Ügyszám: 2-8/2014

Jegyzőkönyv
Készült: 2014. augusztus 14.-én Békás község Önkormányzat Hivatalának épületében megtartott
képviselő-testület nyilvános üléséről, mely 18 órakor kezdődött.
Jelen vannak:
Horváth János polgármester
Horváth Andrásné alpolgármester
Sebő Józsefné képviselő
Pirka Imre képviselő
Az ülésről igazoltan távolmaradt: Heizler Róbert képviselő
Tanácskozási joggal megjelent: Ivanics Barbara jegyző, Bükki Gyöngyi pénzügyi ügyintéző
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.
Utal arra, hogy a mai napon többek között azért jelent meg Bükki Gyöngyi pénzügyi ügyintéző, hogy a
testületi tagokat tájékoztassa az elmúlt ülésen feltett pénzügyi kérdések vonatkozásában. Szóba került
a fogorvos tarifája, a falugondnoki szolgálat működtetésének költségei, az informatikai költségek,
továbbá a biztosítások.
Bükki Gyöngyi pénzügyi ügyintéző: tájékoztatja a képviselő-testületi tagokat a költségvetés jelenlegi
helyzetéről. Átadja a testületi tagok részére az írásos pénzügyi kimutatást a falugondnoki szolgálat
működtetésére vonatkozóan, és kéri, hogy akiknek kérdése van, az tegye fel. Összességében
hozzáfűzi, hogy a kimutatásból látni lehet, hogy mínuszos az egyenleg.
Javasolja az ügyintéző, hogy a testület tekintse majd át az érvényben lévő biztosítási szerződéseket,
azokra kérjenek ajánlatokat, így olcsóbban is szerződhetnek.
Kiemeli tájékoztatójában azt, hogy nem javasolja a falugondnoki szolgálat megszüntetését.
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Horváth Andrásné képviselő: csatlakozik az elhangzottakhoz, ős sem ért egyet a falugondnoki
szolgálat megszüntetésével, de szeretné, ha törvényesen és megfelelő színvonalon működne.
Bükki Gyöngyi pénzügyi ügyintéző: elmondja, hogy a fogorvos tarifája 8.760,-ft/hó (40,-ft/fő, a díját
nem emelte meg, az informatikai költségek tekintetében azt a tájékoztatást adja, hogy békás
településnek nem kerül semmibe , a közös hivatal fizet teljes körű informatikai ellátásért.
Horváth János polgármester: elmondja, hogy a Kormány a vidéki embereket próbálja segíteni, erre
adják ebben a formában ezt a támogatást, és véleménye az, hogy ezzel a lehetőséggel élni kell.
Szerinte kigazdálkodható a szolgálat működtetése és fenntartása.
Horváth Andrásné alpolgármester: egyetért az elhangzottakkal.
Azonban kérdést tesz fel arra vonatkozóan, hogy hova lett a 1,5 M ft, amit adományozott Áder János.
Bükki Gyöngyi pénzügyi ügyintéző: elmondja, hogy a kultúrház felújítására és a március 15.-i
ünnepségre lett költve belőle.
Horváth János polgármester: elmondja, hogy a kultúrház felújítása 1.036.824,-ft-ba került.
Horváth János polgármester: tájékoztatja a testületi tagokat a közfoglalkoztatás jelenlegi helyzetéről.
Elmondja, hogy a támogatottság mértéke 100%-os. 4 + 2 fő dolgozik jelenleg: Kádár Ferenc, Mógor
Sándor, Varga Zsoltné és Lampért József, Borsi Tünde és Horváth Attila.
A napirendi pont keretében több észrevétel, hozzászólás nem érkezett, így a megtett tájékoztatót
szavazásra teszi fel a polgármester, miután megfogalmazza határozati javaslatát.
SZAVAZÁS
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás nélkül azt
elfogadta, s meghozta Békás Község Képviselő-testülete
22/2014. (VIII. 14.) sz. Önkormányzati határozatát
Békás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti
eseményekről tett polgármesteri tájékoztatást megismerte és azt
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth János polgármester
2./ Napirendi pont
A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Ivanics Barbara jegyző:
Ivanics Barbara jegyző tájékoztatja a képviselő-testületi tagokat, hogy a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. tv. 14 § (3) bekezdése értelmében az egy szavazókörrel rendelkező településen a
szavazatszámláló bizottság feladat- és hatáskörét a helyi választási bizottság gyakorolja. A Ve. 14 §. (4)
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bekezdése kimondja, hogy a helyi választási bizottság legalább 5 tagból áll. A 23. § szerint a helyi
választási bizottság 5 tagját, valamint 2 póttagját a települési önkormányzat képviselő-testülete a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően,
legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon 2013.augusztus 31. napig választja meg.
Személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A 2/2014.(VII.24.) IM rendelet 3.§-a
értelmében a helyi választási bizottság tagjait és póttagjait legkésőbb 2014. augusztus 31-én 16.00
óráig választja meg a települési önkormányzat képviselő-testülete. A bizottság ,- tudomása szerint-jól
működött, változtatni nem szükséges a tagokon. Ezért javasolja az előterjesztés elfogadását.
Horváth János polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek
kérdése, hozzászólása.
SZAVAZÁS
Horváth János polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről kérdés, hozzászólás,
módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot, s megállapítja,
hogy Békás Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat,0 tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
23/2014. (VIII.14.) önkormányzati határozat
Békás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Ve. 14§ (4) és 23 §
alapján a helyi választási bizottság tagjait az alábbiak szerint megválasztja:
A helyi választási bizottság tagjai:
1.) Bálint Emília Zsuzsanna Békás, Ady u.11.
2.) Bíró Ferenc Békás, Rákóczi F.u.45.
3.) Horváth Miklósné Békás, Ady u.20.
4.) Németh Gyuláné Békás, Rákóczi u.19.
5.)Tüske Kornélné Békás, Ady u.18.
Póttagok:
1.) Bálintné Rendes Zsuzsanna Békás, Ady u. 24.
2.) Gombás Barbara Békás, Rákóczi u.60.
3.) Varga Zsoltné Békás, Rákóczi u.60.
A képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a tagok eskütételéről
gondoskodjon.
Határidő: eskütételre: azonnal, de legkésőbb: 2014.08.11. (5nap)
Felelős: Horváth János polgármester, a végrehajtásért: Ivanics Barbara jegyző
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3.)

Napirendi pont :

A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló …/2014. (..) rendelet
elfogadása
Előadó: Horváth János polgármester
Horváth János polgármester elmondja, hogy a közterület elnevezéséről és a házszámozás szabályairól
szóló rendelettervezetet és az előterjesztést mindenki megkapta. Felkéri az jegyzőt, hogy a rendelettervezettel kapcsolatban adjon tájékoztatást.
Ivanics Barbara jegyző elmondja, hogy 2013. január 1-jétől hatályba lépett a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.). A Möt. 13.§ (1) bekezdés 3.
pontja előírja: A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatok különösen: 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló
közintézmény elnevezése;
A Möt. 51. § (5) bekezdése szerint a közterület elnevezésének rendjét a települési, a fővárosban a
fővárosi önkormányzat rendeletben állapítja meg, a 143. § (3) bekezdése pedig felhatalmazást ad a
települési önkormányzatnak, hogy rendeletben állapítsa meg a közterületek elnevezésének, valamint
az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályait.
A hivatkozott rendelkezések alapján megállapítható, hogy az önkormányzat kötelező rendeletalkotási
körébe tartozik a települési közterületek elnevezésére, valamint a házszámozás rendjére vonatkozó
szabályok önkormányzati rendeletben történő megállapítása.
A Möt. 42.§ 1. és 8. pontja pedig kimondja, hogy a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át:
• a rendeletalkotás • közterület elnevezése, köztéri szobor, műalkotás állítása.
Horváth János polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek
kérdése, hozzászólása.
SZAVAZÁS
Horváth János polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről kérdés, hozzászólás,
módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti előterjesztést, s megállapítja, hogy
Békás Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotja:
8/2014.(VIII.14.) önkormányzati rendelet
Békás Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közterületek
elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló, fenti számú
rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja.
A Testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetésről – a helyben
szokásos módon- gondoskodjon.
Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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4.Napirendi pont
Tájékoztatás rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtásának lehetőségéről
Előadó: Ivanics Barbara jegyző
Ivanics Barbara jegyző: tájékoztatja a képviselőket, hogy a 7/2014. (I.31.) BM rendelet

meghatározza a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatások és a rendkívüli
önkormányzati támogatások szabályait. A Kvtv. 4. melléklet 1. pont IV. alpontja szerinti
rendkívüli támogatást a települési önkormányzat működőképességének megőrzéséhez, vagy
feladatának ellátását veszélyeztető helyzet elhárításához igényelhet.
A támogatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő formában nyújtható, felhasználása
meghatározott célhoz vagy feladathoz köthető. Határidő: 2014.09.30.
Horváth János polgármester: Békás Község Önkormányzatának költségvetése megszorítások
között készült el, a kiadások nem tarthatóak, a működőképesség megőrzéséhez szükséges a
pályázat benyújtása. A támogatási igény elnyerésének egyik feltétele, hogy a Képviselőtestület határozatot hozzon a támogatási igény benyújtásáról.
Horváth János polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e
valakinek kérdése, hozzászólása.
SZAVAZÁS
Horváth János polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, s
megállapítja, hogy Békás Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
24/2014. (VIII.14) önkormányzati határozat
Békás Község Önkormányzata úgy döntött, hogy támogatási igényt
nyújt be a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról
és a rendkívüli önkormányzati támogatásról szóló 7/2014. (I. 31.) BM
rendelet alapján rendkívüli önkormányzati vissza nem térítendő
támogatásra.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2014. szeptember 30.
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5./ Napirendi pont
Döntés a Békás 044/15 hrsz-ú rét művelési ágú természetvédelmi terület elővásárlási jogáról
Horváth János polgármester: ismerteti dr.Ruisch Attila ügyvéd megkeresését, mely szerint a
testületnek dönteni kell a napirendi pontban megnevezett ingatlan elővásárlási jogáról. Megkérdezi,

hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása.
SZAVAZÁS
Horváth János polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, s
megállapítja, hogy Békás Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
25/2014. (VIII.14) önkormányzati határozat
Békás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy a Békás 044/15 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában, hogy az
1996.évi LIII.tv.68.§. (6) bekezdésében biztosított elővásárlási jogával
nem kíván élni.
A testületet felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről értesítse Katona Imre
eladó képviseletében eljáró dr. Ruisch Attila ügyvédet.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
6./Napirendi pont
Vegyes ügyek
Horváth János polgármesterer: a napirendi pont keretében ismerteti az Országos Egyesület a
Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelmét, melyben sürgősségi mentéstechnikai eszközök beszerzésére
kérik a testület támogatását. Egyúttal véleményét kifejti, miszerint a költségvetés jelenlegi helyzete
nem ad lehetőséget támogatás nyújtására. Megkérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban

van-e valakinek kérdése, hozzászólása.
Horváth János polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, s
megállapítja, hogy Békás Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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26/2014. (VIII.14) önkormányzati határozat
Békás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy az Országos Egyesület a Mosolyért (1325 Budapest, Pf.204.)
kérelmét támogatni nem tudja.
A testületet felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőt.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Horváth János polgármester: tájékoztatja a testületei tagokat arról, hogy a településen könyvtári
szolgáltatás működik, azonban a könyvtárossal a szerződés megkötésére nem került sor.
Javasolja, hogy heti 1 nap, 1 órában lássa el a feladatát Mezeiné Horváth Andrea 2014.05.15.-től
kezdődően. A szolgáltatás díjára 6.000,-ft-ot javasol.

Megkérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása.
SZAVAZÁS
Horváth János polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, s
megállapítja, hogy Békás Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
27/2014. (VIII.14) önkormányzati határozat
Békás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy megbízást ad Mezeiné Horváth Andreának a mozgókönyvtári
feladat ellátására 2014.05.15. -től. Tevékenységét heti 1 alkalommal,
1 órában köteles ellátni, megbízási díja: 6.000,- Ft, (azaz: hatezer
forint)
A testület felkéri a jegyzőt, hogy a megbízási szerződét készítse el, azt
a megbízottal közölje és az érintetteket értesítse a döntésről.
Értesül:
1.)
Pénzügy Mezőlak
Megbízott
2.)
3.)
Eötvös Károly Megyei Könyvtár Igazgatója
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Horváth János polgármester: ismerteti a Pápai-VÍz és Csatornamű levelét és annak cd
lemezen benyújtott mellékletének tartalmát. Továbbá elmondja, hogy a 2011. évi CCIX.
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Törvény ( Vksztv.) 11.§-a rendelkezik arról, hogy a „viziközmű szolgáltatás hosszú távú
biztosíthatósága érdekében viziközmű- szolgáltatási ágazgatonként 15 éves időtávra gördülő
fejlesztési tervet szükséges készíteni”.
A gördülő fejlesztési terv dokumentációját a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz
2014. szeptember 15-ig kell a szolgáltatónak jóváhagyásra benyújtania.

A Pápai- Víz és Csatornamű Zrt elkészítette a településre vonatkozó, beruházási, felújítási és pótlási
tervdokumentációját.
A terveket csak önkormányzati jóváhagyást követően lehet véglegesíteni, illetve az elfogadott
fejlesztést, beruházást vagy pótlást megvalósítani.
Az előadottak alapján kéri a Képviselőket, hogy tegyék meg javaslataikat a beruházási, felújítási és
pótlási feladatokra.
A testületei tagok részéről hozzászólás nem hangzott el, így szavazásra teszi fel az előadottakat.

SZAVAZÁS
Horváth János polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, s
megállapítja, hogy Békás Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
28/2014 (VIII. 14.) önkormányzati határozat
Békás község víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervéről
Békás község Önkormányzatának Képviselő-testülete a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § alapján, Mezőlak
Község Viziközműveinek a Pápai Víz-és Csatornamű (8500 Pápa, Vízmű
u. 2.) által 2015-2029 évek közötti időszakra elkészített beruházás,
felújítási és pótlási tervből álló gördülő fejlesztési tervét megismerte,
az abban foglaltakkal egyetért, azt elfogadja.
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a gördülő-fejlesztési tervet
a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. megküldje a Magyar Energetikai és
Közmű- Szabályozási Hivatalnak.
Határidő: 2014. szept.10.
Felelős: Horváth János polgármester

Horváth János polgármester: a vegyes ügyek kertében tájékoztatja a képviselőket arról, hogy Varga
Emília Békás, Rákóczi u.98. Szám alatti lakos, lakhatási problémájának megoldásához kéri a testület
segítségét. Ingatlana romos állapotú, teljes körű felújításra szorul.
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Ivanics Barbara jegyző: elmondja, hogy Varga Emília felkereste személyesen ügyfélfogadási időben és
szintén segítséget kért romos ingatlanának rendbetételéhez. A képviselőket tájékoztatta a jegyzői
hatáskörben tett intézkedésekről, és arról, hogy a Pápai Járási Hivatal Építésügyi Hivatalának döntését
várjuk.
Horváth János polgármester kéri a képviselőket, hogy a soron következő ülésig gondolják át azt, hogy
milyen módon legyen megoldva Varga Emília ügye.
Horváth János polgármester: felhívja a testületi tagok figyelmét arra, hogy a falugondnoki szolgálat
működtetése és a falugondnok beiskolázási ügye döntésre vár, a határidő: 2014.09.15.
Előadja, hogy az 1948-49-es szabadságharcos emlékhely kialakítása ügyében folyamatosan
intézkedéseket tesz. A kopjafa készül, továbbá annak kiépítésére , kivitelezésére is kéri az
árajánlatokat.

Tekintettel arra, hogy a testületi ülésen a képviselők részéről további észrevétel, javaslat, hozzászólás
nem hangzott el az ülést 21,30 órakor bezárta, a testületi tagok munkáját megköszönve.

Kmf.
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