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SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 
 
 
Ikt.szám:    240/2014/ÁBR.  
 

 
JEGYZŐKÖNYV  

 
 

Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 11-én 
16 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  (4 fő) jelen van, így határozatképes. Ismerteti a tárgyalandó napirendeket: 
 

1.) 2014. évi költségvetés elfogadása 
2.) Védőnői Szolgálat 2014. évi költségvetés elfogadása 
3.) 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása 
4.) Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 
5.) Falugondnoki szolgálat 2014. évi továbbképzési terve 
6.) Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatás iránti kérelme  
7.) Révfülöp Nagyközség Önkormányzat kérése  

gyermekétkeztetéshez való hozzájárulásról  
8.) Töttöskáli templomrom  térítésmentes felajánlása  
      önkormányzati tulajdonba adásra   
9.) Turisztikai fejlesztés tervének bemutatása  
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Javasolja kiegészíteni az alábbiakkal: Társulási megállapodás módosítása, és a Balaton-
felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló rendelet megalkotásához való hozzájárulás 
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
         7/2014. (II. 11.) HATÁROZATA 

 
A 2014. február 11-i testületi ülés napirendje elfogadásáról 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. február 11-i ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
1.  2014. évi költségvetés elfogadása 
2. Védőnői Szolgálat 2014. évi költségvetés elfogadása 
3. 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása 
4. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 
5. Falugondnoki szolgálat 2014. évi továbbképzési terve 
6. Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatás iránti kérelme  
7. Révfülöp Nagyközség Önkormányzat kérése  

gyermekétkeztetéshez való hozzájárulásról  
8. Töttöskáli templomrom  térítésmentes felajánlása  

                        önkormányzati tulajdonba adásra   
9. Turisztikai fejlesztés tervének bemutatása  
10. Társulási megállapodás módosítása 
11. Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet megalkotásához 
való hozzájárulás 

 
Sárvári Attila polgármester: a napirendek megtárgyalása előtt javasolja a képviselő-
testületnek, hogy a lejárt határidejű határozatokról készült jelentést fogadja el.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
         8/2014. (II. 11.) HATÁROZATA 

 
Jelentés elfogadásáról  

 
Szentbékkálla  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 
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1. 2014. évi költségvetés elfogadása 
 
Sárvári Attila polgármester: a 2014. évi költségvetésről készült előterjesztést mindenki kézhez 
kapta, áttekinthető, részletes anyag. Felkéri a pénzügyi ügyintézőt, hogy a fontosabb 
dolgokról tájékoztassa a képviselő-testületet.  
 
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: az egészségterv pályázattal kapcsolatosan betervezésre 
került 7.277.000 Ft, mely a pályázati támogatásból 2014. évben kerül kifizetésre. A 
szakfeladatok helyett funkciókódok vannak és mögötte megtalálhatóak a jogcímek az 
előzőeknek megfelelően. Állami támogatás az előző évihez képest 2-3 millió forinttal 
megemelkedett, a falugondnoki szolgálat támogatása 1,9 millió forintról 2,5 millió forintra 
emelkedett. 
 
Sárvári Attila polgármester:  a költségvetés hasonló gondossággal készült, mint ahogy már 
hosszú évek óta és a kötelező önkormányzati feladatokon és hivatali működtetésen, a 
különböző közös intézmények  működtetésén túl, az idei évben is betervezésre kerültek olyan 
fejlesztések, beruházások, amelyek maradandó nyomot hagynak, fejlődést generáló lépések 
sorozata, amire a képviselő-testület büszke lehet majd.  
 
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: virágosítás, parkosítás, közterület karbantartás céljára 
250 e Ft került betervezésre, a vagyongazdálkodás eszközprogram vásárlására 150.000 Ft + 
ÁFA került tervezésre, mely a tárgyi eszközök és ingatlanok nyilvántartására, karbantartására 
szolgál.  
 
Sárvári Attila polgármester:  mivel ez a program megkönnyíti a pénzügyes kolléganők 
munkáját, így természetesen jóváhagyja az önkormányzat.  
 
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző:  betervezésre került a polgárőrség támogatására 50 e 
Ft, a pénzeszközök átadása között került betervezésre a közös hivatalhoz való pénzeszköz 
átadás, az önkormányzati társulás által kimutatott pénzeszköz átadás háziorvosi ügyeletnek, 
épület fenntartásra, házi segítségnyújtásra, szociális étkeztetésre. Önkormányzati épületek 
karbantartása címen betervezésre került a Dózsa György utcai csapadékvíz elvezetés, 
turisztikai fejlesztés keretében táblák, térképek készítésére 1 millió Ft, színpad építés anyag 
költségére 200 e Ft. Kőkeresztek, Öreg-hegyi kút felújítására 1 millió Ft van betervezve, 
csapadékvíz elvezetés, vizes árok karbantartás 500 e Ft, önkormányzati utak felújítására 400 e 
Ft, játszótér  felújítására, karbantartására 500 e Ft, műemlék jellegű templom romok 
felújítására, állagmegóvására 1 millió Ft.  
 
Molnár Endre alpolgármester:  kérdezi, hogy egy fő munkatörvény könyve alapján 
foglalkoztatott szakmai vezető pályázati program keretében cím alatt kit kell érteni?  
 
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: a TÁMOP pályázat keretében Sövényházi Ilona 
foglalkoztatása.  
 
Molnár Endre alpolgármester:  a rendelet tervezetben szerepel, hogy a helyben legolcsóbb 
temetés költsége 100 e Ft?  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:  az önkormányzat decemberben elfogadta a szociális rendeletet és 
abban van szabályozva temetési támogatás, mely gyakorlatilag úgy néz ki a helyben szokásos 
legolcsóbb temetés költségének bizonyos százaléka a támogatás, mely Szentbékkálla esetében 
10 % . Így a temetési segély a községben 10.000 Ft lesz.  
 
Sárvári Attila polgármester:   amennyiben nincs több kérdés, javasolja  elfogadásra a 2014. 
évi költségvetést.  
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Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
1/2014. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
a 2014. évi költségvetésről  

 
Dr. Szabó Tímea jegyző: ezen napirend keretein belül el kell fogadni a saját bevételeket és az 
adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket az elkövetkezendő három 
év vonatkozásában. 
 
Sárvári Attila polgármester:  javasolja elfogadásra a saját és bevételeket és az adósságot 
keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a követező három gazdasági év 
vonatkozásában.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
         9/2014. (II. 11.) 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/A. §-a 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: 
 

Saját bevételek összege: 
                                                              2014.  6.685 
                                                              2015.  6.760 
                                                              2016.  6.845 
                                                              2017.  6.880 
 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:  
                                                              2014.  0 
                                                              2015.  0 
                                                              2016.  0 
                                                              2017.  0 
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2. Védőnői Szolgálat 2014. évi költségvetés elfogadása 
 
Sárvári Attila polgármester:  az előterjesztést a képviselők kézhez kapták, kérdezi, hogy van-e 
észrevétel, javaslat.  
 
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző:  tájékoztatásul elmondja, hogy amennyiben október 
végéig nem lesz új védőnő, akkor november 1-től 65 %-ra csökken le a támogatás.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:  a védőnői feladatok továbbra is helyettesítéssel kerülnek ellátásra, 4 
órában.  
 
Sárvári Attila polgármester:  javasolja elfogadásra a védőnői szolgálat 2014. évi 
költségvetését.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
         10/2014. (II. 11.) HATÁROZATA 

 
A Köveskáli Védőnői Szolgálat  

2014. évi költségvetése elfogadásáról 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Köveskáli Védőnői 
Szolgálat 2014. évi költségvetését elfogadja.  

 
3. 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása 

 
Sárvári  Attila polgármester: a közbeszerzési terv elfogadása kötelező feladat, de ez a terv 
nemleges, mivel nem lesz olyan beruházás a településen, amelyik elérné az értékhatárokat. 
Javasolja elfogadásra a 2014. évi közbeszerzési tervet.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
         11/2014. (II. 11.) HATÁROZATA 

 
A 2014. évi közbeszerzési tervről 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény 33.§-a alapján az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 
2014. 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  
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4. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 
 
Sárvári Attila polgármester: tartalmas anyag, tele grafikonnal, statisztikai adatokkal, melyet 
szintén megkaptak a képviselők. Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:  elmondja, hogy ez a program a hátrányos helyzetű csoportok 
esélyegyenlőségének megteremtésével foglalkozik, kötelező elkészítenie minden 
önkormányzatnak, gyakorlatilag pályázatokon való részvétel feltétele.  
 
Sárvári Attila polgármester: javasolja elfogadásra a helyi esélyegyenlőségi programot.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
         12/2014. (II. 11.) HATÁROZATA 

Szentbékkálla Község Önkormányzat  
Helyi Esélyegyenlőségi Programjáról 

Szentbékkálla Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentbékkálla 
Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját megismerte és 
a programot elfogadja. 

 
Felelős:   Sárvári Attila polgármester 
Határidő:   azonnal 
 
 

5. Falugondnoki szolgálat 2014. évi továbbképzési terve 
 
Dr. Szabó Tímea jegyző: a kinevezéstől számítva a falugondnok esetében 6 év áll 
rendelkezésre a megfelelő pontok összegyűjtésére. Szentbékkálla esetében az elmúlt évben 
került kinevezésre az új falugondnok, aki még alapképzést fogja végezni, tehát nem kell, hogy 
az első évben továbbképzésen vegyen részt.  
 
Sárvári Attila polgármester:  javasolja elfogadásra a továbbképzési terv „B” pontját azaz, 
hogy a 2014. évben a falugondnok részére nem írnak elő továbbképzésen való részvételt.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
         13/2014. (II. 11.) HATÁROZATA 

 
A falugondnoki szolgálat 2014. évi 
 továbbképzési terve jóváhagyásáról   



 7

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselőtestülete a falugondnoki szolgálat 
2014. évi továbbképzési tervét jóváhagyja. 
Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a falugondnokot tájékoztassa. 
 
Felelős: Sárvári Attila, polgármester 
Határidő: 2014. március 14.  
 
   

6. Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatás iránti kérelme  
 
Sárvári Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést, nem javasol támogatást.  
 
Birkás Balázs képviselő:  5.000 Ft támogatást javasol.  
 
Sárvári Attila polgármester:  kéri, hogy aki egyetért a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 5000 
Ft-tal történő támogatásával, kézfeltartással szavazzon.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
         14/2014. (II. 11.) HATÁROZATA 

 
A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Badacsonytomaji 
 Hivatásos Tűzoltóparancsnokság támogatás iránti kérelméről 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság támogatási kérelmét megismerte és 
5.000 Ft összegben támogatja.  

 
Utasítja a polgármestert, hogy a támogatás átadásáról kössön megállapodást, és 
intézkedjen annak kifizetéséről.  

 
Felelős: Sárvári Attila polgármester  
Határidő: 2014. március 31.  
 

7. Révfülöp Nagyközség Önkormányzat kérése gyermekétkeztetéshez való 
hozzájárulásról  

 
Sárvári Attila polgármester:  ezen napirend szintén egy kérés, melyet véleménye szerint 
szintén nem kötelező teljesíteni.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:  ezen  napirend lényege, hogy a gyermekétkeztetés feladata iskola 
esetében azé az önkormányzaté, akinek a területén van az intézmény. Ez az önkormányzat 
kérhet támogatást azon önkormányzatoktól, akiknek a területéről járnak be gyermekek az 
intézménybe.  
 
Sárvári Attila polgármester: véleménye szerint ezen napirendet napolják el.  
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Molnár Endre alpolgármester:   az I. és a II. félév közötti költségek nem arányosok, a 8  
hónapra eső költség nem a duplája 4 havi költségnek, hanem többszöröse, drasztikus az 
emelés.  
 
Sárvári Attila polgármester:  javasolja elnapolni a napirendet, a költségek és a számítások 
pontosítása után dönt e témában a testület.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
         15/2014. (II. 11.) HATÁROZATA 

 
A Révfülöp általános iskolába járó gyermekek étkezése  

után fizetendő önkormányzati hozzájárulásról 
 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Révfülöp általános 
iskolába járó gyermekek után fizetendő önkormányzati hozzájárulás tárgyú napirendet 
elnapolja.  
 

 
8. Töttöskáli templomrom  térítésmentes felajánlása önkormányzati  

tulajdonba adásra   
 
Sárvári Attila polgármester: tájékoztatja a testületet, hogy kb. kettő hete kapott egy levelet 
Trombitás Tamástól, aki röviden felvázolta, hogy milyen megoldásban gondolkodtak 
néhányan, akik hasonló tulajdonnal bírnak. Alapítványt szerettek volna létrehozni, de ez 
nagyon akadozva haladt, így ő kiszállt ebből a történetből, de aztán leírta, hogy ennek oka is 
van, mivel kezébe került a szentbékkállai újság legutóbbi száma, ahol olyan írás jelent meg, 
amelyet személyes támadásnak vett a templomrom állagát tekintve. A Jegyző Nő segítségével 
készült egy levél, melyben elnézést kért a megjelent cikkel kapcsolatosan és a templomromra 
vonatkozó felajánlást köszönettel elfogadta. A mai ülésre meghívta Trombitás Tamást, aki 
egyéb elfoglaltság miatt nem tud megjelenni, de a levelében azt írta, hogy térítésmentesen 
felajánlja a templomromot. Javasolja, hogy fogadják el a felajánlást, különös tekintettel a 
jelenleg zajló felújítási szándékra. Kéri a Jegyző Nőt, hogy a jogi feltételeket készítse elő.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:  mivel ingatlan ügyletről van szó, mindenképpen ügyvédet kell 
megbízni az ügyben, akadály lehet az, hogy természetvédelmi terület. Mindenképpen javasol 
egy előzetes megbeszélést a nemzeti park igazgatójával.  
 
Birkás Balázs képviselő:  véleménye szerint az ajándékozás előnyösebb lenne, mert akkor 
nem jön képbe elővételi joggal rendelkező személy.  
Véleménye szerint amint lebonyolódik az ügylet, akkor egy szombati társadalmi munka 
keretében rendbe kellene tenni a romot, illetve környékét.  
 
Sárvári Attila polgármester:   ez sajnos nem egészen így működik. Májusban lejár az  
engedély, amit vészhelyreállításra kapott az önkormányzat az Örökségvédelmi Hivataltól, 
ezért felkereste a hivatal vezetőjét, akivel próbált egyezségre jutni a felújítás tárgyában. A 
felújítás során régészt kell foglalkozatni, ami 50-60 forint, alkalmazni szükséges egy 
művezetőt. A hivatal ragaszkodik ahhoz, hogy olyan emberek felügyeljék a vészhelyreállítást, 
akik erre hivatottak. A munka megkezdését be kell jelenteni, és a hivatalnak az volt a kérése, 
hogy mindenképpen megfelelő szakmai tudással rendelkező vállalkozás végezze a 
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vészhelyreállítást. A költségvetésben ezen célra 1 millió forint került elkülönítésre mindkettő 
épület vonatkozásában. A cél az, hogy ezek az épületek újra látogathatóak legyenek.  
Javasolja, hogy aki egyetért azzal, hogy a töttöskáli templomromot az önkormányzat átvegye, 
kézfeltartással szavazzon.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
         16/2014. (II. 11.) HATÁROZATA 

 
A Töttöskáli templomrom felajánlásának elfogadásáról  

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Töttöskáli templomromra 
vonatkozó térítésmentes tulajdonba adásra vonatkozó felajánlást elfogadja.  
Utasítja a polgármestert a szükséges előkészítő intézkedések megtételére. 
Felelős: Sárvári Attila, polgármester 
Határidő: 2014. március 31.  
 
 

9. Turisztikai fejlesztés tervének bemutatása  
 
Sárvári Attila polgármester: a következő fejlesztési időszakban -  amely  2014-től  2021-ig 
tart -   komoly változások lesznek.  Részt vett ezen ügyben a Tapolcai Városházán egy 
tájékoztatón. A  régiót érintő területfejlesztési koncepciók a Veszprém Megyei Önkormányzat 
honlapján elérhetők. Azért fontos ez, mert február 20-ig van lehetőség benyújtani a projekt 
ötleteket, viszont amennyiben nem érkeznek be az adatlapok, akkor azon települések később 
hátrányt szenvednek a pályázatok során. Javaslata elsősorban településszintű, amely később 
kihatással lehet a Káli-medencére, melyek az alábbiak: gazdasági, természeti adottság, és 
kulturális adottság. Mindenképpen a készleten lévő adottságokat kellene feltárni ebben a 
projektben.  
 
Projekt célja:  

- a turisztikai vonzerő növelése, elsősorban az eltöltött vendégéjszakák számának 
növelésére irányulna és a vendégek helyben tartása, 

- mezőgazdaság (szőlészet, borászat, gyümölcs termesztés) szempontjából a termékek 
feldolgozása, helyben történő eladása,  

- nemzeti kincsnek számító kisparcellás, pincés tájkép megőrzése,  
- idegenforgalomhoz kapcsolódó különböző szolgáltatások és az infrastruktúra 

fejlesztése, túra utak, tematikus utak, kerékpárutak, bor utak kialakítása, fejlesztése.  
 
Véleménye szerint a projekt neve lehetne: „Barangolás a Kál nemzetség földjén”, körbe adja 
az előkészített, kinyomtatott anyagokat.  
Elmondja, hogy a képviselő-társainak email útján elküldi az elképzeléseket és február 20-ig 
mindenki hozzá tudja tenni a saját gondolatait, elképzeléseit.  
 
Birkás Balázs képviselő: a témához kapcsolódóan elmondja, hogy nordic walking is 
kapcsolódhatna ezen projekthez, tudomása szerint ez a csoport rendelkezik egy szövetséggel, 
akik keresik a pályákat ezen tevékenység gyakorlásához és ilyen nincsen a Káli-medencében.  
 
Véleménye szerint ebben a térségben lenne még alapanyag egy kis aszaló műhely 
fenntartásához is, ezt is be lehetne venni a projekt adatlapba.  
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Molnár Endre alpolgármester: véleménye szerint a kerékpárút fejlesztést is mindenképpen 
szerepeltetni kellene a célok között.  
 
 

10. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítása 
 
Dr. Szabó Tímea jegyző: Kormányhivatal vizsgálta a társulási megállapodásokat, hogy 
megfelelnek-e a jogszabályi rendelkezéseknek és így kisebb korrekciókat hajtottak végre a 
megállapodáson, melyet minden tagönkormányzatnak el kell fogadnia. Ismerteti azon 
pontokat, melyeket érint a módosítás. 
 
Sárvári Attila polgármester:  javasolja elfogadásra a megállapodás módosítását.  
 
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
         17/2014. (II. 11.) HATÁROZATA 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca Környéki 
Önkormányzati Társulás  Társulási Megállapodása kiegészítésére , módosítására 
vonatkozó előterjesztés és annak mellékleteit megtárgyalta , a javaslatot elfogadja. 

 
Felhatalmazza a  polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 
Felkéri a  jegyzőt a határozatot a társulás elnökének küldje meg.  
 
Felelős: Sárvári Attila polgármester 

               Dr. Szabó Tímea jegyző  
Határidő: azonnal , illetve folyamatos 
 

 
11. Hozzájárulás a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által 

biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet 
megalkotásához 

 
Dr. Szabó Tímea jegyző:  a szociális alapellátásokról, konkrétan a szociális étkezésről és a 
házi segítségnyújtásról, családsegítésről rendelkezik központi jogszabály. Bizonyos 
kérdésekről pedig rendeletet szükséges alkotni. Ha önállóan látná el az önkormányzat ezeket a 
feladatokat, akkor saját magának kellene rendeletet alkotnia. Amennyiben társulásban látja el, 
akkor a társulási megállapodásban kell kijelölni azt az önkormányzatot, amelyiknek meg kell 
alkotnia ezt a rendeletet, ez az önkormányzat Ábrahámhegy a tapolcai társulás 
vonatkozásában. Viszont ezt a rendeletet valamennyi tagönkormányzatnak véleményeznie 
kell. Ami érinti a szentbékkálli lakosságot, az az  étkeztetés térítési díjának a meghatározása, 
amely összeg 590 Ft.  Az előterjesztés 3. számú mellékletében szerepelnek a kedvezmények 
az étkeztetés vonatkozásában. A rendeletet április 1-től szeretnék hatályba helyezni.  
 
Sárvári Attila polgármester:  kérdezi, hogy van-e arra lehetőség, hogy az önkormányzat 
kapjon valamennyi gondolkodási időt?  
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Dr. Szabó Tímea  jegyző:   a társulási tanács ezt az előterjesztést már elfogadta, tehát az ott 
készült számításokon alapszik, azon változtatni nem lehet.  
 
Birkás Balázs képviselő:  tehát a térítési díj 590 Ft/nap/adag, kiszállítás nélkül.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:  minden településen ugyanúgy fog működni minden, mint eddig.  
A szolgálat részéről jelezte a vezető asszony, hogy most már nem tudják megoldani a 
szállítást, tehát kérte, hogy a falugondnok, önkormányzatok ebben működjenek közre.  
 
Sárvári Attila polgármester: javasolja a képviselő-testületnek, hogy a rendelet alkotásához 
adják  meg hozzájárulásukat.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
         18/2014. (II. 11.) HATÁROZATA 

 
A Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által  

biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet  
megalkotásához való hozzájárulásról 

 
Szentbékkálla  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. 
évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján a Balaton-felvidéki Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 
szóló rendelet megalkotásához hozzájárul. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Ábrahámhegy Község Önkormányzata                               
jegyzőjét tájékoztassa. 

 
           Felelős: Sárvári Attila, polgármester 
           Határidő: azonnal. 
 
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:  tájékoztatja a testületet, hogy a szociális rendelet elfogadásakor  
felmerült kérdésként, hogy nem lehet-e a vagyoni helyzet vizsgálatát feltételként szabni, 
gyakorlatilag kettő olyan ellátás van, amelynek a feltételeit a testület határozta meg, ezek az 
ápolási díj és az önkormányzati segély. Az ápolási díjnál kötöttebb a rendszer a szociális 
törvényben. Önkormányzati segélynél van, bár nem szerepel benne, hogy vagyoni feltételt is 
meg lehet határozni, de az sem szerepel, hogy nem lehet, de az önkormányzati segély annyira 
speciális, hirtelen kialakult helyzetekre van, hogy nem biztos, hogy ott célszerű lenne kikötni 
feltételként. Általában betegség, haláleset esetén kérik ezt a támogatást. Attól még, hogy van 
egy értékes autó, attól még szükség lehet a támogatásra.  
                                                                                                                                                                               
Sárvári Attila polgármester:  megköszöni a részvételt és  az ülést 18.10 órakor bezárja.  
 

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


