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Közmeghallgatás 2022 

TISZTELT MEGJELENTEK, TISZTELT VENDÉGEK! 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete, a Hivatal köztisztviselői és magam nevében is 

köszöntöm Önöket. 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület … fővel határozatképes, a közmeghallgatás 

összehívása szabályszerű volt. 

 

A meghívóban közölt napirendi pontokat kell szavazásra bocsátanom. 

 

1.) Tájékoztató a Képviselő-testület 2022. évi munkájáról 

     Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz Polgármester 

 

2.) Egyebek 

     Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz Polgármester 

 

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

 

A Képviselő-testület ……igen, …..nem, és ……. tartózkodással a napirendi pontokat 

elfogadta. 
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Polgármesteri beszámoló 

 

 

I. Gazdálkodás 

 

 

Bevételi oldal (ezer Ft-ban):  

 

Módosított 

előirányzat 

Teljesítés 

2022.01.01.-09.30. 

Várható bevétel 

2022. okt. 1-től 

dec. 31.-ig 

Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről 
39.532 31.731 7.800 

Felhalmozási célú 

támogatások 

államháztartáson belülről 

94.595 94.595 0 

Közhatalmi bevételek 15.436 6.380 8.757 

Működési bevételek 7.307 6.626 681 

Finanszírozási bevételek 

(előző évi pénzmaradvány) 
160.934 160.934 0 

Összesen 334.184 316.945 17.239 
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Kiadási oldal (ezer Ft-ban):  

 
Módosított 

előirányzat 

Teljesítés 

2022.01.01.-09.30. 

Várható bevétel 2022. 

okt. 1-től dec. 31.-ig 

Személyi juttatás, 

munkaadót terhelő 

juttatások  

25.934 18.900 7.034 

Dologi kiadások K3 77.687 61.933 15.754 

Ellátottak pénzbeli 

juttatásai K4 
700 700 575 

Egyéb működési célú 

kiadások K5 
3.830 2.220 1.610 

Beruházások K6 161.953 157.260 4.692 

Felújítások K7 39.721 19.576 20.145 

Finanszírozási kiadás 1.142 1.142 0 

Tartalékok 23.216 0 23.216 

összesen: 334.184 261.157 73.027 

 

 

Nyitó pénzkészlet: 2022.01.01-én  144.958.074 Ft 

 

Számlaegyenleg 2022. szeptember 30-án (összes számla):                        59.270.435 Ft 

- ebből:   

Költségvetési számlán  20.788.932 Ft 

Iparűzési adó 14.828.108 Ft 

Késedelmi pótlék 59.725 Ft 

Talajterhelés: 70.000 Ft 

Humán szolgáltatások fejlesztése pályázat 11.728 Ft 

Környezetvédelmi alap 622.865 Ft 

DRV eszközhasználati díj 21.744.158 Ft 

Gépjárműadó 37.750 Ft 

Közfoglalkoztatási támogatás 1.107.169 Ft. 
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Adózásról szóló beszámoló:  

 

2021. január 1-től a gépjárműadó adóztatási feladatokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal 

hatáskörébe tartozik így a bevételek 100 %-is hozzájuk folyik be. A Magyar Államkincstárnak 

az Önkormányzatoknál nyilvántartott hátralék behajtásából befolyt összeget kell utalni, - a 

92/2020. Korm. rendelet szerint az önkormányzatok által 2022. szeptember 30-ig beszedett 

gépjárműadó teljes összege az új Alap bevételét képezi - minden hónap 10. napjáig. 2022. 

szeptember 30-ig az államnak elutalt összeg 708.573.-Ft volt.  

A számlán szereplő összegek, a tényleges bevételektől a túlfizetések miatt térnek el.  

 

2022. évre vonatkozóan a kieső iparűzési adóra első részletként 2.004.664.- Ft kiegészítő 

támogatást kapott az önkormányzat, várhatóan ugyanekkora összeg érkezik második 

részletként is. 

 

Hátralékos értesítők kiküldése egész évben folyamatos volt.  

 

 2022.szeptember 30-ig 2022. december 31-ig 

várható 

Gépjárműadó 852.594.- Ft 0.- Ft 

IPA 5.690.982.- Ft 800.000.- Ft 

Talajterhelés 580.840.- Ft 30.000.- Ft 

Összesen: 14.037.508.- Ft 830.000.- Ft 

 

 

II. Testületi ülések, rendeletek (szeptember 30-ig) 

Testületi ülések, 6 lenne a kötelező, de volt 14 ülés - ebből 2 zárt, 12 nyílt -,  

A képviselő-testületi üléseken 9 rendelet került megalkotásra. 

 

III. Szociális ügyek 

 

Az önkormányzat szociális ügyeit a képviselő-testület a Szociális Bizottságra, valamint a 

polgármesterre ruházta át. 

 

A szociális bizottság tagjai: 

    - Dr. Horváth István bizottság elnöke 

    - Vass Zsolt képviselő 

    - Sopisz Sztavrosz képviselő 

 

Az önkormányzat által nyújtott, valamint a jegyzői hatáskörbe tartozó szociális támogatások 

alakulása (januártól – szeptemberig): 

 

1./ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben                                                                  

- augusztus hónapban 2 gyermek részesült, 6.000.- forint/fő értékben (összesen 12.000,-Ft 

értékben).          
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 2./ Lakásfenntartási támogatásban és települési lakásfenntartási támogatásban 

 (2022. szeptember 30-ig)    

                

- 2 család jogosult (27.500.-Ft értékben) 

3./ Önkormányzati segélyben, rendkívüli települési támogatásban  

(2022. szeptember 30-ig)     

 

- 5 család részesült (20.000.-Ft/család, összesen 100.000.- Ft értékben a 6/2021. (VI.11.) 

rendelet szerint)  

4./ Nyári diákmunka keretében:  

- 2 fő 6 órás munkaidőben július 1. – július 31. között - bruttó 150.000.-Ft-ban részesültek 

5./ közfoglalkoztatás keretén belül: 

- 2022. február 28-ig 3 főt foglalkoztattunk 70 % bérköltség támogatással, 

- 2022. március 7-től 2022. augusztus 31-ig 3 főt foglalkoztatunk 70% bérköltség 

támogatással    

- 2022. szeptember 7-től 2023. február 28-ig 2 főt foglalkoztatunk 100 %-os bérköltség 

támogatással. 

6./ Szociális alapszolgáltatások: 

 

- házi segítségnyújtásban jelenleg 5 fő részesül 

 

- szociális étkeztetésben jelenleg 27 fő részesül 

 

 

IV. Személyi állomány 

V.  

- Járási hivatal ügysegédje, Kurné Tibold Erika 2022. évben havi egy alkalommal, hétfői 

napokon érkezett, akinél különféle eljárásokat lehet indítani (közgyógyellátás, 

egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, aktív korúak ellátása, hadigondozással 

kapcsolatos ügyek). 

 

- 2015. január 1-től az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal tagja lettünk. 

 

A Beloianniszi Hivatalban 3 fő teljes munkaidős köztisztviselő, 1 fő teljes munkaidős 

önkormányzati dolgozó - szociális munkás-, valamint 1 fő közalkalmazott van 2022. 

december 31-ig. 

 

- a lakosok az alábbi ügyintézőkhöz fordulhatnak ügyintézés céljából: 
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Balla Erika pénzügyi és igazgatási ügyintéző: anyakönyvi és állampolgársági ügyek, 

birtokvédelmi ügyek, választással kapcsolatos ügyintézés, képviselő-testületi anyagok 

készítése, pénztári ki- és befizetések, számlázási ügyek. 

 

Biróné Birksteiner Alexandra igazgatási ügyintéző:  

- szociális ügyek: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, szociális célú tűzifa, helyi 

rendelet szerinti segélyek, házi segítségnyújtás, szociális étkezés, közfoglalkoztatás, 

- igazgatási ügyek: ebekkel kapcsolatos bejelentések. 

- testületi ülés jegyzőkönyveinek elkészítése. 

 

Kevevári István Györgyné, Gabi, adóügyi előadó: talajterhelési díj, gépjárműadó, iparűzési 

adó, idegen bevétel, egyéb bevétel, fizetési felszólítások, kereskedelmi ügyek, hagyatéki 

ügyek. 

 

 

V. Pályázatok, beruházások, 

ingatlan értékesítés civil szervezetek támogatása 

 

1./ Pályázatok 2022. évben: 

 

- Önkormányzati fejlesztésekre (Gavrilidisz utca felújítása) pályázaton 

nyertünk 16.378.709.- Ft támogatást + 2.890.360.- Ft önrész. 85%-os 

támogatottságú volt a pályázat. 

 

- Magyar Falvak Program keretében több pályázatot nyújtottunk be: 

• Könyvtár Energetikai felújítása 30 millió Ft – nem nyertes 

• Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése 15 millió Ft – nem nyertes 

• Önkormányzati járdaépítés/felújítás 2 millió Ft – nem nyertes 

• Petőfi utca térkövezése 20 millió Ft – nyertes 

 

2./ Beruházások:  

 

- a Kulturális és Sport Központ létrehozása 120 millió Ft – nyertes, + 22 millió Ft 

MGOÖ együttműködéssel, + 70 millió várt összeg 2022. márciusában megérkezett, 

a beruházás befejeződött. Az épület átadása megtörtént. 

 

- az idén elnyert útfelújítási pályázatokat megvalósítottuk, befejeztük, 

 

3./ Az önkormányzat által 2022. évben támogatott szervezetek: 

 

1) AEK Beloiannisz FC: 

 

-   200.000.-Ft működésre  

-   800.000.-Ft működésre  

-   225.000.-Ft mezek vásárlására 

-     25.000.-Ft Majális rendezvényre, focitorna bírói költségeire 

 

2) Beloiannisz Község Görög Nemzetiségi Önkormányzat: 

 

-   100.000.-Ft Görög húsvét rendezvényen légvár üzemeltetése  
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3) Magyarok Görögök Baráti Társasága:  

 

- 130.000.-Ft az Idősek világnapja rendezvény támogatása 

 

4) Triandafylla Egyesülete: 

 

-   400.000.-Ft működési támogatás 

 

5) Fábián János  

 

- 50.000.- Ft nevezési díj, szállás költségek 

 

Civil szervezetek támogatására összesen: 1.930.000.-Ft-ot fordítottunk. 

 

 

VI. Egyéb feladatok, tájékoztatás 

 

 

➢ Orvosi ügyeleti ellátás, foglalkozás egészségügy (Adony szervezi), költségek, az 

önkormányzat állja (88.165.-Ft/hó), a vérszállítás 23.200.-Ft/hó 

 

➢ védőnői, iskola egészségügy, fogorvosi ellátás (Besnyővel közösen),  

 

➢ Orvosi rendelő, védőnő, nőgyógyász egy helyen, korszerű rendelőben 

 

➢ A kóbor állatok befogására külön gyepmesteri szerződésünk van, havonta 1x jönnek. 

 

 

 

➢ Falu karácsonya december 18-án délután lesz az Amaliada Téren 

 

 

 

Beloiannisz, 2022. november 2. 

 

 

                                                          …………………………………… 

                                                       Papalexisz Kosztasz 

                                                    polgármester 


