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Békás Község Önkormányzata 

   8515 Békás, Rákóczi. u. 17. 

 

Ügyszám: 2-3/2013. 

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: Békás Község Képviselő-testülete 2013. február 28-i nyilvános üléséről, mely 17 

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./ Mezőlaki ÁMK 2013. évi költségvetési terve 

Előadó: Horváth János polgármester  

2./ Békás Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetés rendeletének elfogadása  

Előadó: Horváth János polgármester 

3./ Békás Község Önkormányzata telekadóról szóló rendelet felülvizsgálata       
Előadó: Horváth János polgármester 

 

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 

Mezőlaki ÁMK 2013. évi költségvetési terve 
 

Horváth János polgármester elmondja, az előterjesztést a meghívóval együtt mindenki 

megkapta. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs.  

 

Horváth János polgármester szavazásra bocsátja határozati javaslatát, s megállapítja, hogy a 

képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadta, s meghozta 

 

     Békás Község Képviselő-testületének 

6/2013 (II.28.) sz. önk. határozatát 
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Békás Község Képviselő-testülete Mezőlaki Általános Művelődési Központ 2013. évi 

költségvetését a mellékelt előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth János polgármester 

2./ Napirendi pont 

Békás Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetés rendeletének elfogadása 

 

Horváth János polgármester elmondja, az előterjesztést a meghívóval együtt mindenki 

megkapta. Illetve a rendelet-tervezetet az előző képviselő-testületi ülésen részletesen is 

tárgyalta a testület.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs.  

 

Horváth János polgármester szavazásra bocsátja határozati javaslatát, s megállapítja, hogy a 

képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadta, s megalkotta 

 

     Békás Község Képviselő-testületének 

1/2013 (III.11.) sz. önk. rendeletét 

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

3./ Napirendi pont 

Békás Község Önkormányzata telekadóról szóló rendelet felülvizsgálata       

 

Horváth János polgármester elmondja, az előterjesztést a meghívóval együtt mindenki 

megkapta. Illetve a rendelet-tervezetet az előző képviselő-testületi ülésen részletesen is 

tárgyalta a testület.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs.  

 

Horváth János polgármester szavazásra bocsátja határozati javaslatát, s megállapítja, hogy a 

képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadta, s megalkotta 

 

     Békás Község Képviselő-testületének 

2/2013 (III.11.) sz. önk. rendeletét 

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

 

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

hiányában 17 óra 30 perckor berekeszti. 

 

 

      K.m.f.    

 

 

 

Horváth János      Markácsné Kis Vera 

 polgármester                jegyző 

 


