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Békás Község Önkormányzata 

   8515 Békás, Rákóczi. u. 17. 

 

Ügyszám: 2-8/2013. 

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: Békás Község Képviselő-testülete 2013. május 30-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 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./ Mezőlaki Közoktatási Intézményfenntartó Társulás megszüntetéséről és a Mezőlaki 

ÁMK megszüntetéséről döntés /írásos/ 

Előadó: Horváth János polgármester 

2./ Megállapodás jóváhagyása óvodai feladatok ellátására/írásos előterjesztés/ 

Előadó: Horváth János polgármester 

3./ Békás Község Önkormányzat rendelet-tervezete a hivatali helyiségen kívüli és a 

hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól, valamint a többletszolgáltatásokért 

fizetendő díjak mértékéről /írásos előterjesztés/ 

Előadó: Horváth János polgármester 

4./ Békás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete az 

önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól /írásos előterjesztés/ 

Előadó: Horváth János polgármester 

5./ Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodás módosítása /írásos/ 

Előadó: Horváth János polgármester 

6./ Vegyes ügyek 

 

 

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. 
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1./ Napirendi pont 

Mezőlaki Közoktatási Intézményfenntartó Társulás megszüntetéséről és a Mezőlaki 

ÁMK megszüntetéséről döntés /írásos/ 
 

Horváth János polgármester ismerteti az előterjesztés részét képező határozati javaslatot.  

 

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 

24/2013 (V. 30.) sz. önk. határozatát 

 

A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Mezőlaki Közoktatási 

Intézményfenntartó Társulás megszűntetéséről és a Mezőlaki ÁMK intézmény 

átszervezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) Békás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodai nevelés feladatainak 

ellátására Mezőlak Község Önkormányzatának Képviselő-testületével, Kemeneshőgyész 

Község Önkormányzatának Képviselő-testületével, Kemenesszentpéter Község 

Önkormányzatának Képviselő-testületével, Magyargencs Község Önkormányzatának 

Képviselő-testületével és Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testületével 

határozatlan időre kötött Mezőlaki Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási 

megállapodását közös megegyezéssel 2013. június 30-i hatállyal felmondja. 

 

 A felmondás csak akkor lép hatályba, ha azt a társulásokban részt vevő 

tagönkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel hozott határozatukkal 

jóváhagyták. 

 

2.) A Képviselő-testület a tagönkormányzatokkal egyetértésben döntött a fenntartásukban 

működő, 8514 Mezőlak, Ady u. 41. sz. alatti székhelyű Mezőlaki Általános Művelődési 

Központ (a továbbiakban: ÁMK) elnevezésű többcélú intézmény átszervezéssel történő 

megszüntetéséről. A megszüntető okiratot a mellékelt előterjesztés szerinti tartalommal 

elfogadja. 

A megszüntetés módja: különválás. 

A megszüntetés időpontja: 2013. június 30. 

A különválás után önállóan működő költségvetési intézményként működik Mezőlak 

Község Önkormányzatának Óvodája, míg az ÁMK könyvtári, közművelődési 

önkormányzati szakfeladatainak ellátása Mezőlak Önkormányzatához kerül. A 

Mihályházi tagóvoda a továbbiakban a Fix-Pont Önkormányzati Feladatellátó Társulás 

útján működik tovább. 

Mezőlak Község Önkormányzata és Békás Község Önkormányzata köznevelési 

megállapodást köt az óvodai feladat ellátására. 

 

Határidő: 2013. május 31. 

Felelős: polgármester 
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2./ Napirendi pont 

Megállapodás jóváhagyása óvodai feladatok ellátására 

 

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 

25/2013 (V. 30.) sz. önk. határozatát 

 

Békás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Megállapodást óvodai feladatok ellátására 

az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth János polgármester 

 

3./ Napirendi pont 

Békás Község Önkormányzat rendelet-tervezete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali 

munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 

engedélyezésének szabályairól és díjairól, valamint a többletszolgáltatásokért fizetendő 

díjak mértékéről  

 

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 

7/2013 önk. rendeletét 

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

4./ Napirendi pont 

Békás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete az 

önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól  

 

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 

8/2013 önk. rendeletét 

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

5./ Napirendi pont 

Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodás módosítása  

Horváth János polgármester elmondja, mint ahogy a képviselő-testület előtt is ismert, 

törvényi rendelkezéseknek megfelelően június 30-ig a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 

Megállapodását is módosítani kell. Eddig jogi személyiség nélküli társulás jogi 

személyiségűvé válik, a székhely települése Takácsi lesz. A társulás célja, hogy a társulásban 

résztvevő települési önkormányzatok együttműködnek annak érdekében, hogy minél 
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teljesebben, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával biztosítsák a mind magasabb 

szintű ellátást és közszolgáltatást a kistérségben élők számára. 

A társulás célja továbbá a térségi közvetlen érdekképviselet, valamint más térségi 

önkormányzati érdekképviseleti szervezetekkel történő együttműködés. A térség 

lehetőségeinek kiaknázása érdekében a források egyesítése az önkormányzatok önállóságának 

tiszteletben tartása mellett és egyes önkormányzatoknál jelentkező, de térségi feladatokat 

szolgáló, illetve ellátó tevékenységeknél érdekegyeztetés.  

 

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 

26/2013 (V. 30.) sz. önk. határozatát 

 

Békás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodás módosítását és azt egységes szerkezetben – az előterjesztés 1. és 2. 

mellékletében foglaltaknak megfelelően – jóváhagyja 

A módosított Társulási Megállapodás 2013. június 30-án lép hatályba, rendelkezéseit 2013. 

július 1-től kell alkalmazni. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2013. május 31. 

Felelős: Horváth János polgármester 

 

6./ Napirendi pont 

Vegyes ügyek 

 

 

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

hiányában 18 óra 50 perckor berekeszti. 

 

 

      K.m.f.    

 

 

 

Horváth János      Markácsné Kis Vera 

 polgármester                jegyző 

 

 

 


