
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 
 
Ikt.szám:    59-1 /2013/ÁBR.  

 
JEGYZŐKÖNYV  

 
 

Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 26-án 
16:00 órakor megtartott  testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége.  
(Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) 
 
Jelen vannak: 
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
Sárvári Attila  polgármester 
Botos Antal   alpolgármester 
Birkás Balázs  képviselő 
Ifj. Molnár Károly  képviselő 
Molnár Endre   képviselő 
 
Tanácskozási joggal megjelent:  
Dr. Szabó Tímea jegyző 
 
Csik Tímea  jegyzőkönyv-vezető 
 
Sárvári Attila polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 
teljes létszámban, 5 fővel jelen van, így a testület határozatképes, az ülést 16.00 órakor 
megnyitja. Ismerteti a meghívó szerinti napirendet:  
 

1. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról és a  közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati 
rendelet módosítása  

2. A felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet módosítása 

3. 2013. évi közbeszerzési terv 
4. Feladat ellátási megállapodások jóváhagyása  (Tapolca és Környéke 

Kistérség Többcélú Társulása) 
5. Fogászati alapellátás biztosítása 

 
Napirend kiegészítésként javasolja elfogadni a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú 
Társulás létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos támogatási igényét, valamint a megszűnt 
Köveskál Körjegyzőségen szintén e tárgyban benyújtandó támogatási igényét.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 

14/2013. (III. 26.) HATÁROZATA 
 

A 2013. március 26-i testületi ülés napirendje elfogadásáról 
 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. március 26-i ülés 
 napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  
 

1. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 
önkormányzati rendelet módosítása  

2. A felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet módosítása 

3. 2013. évi közbeszerzési terv 
4. Feladatellátási megállapodások jóváhagyása  (Tapolca és Környéke 

Kistérség Többcélú Társulása) 
5. Fogászati alapellátás biztosítása 
6. Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás létszámcsökkentési 

döntésével kapcsolatos támogatási igény 
7. Köveskál Körjegyzősége megszűnéséből adódó létszámcsökkentési 

támogatási igény  
 
Sárvári Attila polgármester: javasolja, hogy ifj. Molnár Károly és Molnár Endre képviselőt 
válasszák meg jegyzőkönyv-hitelesítőnek a 2013. március 26-i ülés vonatkozásában.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 

15/2013. (III. 26.) HATÁROZATA 
 

Jegyzőkönyv-hitelesítőkről 
 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. március 26-i 
ülésről készítendő jegyzőkönyv hitelesítőjének ifj. Molnár és Károly és Molnár Endre 
képviselőket jelöli ki.  
 

 
1.Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és 
a közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása  
 
Sárvári Attila polgármester: a képviselők kézhez kapták az előterjesztést, mely röviden arról 
szól, hogy a hulladékszállítási szolgáltatási díj megállapítása kikerül az önkormányzat  
hatásköréből.  
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Dr. Szabó Tímea jegyző: tájékoztatásul elmondja, hogy a rendelet társadalmi egyeztetése 
megtörtént, arra észrevétel, vélemény  nem érkezett.  
 
Sárvári Attila polgármester: kérdezi, hogy van-e a testület részéről a napirenddel kapcsolatos 
hozzászólás, észrevétel. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja a rendelet elfogadását.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
 2/2013. (IV. 15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal 
 kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek 
 tisztántartásáról szóló 9/2004. (VI. 17.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 
2. A felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet módosítása 
 
Sárvári  Attila polgármester: ezen napirend vonatkozásában is minden képviselő-testületi tag 
kézhez kapta az előterjesztést, mely röviden arról szól, hogy eddig minden benyújtott 
szociális kérelem esetében környezettanulmány készítése szükséges volt. Jelen előterjesztés 
annyi enyhítést javasol beépíteni a rendeletbe, hogy ne legyen kötelező jellegű a 
környezettanulmány készítése, de annak a lehetősége megmaradjon. A környezettanulmány 
készítésének elmaradása gyorsíthatja a kérelmek elbírálását.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző: elmondja, hogy a rendelet tervezet társadalmi egyeztetése szintén 
megtörtént, melyre észrevétel nem érkezett.  
 
Sárvári Attila polgármester: javasolja elfogadni a rendelet tervezetet.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:  
 
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
 3/2013. (IV. 15.) önkormányzati rendelete felnőtt korúakra vonatkozó szociális 
 gondoskodás helyi szabályairól szóló 5/2005. (X. 27.) önkormányzati rendelete 
 módosításáról  
 
 
3. 2013. évi közbeszerzési terv 
 
Sárvári Attila polgármester: a közbeszerzési terv elfogadása minden évben kötelező, mely a 
település vonatkozásában 2013. évben nemleges. Kérdezi, hogy a testület részéről van-e 
észrevétel. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja a közbeszerzési terv elfogadására 
vonatkozó határozat meghozatalát.  
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Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 

16/2013. (III. 26.) HATÁROZATA 
 

A 2013. évi közbeszerzési terv elfogadásáról 
 
 Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 
 2011. évi CVIII. törvény 33.§-a alapján az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2013. 
 évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel 
 jóváhagyja. 
 Megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket, 
 beruházásokat kísérje figyelemmel. 
 

 Felelős: Sárvári Attila polgármester 
 Határidő: folyamatos  
 
 
4. Feladatellátási megállapodások jóváhagyása (Tapolca és Környéke Kistérség 
Többcélú Társulása) 
 
Sárvári Attila polgármester: ezen napirend tekintetében a Tapolca és Környéke Kistérség 
Többcélú Társulásával kötendő feladatellátási megállapodások jóváhagyása szükséges.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző: tájékoztatásul elmondja, hogy a kiküldött határozati javaslat 
tartalmazza az összes feladatellátást, melyekből a munkaszervezeti feladatok ellátására, illetve 
a támogató szolgálat finanszírozására vonatkozó megállapodást az önkormányzat 
vonatkozásában nem kell jóváhagyni, nem is volt becsatolva az előterjesztésben 
mellékletként, illetve nem érinti az önkormányzatot.  
 
Sárvári Attila polgármester: a Jegyző Asszony által elmondottak alapján, tehát csak a 
háziorvosi ügyelet, a belső ellenőrzési feladatok finanszírozására, az irodaépület 
üzemeltetésére, a szociális alapellátási feladatok finanszírozására, illetve a 
létszámcsökkentéssel kapcsolatos többletköltségek fedezetére vonatkozó megállapodásokat 
kell jóváhagyni. A kistérségi iroda épületben az önkormányzatnak 1/33 tulajdoni része van, 
így a fenntartási költségeket is ebben az arányban kell viselni. A szociális alapellátási 
feladatoknál a település vonatkozásában csak a gyermekjóléti feladatok finanszírozása van.  
 
Javasolja elfogadásra az említett megállapodásokat.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
17/2013. (III. 26.) HATÁROZATA 

 
Feladatellátási megállapodások jóváhagyásáról 

 
 Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca és Környéke 
 Kistérség Többcélú  Társulásával kötendő feladatellátási megállapodások:  
 
  - a központi háziorvosi ügyelet finanszírozására; 
  - belső ellenőrzési feladatok finanszírozására; 
  - az irodaépület üzemeltetésére; 
  - a szociális alapellátási feladatok finanszírozása; 
  - a létszámcsökkentéssel kapcsolatos többletköltségek fedezetére 
 
             tervezetét megismerte, azt jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az aláírására. 
 
  Felelős: Sárvári Attila,  polgármester 
 Határidő: 2013. április 30.  
 
  5.  Fogászati alapellátás biztosítása  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző: fogászati alapellátás biztosítása megállapodás tárgyában 
Szentbékkálla Község Önkormányzata is kért módosításokat a 7., 8. és a 11. pont 
vonatkozásában. Révfülöp Önkormányzata újratárgyalta a megállapodást és a 7., 8., pont 
esetében a kért módosításokat jóváhagyták.  A 11. pont módosítását viszont nem támogatja 
Révfülöp Önkormányzata, mely az inkasszó biztosítására terjed ki.  
 
Sárvári Attila polgármester: kérdezi, hogy kötelezi-e valamilyen törvény az önkormányzatot 
arra, hogy az inkasszózást elfogadja.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző: elmondja, hogy csak a társulások esetében van az inkasszóra 
lehetőség, viszont arra kötelezi jogszabály az önkormányzatot, hogy a fogászati alapellátást, 
mint szolgáltatást biztosítani kell.  
 
Sárvári Attila polgármester: Szentbékkálla Község Önkormányzata a továbbiakban sem 
szeretne hozzájárulni az inkasszózáshoz. Révfülöp község igen aktívan él az inkasszózási 
jogával.  
 
Birkás Balázs képviselő: az önkormányzat birtokon kívül nem szeretne jogvitát folytatni.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző: javasolja, hogy az önkormányzat olyan határozatot fogadjon el, 
hogy ezen alapellátási szolgáltatást biztosítani kívánja, viszont a megállapodás 11. pontjában 
foglaltakra tekintettel a helyzet rendezése érdekében tárgyalást kezdeményez Révfülöp község 
polgármesterével.  
Véleménye szerint célszerűbb lenne, hogy ha a fogorvos közvetlenül az önkormányzatokkal 
kötne megállapodást.  
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Birkás Balázs képviselő: fogorvos az önkormányzatnak nem alvállalkozója, véleménye 
szerint is közvetlenül a fogorvossal kellene megállapodást kötni.  
 
Sárvári Attila polgármester: javasolja elfogadni a megállapodást azzal, hogy a 11. pont 
tekintetében a helyzet rendezése érdekében az önkormányzat tárgyalást kezdeményez 
Révfülöp Község Önkormányzatával.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 

18/2013. (III. 26.) HATÁROZATA 
 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a fogászati alapellátási 
szolgáltatást biztosítani kívánja, de az erre vonatkozó megállapodás 11. pontjában 
foglaltakra tekintettel a helyzet rendezése érdekében tárgyalást kezdeményez Révfülöp 
Nagyközség Önkormányzatával.  

 
 Felelős: Sárvári Attila polgármester  
 Határidő: folyamatos 
 
6. Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás létszámcsökkentési döntésével 
kapcsolatos támogatási igény 
 
Sárvári Attila polgármester:  a kistérségi munkaszervezetnél történt létszámleépítés kapcsán a 
társulás támogatási igényt kíván benyújtani azon dolgozók esetében, akiknek a 
munkaviszonya megszűnt, szám szerint 5 fő. Az önkormányzatnak mint a társulás tagjának 
dönteni szükséges a támogatási igény benyújtásáról.  
Javasolja, hogy aki a pályázat benyújtásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 

19/2013. (III. 26.) HATÁROZATA 
 

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása tag önkormányzataként 
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozott arról, hogy az 
igénylő fenntartói körén belül - a társulás intézményénél és munkaszervezeténél – a 
 meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a 
 tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében az 
 igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett 
 álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának 
 megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. A Társulás intézményei 
 létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető létszám-és álláshely-
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 átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében döntött felmentéssel 
együtt járó létszámcsökkentésről. 

 
 A Társulás 62/2012.(XI.07.) T.K.T. számú határozatával – 2012.november 20.napjával 
 – döntött arról, hogy a létszámcsökkentés keretében érintett foglalkoztatottaknak a 
 jogviszonyban töltött idő folyamatosságának megszakítása nélküli 
 továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség az alábbi munkakörökben: 
 Munkaszervezetnél:  Munkaszervezet vezető                       1 fő 
                                   Területfejlesztési ügyintéző                           1 fő 
                                   Gépjárművezető                                             1 fő 
 Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál: 
                                    Gépjárművezető                                           2 fő   
 

Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Tanácsülésén a társulás létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri 
költségvetési támogatás igénylésének - Magyar Államkincstárhoz a törvényes 
előírások betartásával történő - benyújtását elfogadja. 

 
Felelős:   Sárvári Attila polgármester 
Határidő: 2013.április 5. 
 

7. Köveskál Körjegyzősége megszűnéséből adódó létszámcsökkentési támogatási igény  
 

Sárvári Attila polgármester: a köveskáli Körjegyzőség megszűnéséből adódóan 2 fő 
köztisztviselő munkaviszonyának megszüntetése tárgyában is élni kíván az önkormányzat a 
létszámcsökkentésből adódó költségekre támogatás benyújtásával a Magyar 
Államkincstárhoz.  Kéri, hogy aki a támogatási igény benyújtásával egyetért, kézfeltartással 
szavazzon.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 

20/2013. (III. 26.) HATÁROZATA 
 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. december 31-ével 
megszűnt Köveskáli Körjegyzőséget érintő létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos 
egyszeri költségvetési támogatás igénylésének Köveskál Község Önkormányzata általi 
benyújtását elfogadja. 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata 65/2012. (XII.10.) ÖK számú Határozatával 
elfogadta a Köveskáli Körjegyzőség, mint költségvetési szerv megszüntető okiratának, 
társulási megállapodásának megszüntetéséről szóló megállapodás jóváhagyását. A 
megszűntető okirat tartalmazza, hogy a Körjegyzőség létszáma 7 fő, melyből a 
jogutód szerv általi továbbfoglalkoztatásra 2 fő számára van lehetőség; 2 fő átadásra 
kerül a járási hivatalhoz; 2 fő jogviszonyát a Mötv. 146/E. § (1) bekezdésében 
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foglaltak szerint meg kell szüntetni, a végrehajtásért felelős a körjegyző, melynek 
határideje: 2012. december 31. volt. 
 
A 2013. január 1-jétől létrejött Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 3 
körjegyzőség jogutódjaként alakult meg, az átalakulással összefüggő 
létszámváltozásokat a következő táblázat tartalmazza: 
 

Megnevezés 2012. 2013    
Köveskáli 
Körjegyzőség 

7 0 

Körjegyzőség 
Ábrahámhegy 

8 0 

Kővágóörsi 
Körjegyzőség 

9,5 0 

Kővágóörsi Közös 
Önkormányzata 
Hivatal 

0 15 

Összesen: 24,5 15 
 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a volt Köveskáli 
Körjegyzőségben résztvevő nyilatkozik arról, hogy az igénylő fenntartói körén belül –
költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál - a meglévő üres 
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új 
álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói 
körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken 
foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli 
foglalkoztatására nincs lehetőség. 
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata a létszám és álláshely átcsoportosítás 
lehetőségének felülvizsgálatát elvégezte, melynek függvényében a köztisztviselők 
jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséről döntött. 

 

Felelős: Sárvári Attila polgármester 
Határidő: 2013. április 12.  

 
 
Sárvári Attila polgármester: megköszöni a részvételt és az ülést 16.40 órakor bezárja. 
 

K.m.f. 
 

 
Sárvári Attila         Dr. Szabó Tímea 
polgármester                jegyző 

 
 

 
ifj. Molnár Károly   Molnár Endre 

       képviselő                 képviselő 
    jegyzőkönyv-hitelesítők  


