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Békás Község Önkormányzata 

   8515 Békás, Rákóczi. u. 17. 

 

Ügyszám: 2-1/2013. 

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: Békás Község Képviselő-testülete 2013. február 15-i nyilvános üléséről, mely 16 

órakor kezdődött. 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Békás 

 

Jelen vannak: Békás Község Képviselő-testülete részéről 

Horváth János polgármester 

  Horváth Andrásné alpolgármester 

  Heizler Róbert 

  Pirka Imre  

Tanácskozási joggal Markácsné Kis Vera jegyző 

Távol maradt: Sebő Józsefné képviselő    

 

Horváth János polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, 

mivel a megválasztott 5 fő képviselő közül 4 fő jelen van.  

 

Ismerteti a napirendi javaslatot: 

1./ Békás Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési terve 

2./ Vegyes ügyek 

 

Horváth János polgármester Szavazásra bocsátja a kiküldött, s jelen ülésen ismertetett 

napirendi javaslatot, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül azt, így a napirendet elfogadta. 

 

1./ Napirendi pont 

Békás Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési terve  
 

Horváth János polgármester ismerteti Békás Község Önkormányzat 2013. évi költségvetés 

tervezetét, mely szerint az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 20.081 e Ft-ban 

állapítja meg.    

Költségvetési bevételek közt szerepel: 

Állami támogatás 11.517 e Ft, igazgatási szolgáltatási díj 13 e Ft, szolgáltatás bevétel 143 

ezer Ft, egyéb sajátos bevétel pl. faapríték 252 ezer Ft, bérleti díj 12 ezer Ft, közfoglalkoztatás 

támogatása 983 e Ft, pénzmaradvány 615 e Ft, étkezési térítési díj 1.157 e Ft, gépjárműadó 

224 e Ft, iparűzési adó 280 e Ft, kamatbevétel 10 e Ft, telekadó 120 e Ft. Egyes 

jövedelempótló támogatások (FHT, rendszeres szoc segély, lakásfenntartási támogatás) 2.213 

ezer Ft. Költségvetési kiadások: Közutak, hidak üzemeltetése 700 ezer Ft, Önkormányzati 

jogalkotás 2.860 ezer Ft, Önkormányzati igazgatási tevékenység 656 ezer Ft, közvilágítási 

feladatok ellátására 443 ezer Ft került tervezésre. Város és községgazdálkodás 2.683 e Ft, 

Falugondnoki szolgálat 2.692 e Ft. Közfoglalkoztatás 1.157 ezer Ft, köztemető fenntartásra 77 

ezer Ft került tervezésre. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1.642 ezer Ft, lakásfenntartási 
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támogatás 691 ezer Ft, rendszeres szociális segély 308 ezer Ft, rendszeres gyermekvédelmi 

támogatás 116 e Ft, temetési segély 25 ezer Ft, átmeneti segély 25 ezer Ft, beiskolázási 

támogatás 70 ezer Ft, Bursa 110 ezer Ft lett meghatározva. Pápai Többcélú Kistérségi 

Társulás hozzájárulás 127 ezer Ft, rendőrség támogatás 20 ezer Ft, Fogorvos 105 ezer Ft, 

Közös Önkormányzati Hivatal fenntartás 2.722 ezer Ft.    

 

A rendelet-tervezet mellékletei nem készültek el, így a rendelet-tervezet elfogadására egy 

következő képviselő-testületi ülésen kerülhet sor. 

 

További kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

2./ Napirendi pont 

Vegyes ügyek 

 

a) Díszpolgári cím adományozása 

 

Horváth János polgármester a 2013. évben is március 15-i ünnepségen szeretne Díszpolgári 

Címet adományozni, javaslata dr. Dancs Ferenc, aki orvosként, háziorvosként, 

sportorvosként, üzemorvosként nem csupán Békás településen, de a környékben is nagyon 

sokat ismernek és tisztelnek.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs.   

 

Szavazásra bocsátja határozati javaslatát, s megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 igen 

szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta, s meghozta 

 

     Békás Község Képviselő-testületének 

3/2013 (II.15.) sz. önk. határozatát 

Békás Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a díszpolgári címet 2013. évben  dr. 

Dancs Ferenc részére adja át. E megtisztelő cím átadása 2013. március 15. napja alkalmával 

történik. 

Egyben felkéri a polgármestert, hogy a díszpolgári címmel külön erre a célra készített 

díszoklevél és emlékplakett elkészítéséről gondoskodjék. 

Határidő: 2013. március 15. 

Felelős: Horváth János polgármester 

b) Székely zászló 

 

Horváth János polgármester javaslatot tesz a képviselő-testület tagjainak, hogy helyezzenek 

el székely zászlót az önkormányzat épületén.  

 

Szavazásra bocsátja határozati javaslatát, s megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 igen 

szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta, s meghozta 

 

     Békás Község Képviselő-testületének 

4/2013 (II.15.) sz. önk. határozatát 
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Békás Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 

hivatalának épületén székely zászlót helyen el. 

 

Felelős: Horváth János polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

Horváth János polgármester a nyilvános ülést további kérdés, hozzászólás, bejelentés 

hiányában 17 óra 10 perckor berekeszti. 

 

 

      K.m.f.    

 

 

 

Horváth János      Markácsné Kis Vera 

 polgármester                jegyző 

 

 


