
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 
 
 
Ikt.szám:  59/2013/ÁBR.        

 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 
 

Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-én 
16:00 órakor megtartott  testületi üléséről. 
 
 
Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzata hivatali helyisége. (Szentbékkálla, 
Kossuth L. u. 11.) 
 
 
Jelen vannak: 
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
 

Sárvári Attila  polgármester 
Botos Antal   alpolgármester 

         Ifj. Molnár Károly  képviselő 
Molnár Endre   képviselő 

 
Tanácskozási joggal megjelent:  
 
 Dr. Szabó Tímea jegyző 
 
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző 
Csik Tímea  jegyzőkönyv-vezető 

 
 

 
 
Sárvári Attila polgármester: köszönti a megjelent  képviselő urakat, jegyző nőt, pénzügyes  
kolléganőt és a jegyzőkönyv-vezetőt,  megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 fővel 
határozatképes az ülést 16.00 órakor megnyitja.  
 
Javasolja elfogadásra a meghívóban szereplő alábbi napirendeket:  
 
I. Szentbékkálla Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének jóváhagyása 
II. Falugondnoki Szolgálat Szakmai Programja átdolgozása 
III. Védőnői Szolgálat 2013. évi költségvetésének elfogadása 
IV. Szociális Alapszolgáltatási feladatok jövőbeni ellátása 
V. Vegyes ügyek 
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Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 

4/2013. (II. 14.)  SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. február 14-i ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  
 
I. Szentbékkálla Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének jóváhagyása 
II. Falugondnoki Szolgálat Szakmai Programja átdolgozása 
III. Védőnői Szolgálat 2013. évi költségvetésének elfogadása 
IV. Szociális Alapszolgáltatási feladatok jövőbeni ellátása 
V. Vegyes ügyek 
 

 
I. Szentbékkálla Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének jóváhagyása 
 
Sárvári Attila polgármester:  a 2013. évi költségvetés jóváhagyásáról készült előterjesztést 
mindenki kézhez kapta, melynek formátuma ugyan új, de véleménye szerint nagyon jól 
áttekinthető.  
 
Felkéri Molnár Károlyné pénzügyi ügyintézőt, hogy ha szükséges, akkori szóbeli 
kiegészítését ismertesse a testülettel.  
 
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző:  tájékoztatja a képviselőket, hogy a bevételi oldalon 
változás nincsen, ami nagyobb összeget tesz ki, az az önkormányzati támogatás,  kiadásoknál 
a legszükségesebbek kerültek betervezésre, községgazdálkodás szakfeladaton térfigyelő 
kamera rendszer kivitelezése került betervezésre, illetve a 2013. évben várható a MVH-tól 
4.800.000 Ft összegű támogatás, és így ez az összeg tervezhető beruházásokra. Az óvodai 
neveléshez szükséges pénzeszköz átadás jelentősen csökkent, az iskolához történő pénzeszköz 
átadás megszűnt. A védőnői szolgálathoz történő pénzeszköz átadás is jelentős csökkenést 
mutat.  
 
Sárvári Attila polgármester: megköszöni a tájékoztatást. Röviden elmondja, hogy kisebb 
léptékű beruházásként folytatja az önkormányzat a kultúrház felújítását, illetve terveik szerint 
kiépítésre kerül a közbiztonság fokozása érdekében a térfigyelő kamera rendszer. Javasolja, 
hogy a rendelet tervezethez képest a falugondnok munkaruha juttatása 10.000 Ft-tal kerüljön 
megállapításra. Kéri a testület tagjait, hogy javaslataikat, észrevételeiket tegyék meg.  
Amennyiben észrevétel, javaslat nincsen, javasolja jóváhagyásra Szentbékkálla Község 
Önkormányzat 2013. évi költségvetését.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:  
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SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 

1/2013. (III. 19.)  önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről 
 

 
Dr. Szabó Tímea jegyző:  tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a költségvetés 
elfogadásával egy időben  ezen napirend keretében készült még egy előterjesztés a 
költségvetéshez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségről, melyről a képviselő-testületnek 
nem kell határozatot hoznia.  Viszont dönteni szükséges az önkormányzat saját bevételeiről és 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségekről az adott évet követő 
három év  vonatkozásában, melyről készült előterjesztést is kézhez kapták a testület tagjai.  
 
Molnár Endre képviselő: kérdezi a pénzügyi ügyintéző szakmai véleményét.  
 
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: tájékoztatja a testületet, hogy erről kötelezően dönteni 
kell, melyben a saját bevételeket szerepeltetni szükséges,  illetve 50 %-áig kötelezettséget 
vállalni, továbbá  ha az önkormányzatnak lenne adósságot keletkeztető ügylete, akkor azon 
összeget kell kimutatni ebben a tárgyban.  
 
Sárvári Attila  polgármester: kérdezi, hogy  mi történik akkor, hogy ha az önkormányzat 
nagyobb beruházást tervez, pályázati támogatást nyer és a beruházás megkezdéséhez   hitel 
felvételére lesz szükség.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző: hitel felvételéhez kormány engedély szükséges,  kivételt képez a  
folyószámla hitel. 
 
Sárvári Attila polgármester: javasolja a képviselő-testületnek, hogy aki az önkormányzat saját 
bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének 
megállapításáról szóló határozat tervezetet elfogadja kézfeltartással szavazzon.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 

5/2013. (II. 14.)  SZÁMÚ HATÁROZATA 
 

Az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető  
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége megállapításáról 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat 
saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 
CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az 
alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg: 
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Saját bevételek összege: 
                                                              2013.  6196 
                                                              2014.  6210 
                                                              2015.  6255 
                                                              2016.  6300 
 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:  
                                                              2013.  0 
                                                              2014.  0 
                                                              2015.  0 
                                                              2016.  0 
 
II. Falugondnoki Szolgálat Szakmai Programjának átdolgozása 
 
Sárvári Attila polgármester: tájékoztatja a testületet, hogy 2012. őszén a falugondnok 
szolgálat működését ellenőrizték, mely során kisebb hiányosságok voltak tapasztalhatók. Az 
önkormányzatot felszólították a falugondnoki szakmai program átdolgozására. Felkéri Jegyző 
Nőt, hogy ismertesse a testülettel, hogy a program módosítása ügyében milyen lépéseket 
szükséges tenni.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:  a szakmai program tartalmi elemeire vonatkozó jogszabály 
változott ezért az ellenőrző szerv egyik kifogása az volt, hogy a program  főbb elemei 
feleljenek meg  a jogszabályban foglaltaknak, így a római számozás ezen feltételeknek 
megfelel. A szakmai program első részében a település került bemutatásra. A további 
részében a falugondnokkal történő egyeztetést követően a szociális feladatok kerültek 
beépítésre.  
 
Sárvári Attila polgármester: véleménye szerint a  szakmai program teljes, tartalmazza a 
falugondnok által ellátott, illetve ellátandó feladatokat. Kéri a testület tagjainak véleményét, 
észrevételét.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:  tájékoztatja a testületet, hogy hiányosságként tárták még fel, hogy  
valamennyi szociális szolgáltatásban tevékenykedő személy részére  a  munkaruha biztosítása 
kötelező, melyről az előterjesztés mellékleteként munkaruha juttatási szabályzat készült.  
A munkaruha fajtáját, illetve a kihordási időt szükséges meghatározni a testületnek, 
nyilvánvalóan a fajtáját tekintve a falugondnok esetében utcai ruha jöhet szóba. A szabályzat 
tervezet 8. pontja tartalmazza, hogy amennyiben a közalkalmazotti jogviszony a kihordási idő 
letelte előtt megszűnik, akkor a dolgozónak az időarányos részt kell visszafizetnie, 
esetlegesen a munkaruhát visszaadnia.  
 
Sárvári Attila polgármester: munkaviszony megszűnése esetén a munkaruha ár időarányos 
részét javasolja visszafizetni.  
 
Molnár Endre képviselő: kérdezi, hogy eddig milyen munkaruhával rendelkezett a 
falugondok, illetve, hogy meg kell-e határozni összegszerűen.  
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Dr. Szabó Tímea jegyző:  eddig nem rendelkezett munkaruhával a falugondok, ezért ezt a 
szakmai ellenőrzésen hiányosságként állapította meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Szociális és Gyámhivatala. A költségvetésben  kiadásoknál egyéb készlet beszerzés 
szakfeladaton már szerepel ezen összeg.  
 
Sárvári Attila polgármester: a munkaruha juttatás összegének megállapításánál mindenképpen 
javasolja mérlegelni azt, hogy a közeljövőben a falugondnok munkaviszonya megszűnik, 
ezért  egy öltözet ruhát javasol 10.000 Ft összegben.  
 
Kéri a képviselő-testületet, hogy a falugondnoki szolgálat szakmai programjának  
elfogadásáról kézfeltartással döntsön.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 

6/2013. (II. 14.)  SZÁMÚ HATÁROZATA 
 

A falugondnoki szolgálat szakmai programja és a falugondnokra vonatkozó 
munkaruha juttatási szabályzat jóváhagyásáról 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondnoki szolgálat 
szakmai programját és a falugondnokra vonatkozó munkaruha juttatási szabályzatot 
jóváhagyja. 
A Képviselő-testület a falugondnoki szolgálat 2009. szeptember 18-án hatályba lépett 
szakmai programját hatályon kívül helyezi. 

 
Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Szociális és Gyámhivatalát, valamint a falugondnokot tájékoztassa. 

 
Felelős: Sárvári Attila, polgármester 
Határidő: 2013. február 28.  
 

 
III. Véd őnői Szolgálat 2013. évi költségvetésének elfogadása 
 
Sárvári Attila polgármester:  a védőnői szolgálat 2013. évi költségvetésének elfogadásáról 
készült előterjesztést is minden testületi tag kézhez kapta. Az önkormányzati hozzájárulás 
terén jelentős csökkenés látható. Kérdezi pénzügyi ügyintézőt, hogy van-e kiegészítése az 
előterjesztéshez.  
 
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: tájékoztatja a testületet, hogy a bér tekintetében 
változás várható, mivel a költségvetési tervezet az előző védőnő bérének megfelelően készült, 
mely június 30-ig került betervezésre. Megtakarítás mutatkozik, mivel az új védőnő 
foglalkoztatása 4 órában történik, viszont kiadásként merül fel, mert szüksége lenne egy 
előfizetéses mobil telefonra, illetve egy szkennelésre alkalmas nyomtatóra.  
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Molnár Endre képviselő: kérdezi, hogy mobil telefonon bonyolítandó hívások díjának 
költsége kit fog terhelni.  
 
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: a készülék munkahelyen történő használatra kerülne 
vásárlásra Köveskál Község Önkormányzat költségére, melyhez minden település 
hozzájárulása szükséges.  
 
Sárvári Attila polgármester: kérdezi, hogy a védőnői szolgálat 2013. évi költségvetésével 
kapcsolatban van-e képviselői kérdés, észrevétel. Megállapítja, hogy nincsen, így javasolja a 
testületnek, hogy a védőnői szolgálat 2013. évi költségvetését fogadják el. 
 
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 

7/2013. (II. 14.)  SZÁMÚ HATÁROZATA 
 

Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt közösen fenntartott 
intézmény költségvetésének elfogadásáról. 

 
A Képviselő-testület a közösen fenntartott Védőnői Szolgálat intézmény 2013. évi 
költségvetését – az előterjesztésnek megfelelően – jóváhagyja. 
 

IV. Szociális Alapszolgáltatási feladatok jövőbeni ellátása 
 
Sárvári Attila polgármester: tájékoztatja a testületet, hogy jelenleg az önkormányzat Révfülöp 
gesztorságával tagja a szociális alapszolgáltatási társulásnak. A házi segítségnyújtáshoz 
viszont jelentős összegű támogatást kell az önkormányzatnak fizetnie, összegszerűen 756.000 
Ft-ot. Az önkormányzatok többségében szándék mutatkozik arra, hogy ezen szolgáltatást más 
formában oldja meg, ezért felvették a kapcsolatot egy egyházi szervezettel, akikkel tárgyalási 
szinten tartanak, viszont a társulás minden tagjának az egyetértése, illetve 
szándéknyilatkozata szükséges. A szolgáltatás ebben a formában történő nyújtása jelentős 
anyagi tehertől szabadítaná meg az önkormányzatot, viszont az ellátás nem csorbulna.  
Felkéri a Jegyző Nőt, részletesebb tájékoztatásra.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző: tájékoztatja a testületet, hogy a kistérségek megszűnésével a 
társulások által igénybevett normatíva megszűnt. Az egyházak az önkormányzati 
normatívához képest 160 %-ot kapnak, tehát sokkal jobban finanszírozottak. Jelen pillanatban 
a szándéknyilatkozatok gyűjtése van folyamatban, csak akkor lehet az ügyben tovább lépni, 
ha minden érintett önkormányzat meghozza azon döntését, hogy e szolgáltatást a jövőben 
egyházi szervezet útján kívánja ellátni. Ehhez szükséges egy fejlesztési pályázat kiírása, 
ahhoz, hogy a normatíva igénybevételére az egyház kapjon lehetőséget.  
 
Sárvári Attila polgármester: kérdezi a képviselő-testülettől, hogy észrevétel, javaslat van-e a 
napirenddel kapcsolatosan. Amennyiben nincsen észrevétel, javaslat, akkor javasolja, a 
testületnek, hogy a szociális szolgálat által ellátott feladatokat a költségek csökkentése 
érdekében egyházi szolgáltató általi ellátásra szervezze ki.  
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Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
8/2013. (II. 14.)  SZÁMÚ HATÁROZATA 

 
Szociális alapszolgáltatási feladatok jövőbeni ellátásáról 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete szándékát fejezi ki arra 
vonatkozóan, hogy a jelenleg a Szociális Szolgálat által ellátott feladatokat, (házi 
segítségnyújtás, szociális étkeztetés, családsegítés) a költségek csökkentése érdekében 
egyházi szolgáltató által történő ellátásra kiszervezi, melyre a Révfülöp Szociális 
Alapszolgáltató Társulás társult önkormányzatok képviselő-testületeivel együtt 
fejlesztési pályázatot ír ki. Sikeres pályázat esetén a Szociális Szolgálatot, mint 
költségvetési szervet megszűnteti. 
Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a Révfülöp Szociális Alapszolgáltató 
Társulás elnökét tájékoztassa. 

 
Felelős: Sárvári Attila, polgármester 
Határidő: 2013. február 28.  
 

V. Vegyes ügyek  
 
Sárvári Attila polgármester:  ezen napirend keretében kívánja elmondani, hogy Szentbékkálla 
községnek van egy svájci testvértelepülése, Dönten, akikkel legalább 10 éves gyümölcsöző 
kapcsolata van az önkormányzatnak. Három évvel ezelőtt elfogadott a testület egy 
munkatervet, melyben szerepel, hogy 2013. évben látogatást tesznek Svájcba.  
 
Molnár Endre képviselő: azért szükséges ebben a témában sürgős döntést hozni, mivel a 
svájci önkormányzat várja a döntést a delegáció látogatásáról, létszámáról, időpontjáról.  
Az időpontot lenne célszerűbb minél előbb eldönteni és egy rendkívüli ülés keretében, vagy 
csak egy találkozó alkalmával megbeszélni. Ebben a témakörben a jelenleg hiányzó 
képviselő-társuk, Birkás Balázs véleménye is fontos lenne.  
 
Sárvári Attila polgármester: javasolja, hogy a következő egy héten belül újra üljenek össze és 
jelöljék ki az időpontot. Viszont azt még tudni kell, hogy a szeptemberi szüreti felvonulásra 
Svájcból fog érkezni delegáció.  
 
Egyéb észrevétel, javaslat nem volt, megköszöni a részvételt és  az ülést 17.15 órakor bezárja.  
 

K.m.f. 
 

Sárvári Attila       Dr. Szabó Tímea 
polgármester               jegyző 
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