Ügyszám: 2-9/2014

Jegyzőkönyv
Készült: 2014. szeptember 19.-én Békás község Önkormányzat Hivatalának épületében megtartott
képviselő-testület nyilvános üléséről, mely 18 órakor kezdődött.
Jelen vannak:
Horváth János polgármester
Horváth Andrásné alpolgármester
Heizler Róbert képviselő
Sebő Józsefné képviselő
Pirka Imre képviselő
Az ülésről igazoltan távolmaradt: --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 5 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 5 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.
Beszámol a testület részére arról, hogy a település csatlakozott az Itthon vagy Magyarország szeretlek
programsorozathoz. A program megszervezését az állam támogatja. Elmondja, hogy elkészült a
kopjafa i, valamint vis maior (árvízvédelem) pályázat benyújtásra került .
A napirendi pont keretében tájékoztatja a testületet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
vonatkozásában kiadott szakmai állásfoglalásról.
Elmondja azt is, hogy a szociális rendeletnek megfelelően kifizetésre kerültek a beiskolázási
támogatások.
A napirendi pont keretében több észrevétel, hozzászólás nem érkezett, így a megtett tájékoztatót
szavazásra teszi fel a polgármester, miután megfogalmazza határozati javaslatát.
SZAVAZÁS
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás nélkül azt
elfogadta, s meghozta Békás Község Képviselő-testülete
29 /2014. (IX. 19.) 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

Helyi Iparűzési adó rendelet megalkotása
Horváth János polgármester: átadja a szót Ivanics Barbara jegyzőnek, hogy adjon tájékoztatást a
napirendi ponthoz.
Ivanics Barbara jegyző: tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal
felülvizsgálta a Békás község Önkormányzat rendeletét a helyi iparűzési adóról.
Egy értekezlet keretében, valamint írásban ismertetésre kerültek azok a tipikus hibák, melyek miatt a
békási adórendeletet is módosítani kellett. Felhívták a figyelmet a törvénysértő, valamint
alkotmányellenes rendelkezések végett. A rendelet többszöri módosításai mellett új adórendelet
megalkotására tett javaslatot.
Htv. 42/B. § : Ör. , valamint annak módosítása esetén kihirdetést követő 5 napon belül adatot
kell szolgáltatni a kincstár felé, az alábbi adatokról:
bevezetés napja
adómérték, adókedvezmény, adómentesség
elérhetőségi információk : honlap, adóügyes telefonja, adóhatóság címe, elektronikus levélcím
Horváth János polgármester: képviselő társai felé jelzi, hogy mindenki megkapta az előterjesztést és a
rendelettervezet írásban. Kéri, hogy tegye fel kérdéseit, aki szeretné.
-

Sebő Józsefné képviselő: felszólalásában elmondja, hogy a rendelet módosításával egyetért, de egy
elírási hibára felhívta a figyelmet a rendelettervezet 2. oldalán.
Horváth János polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek
kérdése, hozzászólása.
SZAVAZÁS
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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 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotja:
9/2014.(X.01.) önkormányzati rendelet
a helyi iparűzési adóról
Békás Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi iparűzési
adóról, fenti számú rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak
megfelelően megalkotja.
A Testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetésről – a helyben
szokásos módon- gondoskodjon, illetőleg a MÁK felé a szükséges
intézkedést tegye meg.
Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
3.)Napirendi pont

Telekadó rendelet felülvizsgálata
Horváth János polgármester: Ismét átadja a szót Ivanics Barbara jegyző részére.
Ivanics Barbara jegyző :Az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata folyamatos. A
jogszabályváltozások szükségessé teszik egyes, korábban megalkotni szükséges
önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezését. Ezen rendeletek hatályon kívül
helyezésére a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 13. § (1) és
(2) bekezdései adnak felhatalmazást az alábbiak szerint:

„
13. § (1) A felhatalmazó rendelkezés hatályon kívül helyezése esetén -kivéve, ha egyidejűleg
a tárgykör szabályozására azonos tartalommal új felhatalmazó rendelkezést alkottak- a
hatályon kívül helyezésről rendelkező jogszabályban intézkedni kell a végrehajtási jogszabály
hatályon kívül helyezéséről vagy a végrehajtási jogszabály azon rendelkezésének a hatályon
kívül helyezéséről, amely felhatalmazás végrehajtására irányul.
(2) Ha a jogszabály minden rendelkezése végrehajtottá vált, rendelkezni kell annak hatályon kívül

helyezéséről.”

A döntést a képviselő-testületnek minősített többséggel kell jóváhagynia.

Horváth János polgármester: a napirendi pont keretében tájékoztatja a képviselőket arról,
hogy Békás község önkormányzat által 2 éve megalkotott telekadó rendelet alapján az
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önkormányzat nem tett semmiféle bevételre szert. Nincs a településen lehetőség arra, hogy
ezen adónemből profitáljon az önkormányzat. Továbbá, ezen rendeletre is vonatkoznak a
törvénysértő rendelkezések.
Horváth János polgármester megkérdezi, hogy a szóbeli 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 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotja:
10/2014.(X.01.) önkormányzati rendelet
a telekadó rendelet hatályon kívül helyezéséről
Békás Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 14/2012.
(XII.01.) telekadóról szóló rendeletét hatályon kívül helyezi.
A Testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet hatályon kívül helyezése
kapcsán a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Tájékoztató az önkormányzat 2014.évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
Horváth János polgármester: utal arra, hogy a képviselők megkapták az írásos előterjesztést,
kéri, hogy tegyenek észrevételt.
Sebő Józsefné képviselő: kérdezi, hogy gápi program alapján készült-e a beszámoló.
Bükki Gyöngyi püi ügyintéző: Igen.
Heizler Róbert képviselő: Kiemeli a kiadásban szereplő pénzösszeget és kérdezi, hogy miért
nem arányos a teljesítéssel.
Bükki Gyöngyi püi. üi.: A víz, villany, karbantartás, rezsi költségek miatt, ezek alulteljesítettek,
de ősztől ez több lesz.
Horváth Andrásné alpolgármester: nincs teljes fél millió különbözet.
Heizler Róbert képviselő: a bér 5.5 M ft. Ez a közfoglalkoztatás miatt lett?
Bükki Gyöngyi püi üi.: Igen, a közfoglalkoztatással együtt kell működni.
Pirka Imre képviselő: sok a nem odavaló közfoglalkoztatott.
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Heizler Róbert képviselő: felteszi kérdését a kultúrház felújítására vonatkozóan. Kijelenti,
hogy felújításra nem tetveztek annó 1.037 m ft-ot, Kérdezi még azt, hogy a felújítás ami volt,
rendben volt-e.
Nem szeretné, ha a testületen a keresnék a pénzt!
Horváth Andrásné képviselő: elmondja, hogy tudomása szerint nem volt szerződés a
kivitelező Kovácsi-Fal vállalkozóval. Elmondja, hogy az előző jegyző ajánlotta a vállalkozót.
Festésről volt szó és nem más munkálatokról. Szavazás biztosan nem volt róla. Valóban
tervezve sem volt.
Horváth János polgármester: elmondja, hogy a kovácsi fal bíróságra ment volna, ha nem fizet
az önkormányzat. Elmondja, hogy adományból lett kifizetve a vállalkozó.
Bükki Gyöngyi püi. üi.: Javasolja,hogy kerüljön kialakításra a kultúrházban egy emléksarok az
adomány végett.
Pirka Imre képviselő: ez az egész ügy a Janitól és a volt jegyzőtől indul ki.
Heizler Róbert képviselő: út sem megfelelő minőségű, ami most készült.
Horváth Andrásné alpolgármester: van minőségi probléma vele.
Sebő Józsefné képviselő: 2013-ban érkezett a 1,5 M ft. ez át lett hozva?
Bükki Gyöngyi püi.üi.: Igen a 2014-évre át lett hozva.
Sebő Józsefné képviselő: 370 e ft, mit takar.
Bükki Gyöngyi püi.üi.: Sövényvágó, fűkasza, és az emlékpark.
Horváth János polgármester megkérdezi, hogy az írásos előterjesztéssel kapcsolatban van-e
valakinek kérdése, hozzászólása.
SZAVAZÁS
Horváth János polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről további kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, s
megállapítja, hogy Békás Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 1
tartózkodással a következő határozatot hozta:
30/2014. (IX.19.) önkormányzati határozat
Békás Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló
beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
5./ Napirendi pont

Békás község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Horváth János polgármester utal arra, hogy a képviselők megkapták írásban az
előterjesztést. Megkérdezi, hogy az írásos előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek
kérdése, hozzászólása.
SZAVAZÁS
Horváth János polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről további kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, s
megállapítja, hogy Békás Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 1
tartózkodással a következő rendeletet alkotja:
11/2014.(X.01.) önkormányzati rendelet

Békás község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, a
költségvetés módosításáról szóló, fenti számú rendeletét az
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja.
Felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetésről – a helyben
szokásos módon- gondoskodjon.
6.)Napirendi pont

Tájékoztató a Nemesgörzsönyi közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi gazdálkodásának I.
félévi helyzetéről
Ivanics Barbara jegyző: utal arra, hogy az előterjesztést minden képviselő megkapta, ennek
függvényében kéri a testületi tagokat, hogy észrevételüket tegyék meg.
Bükki Gyöngyi püi üi.: felhívja a figyelmet arra, hogy 214 ezer ft-lesz ami visszajár az
önkormányzat részére a közös hivataltól.
Horváth János polgármester: tekintettel arra, hogy kérdés nem érkezett a képviselők
részéről, szavazásra bocsájtja a napirendi pontot.
SZAVAZÁS
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Horváth János polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről további kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, s
megállapítja, hogy Békás Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0
tartózkodással a következő határozatot hozta:
31/2014. (IX.19.) önkormányzati határozat
Békás Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy a Nemesgörzsönyi közös Önkormányzati Hivatal 2014. I.
félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az előterjesztés
szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

7.) Napirendi pont

Tájékoztató a Tengelic Természetvédő Óvoda 2014.évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
Előadó: Horváth János polgármester
Horváth János polgármester: Tájékoztatja a testületi tagokat arról, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatos előterjesztést mindenki megkapta, akinek kérdése van, az tegye fel, vagy szóljon
hozzá a tájékoztatóhoz.
Hozzászólásában elmondja, hogy az óvodai ellátás és a működés ezidáig mindig rendben volt,
elégedettek a feladatellátással. Az intézményvezető által készített beszámolót elfogadja.
A napirendi pont keretében észrevétel, hozzászólás nem érkezett, így az írásban kiküldött tájékoztatót
szavazásra teszi fel a polgármester, miután megfogalmazza határozati javaslatát.
SZAVAZÁS
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás nélkül azt
elfogadta, s meghozta Békás Község Képviselő-testülete
32 /2014. (IX. 19.) sz. Önkormányzati határozatát
Békás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tengelic
Természetvédő Óvoda 2014.év I. félévi beszámolóját megismerte és
azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth János polgármester
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8.)Napirendi pont
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás
Horváth János polgármester és Horváth Andrásné alpolgármester: észrevételében utal arra, hogy
már az elmúlt évben sem volt lehetősége az önkormányzatnak csatlakozni a programhoz és ebben az
évben sincs rá lehetőség.

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 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
33/2014. (XI.19.) önkormányzati határozat
Békás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy 2014.évben a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj
pályázati programhoz nem kíván csatlakozni.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
9.)Napirendi pont
Falugondnoki Szolgálat működtetése

Előadó: Horváth János polgármester
Horváth János polgármester: behívja a testületi ülésre Bodnár Miklós falugondnokot.
Bodnár Miklós falugondnok: köszönti a jelenlévőket.
Horváth János polgármester: elmondja véleményét a falugondnoki szolgálat működtetésével és
működésével kapcsolatban. Kifejti, hogy a településnek szüksége van a szolgálat működésére. Utal
arra, hogy a falugondnok munkavégzésére több panasz is érkezett, de fontosabbnak tartja első ízben
annak megtárgyalását, hogy a beiskolázása miképp történjen.
Elmondja, hogy sok mindenről volt szó korábban a falugondnok kapcsán, de ezek a konkrétumok nem
kerültek rögzítésre.
Kérdés az, hogy akar-e a testület új falugondnokot, van-e helyette valaki megfelelő személy. Felhívja a
figyelmet arra, hogy a költségvetésben nem lett betervezve a beiskolázás, ami kb 400 ezer forint is
lehet. Érdeklődött az ügyben a megyei falugondnoki szolgálatnál, de nem tudtak segíteni és újj
információkkal szolgálni.
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Horváth Miklós falugondnok: azt állítja, hogy ő félre lett vezetve. Elmondja, hogy 3 éve van a
nyugdíjig, a tanulást vállalja. Elmondja, hogy oda megy tanfolyamra, ahova küldik, ő továbbra is
dolgozni akar. A lakosság elégedett a munkámmal, és aláírásukkal is igazolni fogják, ha szükséges.
Pirka Imre képviselő: elmondja, hogy a munkához való hozzáállása nem tetszik neki, továbbá az, hogy
gúnyt űzött egy lakos fuvarja során, illetve jogtalan fuvarokat is bonyolít, valamint a testületet
lemocskoltad.
Heizler Róbert képviselő: a gyerekek szállításnál valóban óban merült fel probléma, erről ő is hallott.
Sebő Józsefné képviselő: mindenki azzal védekezik, hogy nekik csak a polgármester adhat utasítást.
Horváth János polgármester javasolja, hogy kerüljön sor a falugondnok beiskolázására, de a
falugondnok is a szabályoknak megfelelően végezze munkáját! Ezen javaslatot a testületi tagok
tudomásul vették.
10.Napirendi pont
Vegyes ügyek
Horváth János polgármester:
•

Ivanics Barbara jegyző: a vegyes ügyek kertében tájékoztatja a képviselőket arról, hogy Varga
Emília Békás, Rákóczi u.98. Szám alatti lakos, lakhatási problémájának ügyintézése során, az
derült ki, hogy nevezettől több –pontosan duplája- közműfejlesztési hozzájárulás levonására
került sor a béréből. Továbbá az is kiderült, hogy az ingatlan másik tulajdonosa is fizetett
hozzájárulást, kb.160 ezer forint összegben. A számadatokból az derül ki, hogy kb. 130 ezer
forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak Varga Emília
vonatkozásában és a másik tulajdonosnak is vissza kell fizetni a különbözetet, kb. 15 ezer
forintot.

•

Horváth János polgármester: Előadja, hogy az 1948-49-es szabadságharcos emlékhely
kialakítása ügyében továbbra is folyamatosan intézkedéseket tesz. A kopjafa lassan elkészült,
továbbá annak kiépítésére , kivitelezésére is folyamatban van. Beszerzésre került a bazaltkő,
jutányos áron a fuvart is sikerült megoldani.

•

Horváth János polgármester: előadja, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról szóló …/2014 (..)
önkormányzati rendelet elfogadása is indokolt a mai napon, tekintettel arra, hogy
több határidő is köti a testületet a rendelet megalkotására. Elmondja, hogy a jegyző
asszony a rendelet tervezetet elkészítette, azt véleményeztette, továbbá a
tárgyalásokat lefolytatta a „Pápai Talajerővel”. Utal arra, hogy jelen témakörben már
kapott tájékoztatást a testület. Előterjesztésében felolvassa a rendelettervezettet,
továbbá ismerteti a közszolgáltatási szerződés részletes elemeit. Ezt követően kéri a
testületi tagokat, hogy tegyenek észrevételt.

Horváth János polgármester: Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászólás nincs, így szavaz
a testület. Kéri kézfelemeléssel jelezze, aki elfogadja az előterjesztést. Kézfelemeléssel jelezze
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aki nemmel szavaz, tartózkodik.
Megállapítja, hogy Békás Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
34/2014. (IX.19.) önkormányzati határozatát
Békás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról
szóló
rendelet
megalkotására,
valamint
közszolgáltatási szerződés elfogadására vonatkozó javaslatot és az
alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület az előterjesztés 1. számú Mellékletét képező
közszolgáltatási szerződést elfogadja.
2. Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglalt szerződés aláírására.
Határidő:
azonnal
Felelős:
polgármester
Horváth János polgármester: A rendelettervezettel kapcsolatban van-e valakinek
hozzászólása, véleménye?
Horváth János polgármester: Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászólás nincs, így szavaz
a testület az előterjesztéssel kapcsolatban. Kéri kézfelemeléssel jelezze, aki elfogadja az
előterjesztést. Kézfelemeléssel jelezze aki nemmel szavaz, tartózkodik.
Megállapítja, hogy Békás Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:
12/2014.(XI.1.) önkormányzati rendelet
Békás község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról szóló, fenti számú
rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően
megalkotja.
Felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetésről – a helyben
szokásos módon- gondoskodjon.
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
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