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SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 
 
Ikt.szám:    240-10/2014/ÁBR.  
 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 
 
Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én  
18:00 órakor megtartott alakuló üléséről. 
 
Az ülés helye: Szentbékkálla Községi Könyvtár.  
 
Jelen vannak: 
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
 
Molnár Endre Sándor  polgármester 
Németh Károly  képviselő 
Németh Ottó Béla  képviselő 
Sárvári Attila   képviselő 
Sárvári Tamás   képviselő  
 
 
Tanácskozási joggal megjelent:  
 
dr. Szabó Tímea   jegyző  
 
Csik Tímea    jegyzőkönyvvezető 
 
 
Meghívottként megjelent:  
 
Tóthné Titz Éva  aljegyző 
Káli József Lászlóné   Helyi Választási Bizottság Elnöke 
 
Lakosság részéről: 22 fő.  
 
Molnár Endre Sándor polgármester:  köszönti a megjelenteket az ünnepélyes alakuló ülésen. 
Megállapítja, hogy minden képviselő jelen van, így a testület határozatképes. Ismerteti a 
meghívóban szereplő napirendet:  
 

1. Az önkormányzati képviselők és a polgármester választás eredményének ismertetése  
2. Önkormányzati képviselők eskütétele  
3. Polgármester eskütétele 
4. Polgármesteri program ismertetése  
5. Alpolgármester megválasztása, eskütétele  
6. Polgármester, Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
7. A  Képviselő-testület szervezeti és működési  szabályzatának módosítása  
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8. Ügyrendi Bizottság megválasztása 
9. Képviselői tiszteletdíjak meghatározása  
10. Polgármester munkarendjének meghatározása  
11. Tájékoztatások (gazdasági program, feladatátvállalás, összeférhetetlenségi szabályok, 

vagyonnyilatkozat-tétel) 
 
Javasolja a napirendet kiegészíteni az alábbival:  
 
Tag delegálása a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába  
 
Javasolja, hogy az elhangzottaknak megfelelően a képviselő-testület fogadja el a napirendet.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
   75/2014. (X. 21.) HATÁROZATA 

 
 A 2014. október 21-i ülés napirendjéről  

 
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. október 21-i ülés 
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:  
 

1. Az önkormányzati képviselők és a polgármester választás eredményének ismertetése  
2. Önkormányzati képviselők eskütétele  
3. Polgármester eskütétele 
4. Polgármesteri program ismertetése  
5. Alpolgármester megválasztása, eskütétele  
6. Polgármester, Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
7. A  Képviselő-testület szervezeti és működési  szabályzatának módosítása  
8. Ügyrendi Bizottság megválasztása 
9. Képviselői tiszteletdíjak meghatározása  
10. Polgármester munkarendjének meghatározása  
11. Tájékoztatások (gazdasági program, feladatátvállalás, összeférhetetlenségi szabályok, 

vagyonnyilatkozat-tétel) 
12. Tag delegálása a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába  

 
 

1. Az önkormányzati képviselők és a polgármester választás eredményének 
ismertetése  

 
Molnár Endre  Sándor polgármester:  felkéri a Helyi Választási Bizottság Elnökét, Káli József 
Lászlóné, Erzsikét, hogy ismertesse a választás eredményét.  
 
Káli József Lászlóné Helyi Választási Bizottság Elnöke:  köszönti az alakuló ülésén 
megjelenteket. Ismerteti a választás eredményét, mely szerint a polgármester választáson egy 
jelölt indult Molnár Endre Sándor személyében. A névjegyzékben lévő választópolgárok 
száma 182 fő, szavazóként megjelent választópolgárok száma 114 fő, urnában lévő, 
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lebélyegzett szavazólapok száma 114 db, érvénytelen szavazólapok száma 20 db. A választás 
eredményes volt, Molnár Endre Sándor 94 szavazattal megválasztásra került.  
Az egyéni listás szavazáson 6 jelölt indult, akik név szerint: Sárvári Tamás, Bőczi Ernő, 
Németh Károly, Varga Gyula György, Németh Ottó Béla, Sárvári Attila. Szentbékkálla 
község névjegyzékében szereplő választópolgárok száma 182 fő, szavazóként megjelent 
választópolgárok száma: 114 fő. Az urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma 114 db, 
érvénytelen szavazólapok száma 3 db volt. Érvényes szavazatok száma a szavazólapon 
szereplő sorrendben:  
Sárvári Tamás   55 szavazat 
Bőczi Ernő   27 szavazat 
Németh Károly  98 szavazat 
Varga Gyula György   24 szavazat 
Németh Ottó Béla           101 szavazat 
Sárvári Attila   92 szavazat.  
 
A megválasztható képviselők száma: 4 fő, a megválasztott képviselők: Sárvári Tamás, 
Németh Károly, Németh Ottó Béla, Sárvári Attila.  
A Polgármester Úr, illetve a Képviselő Urak munkájához sok sikert kíván.  
 
Molnár Endre Sándor polgármester:  megköszöni a Választási Bizottság Elnökének 
tájékoztatását.  
 

2. Önkormányzati képviselők eskütétele  
 
Káli József Lászlóné Helyi Választási Bizottság Elnöke:  felkéri Sárvári Tamás, Németh 
Károly, Németh Ottó Béla, Sárvári Attila Képviselő Urakat a képviselői eskü letételére.  
 
Sárvári Tamás, Németh Károly, Németh Ottó Béla, Sárvári Attila leteszi a képviselői esküt.  
 
Káli József Lászlóné Helyi Választási Bizottság Elnöke:  gratulál a Képviselő Uraknak és 
átadja az esküokmányokat.  
 

3. Polgármester eskütétele  
 
Káli József Lászlóné Helyi Választási Bizottság Elnöke: felkéri Molnár Endre Sándort a 
polgármesteri eskü letételére.  
 
Molnár Endre Sándor leteszi a polgármesteri esküt.  
 
Káli József Lászlóné Helyi Választási Bizottság Elnöke:  gratulál a Polgármester Úrnak és 
átadja az esküokmányt.  
 

4. Polgármesteri program ismertetése 
 
Molnár Endre Sándor polgármester:   legelőször köszöni maga és képviselő társai nevében a 
választók bizalmát. Köszöni mindazoknak, akik vették a fáradtságot, és elmentek szavazni, és 
rá voksoltak. Az elmúlt négy év során, amikor képviselőként vett részt a Sárvári Attila által 
vezetett testületben, igen sok, hasznos tapasztalatra tett szert. Nem kíván hosszas részletekbe 
bocsátkozni, de elmondható, hogy az elmúlt időszakban figyelemre méltó fejlődés történt a 
településen. Nagy tiszteletet érez elődje iránt, aki mint született szentbékkállai ember szívén 
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viselte a település gondjait, bajait, nagy energiával fáradozott a falu fejlesztésén, lakói 
életének jobbításán. Kis túlzással mondható, hogy napi 24 órában állt a falu rendelkezésére. 
Sokan szerették volna, hogy továbbra is csinálja, de ő nem akarta. Viszont olyan ígéretet tett, 
hogy támogatja és segíti munkájában. Személy szerint nem itt született, de immár   20 
esztendeje a településhez kötődik, 12 éve folyamatosan a községben él, és aktívan részt vesz a 
falu közösségi életében. Most, amikor nagyra becsült elődjétől átveszi a polgármesteri tisztet, 
nem  a nulláról kezdi, de még sok mindenbe bele kell tanulnia. Véleménye szerint egy jól 
működő települést és jól teljesítő intézményeit vesz át. A polgármesteri program tömörítve 
akár egy mondatban is megfogalmazható: Szentbékkálla meglévő értékeinek ápolása, 
erősítése, fejlesztése, melyhez szükséges a testület és a lakosság támogatása, segítsége. Több 
munkamegosztást szeretne a testületen belül, illetve kívül is. Lehetőség szerint a feladatok 
ellátásában minél több szentbékkállai lakost bevonni. Az önkormányzat alapvető feladatainak 
ellátása mellett, mint az önkormányzati rendszer működtetése, meglévő társulási formák 
keretein belül biztosított óvoda, iskola, egészségügyi ellátás, közös hivatal üzemeltetése, 
továbbá a falugondnoki és szociális szolgálat fenntartása. Lényeges feladat a térségben 
fennálló munkahely hiánya miatt  a foglalkoztatottság  terén  a közfoglalkoztatás keretén belül 
nyújtott önkormányzati segítség. Ezen túlmenően lehetőségeikhez képest segíteni kívánnak a 
gazdaság azon területein, ahol a helyi emberek jövedelemhez tudnak jutni. A vidék fejlesztése 
érdekében felajánlják együttműködésüket a helyi és a településen működő vállalkozónak. Az 
elkövetkező időszakra vonatkoztatva konkrét cél az önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanok lépésről-lépésre történő felújítása, játszótér rekonstrukciója. A település társadalmi 
és kulturális életében vállalt szerep folytatása, erősítése, lakosság és a civil szervezetekkel 
kialakított kapcsolat további fejlesztése. Ide tartozik testvér-települési kapcsolat ápolása és 
minél szélesebb társadalmi bázisba kiterjedő kiépítése.   Természeti és kulturális értékek 
védelme és ápolása, így a 2013. évben „Keresztszülőket keresünk” címmel a falu 
kőkeresztjeinek, valamint az Öreg-hegyi kút építményének megmentésére beindított felújítási 
és gyűjtési program eredményes véghezvitele a cél. Kéri az elhangzottakhoz a szíves 
támogatást.  
 
 

5. Alpolgármester megválasztása, eskütétele  
 
Molnár Endre Sándor polgármester:  az alpolgármester személyének Sárvári Attila képviselő-
társát javasolja. Kérdezi, hogy elfogadja-e a felkérést?  
 
Sárvári Attila képviselő: tisztelettel elfogadja a felkérést, és jelzi a döntésben való 
érintettségét.  
 
Molnár Endre Sándor polgármester:   kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Sárvári Attila 
szavazhasson, tehát ne zárják ki a szavazásból, kézfeltartással szavazzon.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 
tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
 
 



 5 

   76/2014. (X. 21.) HATÁROZATA 
 

Sárvári Attila, képviselő szavazásból történő kizárásáról 
 

Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sárvári Attila képviselőt az 
alpolgármester választással kapcsolatos döntéshozatalból nem zárja ki.   
 
Molnár Endre Sándor polgármester: tájékoztatja a megjelenteket, hogy az alpolgármester 
választás lebonyolításához bizottság létrehozása szükséges, mely tagjának Németh Károly és 
Sárvári Tamás Képviselő Urakat, elnökének pedig Németh Ottó Képviselő Urat javasolja. 
Kéri, hogy aki egyetért ezzel, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
   77/2014. (X. 21.) HATÁROZATA 

 
Az alpolgármester választás lebonyolításához bizottság létrehozásáról 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy az 
alpolgármester választás lebonyolítására az alábbi tagokból álló bizottságot hozza létre: 
 
Németh Károly, képviselő, 
Németh Ottó, képviselő, 
Sárvári Tamás, képviselő. 
 
A Képviselő-testület a bizottság elnökének: Németh Ottó, képviselőt jelöli ki. 
Utasítja a bizottságot az alpolgármester választás lebonyolítására. 
 
Felelős: Németh Károly képviselő; Németh Ottó képviselő; Sárvári Tamás képviselő. 
Határidő: azonnal 
 
Molnár Endre Sándor polgármester: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az alpolgármester 
választás titkos szavazással történik. Szünetet rendel el a szavazás lebonyolításának idejére.  
 
Szünet. 
 
Molnár Endre Sándor polgármester:   a szünetet követően felkéri Németh Ottó képviselőt, a 
bizottság elnökét, hogy ismertesse az eredményt.  
 
Németh Ottó képviselő:  tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a titkos szavazás rendben lezajlott, 
az  alpolgármester választás eredménye megszületett. Az urnában 5 db szavazólap volt, mely 
alapján megállapítható, hogy 5 igen szavazattal a megválasztott alpolgármester, Sárvári Attila.  
 
Molnár Endre Sándor polgármester:  az alpolgármester választás eredményének ismeretében 
javasolja a képviselő-testületnek, hogy testületi határozattal erősítsék az alpolgármester 
választás eredményét, azaz, aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze.  
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Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
   78/2014. (X. 21.) HATÁROZATA 

 
Az alpolgármester megválasztásáról 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sárvári Attilát alpolgármesternek 
megválasztotta. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az esküt az 
alpolgármestertől vegye ki. 
 
Felelős: Molnár Endre, polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Molnár Endre Sándor polgármester: felkéri Sárvári Attilát, hogy az alpolgármesteri esküt 
tegye el.  
 
Sárvári Attila leteszi az alpolgármesteri esküt.  
 
Molnár Endre Sándor polgármester: gratulál az Alpolgármester Úrnak, és átadja az 
esküokmányt.  
 
 

6. Polgármester, alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 
Molnár Endre Sándor polgármester: felkéri a Jegyző Nőt, hogy e napirend vonatkozásában 
nyújtson tájékoztatást.  
 
dr. Szabó Tímea jegyző: a korábbiaktól eltérően a polgármester tiszteletdíját az 
önkormányzati törvény egyértelműen behatárolja, tehát e vonatkozásban a képviselő-
testületnek nincsen jogköre változtatni rajta. Ettől függetlenül határozatban kell megállapítani 
az összegét. Az összeg a helyettes államtitkár illetményének  %-ában van meghatározva, mely 
függ attól, hogy társadalmi megbízatásban látja-e el a tisztségét a polgármester, másrészt 
pedig attól is,  hogy mekkora lakosságszámú településről van szó. Jelen esetben ez azt jelenti, 
hogy a polgármesteri tiszteletdíj havi 74.788 Ft és ehhez szintén az önkormányzati törvény 
alapján a tiszteletdíj 15 %-ának megfelelő összegű költségtérítés jár még, melynek összege 
11.218 Ft.  
Az alpolgármesteri tiszteletdíj a polgármesteri tiszteletdíj 70-90 %-a közötti összegben 
állapítható meg, tehát e vonatkozásban van mérlegelési joga a képviselő-testületnek. Ez az 
összeg a 74.788 Ft-hoz viszonyítva 52.352 – 67.309 Ft közötti összeg lehet, melyhez szintén 
15 %-os költségtérítés jár a törvény alapján.  
 
Molnár Endre Sándor polgármester: jelzi, hogy a polgármesteri tiszteletdíj döntéshozatala 
tekintetében személyében érintett.  
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Sárvári Attila alpolgármester: szintén jelzi, hogy az alpolgármesteri tiszteletdíj döntéshozatala 
vonatkozásában érintett, tehát döntsenek a képviselő-társak, hogy kizárják-e a szavazásból.  
 
Molnár Endre Sándor polgármester: javasolja, hogy, aki egyetért azzal, hogy személye 
érintettsége ellenére a szavazásban részt vegyen, kézfeltartással jelezze.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 
tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
   79/2014. (X. 21.) HATÁROZATA 

 
Molnár Endre Sándor, polgármester szavazásból történő kizárásáról 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete Molnár Endre Sándor, 
polgármestert a polgármesteri tiszteletdíj megállapításával kapcsolatos döntéshozatalból nem 
zárja ki.   
 
Molnár Endre Sándor polgármester: javasolja, hogy a képviselő-testület a polgármesteri 
tiszteletdíjat 74.788 Ft-ban, míg a költségtérítést 11.218 Ft-ban állapítsa meg.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 
tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
   80/2014. (X. 21.) HATÁROZATA 

 
A polgármester tiszteletdíjának megállapításáról 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete Molnár Endre, társadalmi 
megbízatású polgármester tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) bekezdés a) pontja és (5) bekezdése 
alapján havi 74.788,- Ft-ban állapítja meg.  
 
A polgármester az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján havonta 11.218,- Ft, - tiszteletdíja 15 %-
ának megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult.  
 
Utasítja az alpolgármestert, hogy intézkedjen a polgármester járandóságai havi 
rendszerességgel történő kifizetése iránt. 
 
Felelős: Sárvári Attila, alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 
Molnár Endre Sándor polgármester:  javasolja, hogy, aki egyetért azzal, hogy Sárvári Attila 
alpolgármester érintettsége ellenére a szavazásban részt vegyen, kézfeltartással jelezze.  
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Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 
tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
   81/2014. (X. 21.) HATÁROZATA 

 
Sárvári Attila, alpolgármester szavazásból történő kizárásáról 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sárvári Attila, alpolgármestert az 
alpolgármesteri tiszteletdíj megállapításával kapcsolatos döntéshozatalból nem zárja ki.   
 
Molnár Endre Sándor polgármester: az alpolgármesteri tiszteletdíj vonatkozásában javasolja a 
polgármesteri tiszteletdíj 70 %-ának a megállapítását.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 
tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
   82/2014. (X. 21.) HATÁROZATA 

 
Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sárvári Attila, társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 80. § (2) bekezdése alapján havi 
52.352.-  Ft-ban (a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70%-ának megfelelő 
összeg) állapítja meg.  
 
Az alpolgármester az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján havonta  7.853.- Ft, - tiszteletdíja 15 
%-ának megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult.  
 
Utasítja a polgármestert, hogy intézkedjen az alpolgármester járandóságai havi 
rendszerességgel történő kifizetése iránt. 
 
Felelős: Molnár Endre, polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

7. A  Képviselő-testület szervezeti és működési  szabályzatának módosítása  
 
Molnár Endre Sándor polgármester: kéri a Jegyző Nőt, hogy a szervezeti és működési 
szabályzat módosítása vonatkozásában nyújtson a testület számára tájékoztatást.  
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dr. Szabó Tímea jegyző:  a szervezeti és működési szabályzat módosítása az alakuló üléshez 
kapcsolódó feladat, vagy az alakuló ülésen, vagy az azt követő ülésen kell felülvizsgálni. 
Szentbékkálla szervezeti és működési szabályzata 2013. évben került elfogadásra, tehát túl 
sok módosítás nem szükséges. Az ülésezések helyének meghatározása tekintetében bekerült 
az alkalmazott gyakorlatnak megfelelően, hogy amennyiben indokolt – például együttes 
ülések esetében – az ülés helye nem feltétlenül az önkormányzat székhelye. A 
Kormányhivatal kérése volt, hogy szabályozza az önkormányzat, hogy milyen formában 
történik a jegyzőkönyvek lapjainak összefűzése. Erre is bekerült a szabályzatba, az, amit már 
a hivatal egyébként is alkalmaz. Továbbá a rendelet tervezetek társadalmi egyeztetésre való 
bocsátásának és ennek szabályozásának követelménye megszűnt, így ezen szakasz hatályon 
kívül helyezése is megtörténik.  
 
Molnár Endre Sándor polgármester: köszöni a Jegyző Nő tájékoztatását. Javasolja a 
képviselőknek, hogy az ismertetett módosítások figyelembevételével fogadja el a rendeletet.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 

 
10/2014. (XI. 04.) önkormányzati rendelete  

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
 13/2013.(X.01.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 
  

8. Ügyrendi Bizottság megválasztása 
 
Molnár Endre Sándor polgármester: felkéri a Jegyző Nőt, hogy mondja el, mi indokolja az 
ügyrendi bizottság szükségességét.  
 
dr. Szabó Tímea jegyző: a bizottságok esetében egy bizottság van, amit kötelező létrehozni, 
melynek feladata a vagyonnyilatkozatok kezelése, illetve ha esetlegesen méltatlansági, 
összeférhetetlenségi ügy merülne fel a testületen belül, vagy a testületi tagok vonatkozásában, 
akkor az ezekben való eljárás a feladat. A bizottságnak legalább 3 tagúnak kell lennie, a 
polgármester, illetve az alpolgármester nem lehet a tagja. A tagok több mint felét a testület 
tagjai közül kell választani, majd meg kell jelölni, hogy ki lesz a bizottság elnöke.  
 
Molnár Endre Sándor polgármester:  a bizottságba a testületből tagként javasolja Németh 
Károly és Németh Ottó Képviselő Urakat, külsős tagként pedig javaslatot tesz Pogácsás 
Tünde személyére. Kérdezi, hogy Pogácsás Tündét, hogy elfogadja-e a felkérést.  
 
Pogácsás Tünde: elfogadja a bizottsági tagságot.  
 
Molnár Endre Sándor polgármester:  a bizottság elnökének javasolja Németh Károly 
Képviselő Urat. Kéri, hogy aki az ügyrendi bizottságba javasolt személyekkel egyetért, 
kézfeltartással jelezze.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
   83/2014. (X. 21.) HATÁROZATA 

 
Az Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztásáról 

 
Sszentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság  

� elnökévé:  Németh Károlyt,  
� tagjává      Németh Ottót; 
� tagjává      Pogácsás Tünde Irént; 

 
választja. 
Utasítja a polgármestert, hogy a bizottság nem képviselő tagjától az esküt vegye ki. 
 
Felelős: Molnár Endre, polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Molnár Endre Sándor polgármester: felkéri Pogácsás Tünde Irént, hogy az ügyrendi bizottsági 
tagságából eredő esküt tegye le.  
 
Pogácsás Tünde Irén az Ügyrendi Bizottság tagja leteszi az esküt.  
 
Molnár Endre Sándor polgármester:  gratulál, és átadja az esküokmányt.  
 

9. Képviselői tiszteletdíjak meghatározása  
 
Molnár Endre Sándor polgármester:  felkéri a Jegyző Nőt, hogy a napirenddel kapcsolatosan 
nyújtson tájékoztatást.  
 
dr. Szabó Tímea jegyző:  a képviselők tiszteletdíjának megállapítása lehetőség a testület 
számára, tehát nem kötelező. A korábbiaktól jelentősen eltér az, hogy korábban a központi 
szabályozás gyakorlatilag behatárolta a képviselői tiszteletdíjak felső összegét. Jelenleg az 
összeget meghatározó szabály, hogy a képviselők számára megállapított tiszteletdíj nem 
veszélyeztetheti az önkormányzati kötelező feladatok ellátását, gyakorlatilag az önkormányzat 
pénzügyi helyzetéhez mérten belátása szerint dönt erről a képviselő-testület.  
 
Molnár Endre Sándor polgármester: köszöni szépen a tájékoztatást. A képviselők 
tiszteletdíjának összegére javasolja a polgármesteri tiszteletdíj 30 %-át - 22. 436 Ft - 
megállapítani.  
 
dr. Szabó Tímea jegyző:  kiegészítésként még elmondja, hogy a bizottsági tagságért, 
elnökségért is állapítható meg plusz tiszteletdíj, amennyiben a testület úgy gondolja.  
 
Molnár Endre Sándor polgármester: véleménye szerint a bizottsági tagok, illetve elnök részére 
megállapítható tiszteletdíjtól tekintsen el a testület.  
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Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Megállapítja, hogy nincsen ezért javasolja elfogadásra 
a képviselői tiszteletdíjról szóló rendeletet.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 

 
11/2014. (XI. 04.) önkormányzati rendelete  

 
a képviselők tiszteletdíjáról  

 
 

10. Polgármester munkarendjének meghatározása  
 
Molnár Endre Sándor polgármester: kéri a Jegyző Nőt, hogy nyújtson tájékoztatást e napirend 
vonatkozásában.  
 
dr. Szabó Tímea jegyző: a főállású polgármesterekre vonatkozik az a szabály, hogy esetükben 
heti 40 órát kell dolgozniuk e tisztségük keretei között. A társadalmi megbízatású 
polgármesterek esetében ilyen szabály nincsen, ezért ezt a képviselő-testületnek kell 
meghatároznia azzal, hogy figyelembe kell venni a település adottságait, a tisztség ellátásából 
eredő feladatokat, természetesen azt is, hogy a polgármesternek van egy fő tevékenysége is.  
 
Molnár Endre Sándor polgármester:   az eddigi gyakorlatot javasolja, azaz, hogy heti egy fix 
napot javasol elfogadni, nevezetesen a csütörtöki napot. 
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
   84/2014. (X. 21.) HATÁROZATA 

 
A társadalmi megbízatású polgármester munkarendje meghatározásáról 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Molnár Endre, társadalmi 
megbízatású polgármester munkarendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Kerüljön sor polgármesteri fogadóórára az Önkormányzat hivatali helyiségében hetente 
egyszer.  
 
Felelős: Molnár Endre, polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

11. Tájékoztatások (gazdasági program, feladatátvállalás, összeférhetetlenségi 
szabályok, vagyonnyilatkozat-tétel) 
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Molnár Endre Sándor polgármester: ismét átadja a szót Jegyző Nő számára.  
 
dr. Szabó Tímea jegyző:  gyakorlatilag néhány mondatban szeretné megemlíteni azokat a 
feladatokat, melyek a választáshoz, illetve az alakuló üléshez kapcsolódnak. Az egyik a 
gazdasági program megalkotásának a kötelezettsége, melyre 6 hónap áll rendelkezésre, 
melyben a település adottságainak, mutatóinak a bemutatásán túl meg kell határozni azokat az 
irányokat, amelyekre a testület törekedne, illetve mik azok a célok, melyet ebben az 5 évben 
meg kíván valósítani. Kapcsolódik ehhez az időszakhoz az esetleges feladatátvállalás nagyobb 
teljesítményképességű önkormányzattól, de erre vonatkozó szándékról nincs információja. 
Rövidebb határidejű az összeférhetetlenségi szabályoknak tanulmányozása, melyről az ülést 
követően ad át dokumentumot, amiben szerepel valamennyi olyan összeférhetetlenségi ok, 
aminek ellátása esetén valaki nem lehet képviselő, tehát ha valamely személy esetében ilyen 
áll fenn, akkor azt 30 napon belül meg kell szüntetni. Kérdés esetén szívesen segít. Még ehhez 
a napirendhez tartozik szintén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség, melyre 30 nap áll 
rendelkezésre. Az ehhez szükséges nyomtatványokat a hivatal hamarosan eljuttatja minden 
képviselő számára.  Továbbá elmondja, hogy van egy új törvényi rendelkezés is, aminek az a 
lényege, hogy a képviselőknek 3 hónapon belül a Kormányhivatal által szervezett képzésen 
kell részt venniük, mely a képviselők számára kötelező, a polgármester számára ajánlott.  
A Veszprém Megyei Kormányhivatal már kitűzte ennek a képzésnek az időpontját és helyét 
és az erről szóló meghívó az ülés előtt kiosztásra került.  
 
Molnár Endre Sándor polgármester: köszöni a szépen a tájékoztatást.  
 

12. Tag delegálása a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsába  

 
Molnár Endre Sándor polgármester: kérdezi a Jegyző Nőt, hogy ehhez a napirendhez is nyújt 
tájékoztatást?  
 
dr. Szabó Tímea jegyző:  a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás már meglévő társulás. 
Az önkormányzati törvényben foglaltaknak megfelelően a társulási tanácsnak ugyanúgy 
alakuló ülést kell tartania, mint a képviselő-testületnek. Ebben a társulásban az 
önkormányzatokat eddig is a polgármesterek képviselték. Azért, hogy az alakuló ülés 
mihamarabb megtörténjen, szükséges döntést hozni arról, hogy az önkormányzat kit delegál a 
társulási tanácsba.  
 
Molnár Endre Sándor polgármester: eddig is a Polgármester Úr látta el ezt a feladatot, ezért 
kéri, hogy a testület személyét delegálja a társulási tanácsba.  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
   85/2014. (X. 21.) HATÁROZATA 

 
A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás  

Társulási Tanácsába tag delegálásáról 
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Környéki 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Molnár Endrét delegálja. 
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Utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás 
részére küldje meg. 
 
Felelős: Molnár Endre, polgármester 
Határidő: 2014. november 12.  
 
Molnár Endre polgármester:  átadja a szót Sárvári Attila Alpolgármester Úrnak, aki röviden 
szeretne visszatekinteni az elmúlt évekre.  
Sárvári Attila alpolgármester: köszönti a megjelenteket. Rövid, pár gondolattal nyújtaná az 
estét. Már mindenféle jogi aktussal ellátva vetheti bele magát a testület a mindennapi 
munkába. A Polgármester Úrnak sok sikert kíván munkájához, ahogy említette, természetesen 
segíteni fogja az ő munkáját. Köszöni a dicsérő szavakat az elmúlt időszakra vonatkozóan, bár 
24 órát nem dolgozott, csak tette, amit tennie kellett. Ezt az alkalmat szeretné kihasználni, 
hogy köszönetet nyilvánítson képviselő-társainak, illetve a település lakosságának, a közös 
hivatal dolgozóinak, illetve megköszönje mindenkinek a közreműködését, segítségét. Elmúlt 
8 év áll mögötte mint volt polgármester, nem kevés tennivaló került elvégzésre, mely 
nemcsak a kötelező működési feladatok napi szintű biztosítása volt, hanem ami jellemző a 
településre is, hogy olyan pluszokat sikerült  megvalósítani, ami valamilyen formában 
fizikálisan akár a településen élők komfortérzetét, vagy egyébként a községben tevékenykedő 
jövedelemszerzéssel küszködő embereknek az esélyeit is növelték. Szeretné megköszönni 
még az előző ciklusból jelen lévő képviselő-társainak is a sok munkát, nevezetesen Csombó 
Lajosnak, Birkás Balázsnak, Molnár Károlynak. Köszöni még Botos Antal munkáját, aki több 
cikluson keresztül volt testületi tag, majd alpolgármester, aki nemcsak az önkormányzat 
munkájában vett részt, hanem a település sport életében, illetve a polgárőr  és falufejlesztő 
egyesület munkájában is, melynek hosszú ideig a vezetője volt. Köszöni elődjének, Csombó 
Lajosnak a polgármesteri, illetve képviselői munkáját. Köszöni a házi segítségnyújtásban 
résztvevő Csombóné Margit és Pogácsás Tünde munkáját is, hiszen erre nagy szükség van. 
Természetesen Molnár Endrének is köszöni munkáját, aki az előző ciklusban képviselőként, 
alpolgármesterként tevékenykedett. Megköszöni mindenkinek a munkáját, többek között a 
választási bizottságnak, a település polgárainak, illetve az ide valamilyen módon kötődő 
emberek segítségét, munkáját, hozzájárulását, amely során Szentbékkálla szellemileg, 
anyagilag gyarapodott. Nem utolsó sorban szeretné még megköszönni a hivatal munkáját is, 
Molnárné Valikának is, aki helyi szinten is teszi a dolgát. Még el kívánja mondani, hogy 
rendelkezik a község honlappal, illetve újsággal, melyet Kocsis Kristóf ír, melyet Birkás 
Balázstól vett át, ezúton is köszöni az önzetlen munkát, biztosan a mai estéről is készül egy 
pár sor. A kulturális, társadalmi eseményekről eddig is jelentek meg hírek, de a település 
fejlődését elősegítő elmúlt 8 évi munkákról készült egy kiadvány fényképekkel ellátva a 
testület egyetértésével, melyet mindenki talán kézhez kapott. A település az elmúlt években 
folyamatosan anyagilag gyarapodott, a töttöskáli templomrom is időközben önkormányzati 
tulajdonba került ajándékozási szerződés keretében. Köszöni szépen a figyelmet, és kéri a  
jelenlévőket, hogy  minél többen kerüljenek mozgósításra a jövőben, hogy az önkormányzat 
munkája könnyebb legyen és haladjanak azon az úton, hogy ez a település mindenkié.  
Molnár Endre polgármester:  megköszöni a részvételt és felhívja a figyelmet, hogy október 
23-án az ünnep alkalmából 18 órakor megemlékezést tartanak, melyre  mindenkit várnak.  
Az ülést 19:00 órakor bezárja.  
                                                                                                                                                                               

K.m.f. 
 
Molnár Endre Sándor       dr. Szabó Tímea 
   polgármester               jegyző 


