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JEGYZŐKÖNYV  
 
 

Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 25-én  
17.15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános 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 
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 
határozatképes. Javasolja az alábbi napirend elfogadását.  
 

1.) Szociális alapszolgáltatás jövőbeni ellátása 
2.) Vegyes ügyek  
3.) Zárt ülés  

- falugondnoki állásra beérkezett pályázatok elbírálása  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
47/2013. (VI. 25.) HATÁROZATA 

 
A 2013. június 25.-i testületi ülés napirendje elfogadásáról 
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Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. június 25-i 
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

 
1) Szociális alapszolgáltatás jövőbeni ellátása 
2) Vegyes ügyek  
3) Zárt ülés  

- falugondnoki állásra beérkezett pályázatok elbírálása  
 
Sárvári Attila polgármester:  jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Molnár Károly és Molnár 
Endre képviselőket.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
48/2013. (VI. 25.) HATÁROZATA 

 
Jegyzőkönyv-hitelesítőkről 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. június 25-i 
ülésről készítendő jegyzőkönyv hitelesítőjének Molnár Károly és Molnár Endre 
képviselőket  jelöli ki.  

 
1.) Szociális alapszolgáltatás jövőbeni ellátása 

 
Sárvári Attila polgármester: a szociális alapszolgáltatással a testület már több ülésen 
foglalkozott. A  szociális alapszolgáltatás jelenleg társulás formájában 7 község részvételével 
működik, melynek költsége igen magas. A normatíva egyre kevésbé bizonyul elegendőnek a 
szolgálat működtetéséhez, így ezáltal az önkormányzati rész évről-évre magasabb. Annak 
idején a saját költségek nem éppen igazságos felosztása történt, mégpedig ellátottak 
arányában, amely véleménye szerint igen logikátlan és a kistelepülésekre ez komoly terhet ró. 
Az ellátottak számát illetően a kistelepüléseknek vannak bizonyos korlátai, továbbá a 
működés terén vannak olyan mozgásterek, melyek véleménye szerint nincsenek kihasználva, 
amelyek egyébként rendelkezésre állna. Jelen pillanatban szükséges erre az ellátásra egy új 
megoldást találni, melyről június 30-ig kell döntést hozni. A szolgálat költsége 700 e Ft, 
amelynek nagy része a házi segítségnyújtásból áll, mely az önkormányzat számára óriási 
teher. Mindenképpen döntést kell hozni, mely egy radikális változást hoz ebben a témakörben. 
Már elindultak tárgyalások a szolgálat jövőbeni ellátása tárgyában, ahol igen hatékonyan 
működik ez az ellátás. A kilépési szándékot június 30-ig kell kinyilvánítani. Kéri a Jegyző 
Nőt, hogy a napirenddel kapcsolatos kiegészítéseket még tegye meg.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:  elmondja, hogy a finanszírozás tekintetében a legnagyobb probléma 
az, hogy idei évtől a kistérségi normatíva megszűnt. Akkor a legideálisabb a normatíva 
kihasználtsága, ha egy gondozónő 9 ellátottat lát el, melyet úgy kell érteni, hogy az egész éves 
gondozási órákat el kell osztani 251-gyel és úgy jön ki, hogy mennyi személyt látott el. Az 
önkormányzat szolgálata esetében a gondozónőknél 7-8 fővel lehet számolni. Ahogy a 
Polgármester Úr elmondta, ez a feladatellátás a jövőben a kistérség jogutódjánál történne, 
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melynél még nem olyan hatékony a működés, mint a július 1-től elnöki feladatokat ellátó 
lesenceistvándi hasonló méretű kis társulásnál, ahol a normatíva kihasználtsága megfelelő. A 
kistelepülések esetében véleménye szerint is probléma, hogy nem lakosság arányosan történik 
a kiadások megosztása, hanem  ellátottak arányában.  
Az önkormányzat nem a lesenceistvándi társulásnak lenne a tagja, hanem a kistérségnél lévő 
szolgálat jogutódjának, ahol az elnöki feladatokat a lesenceistvándi polgármester látná el és a 
saját lesencei társulásánál alkalmazott módszereket szeretné átültetni ebbe a társulásba. 
Jelenleg ebben a társulásban 24 önkormányzat vesz részt, a lesenceistvándi Polgármester Úr 
tájékoztatása alapján az elkövetkezendő fél évet arra szeretné szánni, hogy a jövő évi 
költségvetés elfogadásakor már jóval kisebb mínusz legyen, tehát az önkormányzatoknak 
bízni kell az ő sikerében. Az önkormányzatoknak is javítania kell a működőképességükön, 
melyre a legjobb módszer, hogy jelzi az önkormányzat azt, hogy a feladatot a község 
vonatkozásában is lássa el a társulás, mivel személyi és átszervezési kérdéseket is érint.  
 
Sárvári Attila polgármester:  köszöni szépen a Jegyző Nő tájékoztatását.  
 
Molnár Endre képviselő: kérdezi, hogy a személyi kérdések az önkormányzat vonatkozásában 
mit jelentenek.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző: a házi segítségnyújtást, mint kötelező feladatot ezután is el kell látni. 
Attól még, hogy az önkormányzatok megszüntetik a társulást, az ellátottak megmaradnak. 
Nyilván minden polgármesternek az a szándéka, hogy a jelenlegi gondozónők 
megmaradjanak, de csak úgy tudnak megmaradni, ha őket ez a társulás átveszi. A nagy 
társulásnak az önkormányzat is tagja, csak ezen feladatellátásra megállapodást szükséges 
kötni a társulási tanáccsal, melynek tagjai a polgármesterek, akik nyílván képviselik a saját 
településük gondozónőjét, mivel helyben lakó, nagy helyismerettel és gyakorlattal rendelkező 
személyek.  
 
Sárvári Attila polgármester: véleménye szerint ezt a lépést az önkormányzatnak 
mindenképpen meg kell tennie, ezért javasolja, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a 
révfülöpi szociális alapszolgáltató társulásból 2013. december 31-i kiváljon, illetve 2014. 
január 1-től a tapolcai szolgálathoz csatlakozzon, kézfeltartással szavazzon. 
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
49/2013. (VI. 25.) HATÁROZATA 

 
A szociális alapellátási feladatok jövőbeni ellátásáról 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 
Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulásból 2013. december 31-i hatállyal kiválik. 

 
A családsegítés, a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés feladatokat 2014. 
január 1-jei hatállyal a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodása felülvizsgálata eredményeként létrejövő Tapolca Környéki 
Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) útján kívánja ellátni, ezért, mint 
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tag a Társulás Társulási Tanácsánál kezdeményezi a Társulási Megállapodás e 
feladatok tekintetében történő módosítását, valamint feladat ellátási megállapodás 
megkötését. 

 
Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a Révfülöp Szociális Alapszolgáltató 
Társulás, valamint a Társulás Társulási Tanácsát tájékoztassa. 

 
Felelős: Sárvári Attila,  polgármester 
Határidő: 2013. június 30.  

 
2. Vegyes ügyek  
 

a.) Kőkeresztek helyreállítása  
 
Sárvári Attila polgármester: nagy igyekezet van a helyi kőkeresztek helyreállítási 
költségeinek előteremtésére és Molnár Endre képviselő ennek a feladatnak a mozgatórugója. 
Felkéri, hogy tájékoztassa a testületet e témakörben.  
 
Molnár Endre képviselő: közös megállapodás alapján a testületen belül személy szerint ő  
kapta  meg a keresztek felújítására vonatkozó feladatot. Szentbékkálla község területén 10 db 
kőkereszt található, melyek állapota elég rossz. Katalizátorként ebben a feladatban részt vesz 
a Káli-medence Környezetvédelmi Társaság, akik az első kereszt helyreállítását elvállalták, 
mely az Öreg-hegyi kút mellett áll, ezt a keresztet a Káptalantótiban élő Bodor István 
kőszobrász állította helyre. Ezen felbuzdulva felmérte a keresztek állapotát, illetve 
dokumentálta is, melyről szórólap készült. Anyagi oldal biztosítása a mai ülés témája, mely 
gyűjtésről a szórólap is rendelkezik. Amennyiben a lehetőség meg van rá már a hétvégi 
koncertsorozat keretében elkezdenék az adományok gyűjtését. A keresztek mellett még az 
Öreg-hegyi kút is nagyon rossz állapotban van, melynek az állagmegóvását is szeretnék 
elvégeztetni. A cél az, hogy minden szempontból hivatalos, követhető és nyilvános formában 
történjen az adomány gyűjtés, illetve a felújítási munkálatok is.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző: célszerű lenne a lebonyolítás  és a  pénzgyűjtés rendjét határozatilag 
szabályozni, melyre egy testületi döntés megfelelő lenne, amiben kimondaná a testület,  hogy 
a kőkeresztek és az Öreg-hegyi kút felújítása céljából adomány gyűjtést szervez. Az 
adományokat lehetne utalással bonyolítani a megfelelő közlemény feltüntetésével, vagy a 
nyári rendezvények alkalmával szervezett gyűjtés során. A készpénzben érkező adományokat 
be kell fizetni a számlára és e célra kell fordítani. Kérdezi, hogy milyen időszakig tartana a 
gyűjtés, vagy esetlegesen nyitva hagyják ezt az időpontot? 
 
Molnár Endre képviselő: az elképzelések szerint, ahogy az adományok összegyűlnek, 
folyamatosan zajlanának a keresztek felújítása. Van a keresztek között egy bizonyos 
sorrendiség, aszerint haladnának a munkálatok.  
 
Birkás Balázs képviselő: az Öreg-hegyi kútnál már elkezdődött egy omlásveszély, ezért annak 
a felújítása is sürgős lenne.  
 
Sárvári Attila polgármester: ismerve a jól sikerült orgona felújítási akciót, azt javasolja, hogy 
szerepeltessék a határozatban azt, hogy ha marad az összegből, akkor azt a település egyéb 
kulturális és épített értékeinek a felújítására fordítják.  
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Molnár Endre képviselő:  kérdezi, hogy a mai ülésen tudnak ebben a témakörben döntést 
hozni.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző: véleménye szerint  igen, mivel a határozat elemei összeálltak. A 
határozatban szerepelnie kellene, hogy amennyiben az adományokból a testület fel kíván 
használni összeget, és rendelkezésre áll a szobrász árajánlata,  akkor azt minden esetben 
nevesíti kell,  illetve biztosítani  kell mellé összeget.  
 
Birkás Balázs képviselő:  elmondja, hogy szerinte azt kellene belefogalmazni, hogy az 
adományok felhasználásának sorrendjéről szükség szerint a testület dönt.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:  mindenképpen javasolja, hogy a testület figyelme terjedjen ki arra, 
hogy a keresztek milyen tulajdonban vannak, illetve nem-e állnak  műemlékvédelem alatt.  
 
Sárvári Attila polgármester:  az elhangzottak alapján javasolja, hogy aki a kőkeresztek és az 
Öreg-hegyi kút felújításával,  illetve ezen célra adománygyűjtéssel egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
50/2013. (VI. 25.) HATÁROZATA 

 
Kőkeresztek felújításához adománygyűjtés szervezéséről 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a  községben lévő 
kőkeresztek (10 db)  restaurálását,  illetve az Öreg-hegyi kút állagmegőrzését és 
megújítását  határozza el, mely célra adomány gyűjtést kezdeményez. 
Az adományok befizethetőek utalással az erre vonatkozó közlemény feltüntetésével 
vagy az Önkormányzat által rendezett nyári rendezvények során szervezett 
gyűjtéseken készpénzben, mely utóbbi esetben az így összegyűlt összeget az 
Önkormányzat bankszámlájára kell befizetni.  
Az adományozás során összegyűlt összeget elkülönítve kell kezelni. 
Az adományok felhasználásának sorrendjéről a képviselő-testület szükség szerint dönt, 
az adományozás során összegyűlt összeg kizárólag  a szentbékkállai kőkeresztek, az 
Öreg-hegyi kút, illetve a  település  kulturális és épített értékeinek megóvására  
szolgál.  
 
Felelős: Sárvári Attila polgármester, Molnár Endre képviselő 
Határidő: folyamatos 
 
b.) Dózsa György utcai vízelvezetés 
 

Sárvári Attila polgármester: az elmúlt napok esős időjárása is bebizonyította, hogy a Dózsa 
György utcában meg kell oldani a vízelvezetést. Egy beton, vagy terméskő szegély kiépítésére 
lenne szükség, a víz út szélén történő tartása céljából. A költségvetés tekintetében elérkezik az 
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önkormányzat a félévhez és jobban látja, hogy marad-e keret ilyen beruházás elvégzésére. 
Javasolja, hogy szerezzenek be árajánlatot ezen munkálatok elvégzésére. Lehetne egy 
úgynevezett „k” szegélyt  beszerezni és elhelyezni, vagy pedig terméskőből betonágyazatba 
szegélyt kialakítani.  
 
Molnár Endre képviselő:  kérdezi, hogy a közúttal nem-e kell egyeztetni ebben az ügyben, 
illetve a nemzeti parknak van-e beszólása az ilyen jellegű beruházásba.  
 
Sárvári Attila polgármester:  az utca önkormányzati tulajdonban van, így nem kell engedélyt 
kérni. Ez csak egy szegély, ebbe a nemzeti parkot nem kell belevonni, a terület nem 
mezőgazdasági terület.  Véleménye szerint az  árajánlat kérés folyamata elindulhat. Kérdezi, 
hogy a műszaki előadó kollégát bevonják-e ebbe a munkálatokba, ugyan nem jár 
engedélyeztetési folyamattal.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző: a határozat tartalmát tekintve, az előkészítési folyamatokon azt érti a 
testület, hogy árajánlatokat kér be. Amennyiben szükség van rá, akkor a költségvetési rendelet 
módosításánál erre figyelemmel lesznek.  
 
Sárvári Attila polgármester: az egész község tekintetében a vízelvezetés terén a technikai 
megoldásokat mindenképpen szükséges felkutatni. Tehát a döntést is e szerint javasolja 
meghozni, hogy a község vízelvezetésének technikai megoldásának előkészítési folyamatát 
megkezdi a képviselő-testület.   
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
51/2013. (VI. 25.) HATÁROZATA 

 
A település vízelvezetése megoldásáról 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a település vízelvezetése 
technikai megoldásának előkészítési folyamatát megkezdi.  
 
Első lépésként a Dózsa György utcában elhelyezendő szegély beszerzésére és 
készítésére szerez be árajánlatot.  
 
Felelős: Sárvári Attila, polgármester 
Határidő. folyamatos 
 

 
Sárvári Attila polgármester:  megköszöni a részvételt és az ülést 19.00 órakor bezárja. 
 

K.m.f. 
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Sárvári Attila       Dr. Szabó Tímea 
polgármester                 jegyző 
 
 
 
 
 
  
   Molnár Endre  Molnár Károly 
    jegyzőkönyv-hitelesítők 

 
 

 
 


