Békás Község Önkormányzata
8515 Békás, Rákóczi. u. 17.
Ügyszám: 2-10/2013.
Jegyzőkönyv
Készült: Békás Község Képviselő-testülete 2013. június 27-i nyilvános üléséről, mely 18
órakor kezdődött.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Békás
Jelen vannak: Békás Község Képviselő-testülete részéről
Horváth János polgármester
Heizler Róbert
Pirka Imre
Sebő Józsefné képviselő
Távol maradt: Horváth Andrásné alpolgármester
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 4 fő jelen van.
Ismerteti a napirendi javaslatot:
1./ Mezőlaki ÁMK megszüntető okirat módosítása /írásos/
Előadó: Horváth János polgármester
2./ Békás Község Önkormányzat közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének
meghatározása /írásos/
Előadó: Horváth János polgármester
3./ Megállapodás megtárgyalása védőnői feladat ellátására /írásos/
Előadó: Horváth János polgármester
4./ Pályázati kiírás – falugondnok /szóbeli/
Előadó: Horváth János polgármester
5./ Vegyes ügyek
Horváth János polgármester Szavazásra bocsátja a 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 megszüntető okirat módosítása /írásos/
Horváth János polgármester elmondja, májusban már volt egy képviselő-testületi ülés, ahol
a megszüntető okiratot már elfogadta a testület, azonban a kapott az Önkormányzat
hiánypótlást és ez lett pótolva. Ismerteti az előterjesztés részét képező határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nincs.
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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
28/2013 (VI. 27.) sz. önk. határozatát
Békás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mezőlaki Általános Művelődési Központ
megszüntető okirat módosítását és annak egységes szerkezetét az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth János polgármester
2./ Napirendi pont
Békás Község Önkormányzat közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének
meghatározása
Horváth János polgármester elmondja, az előterjesztés szerint 2011. évi törvény értelmében
„A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, az
állam, az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a
közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges,
egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének
megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az
állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló
vagyontárgyak elidegenítése.” Ez az egész törvénynek a dióhéjban való összeszedése, ez az
elmélet, melytől a gyakorlat sokszor eltér. Azért is más, mert minden önkormányzat más.
Mások a lehetőségeik, és mások a képviselő-testületek összetételei is. Vannak bátrabb és
kevésbé bátor testületek is, melyek ennek megfelelően a vagyonukkal másképp bánnak.
Vannak, akik könnyebben eladnak, bérbe adnak, és ezáltal könnyebben eladósodnak, hisz
olyan beruházásokat is megvalósítanak, melyek az előbb felolvasottaknak csak részben
felelnek meg. Ezt próbálta most a törvény egy kicsit rendbe tenni, és az
adósságátvállalásokkal újabb mederbe terelni ezeket a dolgokat.
Sebő Józsefné képviselő véleménye szerint, mivel az előterjesztés címe a község
vagyongazdálkodási terve, valami konkrétumot is kellene bele írni.
Horváth János polgármester kérdése, mire gondol pontosan?
Sebő Józsefné képviselő elmondja, arra gondol, ott ahol például meg van említve, hogy
forgalomképtelen vagyon, nem kellene-e nevesíteni, hogy van-e ilyen az önkormányzatnak, és
ha van, melyek ezek a vagyontárgyak.
Horváth János polgármester elmondja, amennyiben ezt szeretné a testület, módosítják a
tervet, de a vagyontárgyak felsorolásszerűen, kategorizálva vannak a vagyonrendeletben,
melyet az előző képviselő-testületi ülések egyikén is tárgyalt a testület.
Sebő Józsefné képviselő elmondja, ha van már ilyen, akkor nem szükséges a kiegészítés.
Horváth János polgármester szavazásra bocsátja határozati javaslatát, s megállapítja, hogy a
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képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadta, s meghozta
Békás Község Képviselő-testületének
29/2013 (VI. 27.) sz. önk. határozatát
Békás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vagyongazdálkodásának az
Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján az előterjesztés mellékletét képező Békás Község
Önkormányzata Közép - és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét változtatás nélkül
elfogadja.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Horváth János polgármester
3./ Napirendi pont
Megállapodás megtárgyalása védőnői feladat ellátására
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
30/2013 (VI.27.) Önk. határozatát
Békás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői feladatok ellátására, védőnő
foglalkoztatására vonatkozó megállapodást az előterjesztésnek megfelelően a 2013. július 1jei hatályba lépéssel elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. július 1.
Felelős: Horváth János polgármester
4./ Napirendi pont
Pályázati kiírás – falugondnok
Horváth János polgármester elmondja, falugondnoki munkakör mindenki előtt is ismert,
elég régóta működik falugondnoki szolgálat Békáson. Közalkalmazotti jogviszonyban, 40
órában, tehát teljes munkaidőben lehet ezt a feladatot ellátni. Egy országos, azon belül egy
megyei szervezet része, falugondnoki találkozókat is szerveztek, Békáson is volt. Meg kell
határozni a követelményeket. A bére közalkalmazotti bértábla alapján fix. El kell azon is
gondolkodni, akar-e a falu hosszútávon falugondnoki szolgálatot működtetni. Véleménye
szerint fontos és hasznos a szolgálat, hisz helyben nincs óvoda, így a kisgyermekes
anyukáknak komoly segítség, ha az óvodába elszállítják a gyermekeket. És hosszú távon is
kell gondolkozni, egyelőre a Mezőlak – Békás közti távolság nem nagy, de nem tudni előre
meddig lesz Mezőlakon óvoda, így arra is gondolni kell, ha messze kell majd vinni a
gyerekeket. Bár bízik benne, hogy a nagy településeknek nem fog gondot okozni a
későbbiekben is fenntartani, illetve gyerekekkel megtölteni egy óvodát. Lehet, hogy egy ilyen
kis falunak az lesz a léte, hogy működtet ilyen szolgálatot, hisz így a szülők nyugodtabbak.
Azt is nézni és vizsgálni kell folyamatosan, hogy alakul a finanszírozása a falugondnoki
szolgálatnak, hisz évről-évre kevesebb normatíva van rá. Volt idő, mikor 1 millióval, vagy
még többel is tudta az önkormányzat támogatni a szolgálatot, a mostani 1,9 millió Ft
támogatás egy közalkalmazotti bérre és járulékaira elég, és nagyon csekély km futásra.
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Sebő Józsefné képviselő kérése, hogy szűkítsék le, mi az a falugondnoki szolgálat. Mit jelent.
Mik a konkrét feladatai és a falunak mire van szüksége. Aztán tovább szűkíteni, mire kell
autó, és mire nem. Amihez nem kell, ahhoz nem kell külön pénz. És lehet, hogy belefér 6
vagy 4 órás munkaidőbe. A többi önkormányzati feladat, külön díjazásért. El kell különíteni.
Horváth János polgármester elmondja, falugondnokot 40 órás tehát teljes munkaidős,
közalkalmazotti jogviszonyban lehet csak foglalkoztatni.
Sebő Józsefné képviselő elmondja, ebben az esetben már eltérőek a települések közti
igények, hisz, ugyanazt a feladatot látja el egy Mezőlak település nagyságú falugondnok, mint
a Békási 200 főre.
Markácsné Kis Vera jegyző elmondja, falugondnoki szolgálat csak 600 főt el nem érő
lakosságszámú településen működtethető.
Horváth János polgármester elmondja, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM-rendelet meghatározza a
falugondnoki feladatokat. Ezek az alábbiak:
„39. § (1) A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falugondnoki szolgáltatás
számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül alapfeladatnak minősül
a) a közreműködés
aa) az étkeztetésben,
ab) a házi segítségnyújtásban,
ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában;
b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így
ba) a háziorvosi rendelésre szállítás,
bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,
bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása;
c) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása,
így
ca) az óvodába, iskolába szállítás,
cb) az egyéb gyermekszállítás.
(2) A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falugondnoki szolgáltatás
számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül kiegészítő feladatnak
minősülnek a lakossági szolgáltatások, így
a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,
b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
c) az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az (1) bekezdés a) pontjában
meghatározottakon kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.
(3) A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falugondnoki szolgáltatás
számára meghatározott, az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett
szolgáltatásnak minősül
a) az ételszállítás önkormányzati intézménybe,
b) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,
c) a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.
(4) A falugondnok tevékenységét a 8. számú melléklet szerinti tevékenységnaplóban kell
dokumentálni.
(5) Falu-, illetve tanyagondnoki munkakörben csak olyan személy foglalkoztatható, akit a
foglalkoztatás kezdő időpontjában a munkáltató bejelentett a munkakör betöltéséhez
szükséges falu- és tanyagondnoki alapképzésre, és azt a munkakör betöltője a foglalkoztatás
kezdő időpontjától számított két éven belül elvégzi.
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(6)-(7)
(8) Ha a falugondnoki szolgálat feladatait más intézmény keretében látja el, az
intézményben biztosítani kell a falugondnoki szolgálat önálló szakmai egységként történő
működtetését. Ebben az esetben az intézmény alapító okirata tartalmazza a falugondnoki
szolgálat feladatainak ellátását is.
(9) E rendeletnek a falugondnoki szolgáltatásra vonatkozó szabályait a tanyagondnoki
szolgáltatás esetén is alkalmazni kell.”
Sebő Józsefné képviselő köszöni a tájékoztatást, véleménye szerint ennek kellene lenni a
kiinduló pontnak. Ebből kell kiválasztani azokat a feladatokat, melyek érintik a települést, és
utána megnézni elég-e rá a forrás, és csak addig nyújtózkodni, míg a takaró ér.
Horváth János polgármester elmondja, abból kell kiindulni, ha felvesz az önkormányzat
falugondnokot, mennyi bért állapít meg neki.
Sebő Józsefné képviselő elmondja, ezt már megbeszélték, közalkalmazotti értábla van, abba
az önkormányzatnak nincs beleszólása, annyit tehet, hogy fiatalt vesz fel, aki az első sorban és
első oszlopban szerepel.
Heizler Róbert képviselő elmondja, ez amiről eddig beszéltek, ez a falugondnok 40 órás
munkaidejét messze nem teszi, ezért csak úgy szabad felvenni, ha ezen kívül a településen is
el tud látni feladatokat.
Horváth János polgármester javaslata a követező:
Pályázati feltételek:
Középiskola/gimnázium,
B kategóriás jogosítvány,
magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, falugondnoki
tanfolyam elvégzésének vállalása,
Előny:


D kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
szakmai önéletrajz; 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy ennek
megkérését igazoló postai igazolás; legmagasabb végzettségről bizonyítvány;
vezetői engedély másolata; nyilatkozat arról, hogy vállalja a feladat ellátásához
szükséges képesítés megszerzését 2 éven belül, és arról, hogy a pályázatban foglalt
személyes adatainak a kezeléséhez hozzájárul; nyilatkozat arról, hogy vállalja a
falugyűlésen történő bemutatkozását; fénykép
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
31/2013 (VI. 27.) sz. önk. határozatát
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Békás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletében
meghatározott feltételekkel pályázatot ír ki falugondnoki álláshely betöltésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth János polgármester
6./ Napirendi pont
Vegyes ügyek
a) Telekeladás – vásárlás
Horváth János polgármester elmondja, 3 fiatal is szeretne Békáson telket venni, letelepedni.
Az Önkormányzatnak jelenleg csak egy telke van, az is terhelt. A rendezési terv lehetővé teszi
új utca – utcák kialakítását. A rendezési terv már elkészült, de a képviselő-testület még nem
hagyta jóvá. Első lépésben kell hívni egy földmérőt, ki kell méretni a területeket, a
közműszolgáltatóknak írni kell, hogy építési telkeket szeretnénk kijelölni, adnak ajánlatot
mennyiért tudnák a közműveket kiépíteni és utána el lehet dönteni az Önkormányzat kiépítteti
és közművesítve árulja a területeket vagy közmű nélkül. Beszélt a Veszprém Megyei
Főépítésszel, van forrás, mely segítséget nyújt az Önkormányzatnak a közműkiépítésben. Az
első lépés tehát a rendezési terv elfogadása.
b) Fogorvos alapellátás
Horváth János polgármester elmondja, kapott az önkormányzat egy levelet Piszker Irén
doktornőtől, melyben a decemberben kért 80Ft/fő/hó ellátási díjat 60Ft/fő/hóra csökkenti,
figyelembe az önkormányzatok anyagi lehetőségeit. Békás költségvetésébe az idei évre
csupán a 40 Ft/fő/hó van betervezve, és nincs is lehetőségünk, ennél többet tervezni, sőt a 40
Ft kifizetése is komoly gondot jelent az Önkormányzatnak. A doktornőhöz tartozó települések
egy része levelet fogalmazott melyben leírták, hogy a költségvetési törvény, és az új
finanszírozási rend nem teszi lehetővé az önkormányzatoknak, hogy további anyagi
támogatást nyújtsanak az OEP finanszírozáson felül. Három lehetősége van az
Önkormányzatnak, vagy elfogadja a 60 Ft-ot, vagy tartja a 40-e, illetve csatlakozhat a többi
önkormányzathoz. Javasolja, hogy először próbálja meg az Önkormányzat a többi településsel
együtt, hogy nem kíván fizetni, közösen talán erősebbek az Önkormányzatok. Mivel a
szerződés kétoldalú jognyilatkozat, nem köteles az Önkormányzat elfogadni az egyoldalú
módosítást. Ami hátrány ebből adódó, hogy a fogorvosi alapellátás kötelező önkormányzati
feladat, Piszker Irénnek van praxisjoga a településen. Az önkormányzatnak pedig feladatellátási szerződést kell kötnie. A törvény értelmében, ahogy a háziorvosi feladat-ellátási
szerződést a tavalyi év végén elfogadta a testület, a fogorvosét is akkor kellette volna, de fél
év haladékot kapott a doktornő, az egyeztetések lefolytatására. Az Önkormányzat január első
felében levelet írt a doktornőnek, melyben tájékoztatást kapott a képviselő-testület döntéséről,
mely szerint a 80 Ft-ot nem fogadja el, a 40 Ft/fő/hó díjat vállalja továbbra is, ennek ellenére a
válaszlevél a 60 Ft-ról a múlt héten érkezett meg.
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
32/2013 (VI. 27.) sz. önk. határozatát
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Békás Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, dr. Piszker Irén fogorvos
díjmódosítási kérelmét elutasítja, 58/2012 (XII.17.) Önk. határozatában megállapított 40
Ft/fő/hó díjat visszavonja, a fogászati alapellátásért a továbbiakban nem tud hozzájárulást
biztosítani.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth János polgármester
Horváth János polgármester a nyilvános ülést további kérdés, hozzászólás, bejelentés
hiányában 19 óra 50 perckor berekeszti.

K.m.f.

Horváth János
polgármester

Markácsné Kis Vera
jegyző
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