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SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 
 
 
Ikt.szám:    59-13 /2013/ÁBR.  

 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 
 

Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 07-
én   18.30 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 
Molnár Endre   alpolgármester  
Birkás Balázs  képviselő 
Ifj. Molnár Károly  képviselő 
 
Tanácskozási joggal megjelent:  
 
Dr. Szabó Tímea  jegyző  
 
 
Sütő Árpád   jegyzőkönyv-vezető 
 
Sárvári Attila polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 
teljes létszámban jelen van, így határozatképes.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző: elmondja, hogy a rendkívüli ülés összehívásának oka, kettő sürgősen 
tárgyalandó napirend, az egyik a Tapolca-környéki Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsának megállapodás módosítása, melynek határideje november 15., a másik napirend  
- ugyan november 29-ig határidős, de célszerű jelen ülés keretében tárgyalni – az általános 
iskolai felvételi körzet megállapítása.  
 
Sárvári Attila polgármester: javasolja a napirendek elfogadását.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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93/2013. (XI. 07.) HATÁROZATA 
 

A 2013. november 07-i testületi ülés napirendje elfogadásáról 
 
 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. november 07-i ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1.) Általános Iskolai felvételi körzet megállapítása  
2.) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosítása 

 
 

1.) Általános Iskolai felvételi körzet megállapítása  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző: az általános iskolai felvételi körzet határokat a Kormányhivatal 
állapítja meg, melyet az önkormányzatoknak  véleményezni szükséges. Ehhez a véleményező 
döntéshez a jegyző tájékoztatja a testületet, hogy a településen mennyi halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermek él, mely Szentbékkálla esetében 0 fő.  
 
Sárvári Attila polgármester:  javasolja, hogy aki az általános iskolai felvételi körzet határral 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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94/2013. (XI. 07.)  HATÁROZATA 

 
Általános iskolai felvételi körzet véleményezéséről 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal által elkészített az általános iskolai felvételi körzethatárokat meghatározó 
tervezetet megismerte, és arról az alábbi véleménye alakult ki: 
 
A képviselő-testület egyetért az előterjesztés szerinti körzet határokkal.  
 
Véleménye kialakítása során a Képviselő-testület figyelembe vette, hogy a település 
jegyzőjének nyilvántartásában szentbékkállai lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermek jelenleg 
nem szerepel.  
 
Utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Veszprém Megyei Kormányhivatal részére 
küldje meg. 
 
Felelős:  Sárvári Attila, polgármester 
Határidő: 2013. november 29.  
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2.) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítása 
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:  elmondja, hogy a nyár elején döntöttek a testületek arról, hogy a 
révfülöpi szociális társulást megszüntetik, tekintettel arra, hogy komoly összegű hozzájárulást 
kellett fizetni. Ezzel egyidejűleg kérték az önkormányzatok a tapolcai társulástól - melynek 
tagjai -  hogy ezen feladatellátást terjessze ki ezen önkormányzatokra is, többek között 
Szentbékkálla Önkormányzatára is. Az elmúlt héten történő társulási  tanács ülésen az erre 
vonatkozó megállapodás módosítást elfogadták és így ehhez is szükséges valamennyi 
önkormányzat döntése is.  
 
Sárvári Attila polgármester: javasolja elfogadni a társulási megállapodás módosítását.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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95/2013.  (XI. 07.) HATÁROZATA 

 
A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási  

Megállapodása módosításáról 
 
 
Szentbékkálla  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Környéki 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 2014. január 1-jei hatállyal történő 
módosítását, mely alapján a Társulási Megállapodás 6-7. melléklete módosul a szociális 
alapellátási feladatok tekintetében, az előterjesztéssel egyező tartalommal elfogadja.  
 
Utasítja a polgármestert, hogy a határozat-kivonatot a Társulási Tanács elnöke részére küldje 
meg. 
 
Felelős: Sárvári Attila, polgármester 
Határidő: 2013. november 15.   
 
 
Sárvári Attila polgármester:  megköszöni a részvételt és az ülést 18.45 órakor bezárja.  
 

K.m.f. 
 
 
Sárvári Attila         Dr. Szabó Tímea 
polgármester               jegyző 


