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Ügyszám: 2-7/2014 

J e g y z ő k ö n y v  

 

Készült: 2014. július 10.-én Békás község Önkormányzat Hivatalának épületében megtartott 
képviselő-testület nyilvános üléséről, mely 18 órakor kezdődött. 

Jelen vannak:  

Horváth János polgármester 

Sebő Józsefné képviselő  

  Heizler Róbert képviselő 

  Pirka Imre képviselő   

Az ülésről igazoltan távolmaradt: Horváth Andrásné alpolgármester 

Tanácskozási joggal megjelent: Ivanics Barbara jegyző 

 

Horváth János polgármester köszönti a megjelenteket, majd ezt követően megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselő közül 4 fő jelen van.  

Ismerteti a napirendi javaslatot: 

Horváth János polgármester: Szavazásra teszi fel a kiküldött, s jelen ülésen ismertetett napirendi 
pontokat, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
szavazott, így a napirendet elfogadta. 

1./ Napirendi pont 

Beszámoló a két ülés közötti legfontosabb eseményekről Előadó: polgármester 

 

Horváth János polgármester az első napirendi ponthoz az alábbi ismertetést teszi. Elmondja, hogy 
Ivanics Barbara jegyző, a mai ülésen már hivatalosan vesz részt, kinevezésére 2014.06.16. nappal 
került sor. Előadja, hogy a jegyző kinevezését követően egyeztette Békás község önkormányzatára 
vonatkozó legfontosabb adatokat a Mezőlaki Önkormányzat Hivatali épületében. Tájékoztatja a 
képviselőket arról, hogy az első benyomása az, hogy a hivatali ügyintézés menetében pozitív változás 
következett be. Ez többek között az iktatásban is megnyilvánul, valamint az ügyekről történő 
egyeztetésében. 
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Kiemelten fontosnak azért tartja ezt a testületi ülést, mivel 2014.év feléhez értek, és a további 
teendők egyeztetése és a szükséges döntések meghozatala elengedhetetlen. Utalt arra, hogy a 
korábbi testületi üléseken több témakört is érintettek a megbeszélések, de érdemi döntések 
meghozatalára nem került sor. 

Tájékoztatójában elmondja a testületnek, hogy az önkormányzatnak intézkednie kellett egy élő és 
egy elhullott eb elszállítatásáról, mely ebek gazdátlanul maradtak. Az eljárás során rendőri 
közreműködés is indokolt volt. Az intézkedés díja: kb.35.000,-ft-ba került. 

Elmondta, hogy lezajlott a Blue Sky elnevezésű önkéntes munka program. 38 ember végzett önkéntes 
munkát. A játszótéren kijelölésre került az új játékelem helye, és azt készítették elő. Az új játék 
elhelyezésére augusztusban kerülhet sor megrendelés alapján.  

Kérdezi a jegyzőt, hogy kell-e építési engedély a játékeszköz elhelyezéséhez. 

Ivanics Barbara jegyző: elmondja, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján nem engedélyköteles a 
játszótéri eszköz elhelyezése, azonban a megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkeznie kell a 
játékeszköznek, valamint a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM 
rendeletben foglalt előírásokat be kell tartani. 

Az önkéntes munkások a polgármesteri hivatal épületén is végeztek kisebb renoválási, pontosabban 
festési munkálatokat. Megvásárolt festékkel a nyílászárókat mázolták át. Továbbá virágokat is 
ültettek. 

Horváth János polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy az önkormányzat megkeresést 
kapott egy Huszár Tamás nevű vállalkozótól, hogy a szelektív hulladékgyűjtők mellett elhelyezhessen 
egy használt ruha gyűjtésére alkalmas speciális gyűjtőedényt ingyenesen. Elmondja, hogy ennek a 
dolognak utána járt és a GYŐRSZOL Zrt,.től írásban azt a tájékoztatás kapta a hivatal, hogy ne járuljon 
hozzá Békás község önkormányzata e gyűjtőszigeten történő ruhagyűjtéshez, mert ilyen tevékenység 
végzésre nem kötöttek megállapodást. 

A témához kapcsolódóan elmondja a polgármester, hogy 2014. 07.01. naptól hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást csak nonprofit gazdasági társaság vezethet, ennek alapján a fenti időponttól a GYHG 
Nonprofit Kft. végzi a település számára a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. 

Pirka Imre képviselő: Vannak akik nem fizetnek.  

Horváth János polgármester: a szolgáltató próbálja behajtani a kintlévőséget, ha ez nem megy utána 
végrehajtási eljárásra kerül sor. 

Horváth János polgármester: tájékozatja a testületet, hogy dr. Piszker Irén fogszakorvos tarifája a 
duplája lett a korábbi díjhoz képest, a költségvetésbe nem ez az összeg lett betervezve, kéri, hogy a 
jegyző ennek nézzen utána és a soron következő ülésen tájékoztassa a testületet. 
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A napirendi pont keretében több észrevétel, hozzászólás nem érkezett, így a megtett tájékoztatót 
szavazásra teszi fel a polgármester, miután megfogalmazza határozati javaslatát. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül azt 
elfogadta, s meghozta 

Békás Község Képviselő-testülete 
17/2014. (VII. 10.) sz. Önk. határozatát 

 
Békás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti eseményekről tett polgármesteri 
tájékoztatást elfogadja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth János polgármester 

 

2./ Napirendi pont 

Falugondnoki szolgálat ellenőrzésének megtárgyalása 

Ivanics Barbara jegyző: ismerteti a lépviselő- testülettel a VMKH által lefolytatott ellenőrzés 
tartalmát és a feltárt hiányosságokat. Tájékoztatja a képviselő- testületet, hogy a feltárt hiányosságok 
megszüntetésére a határidő: 2014.07.15, de indokolt esetben az eljárás határideje két hónappal 
kérelemre meghosszabbítható. 

Sebő Józsefné képviselő: hozzászólásában elmondja, hogy emlékezete szerint Bodnár Miklós vállalta 
alkalmazását megelőzően a falugondnoki képzésen való részvételt saját költsége terhére. 

Horváth János polgármester: elmondja, hogy ő is informálódott a falugondnoki képzésről, valamint a 
jegyző által átadott anyagokat, jogszabályokat áttekintette. Megítélése az, hogy a falugondnoki 
képzés összetett és nagy mennyiségű ismeret elsajátítása szükséges. Ezt az anyagot már odaadta a 
falugondnoknak, akit arra kért, hogy tanulmányozza át. Legkorábban talán ősszel indul képzés. 

Sebő Józsefné képviselő: elmondja, hogy emlékezete szerint korábban nem volt ilyen magas a képzés 
költsége. 

Horváth János Polgármester: A tanfolyamnak van egy díja, van egy előzetes regisztrációs díj, 
vizsgadíj, és utazási és egyéb járulékos költségek. Összességében több százezer forintjába kerülne ez 
az önkormányzatnak, amit a jelenlegi költségvetés nem tesz lehetővé. Ezen ügy kapcsán újra kell 
gondolni a szolgálat működtetését. 

Pirka Imre képviselő: elmondja, hogy ő azt tapasztalja, hogy nem működik megfelelően a 
falugondnoki szolgálat. Megítélése szerint problémát okoz a falugondnok munkamorálja, az 
üzemanyag költséget is magasnak találja. A képviselő véleménye az, hogy a szolgálatot meg kellene 
szüntetni és valamilyen más formában működtetni, például végezze vállalkozó az óvodások 
szállítását. 
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Elmondja, hogy az autó ügy célpont a község lakói előtt. A lakosság folyamatosan látja, hogy mikor, 
hol van a jármű. Igazából csak az óvodások miatt működik a feladatellátás. Kérdése az, hogy fenn kell-
e egyáltalán tartani a falugondnoki szolgálatot. Hozzászólásában elmondja azt is és egyben kéri 
ellenőrizni a falugondnok munkáját a tekintetben, hogy hol járt a gépkocsi, amikor 116 km-t tett meg. 

Sebő Józsefné képviselő: meglátása az, hogy a falugondnok folyamatosan használja az autót, a 
településen belül is azzal közlekedik. Összességében úgy látja, hogy indokolatlanul is használja az 
autót. 

Horváth János polgármester: előadja, hogy már több alkalommal felszólította a falugondnokot, hogy 
a munkaköri leírásában foglaltaknak és a szabályoknak megfelelően végezze a munkáját. Felhívta a 
figyelmét a napló pontos vezetésére is. Elmondja, hogy eltérést tapasztalt a tevékenységi napló és a 
menetlevél tartalma között. Kérte ennek korrigálását. Úgy nyilatkozott, hogy a „helyben járások” is 
kb.6 km, sok alkalommal hamar összeadódik. Ezen változtatni kell. 

Véleménye az, hogy ha nincs a szolgálat a probléma is kevesebb. Elmondja, hogy beszélt a 
magyargencsi polgármesterrel, vele is cserélt tapasztalatot, de konkrét választ nem kapott 
kérdéseire, csak azt a választ, hogy beszélnek majd a falugondnoki ügyről, miszerint társulásban, vagy 
valamilyen más formában legyen megoldva az ellátás. 

Pirka Jenő képviselő: ha megszűnik a falugondnok munkája véleménye az, hogy gondolkozni kell 
azon, hogy milyen más munkát tudnának részére biztosítani. 

Heizler Róbert képviselő: meglátása az, hogy a közös önkormányzati hivatalnál ez miért nem 
működik zökkenőmentesen, közösen kellene megoldást találni. 

 

Sebő Józsefné képviselő: talán lehetne felfüggeszteni vagy szüneteltetni a működtetést. Véleménye 
az, hogy a szolgáltatást meg kell adni, nem eltörölni. A megszüntetés választások előtt nagyon 
népszerűtlen döntés lenne. Továbbá megjegyzi, hogy jó lenne tudni, hogy mikor hol jár a 
falugondnok. 

 

Horváth János polgármester: Javasolja és egyben fel is kéri a jegyzőt, hogy a hivatal gyűjtse ki a 
falugondnoki szolgálat működtetése mennyibe került a fél év alatt. Kérik a legkisebb költségek 
feltüntetését is. A pontos információk összevetését követően javasolja a falugondnoki szolgálat 
további sorsának eldöntését. Javasolja, hogy most csak arról döntsön a testület, hogy a feltárt hibák 
kijavítására kérjék meg a 2 hónapos haladékot.  

Horváth János polgármester ismerteti határozati javaslatát, s szavazást kér a határozati javaslat 
elfogadásáról. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül azt 
elfogadta, s meghozta 
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Békás Község Képviselő-testülete  
18/2014. (VII. 10.) sz. Önk. határozatát 

 
Békás Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a falugondnok és szociális 
étkeztetés ellenőrzése tárgyában hatósági ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére 
kérik a határidő meghosszabbítását 2 hónap időtartamra. 

A testület felkéri a jegyzőt a kérelem benyújtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth János polgármester, Ivanics Barbara jegyző 

 

3./ Napirendi pont 

Körzeti megbízotti Iroda Irodahelyiségének leadása, az irodahelyiség biztosítása a Békás Jövőjéért 
Közhasznú Egyesület részére 

Horváth János polgármester: elmondja a napirendi pont keretében, hogy gyakorlatban már a 
Veszprém Megyei Rendőr- Főkapitányság 2014.07.15. napi hatállyal felmondta a megállapodást, 
mivel körzeti megbízotti iroda Mezőlak községben kerül kialakításra. 

Az így felszabadult épület és helyisége átadásra kerülhetne a könyvtár részére, amennyiben igényt 
tartanak rá, és az épület mindenféle hatósági szabályoknak és egyéb feltételeknek is megfelel. Pl. 
tűzvédelem, internet elérhetőség. 

Sebő Józsefné képviselő: az egyesület részéről maximum 6 fő használná a helyiséget a 
megbeszélések alkalmával, véleménye szerint számukra kisebb iroda is megfelel, mert nem olyan a 
tevékenységük, hogy nagy irodára szükségük lenne. 

Horváth János polgármester: ismerteti határozati javaslatát, s szavazást kér a határozati javaslat 
elfogadásáról. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül azt 
elfogadta, s meghozta 

Békás Község Képviselő-testülete  
19/2014. (VII. 10.) sz. Önk. határozatát 

 
 

Békás Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, a 8515 Békás, Rákóczi u. 17. szám 
alatti ingatlanok vonatkozásában, hogy az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet 
(8200 Veszprém, Komakút tér 3.) részére átadja használatra, a felszabadult kihelyezett Körzeti 
Megbízotti Iroda által igénybe vett helyiséget a könyvtári feladatellátás teljesítésére. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

4./ Napirendi pont 

Tájékoztatás törvényességi felhívásról 

Ivanics Barbara jegyző: tájékoztatja a testületi tagokat a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
törvényességi felhívásának részleteiről.  

Horváth János polgármester: hozzászólásában elmondja, hogy a hiányosságot pótolni kell a 
megadott határidőn belül. 

Továbbá kéri pontos tisztázását annak, hogy a településen mennyi háztartás lett bekötve. 

A napirendi ponthoz további hozzászólás nem érkezett. 

5./ Napirendi pont 

Vegyes ügyek 

Horváth János polgármester: A napirendi pont keretében tájékoztatja a testületi tagokat arról, hogy 
kik dolgoznak a közfoglalkoztatás keretében ez év augusztus 31.-ig, tudatja, hogy jelenleg a 
támogatásuk 100%-os (bér), továbbá eszközvásárlásra is kapott a falu lehetőséget a 
közfoglalkoztatási bér %-os arányában. Összege kb.: 47.014,-ft, amin fűnyírót lehet vásárolni. 

Pirka Jenő képviselő: szeretné tudni, hogy van-e lehetőség magánszemélyek háza előtt füvet nyírni a 
közmunkásoknak. Kéri, hogy menjen felszólítás ki azoknak a lakóknak, akik nem teszik rendbe a 
portájukat. 

Horváth János polgármester: elmondja, hogy nincs nyírás a magán udvarok előtt. 

Ivanics Barbara jegyző: a helyi környezet védelméről szóló rendelet minden lakóra egységesen 
vonatkozik, az alapján lehet eljárni és azt kell a lakóknak betartani. 

Horváth János polgármester: tájékoztatja a testületet a BM pályázatról (térfigyelő rendszer). 
Elmondja, hogy hivatalosan nem érkezett eredmény, de egy cikk kapcsán azt vélelmezi, hogy Békás 
község nem nyert a pályázaton. 

Ivanics Barbara jegyző: hivatalos eredményt nem kapott az önkormányzat a pályázat eredményéről, 
de azt tudni, hogy a bűnügyileg fertőzött területek előnyt élveztek az elbírálásnál. 

Horváth János polgármester: kéri, hogy az alábbi témakörök tekintetében a következő testületi 
ülésre legyenek naprakész adatok: az informatikai szerződésről, melyet Csepi Szabolccsal kötöttek, a 
tűzvédelmesekkel kötött szerződésről, villámvédelemről, földhivatali nyilvántartásról, település 
rendezési tervről. 

Heizler Róbert képviselő: meglátása az, hogy az érvényben lévő ingatlanbiztosítási szerződéseket is 
érdemes lenne felülvizsgálni, hogy azokban mi szerepel. Ezt annak kapcsán észrevételezi, hogy a 
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könyvtár átveszi az önkormányzat épületrészét, akkor ott a biztosítási díj is módosulna a tevékenység 
változása végett. 

 

Horváth János polgármester: elmondja, hogy még két nagyon fontos ügyet kellene a testületnek 
megtárgyalnia, és döntést hozni. 

Az egyik ügy: Békás település padkarendezési és burkolatjavítási munkáinak megtárgyalása. 
Tájékoztatójában előadja, hogy az adósságkonszolidációban részt nem vett települési 
önkormányzatok fejlesztési támogatására az igény 2014.03.06.napon be lett adva. Az építési célra 
2.950.000,- ft támogatási igény benyújtására került sor. Pontosan a Békás Rákóczi és Ady utca 
burkolatának javítására. 

2014. 03.28. nappal a támogatási szerződés is hatályba lépett. Elmondja, hogy több vállalkozótól kért 
árajánlatot, melyek közül a Via Vomito kft. ajánlata lenne a legkedvezőbb. 

Ivanics Barbara jegyző: tájékoztatja a testületet, hogy a szomszédos Kemeneshőgyész településen is 
ez a cég végezte el a hasonló munkálatokat és a polgármester asszony arról adott tájékoztatást, hogy 
a munkájukat megfelelő minőségben, határidőre végezték el, a szerződésben foglaltakat betartották 
és anyagilag is a legkedvezőbb ajánlatot adták. A támogatás anyagi fedezete az önkormányzat 
számláján a cél magvalósítására rendelkezésre áll, így a szerződés megköthető. 

Pirka Imre képviselő: véleménye az, hogy a munkálatokat akkor meg kell kezdeni és a támogatást az 
adott célra fel kell használni. Annál is inkább, mivel meglátása szerint a községben az elmúlt évek 
alatt érdemi munka nem zajlott. 

Horváth János polgármester: az elhangzottak alapján határozati javaslatot fogalmaz meg és kéri a 
testületet, hogy szavazzon. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül azt 
elfogadta, s meghozta 

Békás Község Képviselő-testülete  
20/2014. (VII. 10.) sz. Önk. határozatát 

 
Békás Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza Horváth János 
polgármestert arra, hogy a Via Vomito Kft. (8200 Veszprém, Kádártai út 27.) által benyújtott árajánlat 
alapján az építési szerződést aláírja és Békás község Önkormányzat Képviselő-testületének nevében 
az üggyel kapcsolatos jognyilatkozatokat teljes körűen megtegye. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth János polgármester 

 

Horváth János polgármester: a másik ügy mely intézkedést igényel a békási közcélú adomány 
felhasználása az 1848-49-es szabadságharcos emlékhely kialakítására. A téma tekintetében elmondja, 
hogy szintén több vállalkozót keresett fel, akikkel egyeztetett az emlékhely típusával kapcsolatosan. 
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Elmondja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot egy kis település Bodorfa polgármesterétől kapta, aki maga 
is fafaragó, így jutányos áron készítene egy kopjafát. Nagyvonalakban ismerteti az elképzelt tervet, 
miként nézne ki a valóságban az emlékhely. Az árajánlat összege, amit kialkudott a kopjafa 
elkészítésére: bruttó 219.964,-Ft. 

Pirka Imre képviselő: Egyetért az elgondolással, véleménye szerint ebben a formában el kell készíteni 
az emlékhelyet.  

Sebő Józsefné képviselő: javasolja a polgármesternek, hogy indítsa el az ügy megvalósítását. 

Horváth János polgármester: határozati javaslatát előadja, és kéri a testületi tagokat szavazzanak. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül azt 
elfogadta, s meghozta 

Békás Község Képviselő-testülete  
21/2014. (VII. 10.) sz. Önk. határozatát 

 
Békás Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozott, az 1948-49-es szabadságharcos 
emlékhely kialakítására juttatott adományt felhasználásáról. Békás község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a BIAT Ipari, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. által benyújtott árajánlat szerint megállapodást megkösse az emlékmű elkészítésére. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

Tekintettel arra, hogy a testületi ülésen a képviselők részéről további észrevétel, javaslat, hozzászólás 
nem hangzott el az ülést 22,15 órakor bezárta, a testületi tagok munkáját megköszönve. 

 

Kmf. 

 

Horváth János         Ivanics Barbara 

polgármester               jegyző 

 

 

 


