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Békás Község Önkormányzata 

   8515 Békás, Rákóczi. u. 17. 

 

Ügyszám: 2-5/2013. 

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: Békás Község Képviselő-testülete 2013. április 25-i nyilvános üléséről, mely 18 

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  

  Sebő Józsefné képviselő 

 

Tanácskozási joggal Markácsné Kis Vera jegyző 

    

 

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

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

 

Ismerteti a napirendi javaslatot: 

1./ K. F. Mezőlaki ÁMK 2012. évi zárszámadása  

Előadó: Horváth János polgármester 

2./ Mezőlaki Körjegyzőség 2012. évi zárszámadása 

Előadó: Markácsné Kis Vera jegyző 

3./ Békás Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013 rendelet-tervezete Békás 

Község Önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról  

Előadó: Horváth János polgármester 

4./ Békás Község Önkormányzatának 2014. évi koncepció terve  

Előadó: Horváth János polgármester 

5./ Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi munkájáról  

Előadó: Horváth János polgármester 

6./ Közbeszerzési terv  

Előadó: Horváth János polgármester 

7./ Pénzügyi elszámolás Pápai Rendőrkapitányságnak 2012. évben nyújtott anyagi 

támogatásról 

Előadó: Horváth János polgármester 

8./ Békás Község Önkormányzat rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékok 

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról  

Előadó: Horváth János polgármester 

9./ Vegyes ügyek 

 

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



2 

 

napirendi javaslatot, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül azt, így a napirendet elfogadta. 

 

1./ Napirendi pont 

K. F. Mezőlaki ÁMK 2012. évi zárszámadása  
 

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 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadta, s meghozta 

 

     Békás Község Képviselő-testületének 

12/2013 (IV.25.) sz. önk. határozatát 

Békás Község Képviselő-testülete a Közös Fenntartású Mezőlaki Általános Művelődési 

Központ 2012. évi zárszámadását a mellékelt előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth János polgármester 

2./ Napirendi pont 

Mezőlaki Körjegyzőség 2012. évi zárszámadása 

 

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 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadta, s meghozta 

 

     Békás Község Képviselő-testületének 

13/2013 (IV.25.) sz. önk. határozatát 

Békás Község Képviselő-testülete a Mezőlaki Körjegyzőség 2012. évi zárszámadását a 

mellékelt előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Markácsné Kis Vera jegyző 

3./ Napirendi pont 

Békás Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013 rendelet-tervezete Békás 

Község Önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról  

 

Kérdés, hozzászólás nincs.  

 

Horváth János polgármester szavazásra bocsátja rendelet-tervezetét, s megállapítja, hogy a 
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képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadta, s megalkotta 

 

     Békás Község Képviselő-testületének 

4/2013 sz. önk. rendeletét 

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

4./ Napirendi pont 

Békás Község Önkormányzatának 2014. évi koncepció terve  

 

Horváth János polgármester elmondja az országgyűlés 2013. április 22-én elfogadta az Áht. 

módosítását, melynek értelmében a 2014. évi költségvetési koncepciót október 31-ig kell 

lekészíteni és a képviselő-testület elé terjeszteni. Ennek ellenére javasolja elfogadni a 

határozati javaslatot, hisz a módosító javaslat nem került kihirdetésre. 

 

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

képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadta, s meghozta 

 

     Békás Község Képviselő-testületének 

14/2013 (IV.25.) sz. önk. határozatát 

 

Békás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi 

költségvetési koncepcióját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: 2013. április 30. 

Felelős: Horváth János polgármester 

 

5./ Napirendi pont 

Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi munkájáról  

 

Kérdés, hozzászólás nincs.  

 

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

képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadta, s meghozta 

 

     Békás Község Képviselő-testületének 

15/2013 (IV.25.) sz. önk. határozatát 

 

Békás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetének Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálata 2012. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadta.  

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Horváth János polgármester 

 

6./ Napirendi pont 

Közbeszerzési terv  

 

Kérdés, hozzászólás nincs.  

 

Horváth János polgármester szavazásra bocsátja határozati javaslatát, s megállapítja, hogy a 
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képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadta, s meghozta 

 

     Békás Község Képviselő-testületének 

16/2013 (IV.25.) sz. önk. határozatát 

 

Békás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII. törvényben foglaltak szerint az Önkormányzat 2013. évre szóló közbeszerzési tervét az 

előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth János polgármester 

 

7./ Napirendi pont 

 

Kérdés, hozzászólás nincs.  

 

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

képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadta, s meghozta 

 

     Békás Község Képviselő-testületének 

17/2013 (IV.25.) sz. önk. határozatát 

 

Békás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápai Rendőrkapitányság 2012. évi 

pénzügyi elszámolását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Horváth János polgármester 

 

8./ Napirendi pont 

Békás Község Önkormányzat rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékok 

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról  

 

Kérdés, hozzászólás nincs.  

 

Horváth János polgármester szavazásra bocsátja rendelet-tervezetét, s megállapítja, hogy a 

képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadta, s megalkotta 

 

     Békás Község Képviselő-testületének 

5/2013 sz. önk. rendeletét 

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

9./ Napirendi pont 

Vegyes ügyek 

 

a) Telekeladás 

 

Horváth János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Békás 1/3 hrsz-ú 

önkormányzati területet, egy békási lakos meg szeretné vásárolni. Tekintettel arra, hogy célja 

az Önkormányzatnak a területtel nincs, és anyagi lehetőségei korlátozottak, javasolja, hogy ha 

érkezik rá vásárló értékesítsék a területet.     
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Horváth János polgármester szavazásra bocsátja határozati javaslatát, s megállapítja, hogy a 

képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadta, s meghozta 

 

     Békás Község Képviselő-testületének 

18/2013 (IV.25.) sz. önk. határozatát 

 

Békás Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, értékesíti 8515 Békás, 1/4. 

hrsz-ú, 2274 m2 belterületi ingatlant, megnevezése: beépítetlen terület, 50 Ft/m2 áron. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Horváth János polgármester 

 

b) 3,5 tonnás tábla 

 

Horváth János polgármester elmondja, hogy a település belterületén elhelyezett 3,5 tonnás 

tábla állandó problémát jelent, és a kívánt hatást sem tudják vele elérni. A cél az volt, hogy az 

újonnan elkészült utat a kamionok, illetve 3,5 tonnát meghaladó járművek ne tudják 

tönkretenni. Mivel azonban kihelyezésre került egy kiegészítő tábla is „kivéve célforgalom”, a 

hazaérkező kamionosok engedély nélkül ráhajthatnak az útra. Javasolja, hogy a 3,5 tonnás 

tábla helyett 10 tonnás táblát helyezzenek ki, és a kivéve célforgalom táblát távolítsák el. 

Közterület engedély rendeletben meghatározottak alapján közterület használati engedély sem 

adható a település belterületén kamionoknak, és a rendőrök is fel tudnak lépni a 

szabálytalankodók ellen, ha nem lesz kiegészítő tábla. Az út, amit óvni szerettek volna már 

több helyen leszakadt, ezzel remélhetőleg megmenthető lenne.   

 

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

képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadta, s meghozta 

 

     Békás Község Képviselő-testületének 

19/2013 (IV.25.) sz. önk. határozatát 

 

Békás Község Képviselő-testülete a tulajdonát képez békási 130 hrsz-ú belterületi úton 1 db 

10 t forgalomkorlátozó tábla kihelyezését, valamint a kivéve célforgalom kisegítő tábla 

eltávolítását határozza el. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth János polgármester 

 

c) „Békási Láp” helyi védettség fenntartása 

 

Horváth János polgármester elmondja, 2003-ban helyi rendelettel helyi védetté 

nyilvánította 9507 m2 kiterjedésű külterületet.  A helyi védelem alá helyezés célja a területen 

található, vizes élőhelyekre jellemző, őshonos növény-és állatvilág, egyedülálló társulás és 

biológiai sokféleség megőrzése. A terület tőzegkészletének megőrzése a vizes élettér 

fenntartása érdekében, az egységes táj megjelenésének megőrzése, a terület bemutatása, 

tudományos kutatás, oktatás révén ismeretterjesztés és tájékoztatás, természeti értékek 

károsításának megelőzése, megakadályozása, a helyi jelentőségű természetvédelmi terület 

megőrzése és tervszerű fenntartása a jelen és a jövő nemzedékei számára.  



6 

 

A védetté nyilvánított terület egy része magántulajdonban van. A tulajdonosok egy része 

kérelmezte az önkormányzattól, hogy szüntesse meg a terület helyi védettségét, mert 

értékesíteni kívánják a területe, viszont így nem tudják. Véleménye szerint indokolt a helyi 

védettség fenntartása. 

 

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

képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadta, s meghozta 

 

     Békás Község Képviselő-testületének 

20/2013 (IV.25.) sz. önk. határozatát 

 

Békás Község Képviselő-testülete úgy döntött a „Békási Láp” helyi jelentőségű 

természetvédelmi területté nyilvánításáról szóló 4/2003.(II.17.) Önk. rendeletben 

meghatározott Békás 044/3, 044/4, 044/6 hrsz-ú területeken a védettséget továbbra is fenn 

kívánja tartani. A területek megosztásából adódó helyrajzi szám változásokat a rendeleten 

átvezeti. A területek vonatkozásában az Önkormányzat elővásárlási jogával élni nem kíván.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth János polgármester 

 

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

hiányában 20 óra 20 perckor berekeszti. 

 

 

      K.m.f.    

 

 

 

Horváth János      Markácsné Kis Vera 

 polgármester                jegyző 

 


