerelnek fel négy 

új lámpát a pályán. 

 

Koller Ákos alpolgármester elmondja, hogy úgy látja, nem tudjuk fizetni, vegyük ki 

belőle, tegyük a tartalékalapba, költsük másra. 

 
18 óra 31 perckor megérkezik Boka Erika képviselő és a képviselőtestület 6 fővel 

folytatja munkáját. 

 

 

dr. Horváth István képviselő kérdezi, hogy mennyi a tartalékalap. 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy a tartalékalap 679.000,- Ft. Itt 

mondja el, hogy a módosított napirend szerint - költségvetési összefüggés okán - itt kell 

döntenünk a Hiteles Kft.-vel kötendő ingatlanbérleti szerződésről, amelyből 200.000,-Ft 

bérleti díj jön be, és évi 1.000,-Ft-ért minden intézménybe internet-szolgáltatás. Ennek 

a cégnek ez a profilja, ez a reklámja. 
 

dr. Horváth István képviselő elmondja, hogy úgy látszik egyedül maradt, ő a távollévő 

képviselő véleményével ért egyet azzal, hogy ő 40.000,-Ft-tal támogatná a társadalmi 

szervezeteket, ez gesztusértékű, rossz üzenete lenne annak, ha semmivel nem 

támogatná az önkormányzat őket. Ezért javasolja, hogy 40.000,- Ft-ot kapjanak. 
 

Koller Ákos alpolgármester elmondja, hogy most a negatívumokat nézzük vagy azt, 

hogy a kistérség felé tartozásunk van, amit ki kell fizetnünk. Ez egy semmilyen 

költségvetés, nem szerepel benne a 60 milliós adósságunk, ugyanazt folytatjuk, mint az 

elődeink, halmozzuk az adósságot, tavaly is az 5 milliós E-on tartozásból 2,5 millió lett 

kifizetve, azóta aztán lehet, hogy nyolc lett összesen, az étkezésnél négy és fél hónappal 
vagyunk elmaradva, mi is görgetjük a tartozást, ugyanazt csináljuk, mint az előzőek, 

szavazzunk, és akkor meglátjuk mi lesz.  

 

Somogyi Ferencné pénzügyi főelőadó elmondja, hogy most a költségvetés 

elfogadásáról van szó, majd a zárszámadásnál áprilisban, a mérlegben fog szerepelni, 
úgy indulunk, állandó jelleggel ott van. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy ha betesszük a kiadási oldalra a 60 

millió forint adósságot, akkor kéri az alpolgármestert, hogy jelölje meg a forrást, hogy 

honnan lesz 60 millió forint. Ez lenne akkor komolytalan költségvetés. 

 
Koller Ákos alpolgármester elmondja, hogy kit csapunk be ezzel, vegyük bele a 60 

milliót. Hiányosságaink vannak, az esedékes számlákat nem tudjuk kifizetni. 

 

dr. Horváth István képviselő megjegyzi, hogy görgetjük az adósságot. 

 
Koller Ákos alpolgármester elmondja, hogy jó fogadjuk el, de ez nem valóságos. 
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Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy ez a 60 millió az évi 
költségvetésünk közel fele, ha bejönnek a számításaink, akkor már az is igen nagy 

dolog, ha nem növeljük tovább az adósságállományt. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy a 2011. évi költségvetés fő számait 

30 millió forinttal csökkentettük a különböző intézkedések alapján. Nyáron 2011 másik 
félévében fogjuk tovább folytatni a meghozott döntések végrehajtását. Egy dolgozó 

végkielégítése most ki lesz fizetve, a következő hónapban ismét egy dolgozóé, azt 

követően megint egy dolgozóé, így ezek már a következő hónapokban nem terhelik a 

bérjellegű kiadásainkat. Egy év alatt nem lehet a 60 milliós adósságot elrendezni.  

 

Prekop László Kosztasz képviselő elmondja, hogy az emberek ismerik az adósságot, 
mert folyamatosan kapják a tájékoztatást. 

 

Koller Ákos alpolgármester elmondja, hogy mi is gyártjuk az adósságot. 

 

dr. Horváth István képviselő elmondja, hogy ha nullán lennénk, akkor tarthatnánk a 

költségvetést. 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester kérdezi, hogy van-e további javaslat. Miután más 

javaslat nem érkezett, s még mielőtt a módosító javaslatokat feltenné szavazásra, ő a 

sajátját visszavonja. 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester kéri, hogy aki egyetért dr. Horváth István képviselő 

azon módosító javaslatával, miszerint a civil szervezetek 2011-ben 40.000,-Ft 

támogatást kapjanak, az kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselő testü le t 1  igen, 4  nem és 1  
tar tózkodás szavazattal  dr . Horváth 
István  képviselő módosító javaslatát 
elutasította. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester kéri, hogy aki egyetért Koller Ákos alpolgármester 

azon módosító javaslatával, miszerint a sport dologi jellegű kiadásokra a 900.000,-Ft 

támogatást ne kapja meg, az kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselő testü le t 1  igen, 5  nem és 0  

tar tózkodás szavazattal  Ko l ler Ákos 
alpolgármester módosító javaslatát 
elutasította.  

 

Papalexisz Kosztasz polgármester kéri, hogy aki egyetért a Beloiannisz Község 
Önkormányzata bérbeadó és a Hiteles Kft. bérlő közötti ingatlanbérleti szerződés 

megkötésével, az kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselő testü le t 6  igen, 0  nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Beloiannisz Község Önkormányzat 
Képviselőtestületének 

6/2011. (II.11.) számú 

HATÁROZATA 

 

a Beloiannisz Község Önkormányzata bérbeadó és a Hiteles Kft. bérlő közötti 
ingatlanbérleti szerződésről 

 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Beloiannisz Község 

Önkormányzata bérbeadó és a Hiteles Kft. bérlő közötti ingatlanbérleti 

szerződés-tervezetet - amely szerint a bérlő a víztorony tetején mikrohullámú 

átjátszó állomást létesít – megtárgyalta, és úgy dönt, hogy megköti a szerződést. 
2. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a jelen jegyzőkönyv 

mellékletét képező bérleti szerződés aláírására. 
Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 
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Határidő: 2011. február 18. 

 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester kéri, hogy aki egyetért az önkormányzat 2011. évi 

költségvetéséről szóló rendelet-tervezet elfogadásával, az kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselő testü le t 6 igen 0  nem 0 
tar tózkodás szavazattal  a jegyzőkönyv 
mel lékle té t képező f ormában 
megalkotta  az önkormányzat 2011. 
évi költségvetéséről szóló 
1/2011.(I I .15 . )  számú rendeletét.  

 

2) Az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a levegőtisztaság-védelem 

helyi szabályozásáról szóló rendelet-tervezet 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester a napirendi pont megnyitása után átadja a szót a 

jegyzőnek.  

 

dr. Bedő István Zoltán jegyző elmondja, hogy a tavaly december 3-i ülésén a testület 

tárgyalta a tervezetet, elküldtük a környezetvédelmi felügyelőségnek szakmai 
véleményezésre a vélemény még tavaly december végén megérkezett, ennek megfelelően 

lett átdolgozva a tervezet. A változtatás annyi, hogy mivel az alapfogalmakat magasabb 

szintű jogszabályok határozzák meg, azt nem lehet önkormányzati rendeletben is 

szabályozni, átvenni, javasolták, hogy az értelmezhetőség érdekében függelékben 

helyezzük el, így tettünk. 

 
Takács Katalin képviselő elmondja, hogy a lakosságot értesíteni kell. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy éppen aktuális egy hírlevél 

kiküldése, akkor abba belevesszük. 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester kéri, hogy aki egyetért az avar és kerti hulladék 

égetéséről, valamint a levegőtisztaság-védelem helyi szabályozásáról szóló rendelet-

tervezet elfogadásával, az kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselő testü le t 6 igen 0  nem 0 
tar tózkodás szavazattal  a jegyzőkönyv 
mel lékle té t képező f ormában 
megalkotta  avar és kerti hulladék 
égetéséről, valamint a 
levegőtisztaság -védelem helyi 
szabályozásáról szóló 2 /2011.(II .15. )  
számú rendeletét.  

 

3) Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2010.  II. félévi tevékenységéről szóló 

tájékoztató 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester a napirendi pont megnyitása után elmondja, hogy 
mindenki megkapta a társulás előterjesztését és a határozati javaslatunkat 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester kéri, hogy aki egyetért az Adonyi Többcélú 

Kistérségi Társulás 2010. II. félévi tevékenységéről szóló tájékoztató tudomásul vételéről 

szóló határozati javaslat elfogadásával, az kézfeltartással szavazzon. 

 
A Képviselő testü le t 6  igen, 0  nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  az alábbi 

határozatot hozta:  

 
Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 
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7/2011. (II.11.) számú 
HATÁROZATA 

 

az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2010. II. félévi tevékenységéről szóló 

tájékoztató tudomásul vételéről 

 
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Adonyi Többcélú Kistérségi 

Társulás 2010. évi II. félévi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi, és 

felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintettet értesítse. 
 
Felelős: dr. Bedő István Zoltán jegyző 
Határidő: 2011. február 25. 

 
4) ÁMK igazgatói álláspályázat 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester a napirendi pont megnyitása után elmondja, hogy 

majdnem elkerülte a figyelmünket, hogy 2011. február 15-ig az új álláspályázatot ki kell 

írni. A görög nyelvvel kapcsolatban rákérdeztünk a közigazgatási hivatalnál, ezt és 
pedagógus szakvizsgát, ami korábban előny volt, ezeket feltételként kell előírni. 

 

Boka Erika képviselő kérdezi, hogy 2006-ban miért nem kellett. 

 

dr. Bedő István Zoltán jegyző a kérdésre elmondja, hogy 2006-tól kellett kérni az 

iskola önálló továbbműködési engedélyét, ezt az engedélyt pedig a fenntartó arra 
tekintettel kapta meg, hogy az országban egyedülállóként folyik görög nyelven is 

oktatás. Ezért előírás, hogy az intézmény vezetője rendelkezzen görög nyelv oktatására 

alkalmas képesítéssel. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat 
elfogadásával, az kézfeltartással szavazzon. 

A Képviselő testü le t 6  igen, 0  nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  az alábbi 

határozatot hozta:  
 

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 
8/2011. (II.11.) számú 

HATÁROZATA 
 

az ÁMK igazgatói állásra kiírt pályázatról 

 
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete az ÁMK igazgatói állásra kiírt 
pályázatról szóló 26/2010. (VI.26.) számú határozatának 2. pontját - amely a beloianniszi 
Általános Művelődési Központ (ÁMK) igazgatói állásának betöltésére kiírt pályázatról szól – 
visszavonja, egyidejűleg a beloianniszi Általános Művelődési Központ (ÁMK) igazgatói 
állásának betöltésére pályázatot ír ki az alábbiak szerint: 

 

Munkahely megjelölése: Általános Művelődési Központ (2455 Beloiannisz, 

Rákóczi u. 26-28.)  
Beosztás megjelölése: ÁMK igazgató 
A megbízás kezdő napja: 
A próbaidő 3 hónap, amelynek kezdete azonos a 

megbízás kezdő napjával. 

2011. július 1. 

A megbízás megszűnésének időpontja: 2016. június 30. 
A pályázat benyújtásának határideje: KSZK honlapon való megjelenéstől számított 30 nap 

(Az Oktatási és Kulturális Közlönyben megjelenésnél 

a Pbhi: a KSZK honlapon történő megjelenéstől 
számított 30 nap) 
 

A pályázat véleményezésének határideje: 
 
A pályázat elbírálásának határideje:  

a benyújtási határidő lejártát követő 60 nap 
 
a véleményezési határidő lejártát követő 30 nap 

Pályázati feltételek: - szakirányú felsőfokú végzettség, 



2011. évi 3. számú jegyzőkönyv 
Képviselőtestület 2011. február 11-i rendes nyílt ülésének jegyzőkönyve 

 
 

 

9 

- legalább 5 év szakmai gyakorlat 
- pedagógus-szakvizsga 
- újgörög nyelv óvodai, általános iskolai 

oktatására alkalmas bizonyítvány ill. 

képesítés 
A pályázathoz mellékelni kell: a pályázó – személyes adatokat is tartalmazó - 

részletes szakmai önéletrajzát; 
a pályázó vezetői programját; 

iskolai végzettséget, szakképzettséget, az újgörög 
nyelv oktatására alkalmas bizonyítványt, szakmai 
gyakorlatot igazoló okiratok hiteles másolatát; 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt 

A pályázatokat Beloiannisz Község Polgármesterének címezve (2455 Beloiannisz, Szarafisz u. 2.) kell 
benyújtani „ÁMK igazgatói pályázat” jelöléssel. 
Kinevezés és illetmény a hatályos Kjt. előírásai szerint. A Képviselőtestület szolgálati lakást biztosítani nem 
tud.  

A pályázat benyújtásával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket és a pályázati feltételeket a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1993. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról 
rendelkező 138/1992 (X.8.) Kormányrendelet, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 
11/1994. (VI.8.) MKM rendelet tartalmazza. 

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást, illetve az intézmény megismeréséhez szükséges 
tájékoztatást Papalexisz Kosztasz polgármesternél lehet kérni személyesen, illetve a (25) 225-001-es 
telefonszámon. 

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 

Határidő: 2011. február 15. 

 

 

5) Egyebek 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester a napirendi pont megnyitása után elmondja, hogy e 

napirenden belül a következőkről tájékoztatja a testületet: 

 

- A jegyzői pályázatot megjelentettük a KSZK honlapján, március 16-ig várjuk a 

pályázatokat. 
 

- Az eredetileg e napirendhez kapcsolódóan kiküldött bérleti szerződést a 

költségvetésnél már tárgyaltuk, az internet-szolgáltatás feltételeiről szó esett. 

 

- A Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület meglátogatta, bemutatkoztak, ezt 

követően röviden ismerteti terveiket, céljaikat. A lényege, hogy Beloiannisz 
községre is kiterjesztenék az illetékességüket. 

 

- Takács Katalin, mint Pyrgos elnöke küldte el a testületnek a levelét, amelyben 

az önkormányzat harmonikus együttműködését kéri a civil szervezetekkel. 

 
- Fülöp Henrik és Szennyei László beloianniszi lakosok felkeresték azzal a 

kéréssel, hogy szeretnék a Művelődési házban lévő ablaktalan vetítőtermet 

igénybe venni, mert ott zenei próbát tartanának, cserébe a helyiséget rendbe 

tennék. Ez a helyiség jelenleg teljesen kihasználatlan. E megkeresés teljesítése 

további tárgyalásokat igényel, kérte tőlük, hogy addig is írásban pontosan 

fogalmazzák meg szándékaikat. Elmondta, hogy dolgozzunk ki egy olyan 
javaslatot, egy együttműködési megállapodást, amely mellé felajánlanak valami 

társadalmi munkát. Úgy jöjjön a testület elé, hogy mi az ami költsége van, azt az 

önkormányzat nem tudja felvállalni. 

 

- E napirenden belül, amiről még tájékoztatni kívánja a testületet, az a szolgálati 
lakás ügye. Ennek értékbecslését a korábbi testület elvégeztette, 6 millió 200 

ezer forintra értékelték fel. Ezt a korábbi testület 5 millióra szállította le, most 

Boka Erika képviselő részéről érkezett egy ajánlat, mely szerint pénzben 2 millió 

Ft-ot fizetne be, és mivel az önkormányzat még tartozik neki közel 600.000,- Ft-

tal ezt beszámítaná a vételárba, ez összesen 2.600.000,- Ft. n. 39 m2-es a lakás, 

az ingatlanpiac pang, ő ezt egy kicsit kevésnek tartja, az 5 miiliót soknak, 
valahol a kettő között, azonban nem most kell döntenünk, hogy eladjuk-e vagy 

sem, jelenleg ez az ajánlat van. 
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Takács Katalin képviselő felveti, hogy a Nyugdíjas Klub beszámolójában volt egy 

kérés, mi legyen annak teljesítésével. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy először arról volt szó, hogy a 

Tavernát veszik igénybe, de az épület rendbetétele sokba kerülne, javaslata az, hogy a 
Görög Kisebbségi Önkormányzat helyiségével cseréljen a Nyugdíjas Klub, ha mindegyik 

félnek megfelel. 

 

dr. Horváth István képviselő elmondja, hogy ez a csere jó, úgysem egy időben vannak 

az ülések, programok. 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester kérdezi, hogy van-e valakinek még egyéb kérdése, 

akár a megjelent lakosok részéről is. 

 

Takács Katalin képviselő elmondja, hogy a reggeli időben nagyon sokan vannak a 

dunaújvárosi buszon, nagyon sok gyerek száll fel Iváncsán, nem lehetne kérni a 

VOLÁN-t, hogy indítson iskolabuszt. 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy egy levelet lehetne írni nekik a 

kéréssel kapcsolatban. 

 

Nanosz Markoszné beloianniszi lakos elmondja, hogy sok probléma van a vízvezeték 
csőtörései miatt, mert a DRV nem tájékoztatja megfelelően a lakosságot, mielőtt elzárja 

a vizet. 

 

Kiss Ilonka beloianniszi lakos elmondja, hogy a vasútállomással szemben van egy 

nagy gödör, ha én beleesek és eltöröm a lábam, nagy pert akasztok valakinek a 

nyakába. 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy a VOLÁN-nak megírják a levelet, a 

DRV illetékeseit felkérik, ha lehet, fokozottabban tájékoztassák a lakosságot az 

elzárásokról. 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester az ülést 19 óra 20 perckor berekeszti. 

 

k.m.f. 

  

 

 
Papalexisz Kosztasz 

polgármester 

 

 

 

 
dr. Bedő István Zoltán 

jegyző 

 

 

Prekop László Kosztasz 
jkv. hitelesítő 

 

 

 
 

 

 

 

Takács Katalin 
jkv. hitelesítő 

 


