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SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 
 
 
Ikt.szám:    59-12 /2013/ÁBR.  

 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 
 

Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én   
17.00 órakor megtartott   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 
Molnár Endre   alpolgármester  
Birkás Balázs  képviselő 
Ifj. Molnár Károly  képviselő 
 
Tanácskozási joggal megjelent:  
 
Dr. Szabó Tímea  jegyző  
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző 
 
Csik Tímea  jegyzőkönyv-vezető 
 
 
Sárvári Attila polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 
teljes létszámban jelen van, így határozatképes.  
Javasolja, a meghívóban szereplő alábbiakban felsorolt napirendet úgy elfogadni, hogy a 
HÉSZ  módosítást jelen ülés keretében nem tárgyalják és a III. negyedévi költségvetési 
tájékoztató napirenden belül pedig a volt Körjegyzőségi elszámolást is fogadják el.  
 
I. Gazdálkodás 2013. háromnegyed évi helyzetéről szóló tájékoztató 
II. 2013. évi költségvetés módosítása 
III. 2014. évi költségvetési koncepció 
IV. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a 
közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása  
V. Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelet megalkotása 
VI. Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel 
VII. 2014. évi belső ellenőrzési terv 
VIII. Vegyes ügyek 
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Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
87/2013. (X. 29.) HATÁROZATA 

 
A 2013. október 29-i testületi ülés napirendje elfogadásáról 

 
 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. október 29-i ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
I. Gazdálkodás 2013. háromnegyed évi helyzetéről szóló tájékoztató 
II. 2013. évi költségvetés módosítása 
III. 2014. évi költségvetési koncepció 
IV. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a 
közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása  
V. Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelet megalkotása 
VI. Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel 
VII. 2014. évi belső ellenőrzési terv 
VIII. Vegyes ügyek 

 
I.  Gazdálkodás 2013. háromnegyed évi helyzetéről szóló tájékoztató 

 
 
Sárvári Attila polgármester: az önkormányzat háromnegyedévi gazdálkodásáról szóló írásos 
tájékoztatót mindenki kézhezkapta. Kéri a pénzügyes kolléganőt, hogy nyújtson tájékoztatást 
az abban foglaltakról.  
 
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző:  a kiemelkedő kiadások és bevételek szerepelnek a 
szöveges tájékoztatóban. Az előirányzatoknak megfeleleőn történt a gazdálkodás.  
 
Sárvári Attila polgármester:  megköszöni a tájékoztatást, kérdezi, hogy van-e napirenddel 
kapcsolatosan észrevétel, javaslat. Megállapítja, hogy nincsen, így javasolja elfogadásra az 
önkormányzat háromnegyed évi helyzetéről szóló tájékoztatót.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
           88/2013. (X. 29.) HATÁROZATA 
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Az Önkormányzat 2013. háromnegyedévi gazdálkodásáról  
szóló tájékoztató elfogadásáról 

 
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt éves költségvetés 
végrehajtásának háromnegyedévi helyzetéről szóló írásos beszámoló elfogadásáról. 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. évi gazdálkodásának 
háromnegyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót – az előterjesztésnek meg felelően 27.012.eFt 
teljesített bevétellel és 20.914 eFt teljesített kiadással elfogadja. 
 
Sárvári Attila polgármester: ezen napirenden belül kell elfogadni a volt Körjegyzőség 
elszámolását. Kéri a pénzügyi ügyintézőt ezen napirenddel kapcsolatos tájékoztató 
megtartására.  
 
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: a kimutatás számszaki része tartalmazza a 
Körjegyzőségi dolgozók decemberi havi bérét, illetve a felmentett dolgozók felmentési idejére 
járó bért és a végkielegítést. Az összes volt Körjegyzőséget terhelő kiadások a járulékokkal 
együtt 5.434.884 Ft, az állami támogatás, mely július hónapban érkezett meg a gesztor 
önkormányzat bankszámlájára 2.697.000 Ft, illetve a bankszámlán lévő összeg 379.194 Ft.  
A települések között felosztandó költség 2.358.690 Ft, melyből az egy főre jutó összeg 3.059 
Ft, Köveskált 1.279.000 Ft, Szentbékkállát 685.000, Balatonhenyét pedig 395.000 Ft terheli.  
Az elszámolás azért nem készült el előbb, mivel a nettó finanszírozás keretében május 
hónapban került elszámolásra és az csak júniusban került bérként lekönyvelve, illetve az 
állami támogatás a júliusi finanszírozás keretében valósult meg. Továbbá a régi és új hivatal 
közötti elszámolás szeptember hónapban rendeződött, mivel az új hivatalnak számoltak el 
olyan költséget, mely még a régit terhelte volna.  
 
Sárvári Attila polgármester:   kérdezi, hogy  ezen összeget Szentbékkálla Önkormányzatának 
még az idei évben kell kifizetni, továbbá kérdezi, hogy milyen összeg került erre a célra 
betervezésre.  
 
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: elmondja, hogy még ebben az évben célszerű lenne 
ezen összeget kifizetni, a költségvetésben 400 e Ft körüli összeg volt betervezve.  
 
Sárvári Attila polgármester: az igaz, hogy betervezésre került, de azért ez az összeg többre 
sikeredett. Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel ezen ponton belül. Megállapítja, hogy 
nincsen ezért javasolja elfogadásra a Körjegyzőségi elszámolást.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
           89/2013. (X. 29.) HATÁROZATA 

 
Balatonhenye-Köveskál-Szentbékkálla Községek Körjegyzőségének 

 2012. évi költségvetési teljesítéséről 
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Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2012. évről szóló 
elszámolását megismerte, és elfogadja azt, és gondoskodik a felmerült többletköltségek 
átutalásáról.  
 
Felelős:  Sárvári Attila polgármester 
Határidő: 2013. december 31. 
 
  

II.  2013. évi költségvetés módosítása 
 
Sárvári Attila polgármester: felkéri a pénzügyi ügyintézőt, hogy nyújtson tájékoztatást ezen 
napirend keretében.  
 
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: bevételi oldal növekedése miatt van szükség a 
költségvetés módosítására, egyrészt a Szerencsejáték Zrt. által fizetett támogatás, másrészt 
pedig a kőkeresztek, illetve az Öreg-hegyi kút felújítására érkezett adományok okán.  
 
Sárvári Attila polgármester:  kérdezi a testületet, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirenddel 
kapcsolatosan. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének módosítását elfogadni.  
 
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:  
 
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
14/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete a  

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

 
 

III.  2014. évi költségvetési koncepció 
 
Sárvári Attila polgármester: a testület szintén kézhez kapta a napirenddel kapcsolatos 
előterjesztést, melyhez kiegészítésként javasolja, hogy turisztikai fejlesztés címén kerüljön 
betervezésre 1.100 e Ft.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
           90/2013. (X. 29.) HATÁROZATA 

 
Az Önkormányzat 2014. évi koncepciója elfogadásáról 
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Szentbékkálla Község Önkormányzat képviselő-testülete dönt a 2014. évi koncepció 
elfogadásáról. 
A képviselő-testület a Szentbékkálla Község Önkormányzata 2014. évi koncepcióját az 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja azzal kiegészítéssel, hogy turisztikai fejlesztés címén 
betervezésre kerül 1.100.000 Ft.  
 
 

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

 
Sárvári Attila polgármester: felkéri a Jegyző Nőt, hogy a napirenddel kapcsolatos 
tudnivalókat ismertesse.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző: a hulladékról szóló törvény némileg módosította a 
hulladékgazdálkodás rendszerét, az ezzel való harmonizálásról van szó ezen napirend 
keretében. Első lépésként az év elején már módosította a testület a rendeletet azzal, hogy a 
hulladékdíjat meghatározó részeket hatályon kívül helyezte. Tartalmát tekintve nincs változás 
a rendeletben a cél a törvénynek való megfeleltetés volt, a lakosságot ezek a változások nem 
érintik.  
 
Sárvári Attila polgármester: köszöni a Jegyző Nő tájékoztatását. Kérdezi, hogy van-e kérdés, 
észrevétel, javaslat. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja elfogadásra a rendelet 
módosítását.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:  
 
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete a  települési szilárd hulladékkal 

 kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a 
 közterületek tisztántartásáról szóló  9/2004. (VI. 17.)  

önkormányzati rendelete módosításáról 
 

 
V. Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelet 

megalkotása 
 
Sárvári Attila polgármester:  ismételten felkéri a Jegyző Nőt, hogy tájékoztassa  testület a 
napirenddel  kapcsolatosan.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző: tájékoztatja a testület, hogy az önkormányzat az államháztartás 
része, de ha ezen kívül ad át pénzt, támogatást, például civil szervezetnek, magánszemélynek, 
akkor ezt rendeletben szükséges szabályozni az új önkormányzati törvény  június 22-i 
módosítása értelmében. A rendelet szabályozza, hogy a támogatás kifizetése kérelemre 
történik, bizonyos szükséges mellékletek csatolásával, mely beadványról a testület dönt, a 
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támogatásról megállapodást kell kötni és a támogatás mértékéről a civil szervezet köteles 
elszámolni.  
 
Sárvári Attila polgármester:  amennyiben nincsen kérdés, észrevétel javasolja elfogadásra az 
államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó rendeletet.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:  
 
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete  

az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról 
 

 
VI.   Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel 

 
Sárvári Attila polgármester: a társulás tagjaként kérik az önkormányzatoktól a támogatást, 
tárgybani napirend vonatkozásában. Kérdezi, hogy az önkormányzatoknak pénzügyi 
kötelezettséggel jár-e ez a döntés.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:  idézi az előterjesztést, mely szerint  „a projekt megvalósításához 
szükséges önerőt a Társulás számára az Üzemeltető biztosítja.” Az üzemeltető jelen esetben a 
konzorcium, amely a hulladékszállító cégekből tevődik össze.  
 
Sárvári Attila polgármester: tehát az önerőt a konzorcium biztosítja, így az önkormányzatnak 
nem jár kötelezettséggel.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:  tájékoztatásul elmondja, ahhoz, hogy a társulás pályázni tudjon, 
szükséges elfogadni az előterjesztés mellékletét képező határozatot. A megvalósult eszközök 
fejlesztését szeretnék elvégezni,  konkrétan a kevert települési hulladékok begyűjtését, 
szállítását, továbbá a logisztikán kívánnak változtatni.  
 
Birkás Balázs képviselő: kifogásolja, hogy a határozati javaslat alapján az önkormányzatnak a 
valódiságot kell igazolni olyan dolgokban, mely a látókörén kívül esik,  véleménye szerint 
csak arról kellene dönteni, hogy a testület az üzemeltetési koncepciót elfogadja.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző: az önkormányzat a társulás tagja, így ezzel a tagsággal bizalmat 
szavaz számukra. 
 
Molnár Endre alpolgármester:  véleménye szerint azt a szakaszt törölni kell, mely arról szól, 
hogy az információk a valóságnak megfelelnek.  
 
Birkás Balázs képviselő: nem ért egyet a határozat tartalmával.  
 
Sárvári Attila polgármester:  az üzemeltetési koncepció már korábbi keletű dolog, azt már 
ismeri a testület. Amennyiben nincs több kérdés, javasolja elfogadásra a határozati javaslatot.  
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Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
           91/2013. (X. 29.) HATÁROZATA 

 
Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséről 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Észak-balatoni 
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 
kódszámú projekt” című előterjesztést, mellyel összefüggésben a következő határozatot 
hozza:  
 
1. A Képviselő-testület a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat megvalósítását támogatja. Az 
önkormányzat a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010  pályázathoz ezúton igazolja, hogy az általa ill. 
kijelölt közszolgáltatója által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MT-
ben feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá az MT-ben 
bemutatott üzemeltetési koncepciót ismeri és elfogadja.  
 
Felelős: Sárvári Attila polgármester 
Határidő: azonnal.  
 
 

VII.  2014. évi belső ellenőrzési terv 
 
Dr. Szabó Tímea jegyző: a belső ellenőrzés ellátása a jövő évtől még nem megoldott. 
Mindettől függetlenül az ellenőrzés tervét szükséges elfogadni a testületnek október 31-ig. 
Minden önkormányzatnál ugyanazon szabályzat kerülne vizsgálatra az egységesítés céljából 
is.  
 
Sárvári Attila polgármester:  kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, javaslat a napirenddel 
kapcsolatosan. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja a belső ellenőrzési terv 
jóváhagyását.  
 
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
           92/2013. (X. 29.) HATÁROZATA 

 
        belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról  
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Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évre vonatkozó belső 
ellenőrzési tervet jóváhagyja. 
 
Felelős: Sárvári Attila polgármester 
Határidő: a tervben meghatározottak szerint 
 
 

VIII.  Vegyes ügyek  
 

a.) Alpolgármester lemondás – választás 
 
Dr. Szabó Tímea jegyző: a legutóbbi szeptemberi soros ülésen történt meg az alpolgármester 
választás. Ismertetésre került Botos Antal alpolgármester lemondása, annyi hiányosságot 
észrevételezett a kormányhivatal, hogy   a jegyzőkönyvben nem került szerepeltetésre, hogy a 
mi a lemondás dátuma.  Megállapítja, hogy a lemondás keltezése 2013. július 11., 
gyakorlatilag így a megbízatás lemondásának és megszűnésének napja az írásbeli nyilatkozat 
átvételének napja, azaz 2013. július 11.  
 

b.) Fogorvosi ellátás 
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:  elmondja, hogy az idei év elején a háziorvosi és a fogorvosi ellátás 
vonatkozásában is megállapodásokat kellett módosítani, mivel az egészségügyi törvény 
módosult, így össze kellett harmonizálni. Ekkor Révfülöpről megérkeztek a feladatellátási 
megállapodások példányai, melyet többek között a szentbékkállai önkormányzat sem fogadott 
el. A vitatott pont az inkasszó lehetősége volt. Ebben a témakörben a testületek nem jutottak 
nyugvó pontra, de jelen pillanatban ez a téma napirenden van, mivel Révfülöp 
Önkormányzatát megkereste a fogorvos a finanszírozás emelése vonatkozásában, amit a 
révfülöpi önkormányzat a tegnapi ülésén támogatott. A révfülöpi Polgármester Úr részéről 
véleménye szerint ebben a témakörben fog érkezni megkeresés. Továbbá elmondja, hogy a 
jelenlegi rendszer meglátása szerint nem jól van kialakítva, mivel a doktornővel Révfülöp 
Önkormányzata kötött megállapodást a feladatellátás vonatkozásában, továbbá Révfülöp 
Önkormányzata minden önkormányzattal külön-külön kötött megállapodást ebben a 
témakörben. Célszerű lenne olyan megállapodást kötni, melynek egyik alanya az összes 
önkormányzat, másik alanya pedig a háziorvos, vagy a fogorvos, tehát egységesíteni 
szükséges.  
 
Sárvári Attila polgármester: megköszöni a részvételt az ülést 19.00 órakor bezárja.  
 
 
 
 
 
 
                  K.m.f.  
 
Sárvári Attila         Dr. Szabó Tímea 
polgármester               jegyző 


