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Papalexisz Kosztasz polgármester: Tisztelt megjelentek, tisztelt vendégek! Az 

Önkormányzat képviselő-testülete, a Hivatal köztisztviselői és magam nevében is köszöntöm 

Önöket. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 fővel határozatképes, a közmeghallgatás 

összehívása szabályszerű volt. 

A polgármesteri beszámoló ismertetése előtt eleget kell tennünk a jogszabályi előírásoknak, 

ezért jegyzőkönyv hitelesítőnek Boka Erika alpolgármester asszonyt és Dr. Horváth István 

képviselő urat és javaslom. Kérem a képviselőket, hogy aki ezzel egyetért, az kézfeltartással 

szavazzon.  

A képviselőtestület 5 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás 

szavazattal Boka Erika alpolgármestert és Dr. Horváth 

István képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek 

megválasztotta. 

 

Jegyzőkönyvvezető: Biró Brigitta jegyzői referens 

 

Még egy kötelezettségemnek kell eleget tennünk, nevezetesen a meghívóban közölt napirendi 

pontokat kell szavazásra bocsátanom. 

Papalexisz Kosztasz polgármester felolvassa a javasolt napirendi pontokat: 

1) Polgármesteri beszámoló 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 



2) Egyebek 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

 

Kérem a képviselőket, aki egyetért a napirendi pontokkal, az kézfeltartással szavazzon. 

 

A képviselőtestület 5 igen, 0 nem és 0 
tartózkodással a napirendi pontokat 
elfogadta, és meghozta az alábbi 
határozatot: 

 
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

106/2011. (XII.16.) számú 
HATÁROZATA 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2011. december 16-i közmeghallgatással egybekötött testületi ülésének napirendi 

pontjairól 

 

 

1. napirendi pont Polgármesteri beszámoló 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

2. napirendi pont Egyebek 

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester beszámol a 2011. évben történtekről: 
 

Polgármesteri beszámoló 
 

Személyi változások 
 

 
Személyi változások a Képviselő-testületben és a Polgármesteri Hivatalnál (kronológiai 
sorrendben): 
 
- 2011 év eleje óta Vass Erika részmunkaidőben látja el a Gyermekjóléti szolgálaton belül a 
családgondozói feladatokat, Vass Erika szakmailag jól képzett, munkáját lelkiismeretesen, 
nagy gondossággal végzi. 
 
- 2011. április 1-jétől új jegyző került kinevezésre Kóródi-Juhász Zsolt, a korábbi jegyzőt 
felmentettük. 
 
- 2011. május 2-án Takács Katalin lemondott mandátumáról. A soron következő legtöbb 
szavazatot szerzett képviselő jelölt Lakakisz Vangelisz, aki nem vállalta a képviselő 
megbízást. Ennek értelmében a vonatkozó jogszabály alapján a sorban következő Bene 
Krisztián a Jobbik jelöltje szerzett mandátumot, aki 2011. május 9-i testületi ülésen letette 
az esküt és megkapta megbízólevelét a helyi Választási bizottság elnökétől. 
 
- 2011. július 7-én Koller Ákos alpolgármester lemondott a mandátumáról és 
alpolgármesteri megbízatásáról (tekintettel, hogy a képviselő-testület indítványozta a 
megbízatásának visszavonását). A soron következő legtöbb szavazatot szerzett képviselő 
jelölt Karta Joanna, aki nem vállalta a képviselő megbízást. Ennek értelmében a vonatkozó 
jogszabály alapján a sorban következő Richter Csaba független jelölt szerzett mandátumot, 
aki 2011. július 6-i rendkívüli testületi ülésen letette az esküt és megkapta megbízólevelét a 
helyi Választási bizottság elnökétől. Ezzel egyidejűleg a testület Boka Erikát megválasztotta 
alpolgármesternek, aki munkáját társadalmi megbízatás keretében végzi. 



 
- 2011. július 15-én a képviselő-testület Galanisz László Vasziliszt – indítványomra – 
megválasztott a nem testületi tag alpolgármesternek. Galanisz László Vaszilisz 
megválasztása előtt is sokat segített az új IPA rendelet bevezetése óta a vállalkozások helyi 
támogatásában, illetve az adóbevételeink növelésében, ezért döntöttem úgy, hogy hivatalos 
keretek között, szakmai irányításom mellett végezze tovább e feladatokat. Galanisz Vaszilisz 
a felkérésnek örömmel tett eleget, munkáját társadalmi megbízatás keretében végzi. 
 
- 2011. augusztus 15.-én közös megegyezéssel távozott Somogyi Ferencné pénzügyi 
főelőadó, helyette Császár Józsefné látja el a pénzügyi és gazdasági terület működtetését. 
2011. augusztus 15-től Schmidt Bettina vette át az adózási területet, majd október 31-gyel 
a Belügyminisztériumba távozott, helyére Biró Brigitta került felvételre, aki hasonló 
lendülettel látja el a feladatokat és eredményesen igyekszik rendbe tenni az évek alatt 
elhanyagolt adóügyeket. 
 
2011. szeptembertől a Védőnői szolgálatot Besnyő Községgel közösen, társulási 
megállapodás keretében látjuk el, új védőnőnk Páli Szilvia. A Védőnő a Gyermekorvossal 
dr. Horváth Istvánnal és dr. Baráth Károly szülész-, nőgyógyász szakorvossal 
együttműködve végzi a feladatát. 
 
Személyi változások az ÁMK-nál: 
 
- Az iskolát megpróbáltuk átadni a Magyarországi Görögök Országos önkormányzatának, 
azonban sajnos olyan határidők voltak, amiket nem lehetett tartani. Azt azért tudni kell, 
hogy mi minden határidőt betartottunk, tehát nem rajtunk múlt az átvétel, hanem az 
Országos Önkormányzatnál nem tudták tartani a határidőt. Itt azért el kell mondani, hogy 
náluk később volt a választás, nagyon rövid idő volt arra, hogy ezt kivitelezzük. 
 
- Új igazgató került az ÁMK élére, Kósáné Hujber Katalin szeptember 1-jétől, a nyári 
időszakban Fabókné Czankovits Hédi látta el az igazgatói teendőket. 
 
- Három görög tanárunk van, szeretném kiemelni, hogy az egyikük helyi lakos: Kocolárisz 
Eftichia, valamint a Görög Nagykövetség és az Országos Önkormányzat biztosított két görög 
anyanyelvi tanárt. 
- Az óvoda személyi állományából egy fő nyugdíjba vonult, egy főnek az átszervezéssel 
megszűnt a munkaviszonya, mivel nem kérte, hogy részére más munkát ajánljon fel az 
önkormányzat. Jelenleg 2 fő szakképzett óvónő, 2 fő szakképzett dajka és 1 fő szakképzett 
óvónőasszisztens dolgozik itt. 

 

 
Szociális ügyek 

 
Az Önkormányzat szociális ügyeit a képviselő-testület a Szociális Bizottságra ruházta át. 
 
A szociális bizottság tagja: 
    - Dr. Horváth István bizottság elnöke 
    - Bene Krisztián képviselő 
    - Richter Csaba képviselő 
 
Az Önkormányzat által nyújtott, valamint a Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális 
támogatások alakulása (januártól – novemberig): 
 

Sorszám           M e g n e v e z é s                             Fő és összeg 

1./ Ápolási díjban               összesen:                    10  fő részesül, ebből 
                                                                                havonta:      
                                                                                8 fő 21.360.- Ft-ban, 
                                                                                2 fő 26.695.- Ft-ban, 
 
2./ Rendszeres gyermekvédelmi 



     kedvezményben 
                                                                           
    - augusztus hónapban                                       28  család részesült,  
                                                                              mely 43 gyereket, 
 
 
 
    - november hónapban                                     22 család részesült, 
                                                                      mely 38 gyereket érintet. 
            
       (gyermekenként: 5.800.- Ft-ban, mely kifizetésre került.)                                                                                        
      
     
 3./ Lakásfenntartási támogatásban                         5 család részesül, 
                                                                            havi: 2,500 .- Ft-ban. 
 
      (az 5/2009.  (VI.05,) sz. helyi rendeletünk 5. §.(2) bek.  alapján.)   
 
 
4.) Közgyógyellátási igazolványban:                            44 fő részesül, ebből:  
                                                                     
 
                                                                             37 fő alanyi jogon, az l993. 
                                                                                  évi III. tv. 5o. §-ának /l/ 
                                                                                   bekezdése alapján. 
                                                                      
                                                                              5 fő normatív jogcímen kapja  
                                                                                az l993. évi III. tv. 5o. §. 
                                                                                /3/.bek.   alapján. 
                                                                       
                                                                              2 fő részére, méltányossági 
                                                                                 alapon került  meg- 
                                                                                 állapításra, szintén az  
                                                                                 1993.évi III.tv. 5o. §. /2/  
                                                                                 bekezdése alapján 
 
(Mindhárom jogcímen történő megállapítás, jegyzői hatáskörbe tartozik.)                                                                      
                                                                      
5.) Átmeneti segélyben                        3   fő részesült, az 5/2009.  
                                                                  (VI. 5.)  sz. rendelet 7. §. 
                                                                  alapján,  kérelmezőnként 
                                                                   3.000.- Ft került kifíze- 
                                                                   tésre. 
 
6.) Temetési segélyben:                      3    fő  részesült,családon- 
                                                                   ként 10.000.- Ft-ban  
                                                                  szintén a helyi rendeletünk alapján. 
 
7.) Aktív korúak ellátásában, azon belül: 
  
      a.) Foglalkoztatást helyettesítő                     16 fő részesül,havi: 
          támogatásban:                                               28.500.- Ft-ban 
 (a támogatás egy jogszabályi módosulás miatt 80%-ra csökken januártól) 
 
      b.) Rendszeres szociális segélyben:               6 fő részesül, havi: 
                                                                               25.650.- Ft-ban 
 
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Kormány által támogatott közfoglalkoztatásban, (a 
bérköltségek 90 % -os támogatása mellett) ez évben 10 főt tudunk foglalkoztatni, május 
hónapjától – december hó végéig. (Plusz 1 főt a téli időszakra) 



 

 
 
 

Gazdálkodás 
 
- Kifizetetlen számlák az idei évben is kerültek elő 
 
- Az adó rendelet megváltoztatásával, illetve az adók beszedésével, elmaradások behajtásával 
jelentős többletbevételre tett szert az Önkormányzat: 

 2010 2011 
 

Gépjárműadó 3.368.141.-Ft 12.303.747.-Ft 

IPA 2.015.237.-Ft 4.135.526.-Ft 

Összesen: 5.383.378.-Ft 16.439.273.-Ft 

 
Ami azt jelenti, hogy több mint 11 millió forinttal sikerült a bevételeinket növelnünk. 
 
- Ezek mellett a Bírságok, adók behajtására tettünk intézkedéseket (ez eddig nem ment, 
ezért kellett a hatékonyságot fokozni) 
 
- Sikeres pályázatok: 
 - Nemzetiségi tankönyv: 1.895.475.-Ft 
 - ÖNHIKI: 5.500.000.-Ft, 7.000.000.-Ft 
 
- Egyéb támogatások: 
 - Görög Parlament: 10.000 EUR 
 - Országos Önkormányzat: 1.000.000.-Ft + elmaradt tankönyvszámla (860 ezer Ft) 
 - Bp. XIII. ker. Görög Kisebbségi Önkormányzat: 100 ezer Ft + 30 ezer (elnök, tag) 
 (iskolai számítógépek beszerzése) 
 - Az Országos Önkormányzat a Helyi Kisebbségi Önkormányzatot is segítette, ennek 
 részleteiről majd a kisebbség számol be 
 
- OTP Hitel megújítása, csökkentése: 
 - Hitelállomány (rövidlejáratú): 18.550.000.-Ft (1.450.000.-Ft ingatlanértékesítés), 
ebből: 9.000.000.-Ft számlahitel, 9.550.000.-Ft jelzáloghitel 
 - Munkabérhitel: 2.875.941.-Ft (rulírozó) 
 
- Ingatlanértékesítés: 
 - Petőfi utcai bérlakás (3.000.000.-Ft) 
 - Gyakorlótér, egyéb telek (1.450.000.-Ft) 
 
További két (önkormányzati) bérlakás van az önkormányzat tulajdonában, ahol a nagy 
összegű lakbérhátralék miatt a bérleti szerződéseket fel kellett mondani, a bíróságon 
folyamatban van a lakások kiürítése iránt indított hatósági eljárás. A lakások kiürítését 
követően az önkormányzat értékesíteni kívánja azokat.  A korábban értékesített lakóingatlan 
után fennálló tartozás miatt fizetési meghagyásos eljárást indítottunk, melynek végrehajtása 
folyamatban van. 
 
- Részletfizetési megállapodás az EON-al (fennálló tartozás 20.340.766.-Ft), differenciált 
ütemezésben, 2015-ig kell megfizetni) 
 
- 2008-as viharkárok enyhítésére a Katasztrófavédelemtől 2.000.000.-Ft visszatérítendő 
kölcsönt kaptunk, melyet 2013-ig kell visszatörlesztenünk. 
 
- Egyéb tartozások (szállítók, magánszemélyek): 19.281.722.-Ft 
 - Ebből:  
  - magánszemélyek felé: 4.639.008.-Ft 
  (kölcsön, bíróság által megítélt követelés) 



  - Besnyő felé fogorvosi: 1.071.200.-Ft 
  - Közétkeztetés: 4.256.119.-Ft 
  - ATKT: 3.190.671.-Ft (2010. október óta mindent fizettünk feléjük) 
  - Egyéb: 6.124.724.-Ft (Antekirt, Kémény Zrt, Invitel, Dészolg, stb.) 
 
 
Összes adósságállomány: 63.048.429.-Ft ebből lejárt tartozás: 16.255.863.-Ft 

 

 
Egyéb feladatok, tájékoztatás 

 
- Orvosi ellátás, foglalkozás egészségügy 
A háziorvosi szolgálatot Dr. Horváth István látja el, és a Dr. Horváth Bt-vel szerződést 
kötöttünk a foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátására is. 
 
- Étkezési térítési díjak 
Az étkezési térítési díjakkal kapcsolatban el kell mondanunk, hogy eddig az önkormányzat 
nagyobb részt vállalt, mint a törvényi kötelezettség, a szülőknek itt a nyersanyag normát 
kellene megfizetnie, aminek egy részét is az önkormányzat fizette, ezt fokozatosan át kell 
hárítanunk, mivel ezt nem tudjuk tovább finanszírozni. 
 
- Köztisztaság, temetőfenntartás (ÁNTSZ), pályázat (temető, játszótér, díszpark) 
Az önkormányzat az idei évben folyamatosan foglalkoztatott közcélú munkásokat, akik 
többnyire parkfenntartási és köztisztasági feladatokat láttak el. Reméljük 2012-ben is lesz 
erre lehetőségünk, hiszen a közfoglalkoztatáshoz adott támogatás jelentős segítséget nyújtott 
az önkormányzatnak. A temetőben komoly feladatunk lenne, szükségessé vált a ravatalozó 
felújítása, mivel nincs megoldva a mosdó kérdése, illetve nem található benne halott-hűtő, 
emiatt az ÁNTSZ figyelmeztetésben részesített minket, ugyanakkor tudomásul vették, hogy 
nincsen forrásunk a hűtő beszerzésére. 
 
- Kutyákkal kapcsolatos szabálysértések, gyepmesteri tevékenység 
A gyepmesteri tevékenységet az Alpha Vet látja el a településen, ennek jelentős a költsége, 
hiszen egyrészt fizetnünk kell egy ún. rendelkezésre állási díjat, illetve a befogott kutyák 
után is jelentős költség keletkezik, ezért kérem, hogy mindenki jobban figyeljen oda az 
ebére, illetve amennyiben valaki kóbor ebet lát, azt jelezze a hivatalban, mert csak így 
tudunk intézkedni. 
 
- Falopások, védekezés – Fakivágási engedélyek 
Szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy az engedélyek, amiket az önkormányzat 
kiad kizárólag az önkormányzati tulajdonban lévő erdőkre vonatkoznak, illetve csak gallyak 
gyűjtésére, élő fa kivágást az önkormányzat nem engedélyezi. A közterületen álló fa 
kivágására – indokolt esetben, fapótlási kötelezettséggel – a jegyző engedélyezheti. 
 
- Honlap, elérhetőség 
Az önkormányzatnak az idén végre lett honlapja, ami a www.beloiannisz.hu webcímen 
elérhető, itt fontos információkat teszünk közzé, illetve olvashatóak a rendeletek, 
jegyzőkönyvek, és a friss hírek. 
 
- Sportkörrel kapcsolatos tájékoztatás (intézmény átadás) 
Az önkormányzat átadta a sportkörnek a sportpálya és a sportöltöző működtetését, mivel 
ezek költségeit nem tudtuk fizetni. A sportkör visszaköttette a gázszolgáltatást, amihez némi 
átalakítást is kellett végezni, hogy az megfeleljen a hatályos előírásoknak. Most gyakorlatilag 
önerőből, tagdíjakból és támogatásokból fedezik ezeket a költségeket. 
 
- MÁV-val folytatott levelezés az állomásra vezető úttal kapcsolatban 
Mindenki ismeri a vasútállomásra vezető úttal kapcsolatos problémát, sajnos a MÁV-val 
nem sikerül igazán zöldágra vergődnünk, mivel a faluból kivezető utat nem ismerik el 
hivatalos útnak, így a vonatokat továbbra is az iváncsai állomás utolsó vágányain 
„oszlatják”. Sajnos nem igazán foglalkoznak a felhozott érveinkkel. Mindenesetre ebben a 
kérdésben egyeztettünk a térség országgyűlési képviselőjével is, aki azt ígérte, hogy segíteni 



fog ebben a témában, mindenesetre az eddigi levelezésünket elkérte. 
 
 
- Testületi ülések, rendeletek 
El szeretném mindenekelőtt mondani, hogy 6 ülés lenne a kötelező, ehhez képest 18 ülésnap 
alkalmával 25+1 ülést tartottunk /ebből 6 zárt, 1 közmeghallgatás/ + 2 együttes ülés 
Iváncsával – Besnyővel), Az idei évben 12 rendelet került megalkotásra. Ebből kiemelném a 
következőket:  
 1. Égetés helyi szabályai 
 2. Közterület használatával kapcsolatos rendelet 

 3. Társadalmi egyeztetés helyi szabályai 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Most akkor átadom a szót a megjelenteknek, 

amennyiben kérdésük van, tegyék azt fel. Arra kérnék mindenkit, akinek kérdése van, az a 

nevét, és a lakcímét mondja meg, a jegyzőkönyvkészítés miatt. 

 

Csontos Albertné Athén u. 42. szám alatti lakos: Az első kérdésem az lenne, hogy a 

temetőbe ültettek akácfákat társadalmi megbízatásban, ezek a fák hova lettek, hiszen 

jelenleg csak csonkok vannak ott. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Kérem, ha több kérdése van, akkor tegye fel a 

kérdéseit, azután sorban válaszolni foguk rájuk. 

 

Csontos Albertné lakos: Második kérdésem az lenne, hogy az uszoda perben hol tartunk? 

Orvosi ügyelettel is vannak problémák. Sok a kifutási ideje, sokáig tart, amíg kiérnek, sőt 

valamikor fel sem veszik a telefont, hiába hívja őket az ember, sokat kell várni, ez alatt az 

idő alatt az ember meg is halhat. 

 

Dr. Horváth István képviselő: Erre én válaszolnék, ha lehet. Tudni kell, hogy kilenc falura 

jut egy ügyeletes orvos, egyszerűen nem tudnak többet finanszírozni. A prioritás fontos, úgy 

gondolom, hogy ha akut helyzet van és az orvos nem tud menni, mert más helyen van, 

akkor biztosan küldik a mentőt. A diszpécser is szakképzett mentős tiszt, így el tudja 

dönteni, hogy hová kell elsőnek az orvost küldeni, de ha több eset van, vagy olyan, ami 

sürgős beavatkozást igényel, akkor szólnak a mentőnek. Ez egyébként nem helyi gond, 

országosan ilyen a helyzet, nem térünk el az országos átlagtól.  

 

Csontos Albertné lakos: A könyvtár falán, valamint a temetőben voltak elhelyezve 

réztáblák, ezek hova lettek? Nem lehetne megoldani, hogy minden ingatlanba szereltessenek 

be vízórát, mert így ahol nincs vízóra, ott átalány díjat fizetnek, s így a lakosság fizeti az 

átalánydíjasok helyett. Számtalan kóbor kutya van a községben, ez állandó jellegű 

probléma. 

 



Papalexisz Kosztasz polgármester: A társadalmi megbízatásban ültetett akácfákkal 

kapcsolatos kérdésére válaszolva mi nem küldtünk a temetőbe senkit, hogy vágják ki a 

fákat, s engedélyt sem adtunk rá, így minden bizonnyal tolvajok vágták ki a fákat. 

Az uszoda peres kérdést nagyon jó kérdésnek tartom, sajnálom, hogy kimaradt a 

beszámolóból, de sok témáról kellett beszélnünk, egyébként még nincs végeredmény. A per 

zajlik. Iváncsa I. fokon megnyerte a pert. Biztatási kárt ítéltek meg nekik, így ott az I. fokú 

ítélet miatt több mint 3 millió forintot kellett volna megfizetnünk. Az ítélet azonban több 

szempontból iratellenes, illetve vitatható, mivel Iváncsának kellett volna számolnia a kár 

bekövetkezésével, amennyiben ezzel a legcsekélyebb mértékben számolnia kellett, úgy a 

biztatási kár jogalapja megkérdőjelezhető. Az ellentmondások miatt, úgy döntöttünk, hogy II. 

fokra fellebbezzünk, ezt meg is tettük. Több hónapja nem finanszírozza az állam, a bankok, 

és a magánszféra sem az uszodát, s bármelyik pillanatban becsukhat. Nem merült fel, hogy 

mi beszálljunk a támogatásba, a 2012-es koncepcióban nem is raktunk erre vonatkozóan 

előirányzatot. Ha 1-2 év alatt meg tudnánk erősödni, akkor talán be tudnánk szállni. 

Az orvosi ügyelettel kapcsolatban Dr. Horváth István képviselő úr már ezt a kérdést 

megválaszolta. Még annyival egészíteném ki, hogy annyit tudunk tenni, hogy jelezzük ezt a 

problémát, az üzemeltetőnek, de azt hiszem, nem számíthatunk másra, mint amit a 

képviselő úr már említett, hiszen ez országosan így van. 

A réztáblákkal kapcsolatban az a válaszom, hogy a 2010-es polgármester átadás-átvételnél 

nem került átadásra a temetőben lévő réztábla. A könyvtárban lévő réztáblát a testület 

döntése alapján vettük le, s ha lesz rá forrás, akkor át fogjuk fogalmazni a szöveget. 

 

Csontos Albertné lakos: Mi volt a baj a szöveggel? 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Az volt a gond, hogy XY polgármester neve szerepel 

rajta, s ha felraknak egy táblát, akkor előtte egyeztetni kell a képviselő-testülettel, ez az 

egyeztetés nem történt meg. A tábla vissza lesz téve megfelelő szöveggel. 

A kóbor kutyákkal kapcsolatban pedig azt a tájékoztatást adom, hogy törvényi 

kötelezettségünknek eleget téve van szerződésünk az Alphavettel, akiknek havi 17.000 Ft 

rendelkezésre állási díjat fizetünk. Ezen felül, ha a jegyző úr kihívja a céget, akkor egy 

kutyára kb. 30-40.000 Ft-ot kell külön kifizetnünk.  

 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: Előfordult olyan is, hogy közölték, hogy nem jönnek ki, mert 

annyi tartozásunk halmozódott fel. A héten egyébként elvittek két kutyát, plusz egyet 

szabálysértés miatt, ez durván 30.000 Ft kutyánként, ezért az árért 2 hétig megfigyelik a 

kutyát, etetik, gondozzák… 

Szabálysértési eljárást is lehet indítani az ellen, akinek a kutyája az utcán kóborol, ha 

tudjuk, hogy ki az, hogy ki a kutya tulajdonosa, de sokszor nincs bejelentés, ennél többször 

fordult elő, hogy nem mondanak neveket az érintettek, csak azt, hogy tudom, hogy kié a 

kutya, de nem akarom kellemetlen helyzetbe hozni, így mi nem tudunk eljárni. 



 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Előrelépést jelentene, ha az emberek bejelentenék, 

lenne tanú rá, hogy kinek a kutyája a kóbor eb. Ha nem nevesítik meg, akkor nincs 

megoldás. 

A vízórákkal kapcsolatban úgy tudom, hogy Márkusz Tamás képviselő úr érdeklődött, utána 

fogok járni a kérdésnek és lakcímére megküldjük a választ. 

 

Csontos Albertné lakos: Az a gond, hogy az átalánydíjasok sokkal kevesebbet fizetnek, 

mint mi, akik rendelkezünk vízórával. 

 

Horváth István képviselő: Ezzel nem értek egyet, mivel a rendelőre is átalánydíjat fizetünk, 

ami 5.000 Ft kiadást jelent, de ennyit mi nem fogyasztunk. 

 

Csontos Albertné lakos: Más a közület és más a magánszemély, amikor mi megvettük a 

házunkat, akkor minket köteleztek rá, hogy vízórát szereltessünk be. 

 

Papalexisz Kosztaszné, Murgána u. 5. szám alatti lakos: Az lenne a kérdésem, hogy ez a 

vízórás probléma évtizedes probléma-e, vagy csak most merült fel? 

 

Csontos Albertné lakos: Felmerült korábban is. Nem kell egyébként a lakcímemre 

megküldeni, elég ha kifüggesztik a választ. 

 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyző: nem egyértelmű a szabályozás, ráadásul most várható az új 

vízi-közmű törvény, de egyébként azt nem gondolom, hogy az átalánydíjasok kevesebbet 

fizetnek, illetve az teljesen abszurd feltételezés, hogy a vízórával rendelkezők fizetik meg az ő 

fogyasztásukat, mivel akinek van vízórája, az annyit fizet, amennyit az óra által mért 

fogyasztása alapján kiszámolnak neki, tehát ő pontosan fizet. Az átalánydíjas pedig akkor is 

fizet, ha alig használ vizet, természetesen akkor is, ha sokat használ, de ezek az átalányok 

nem úgy vannak megállapítva, hogy annyira érdemes legyen átalánydíjasnak lenni... 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester: Még egy kiegészítést tennék a szennyvíztisztító teleppel 

kapcsolatban. A berendezések nem megfelelő értékeket mérnek, az uniós csatlakozás utáni 

előírásoknak nem felelnek meg. Van egy pályázat, ami több száz milliós pályázat, s 85 % -os 

támogatottságú, ebbe a pályázatba Besnyő-Iváncsa- Beloiannisz nem fér bele. Viszonyt nyílt 

egy jobb feltételű pályázat. Úgy gondolom, hogy már az előző testület is jól látta, hogy ha 1/3 

a tulajdoni arány, de az eszközhasználati díjat a lakosság fogyasztása alapján forgatják 

vissza, akkor a költségek, ráfordítások is lakosság arány szerint kell, hogy alakuljanak, így a 

ránk eső rész is. A pályáztatással kapcsolatban folynak a tárgyalások, erről még tájékoztatni 

fogjuk a lakosságot. Ha másnak nincs kérdése, akkor lezárom az ülést. 

 



Papalexisz Kosztasz polgármester mivel több kérdés, észrevétel nem érkezik az ülést 

19 óra 38 perckor az ülést berekeszti. 

 

kmf. 
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