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

 

 
1)  Beloianniszi Ifjúsági Klub működéséhez, helyiség biztosítása.    

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 
2)  Fülöp Henrik és zenekara működéséhez helyiség biztosítása.  

                 Előterjesztő Papalexisz Kosztasz polgármester  
 

 
H a t á r o z a t o k :  

 
13/2011. (III. 21.) számú 

HATÁROZAT 
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestület  

2011. március 21-i rendkívüli nyílt ülésének napirendi pontjairól 
 

14/2011. (III. 21.) számú 
HATÁROZAT 

a beloianniszi Ifjúsági Klub működéséhez szükséges  helyiség biztosításáról  
 

15/2011. (III. 21.) számú 
HATÁROZAT 

Fülöp Henrik és zenekara működéséhez szükséges helyiség biztosításáról  
 
       

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete 

2011. március 21. 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. március 21. 18 óra 20 perckor 
Jelen lévők: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Távollévők: 

Papalexisz Kosztasz 

Koller Ákos 

Boka Erika 

dr. Horváth István 

Prekop László Kosztasz 

Takács Katalin 
Márkusz Tamás                                        

Somogyi Ferencné 

  

 

 - 
        

  

  

polgármester 

alpolgármester 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 
képviselő 

jkv.vez. 

  

 

 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester megállapítja, hogy a képviselőtestület 7 fő képviselő 

jelenlétével határozatképes.  

 
Papalexisz Kosztasz polgármester javasolja jegyzőkönyv-hitelesítőnek Boka Erika és 

Dr. Horváth István képviselőt. Kéri a képviselőket, hogy aki ezzel egyetért, az 

kézfeltartással szavazzon: 
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A Képviselő testüle t 7  igen, 0 nem és  0  
tar tózkodás szavazattal  Boka Er ika és 
Dr . Horváth Is tván képviselő t 

jegyzőkönyv -hitelesítőnek 
megválasztotta.  

 
Papalexisz Kosztasz polgármester javasol ja a napirend e lfogadását,  kér i a  
képviselőket,  hogy ak i a napirend e lfogadásával egyetért,  az kézfe ltartással  
szavazzon.  

  
A Képviselőtestület 7  igen szavazatta l,  

                                                        0  nem és  0  tartózkodás szavazatta l,  az                     
                                                        alábbi határozatot hozta:                             

 

Beloiannisz Község Önkormányzat  
Képviselőtestületének  

13/2011. ( III .  21.)  számú  
HATÁROZATA  

 
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestület  

 2011. március 21 -i  rendkívüli  nyílt  testületi ülésének napirendi pontjairól  

 
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011. március 21 - i 
rendkívüli  nyí l t ülésének napirendi pontja it az alábbiak szer int ál lapít ja meg:  

 
        1. )  A belo ianniszi I f júsági Klub működéséhez szükséges hely iség                                        
              biztosítása.  
              Előterjesztő:  Papalexisz Kosztasz polgármester  

2. )  Fülöp Henrik és zenekara működéséhez szükséges helyiség 
biztosítása.  

              Előterjesztő:  Papalexisz Kosz tasz polgármester  
              Fele lős:  Papalexisz Kosztasz polgármester   
              Határidő: azonnal.  

 
1.)  A beloianniszi  I f júsági Klub működéséhez szükséges helyiség 

biztosítása:  

  

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, elindult egy önszerveződés, nevezetesen 

a helyi Ifjúsági Klub létrehozása, melynek mentora Prekop László Kosztasz de Ő maga is 

részt vett, az első megbeszélésen, ahol első lépésként információkat gyűjtöttek,  a 

második megbeszélésen  az ifjúság, vagyis a fiatalok rendeztek egymásközt egy  

találkozót. Eddig 38 fiatal jelezte csatlakozási szándékát. A fiatalok kérik a 
Képviselőtestületet, hogy működésükhöz, biztosítsanak egy helyiséget. Véleménye 

szerint a Közösség Háznál, az emeleten lévő használaton kívüli helyiséget kellene 

biztosítani.     

 
Takács Katalin képviselő elmondja, hogy a Közösség Ház emeletének, abban a 

helyiségében, amire a polgármester utal, jelenleg a népi tánccsoport ruhatára van és  
egyébként is kicsinek tartja. Egyben kérdezi, mi van a mellette lévő helyiséggel.    

 
Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy a mellette lévő helyiségben jelenleg a 

Nyugdíjas Klub működik, amit egyébként felül kellene vizsgálni, hogy hány tagja van, 

érdemes-e azt a nagy helyiséget használniuk. A népi tánccsoport ruházatát is át lehetne 

tenni egy másik szobába. 

 
Prekop László Kosztasz képviselő elmondja, hogy utána kellene járni, hogy az Ifjúsági 
Klub Egyesületként működhet-e az önkormányzat égisze alatt.  

 



 

 4 

Takács Katalin képviselő elmondja, hogy az Egyesület megalakulásától számított egy 

éven belül pályázatokat nem nyújthat be.  

 
Prekop László Kosztasz képviselő elmondja, hogy  akkor működik hatékonyan a dolog, 

ha megtudják szervezni céljaikat. 30 évesen már tapasztaltabbak lesznek, és akkor még 

többet tudnak segíteni. 

 
Takács Katalin képviselőnő elmondja, hogy egyetért az előtte felszólalt képviselővel, 

várják meg, amíg kiforrja magát a dolog és utána meglátják, hogy nem csak 

fellángolásról van-e szó.  

 
Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, az önkormányzat csak a helyiséget 

biztosítaná, nem tartozna az önkormányzat alá.  Először szerveződjenek meg, majd ezt 
követően kerülhet sor, hogy egyesületként jegyeztessék be magukat.     

 
Dr. Horváth István képviselő elmondja, ha hosszútávon szeretnék támogatni, akkor 

felügyelet nélkül nem maradhatnak.  

 
Márkusz Tamás képviselő elmondja, ezért kell, hogy felelőse legyen ennek a 

szerveződésnek.  

 
Prekop László Kosztasz képviselő elmondja, hogy nagyon sok egyéb elfoglaltsága 
mellett 40 évesen Ő, ezt nem tudja felvállalni.   

 
Koller Ákos alpolgármester kérdezi, hogy jelenleg, hányan vannak ebben a 

megalakulandó klubban.   

 
Prekop László Kosztasz képviselő elmondja, az előzőekben a Polgármester 

tájékoztatta a Testületet, hogy az alakuló megbeszélésen 16 fő volt jelen, de 38 fő 
részéről kaptak jelzést a részvételre.  

 
Koller Ákos alpolgármester kérdezi, hogy most felelőst tudnak-e állítani. 

 
Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy három fő is ellátná ezt a feladatot. 

Sopisz Andonisz, Kerkuska József és Tabi Rita nagykorú beloianniszi lakosok. 

 
Boka Erika képviselő elmondja, hogy egyetért a polgármester úrral, nem kell rögtön 

egyesületet létrehozni, olyan személy kellene, aki segíti őket ötletekkel. Erre való az 
ÁMK, aki koordinálja a dolgokat. Sehol nincs olyan, hogy minden egyes szervezet 

részére, külön kelljen, helyiséget biztosítanak.   Több szervezet is használhat, egy 

helyiséget. Ő dolgozott olyan munkahelyen is, ahol tapasztalta, hogy egy kialakított 

órarend szerint többen is működtek egy helyiségben. 

 
Prekop László Kosztasz képviselő elmondja, hogy az önkormányzatnak meg kellene 
vizsgálnia, hogy melyik és hol lenne, a legalkalmasabb helyiség a fiatalok számára, 

mivel több helyiség is szóba jöhet, ki lehetne adni, az üresen álló Taverna épületét, amit 

először rendbe kellene hozni, vagy a jelenlegi nyugdíjas klub helyiségét.  

 
Papalexisz Kosztasz polgármester, szavazásra teszi fel, hogy aki egyetért ért azzal, 

hogy a Képviselőtestület támogassa, az önszerveződő Ifjúsági Klubot térítésmentesen, 
egy önkormányzati helyiség kiadásával, az kézfeltartással szavazzon.     
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A Képviselő testüle t 7 igen,  0 nem és 0  
tar tózkodás szavazattal ,  az alábbi  
határozato t hozta:   

 
Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 

14/2011. (III. 21.) számú 

HATÁROZATA 

a beloianniszi ifjúsági klub működéséhez szükséges helyiség biztosítása  

 
 

Beloiannisz Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a 

beloianniszi Ifjúsági Klub működéséhez, a kijelölendő helyiséget térítésmentesen 

biztosítja,    

Felhatalmazza a polgármestert, hogy vizsgálja felül, az üresen álló önkormányzati 

helyiségeket, amelyek közül az Ifjúsági Klub számára, céljaik megvalósítására, a 
legalkalmasabb kerüljön kiadásra.   

     

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 

Határidő: 2011. április 30. 

 
2.) Fülöp Henrik és zenekara működéséhez szükséges helyiség biztosítása.  

    

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy Fülöp Henrik a megalakult 

zenekaruk nevében, kérelemmel fordult az önkormányzat felé, hogy a Művelődési 

Házban lévő vetítőtermet, részükre használatra adják ki. A zenekar tagjai felajánlották, 

hogy ennek fejében ők teljesen rendbe hozzák. Az a helyiség teljesen le van pusztulva, 
kárt nem okoznak benne, véleménye szerint az önkormányzat, szintén térítésmentesen 

adja ki számukra, így legalább felújításra kerül.  Pozitív a hozzáállásuk, ha panasz 

érkezik, még mindig visszavehetik a helyiséget.  

 

Koller Ákos alpolgármester elmondja, hogy célszerűbb lenne határozott időre kiadni 
ezt a helyiségét. 

   

Márkusz Tamás képviselő elmondja, ő sem lát akadályt abban, hogy használják, de 

nevezzenek meg egy felelőst.  

 

Prekop László Kosztasz képviselő elmondja, hogy véleménye szerint, térítésmentesen 
egy évre kellene kiadni, ezt követően minden évben lehetne megújítani a megállapodást.  

 

Papalexisz Kosztasz polgármester szavazásra teszi fel, hogy aki egyetért Fülöp Henrik 

és zenekarának, a Művelődési Ház vetítőtermének 2011. december 31-ig, 

térítésmentesen történő kiadásával, valamint, a felelős személy  megnevezésével és hogy  
évente kerüljön meghosszabbításra a megállapodásuk  az kézfeltartással szavazzon.  

 

 

                                                                    A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

                                                                    0  tartózkodás és 0 nem szavazattal, az  

                                                                    alábbi határozatot hozta: 
 

Beloiannisz Község Önkormányzata 

     Képviselőtestületének  

15/2011. (III.21.) számú 

HATÁROZATA  
 

Fülöp Henrik és a zenekar működéséhez szükséges helyiség biztosításáról  
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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy kérelmező 

Fülöp Henrik és zenekara számára, a Művelődési Házban lévő vetítőtermet, 

térítésmentesen, felelős személy megjelölésével, megállapodás alapján, 2011. december 

31-e napjáig, majd ezt követően, a megállapodás évenkénti meghosszabbításával, 
működésükre a helyiséget kiadja.   

 

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 

Határidő: 2011. április 30.         

 

Papalexisz Kosztasz polgármester, mivel több hozzászólás, javaslat nem érkezett az 
ülést 19 óra 00 perckor berekeszti. 

 

k.m.f. 

  

 
 

Papalexisz Kosztasz 

polgármester 

 
 

 
 

  

 

 

 

 Dr. Horváth István képviselő  
jkv. hitelesítő 

 

 

 
 

 

 

 

 Boka Erika képviselő  
jkv. hitelesítő 

 


