Békás Község Önkormányzata
8515 Békás, Rákóczi. u. 17.
Ügyszám: 2-7/2013.
Jegyzőkönyv
Készült: Békás Község Képviselő-testülete 2013. május 17-i rendkívüli nyilvános üléséről,
mely 18 óra 30 perckor kezdődött.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Békás
Jelen vannak: Békás Község Képviselő-testülete részéről
Horváth János polgármester
Horváth Andrásné alpolgármester
Heizler Róbert
Pirka Imre
Sebő Józsefné képviselő
Tanácskozási joggal Markácsné Kis Vera jegyző
Horváth János polgármester üdvözöl mindenkit, megállapítja, hogy a Képviselő-testület
ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselő közül 5 fő jelen van.
Ismerteti a napirendi javaslatot:
1./ Falugondnoki szolgálat
Előadó: Horváth János polgármester
Horváth János polgármester Szavazásra bocsátja a jelen ülésen ismertetett napirendi
javaslatot, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül azt, így a napirendet elfogadta.
1./ Napirendi pont
Falugondnoki szolgálat
Horváth János polgármester átadja a szót.
Horváth Andrásné alpolgármester szeretné megkérdezni, mi alapján döntötték el, hogy
egyik napról a másikra megszüntetik a buszt. Nem kellett volna a szülőket előtte kiértesíteni?
Tudták, hogy nincs üzemanyagra pénz, ki kellett volna hirdetni, vagy összehívni a szülőket.
Mindenki fel van háborodva, mindenki mondja a magáét, és egy jobbikos képviselő felé is
tettek bejelentést. Azt mondták, hogy ez nem törvényes.
Horváth János polgármester kérdése, miért nem törvényes. Ideiglenesen miért nem
állíthatná le? Ha nincs pénz.
Sebő Józsefné képviselő elmondja, hogy a baj az, hogy megint a képviselőket mocskolják,
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hogy milyen emberek. Tudták, hogy ennek be kell következni, és ha normálisan van tálalva,
elő is lehet vezetni, de a mód, így hogy egyik napról a másikra, hogy reggel közöljük, hogy
délután már nem megy a busz, ez nem mód, ezt nem lehet csinálni az emberekkel. Jogos a
felháborodásuk a mód miatt. Azért nem háboroghatnak, hogy nincs pénz, de a mód. Ha ezt be
kellett vezetni, akkor azt kellett volna, hogy meg kellett volna keresni az iskolát, az iskolabusz
esetleg el tudta volna vinni a gyerekeket, valamiféle segítséget kellett volna a szülőknek
felajánlani, akkor kisebb az egész éle. Az eljárással van a baj, mint derült égből villámcsapás
ért mindenkit. És akkor még azt mondják, kit érdekel, hogy nem lesz közvilágítás, olyan
dolgokat vágnak az ember szemére, amiről nem is tud. Arról tudtak a képviselők, hogy nincs
pénz, és előbb –utóbb be fog következni, de az eljárásról nem, senki nem tudott. A tálalás
módja, ahogy az emberek felé tálalva lett, az nem megoldás.
Pirka Imre képviselő elmondja azt hallotta a faluba, hogy azért nem megy a busz, azért nincs
pénz, mert sok a kintlévőség, a csatorna miatt. Mondta ezt egy olyan ember, akinek szintén
tartozása van.
Horváth Andrásné alpolgármester elmondja, hogy ő is csak tegnap tudta meg, egy
kollégája szólította le hogy tudja-e hogy megszűnt Békáson a falubusz, nem viszi a
gyerekeket Mezőlakra. Elmondta, hogy beszéltek már róla, hogy nem fenntartható sokáig, de
azt hogy már le is állt a szolgálat, a faluból tudta meg.
Horváth János polgármester elmondja, kérte a falugondnokot márciusban, áprilisban,
amikor tankolt, hogy szóljon, ha kifogy a tank, előre szóljon, de akkor szólt, mikor piros lett a
lámpa. Jó, akkor mondta neki, hogy holnaptól nem megy. Ez így zajlott.
Sebő Józsefné képviselő véleménye szerint ennek nem így kellett volna zajlani.
Horváth János polgármester kérdése, akkor hogy?
Sebő Józsefné képviselő elmondja, hogy általában lehet tudni, meddig elég egy tank
üzemanyag. Akkor előtte két héttel össze kellett volna hívni a szülőket, leültetni őket,
megbeszélni velük, akkor sem lesz jobb, maga a dolgok megtörténik akkor is, de legalább
nem így, hogy reggel még elszállítjuk a gyerekeket, délután már nem megyek értük. Ezt nem
lehet csinálni emberekkel.
Pirka Imre képviselő elmondja, ezt a dolgot nem lehet megmagyarázni, ebben a formában ez
egy tévedés volt.
Horváth Andrásné alpolgármester elmondja azt is hallotta, hogy az időseknek nem viszik
ki az ebédet. Aki tud mozogni, az rendben van, de van, aki nem tud, azzal mi lesz?
Horváth János polgármester elmondja, amíg a falugondnok szabadságon van, a
hivatalsegéd szállítja ki az ebédet.
Sebő Józsefné képviselő elmondja, hogy ez nem egy kötelező szolgáltatás, nem kötelező az
önkormányzatnak vállalni, hisz Pápán is felszáll a gyermek a buszra, és Tapolcafőn az óvoda
előtt leszáll. Oda sem szállítják őket.
Horváth Andrásné alpolgármester elmondja már előbb meg kellett volna ezt szüntetni, csak
nem így. Régen sem szállították a gyerekeket.
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Sebő Józsefné képviselő elmondja, ismét, hogy a móddal van a baj, hogy mindennek
elmondják őket a faluban. Egy hülyeségért, amiről tudják, hogy be kell következni, de nem
így. És ami a legrosszabb, hogy a képviselők a támadásokkor megint csak állnak és néznek,
mert nem tudtak róla hogy le lett állítva a busz. Milyen testület az, aki ilyenről nem tud?
Pirka Imre képviselő elmondja, a másik, ami miatt folyamatosan támadják őket, az, hogy a
közterületen nincs lenyírva a fű.
Sebő Józsefné képviselő szerint most hogy a buszt leállították, a falugondnok elment
szabadságra, ahelyett, hogy nyírná a füvet.
Horváth János polgármester elmondja, nem tudja nyírni a füvet sem, mert nem tudnak
benzint venni.
Heizler Róbert képviselő kérdése miért nem?
Horváth János polgármester kérdése tud-e venni üzemanyagot.
Heizler Róbert képviselő elmondja, nem kell üzemanyag, kaszával is le lehet vágni. Azt
tudunk neki adni.
Horváth János polgármester válasza vegyen a képviselő úr akkor neki kaszát.
Heizler Róbert képviselő felajánlja, hogy vásárol egy kaszát.
Pirka Imre képviselő elmondja, mikor ők voltak közfoglalkoztatásban még maradt 12 l
benzin. Abból elég sokat lehetett volna nyírni, nem tett meg egy métert sem.
Horváth János polgármester elmondja, lenyírta vele a focipályát, meg végig tolta az Ady
utcát, meg a Rákóczi utca végét.
Pirka Imre képviselő elmondja, mindenki a településen a képviselőket mocskolja. Nem
hiszi, hogy nem lehet rábírni a falugondnokot a munkára. Kérdése, nem lesz-e felvéve valaki,
akár közfoglalkoztatásban.
Horváth János polgármester válaszában elmondja nem lesz, miből lenne?
Pirka Imre képviselő kérdése akkor mi lesz?
Horváth János polgármester elmondja, azért vannak együtt, hogy megbeszéljék, mi legyen,
mindenki elmondhatja a véleményét.
Horváth Andrásné alpolgármester elmondja, ki kell neki adni, kiírni a munkarendet a
munkabeosztását, aztán ellenőrizni kell a napi feladatvégzést, akár a képviselők is le tudják
ellenőrizni, ha a polgármester úr nem ér rá. Nem lehet, hogy egy ember ugráltat egy testületet,
úgy ahogy a kedve tartja. Mikor állította le a buszt?
Horváth János polgármester tegnap előtt. Mikor jött haza munkából akkor szólt a
falugondnok, akkor néhány szülőnek mondta, és másnap reggel mikor indult a busz, odament,
és szólt a szülőknek. Nem mondta, hogy így marad, csak addig, amíg nem tudják
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finanszírozni. Hogy ki mit fűzött hozzá nem hatja meg.
Sebő Józsefné képviselő elmondja, nem a meghatottságról van szó, hanem hogy miért nem
lehetett egy héttel korábban mondani nekik.
Horváth János polgármester elmondja, azért, mert azt gondolta még változhat, ha el tudják
utalni a számlát, akkor tudtak volna ismét tankolni, és nem kellett volna leállítani a buszt. De
mivel nem tudták elutalni, nem tudott menni a busz, leállította.
Sebő Józsefné képviselő elmondja, ezt egy héttel előtte is előre lehetett volna vetíteni a
szülőknek, és nem esnek kétségbe.
Horváth János polgármester elmondja azt a legkönnyebb.
Sebő Józsefné képviselő elmondja, előre szólni a szülőknek az is a legkönnyebb lett volna.
Csak a móddal van baj, mert aki nem érti meg, hogy nincs pénz, az adjon, dobják össze.
Horváth János polgármester elmondja, megmondta a fiataloknak, hogy dobják össze. Ők is
mondták, hogy mindenhol fizetni kell a szülőknek a gyermekek szállításáért.
Sebő Józsefné képviselő ezért kellett volna leülni a szülőkkel higgadtan beszélni, és közösen
megoldást keresni. Akkor más lett volna, mint így, hogy reggel közöljük, hogy haza nem
hozzuk a gyerekeket.
Horváth János polgármester elmondja valószínűleg senki nem vállalta volna be, hogy
elindul a gyerekekkel, ha van rá esély, hogy közbe megáll a busz. Mindenki így döntött volna.
Heizler Róbert képviselő nem érti, miért nem szólt a falugondnok időben, hogy kifogy az
üzemanyag.
Sebő Józsefné képviselő szerint teljesen mindegy, hogy mikor lett piros a lámpa, ez volt a
szándék. Már több alkalommal szóba került képviselők között, hogy nincs pénz fenntartani a
szolgáltatást, meg kell majd szüntetni. Elmondja, hogy őt nem mocskolják a településen, neki
az alpolgármester asszonyt, a többi képviselőt, és a polgármestert. Az alpolgármester
asszonynak meg valószínűleg a többieket.
Horváth Andrásné alpolgármester elmondja, neki nem mocskolnak senkit, csak annyit
jegyeztek meg, hogy a polgármester bérére biztos van pénz.
Horváth János polgármester elmondja, természetesen neki nem kell adni, minek is kellene,
általában azt találják meg, aki elöl van. A településen folyton csak a követelőzés van. Ezek az
anyukák egyike sem jár dolgozni, a gyerekeik ingyen esznek stb., azért fizet az önkormányzat
sok szociális juttatást. Sajnos számokat nem tud, kérte a pénzügyes kolleganőt, hogy április
30-ig gyűjtse ki, mennyi pénze van, és mennyit költött az önkormányzat, de eddig csak január
31-i kapta meg. Január hónapban kapott az Önkormányzat 451.478 Ft-ot, kiadása összesen
755.093 Ft volt. A szoc étkezés, a villany, gáz, biztosítások, tűzoltó készülék,
közfoglalkoztatás, segélyek kifizetése, szemétszállítás. Itt már eltűnt 300 ezer Ft, így
történhetett ez februárban is, és gondolja a többi hónapban is, és folyamatosan arról
tájékoztatják, hogy nem tudják utalni a számlákat. Annyit kért, legalább szóljanak, lesz-e
utalva valamennyi, de még arról sem kapott tájékoztatást, hogy nem kapja meg a kimutatást.
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Így fel merte vállalni, hogy leállítja a buszt. Nem ijed meg, amilyen az adjon isten olyan a
fogadj isten, az anyukák nyugodtan felülhetnek a buszra, és átvihetik helyi járattal a
gyerekeket. A szülőknek már előre vetítette mikor kérték a buszt Veszprémbe szerették volna
szállíttatni a gyermeküket, hogy nem lesz rá lehetőség. Engedjék meg, hogy eldöntse mehet-e
az autó vagy nem, nem neki kell bocsánatot kérni azért, mert leállíttatta. Hogy a falugondnok
mennyire alkalmas a feladatra, azt mondta majd az idő eldönti, de nem hajlandó dolgozni, és
az is mutatja, mennyire érdekli a munkája, hogy csak akkor szól, mikor már piros a lámpa.
Nem kell megijedni attól, hogy valaki hangosan kiabál, hogy mi az, hogy nem megy a busz.
Nem megy, mert eldöntheti.
Pirka Imre képviselő osztja a véleményét, csak a módszerrel van baj.
Horváth János polgármester elmondja, nehogy már könyörögni kelljen nekik. Végig abban
bízott, ha el lesz utalva a számla, akkor tankolhat.
Sebő Józsefné képviselő elmondja, busz leállítását követően is lehetősége lesz kaszálni.
Hiába beszélünk arról, hogy mennyire nincs pénz, ezt tudták, nem erről van szó, hanem a
módról. Csak a móddal van baj. Hivatalból nem lehet utcán így-úgy közölni dogokat, le kell
ültetni az embereket, a szándék legyen meg, hogy összehívják őket és elmondják mi fog
történni. Nem szomszédok, hogy az utcán beszéljék meg, hivatal.
Heizler Róbert képviselő szerint is mindenkinek csak az eljárással van baja.
Markácsné Kis Vera jegyző tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a falugondnoki
szolgálathoz a buszt, 2009 februárjában vásárolta az önkormányzat, pályázat útján, a
támogató határozat 2008 októberében érkezett meg. Az Önkormányzat ekkor 5 éve
üzemeltetési kötelezettséget vállalt, tehát addig nem idegenítheti el a buszt, fenn kell tartania.
Horváth Andrásné alpolgármester kérdése mi a helyzet abban az esetben, ha nincs pénz
fenntartani.
Markácsné Kis Vera jegyző válaszában elmondja a falugondnoki szolgálatra az
Önkormányzat 1.996.550 Ft állami támogatást kap. A falugondnok bére ebből éves szinten
1.330 ezer Ft körül van, ez azt jelenti, hogy egy évben 600 ezer Ft körüli összeg marad egyéb
kiadásokra, amiből üzemanyagot, biztosítást, javításokat lehet végezni. Az önkormányzat
plusz forrást nem köteles biztosítani a szolgálatra. A falubusz eddig havi szinten kb. 2000 kmt ment. Véleménye szerint a kötelező feladatok biztosítását, gyermekek, ebéd szállítása 700800 km/hó lefedné. És így a normatíva elég lenne a falugondnoki szolgálat biztosítására.
Heizler Róbert képviselő kérdése, az ebéd szállítása jelenleg hogy működik?
Horváth János polgármester elmondja, tájékoztatta a Kemeneshőgyészi polgármester
asszonyt, hogy nem tudják átszállítani az ebédet, ezért vagy betudja a konyha, az
önkormányzat vállalni, vagy máshonnan lesz kénytelen ebédet hozatni. A Hernádi Gábort
például tudja, hogy bár 50 Ft-tal drágább lenne az ebéd, de házhoz vinné. Mivel a
Kemeneshőgyészi konyhának is szüksége van erre a bevételre, bevállalták, hogy Békásra
szállítják az ebédet, de csak a hivatalig.
Markácsné Kis Vera jegyző kérdése, hogy nem fog-e így térítési díjat emelni a
Kemeneshőgyészi Önkormányzat?
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Horváth János polgármester válaszában elmondja, a polgármester asszony azt ígérte
kikalkulálja. És miután megvan az összeg a testület eldöntheti, hogy a lakosra hárítja, vagy az
önkormányzat bevállalja. Tudja, hogy ehhez is idő kell, mert a térítési díj emelkedéséről 30
nappal korábban tájékoztatni kell az igénybevevőket. Azt mondta a polgármester asszony
egyenlőre kiszállítják, aztán majd eldöntik. Sokáig biztos nem fogja vállalni a kiszállítást,
mert neki is 15-16 km. A költségvetésbe kb. 2.500 ezer Ft hiány van, amire telekeladás lett
betervezve. Mivel nincs reális esélye, hogy értékesíteni is tudja az önkormányzat ezeket a
területeket, mindenképp spórolni kell, és ennek egyetlen útja, ha visszafogja az autót. Havi
szinten kellene közel 200 ezer Ft-ot spórolni. Lehetőség van még a közterület rendeletet
módosítani, és a mozgóárusok díját megemelni. Jelenleg aki fizet, 500 Ft-ot fizet
alkalmanként, de sokan járnak a faluba fizetés nélkül. Aki rendszeresen fizeti a közterülethasználat díját, az a két vagy most már 3 pék. Jár a gázos, fagylalt-árusok, ruhás.
Horváth Andrásné alpolgármester javasolja, hogy ne a díjat emeljék, hanem szólítsák fel
fizetésre azokat, akik nem tesznek eleget a rendeletben előírtaknak.
Markácsné Kis Vera jegyző javaslata a szociális rendelet felülvizsgálata. A képviselőtestület elég magas összegben, a születési segélyt 40.000 Ft-ban, a temetési segélyt 20.000 Ftban állapította meg. Ez elég magas összeg, jelenleg is van a hivatalban két kérelem, egy
temetési segélyre, egy születési segélyre kétséges miből tudja az önkormányzat kifizetni őket.
Nem kellene ezeket a juttatásokat megszüntetni, de a csökkentése lehetséges.
Sebő Józsefné képviselő elmondja, ahogy végig gondolja kik laknak a településen, a jelenlegi
születési segély kiutalása után hosszú évekig nem várható másik. Ettől függetlenül
megfelezhetik az összeget.
Horváth János polgármester kéri a szociális rendelet felülvizsgálatának előkészítését.
Horváth János polgármester a nyilvános ülést további kérdés, hozzászólás, bejelentés
hiányában 20 órakor berekeszti.

K.m.f.

Horváth János
polgármester

Markácsné Kis Vera
jegyző
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