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SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 
 
Ikt.szám:    240-12/2014/ÁBR.  
 

JEGYZŐKÖNYV  
 
Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 
26-án  16:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye:  Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége.  
 
Jelen vannak: 
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
 
Molnár Endre Sándor  polgármester 
Sárvári Attila   alpolgármester 
Németh Ottó   képviselő 
Sárvári Tamás   képviselő  
 
Tanácskozási joggal megjelent:  
 
dr. Szabó Tímea  jegyző megbízásából: Tóthné Titz Éva aljegyző 
 
Csik Tímea    jegyzőkönyvvezető 
Molnár Károlyné   pénzügyi ügyintéző  
 
Molnár Endre Sándor polgármester:  köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 4 fő 
jelen van, így a testület határozatképes. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendet: 
 

1. 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 
2. Szociális célú tűzifajuttatás  
3. Tájékoztatás a köztemetőben történt hatósági ellenőrzésről, valamint a köztemető 

rendjét szabályozó önkormányzati rendelet felülvizsgálata a szociális temetésre 
tekintettel 

4. Köveskál és Térsége Óvoda Társulás, társulási megállapodás módosítása 
5. Szentbékkálla és Mindszentkálla Szennyvíz Társulás, társulási megállapodás 

módosítása  
6. 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv  
7. 2015. évi munkaterv elfogadása 
8. Települési folyékony hulladék elszállítására pályázat újbóli kiírása 
9. Megállapodás kötése Monoszló Község Önkormányzatával a víziközmű feladatok 

ellátásához szükséges foglalkoztatásról 
10. Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárának véleményezése  
11. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának  

módosítása 
12. Polgármester és alpolgármester munkájának ellátásához szükséges eszközök 

biztosítása  
13. 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 

 
   88/2014. (XI. 26.) HATÁROZATA 

 
 A 2014. november 26-i ülés napirendjéről  

 
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. november 26-i ülés 
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 
 

1. 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 
2. Szociális célú tűzifajuttatás  
3. Tájékoztatás a köztemetőben történt hatósági ellenőrzésről, valamint a köztemető 

rendjét szabályozó önkormányzati rendelet felülvizsgálata a szociális temetésre 
tekintettel 

4. Köveskál és Térsége Óvoda Társulás, társulási megállapodás módosítása 
5. Szentbékkálla és Mindszentkálla Szennyvíz Társulás, társulási megállapodás 

módosítása  
6. 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv  
7. 2015. évi munkaterv elfogadása 
8. Települési folyékony hulladék elszállítására pályázat újbóli kiírása 
9. Megállapodás kötése Monoszló Község Önkormányzatával a víziközmű feladatok 

ellátásához szükséges foglalkoztatásról 
10. Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárának véleményezése  
11. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának  

módosítása 
12. Polgármester és alpolgármester munkájának ellátásához szükséges eszközök 

biztosítása  
13. Vegyes ügyek  

 
 
Molnár Endre Sándor polgármester: javasolja, hogy a lejárt határidejű határozatokról 
készült jelentést fogadja el a testület.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
89/2014. (XI. 26.) 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 költségvetésről szóló rendelet módosítása 
 
Molnár Endre Sándor polgármester: felkéri a pénzügyes kolléganőt, hogy nyújtson 
tájékoztatást arról, hogy mi tette szükségessé a módosítást.  
 
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: elsősorban azért, mert felhalmozási célú 
önkormányzati támogatásként kapta az önkormányzat a közműfejlesztési hozzájárulást. 
Működési célú önkormányzati támogatásként kiegészítették az állami  támogatást 88 e 
Ft-tal, illetve egyéb működési célú pénzeszköz átvétel tartalmazza az orgona koncertekre 
kapott 800 e Ft összegű támogatást, valamint 105 e Ft adományt, továbbá módosítani 
kellett a svájci testvértelepüléstől megkapott 1.200 e Ft miatt. A 2014. évben nagy 
mértékben megnövekedett a közfoglalkoztatás, így meg kellett emelni a 
közfoglalkoztatottak munkabérét és a szociális hozzájárulási adót. A bevételek tették 
szükségessé, hogy a kiadásokat megnöveljék. Ami nem került nevesítésre az a tartalékba 
került elhelyezésre1.450 e Ft.   
 Molnár Endre Sándor polgármester: kérdezi, hogy ez semmiképpen sem károsítja az 
önkormányzat költségvetését?  
 
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: ez elsősorban javítja a költségvetést, mivel 
növekedtek a bevételek.  
 
Sárvári Attila alpolgármester: röviden, tömören megállapítható, hogy a költségvetés 
módosítása nem egy felelőtlen gazdálkodás eredménye, hanem azért, mert olyan 
ütemben fejlődtek a bevételek és olyan forrásokból is érkeztek támogatások, amelyek 
indokolttá tették a költségvetés módosítását. Évek óta a gazdálkodás megfontolt, 
következetes és legtöbbször kézzel fogadható fejlődést eredményez.  
 
 Molnár Endre Sándor polgármester: javasolja elfogadni a rendelet módosítását.  

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
12/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 

a 2014. évi költségvetéséről szóló 
1/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 
 

2. Szociális célú tűzifajuttatás  
 

 Molnár Endre Sándor polgármester: a szociális célú tűzifa juttatás évek óta működik, 
így az idei évben is pályázott az önkormányzat.  
 
Tóthné Titz Éva aljegyző:  a rendelet tervezetet ki kellene egészíteni a  kérelem 
benyújtási határidővel, illetve jövedelem szempontjából jogosultsági határt kell  
megállapítani a BM rendelet iránymutatásainak megfelelően. A település 6 m3 fa 
mennyiséget igényelhetett.  
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Molnár Endre Sándor polgármester: 2-3 személy jelezte az igényét a tűzifa tekintetében, 
bár többen vannak azok, akik rászorulók.  
 
Tóthné Titz Éva aljegyző:  a tűzifa odaítélése kérelemre történik. A rendelet elfogadását 
követően tájékoztató kerül elhelyezésre a településen és polgármesteri hatáskörben 
kerülnek a benyújtott kérelmek elbírálásra.  
 
Sárvári Attila alpolgármester:  figyelemmel kell arra lenni, hogy aki ténylegesen 
rászoruló, az ne szoruljon ki az igénylők köréből. Sajnos nem úgy működik, hogy az 
önkormányzat annyi tűzifát igényel, amennyit csak akar.  
 
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: a január-március hónapok között lakásfenntartási 
támogatásban részesülők átlagát veszik figyelembe a támogatás mennyiségénél.  
 
Sárvári Attila alpolgármester:  véleménye szerint a lakosság felé ez a fajta támogatási 
forma rosszul van kommunikálva, mert azt hiszik, hogy a település annyit igényel, 
amennyit csak gondol. Ez a mennyiség nagyon szerény. Jövedelemhatárnak 150 %-ot 
gondolt.   
Tóthné Titz Éva aljegyző:  véleménye szerint a testület célozza meg a 200 %-ot, mivel a 
150 % megállapítása esetén nagyon alacsony lesz a jövedelem határ.  
 
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző:  a 150 % megállapítása esetén a 
közfoglalkoztatásban részesülők is kiesnek a támogatottak köréből.  
 
Molnár Endre Sándor polgármester:  a jövedelemhatárt 200 %-ban javasolja 
megállapítani, a benyújtási  határidőt december 31. napjáig javasolja.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.  

 
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 

13/2014.(XII. 11.) önkormányzati rendelete 
a szociális célú tűzifa juttatásról 

 
 

3. Tájékoztatás a köztemetőben történt hatósági ellenőrzésről, valamint a köztemető 
rendjét szabályozó önkormányzati rendelet felülvizsgálata a szociális temetésre 
tekintettel 

 
Molnár Endre Sándor polgármester:  felkéri Aljegyző Asszonyt, hogy az ellenőrzés 
tekintetében nyújtson tájékoztatást.  
 
Tóthné Titz Éva aljegyző:  a tapolcai  járási hivatal minden településen ellenőrzést 
végzett a temetők vonatkozásában. A temető fenntartás az önkormányzat részére 
kötelezően ellátandó feladat. Ez az ellenőrzés első körben tényfeltáró ellenőrzés volt. A 
jegyzőkönyvben felsorolták azokat a jogszabályi kötelezettségeket tartalmazzák, 
amelyeknek az önkormányzatnak meg kell felelnie. Az előterjesztés csak általánosságról 
szól, fontos, hogy a jegyzőkönyvek ismeretében az önkormányzatok a gazdasági 
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program, és jövő évi költségvetés készítése során ezekre a feladatokra, hiányosságokra 
legyenek figyelemmel.  
 
Molnár Endre Sándor polgármester:  főleg adminisztratív hiányosságokat tártak fel, 
melyeket ütemezni, tervezni szükséges.  
 
Sárvári Attila alpolgármester: a sírhelyek felmérése komoly költséget jelentenek majd az 
önkormányzatnak.  A legalapvetőbb és legfontosabb követelményeknek megfelel a 
temető.   
Molnár Endre Sándor polgármester: kérdezi, hogy ezeket az adminisztratív feladatokat 
a közös hivatal fogja végezni?  
 
Tóthné Titz Éva aljegyző: erre meg kell találni a megoldást az önkormányzatnál. 
 
Molnár Endre Sándor polgármester: ezen napirend második része a szociális temetés 
intézménye.  Javasolja elfogadásra a temető rendelet módosítását.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.  

 
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 

14/2014.(XII. 11.) önkormányzati rendelete a  köztemető rendjéről,  
használatának, igénybevételének szabályairól szóló  

5/2000.(X.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

 
4. Köveskál és Térsége Óvoda Társulás, társulási megállapodás módosítása 

 
Molnár Endre Sándor polgármester: a testület az előterjesztést kézhez kapta, csupán 
formai dologról van szó, javasolja elfogadni.  

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
90/2014. (XI. 26.) HATÁROZATA 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete Köveskál és Térsége Óvoda 
Társulás Társulási Megállapodását felülvizsgálta. 
A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetért és a Társulási megállapodás 
módosítását és egységes szerkezetét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a Társulási Tanács Elnökét 
tájékoztassa.  
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Felelős: Dr. Szabó Tímea jegyző   
Határidő:2014. november 30. 
 

5. Szentbékkálla és Mindszentkálla Szennyvíz Társulás, társulási megállapodás 
módosítása  

 
Molnár Endre Sándor polgármester: ezen napirend vonatkozásában is formai okok 
miatt vált szükségessé a megállapodás módosítása, javasolja elfogadásra.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
91/2014. (XI. 26.) HATÁROZATA 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szentbékkálla és 
Mindszentkálla Szennyvíz Társulás Társulási Megállapodását felülvizsgálta. 
A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetért és a Társulási megállapodás 
módosítását és egységes szerkezetét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a Társulási Tanács Elnökét 
tájékoztassa.  
  
Felelős: Dr. Szabó Tímea jegyző   
Határidő:2014. november 30. 
 

6. 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv  
 
Molnár Endre Sándor polgármester: kérdezi az Aljegyző Asszonyt, hogy ehhez 
napirendhez van-e kiegészítés.  
 
Tóthné Titz Éva aljegyző: 2014. január 1-től nagy mértékben változott a belső ellenőrzési 
gyakorlat, mivel addig a tapolcai társulás látta el ezt a feladatot. Sok idő eltelt a 
véglegesítésig, így csak az év középen sikerült egy belső ellenőrt foglalkoztatni Kövessiné 
Müller Katalin személyében. A településen a költségvetési rendelet tájékoztatási 
kötelezettség szabályszerűségének ellenőrzése került célként meghatározásra a 2015. 
évben.   
Molnár Endre Sándor polgármester:  javasolja elfogadásra a belső ellenőrzési tervet a 
2015. évre vonatkozóan.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
92/2014. (XI. 26. ) HATÁROZATA 
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A 2015. évi belső ellenőrzési tervről 
 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évre vonatkozó belső 
ellenőrzési tervet jóváhagyja. 
 
Felelős: Molnár Endre Sándor polgármester 
Határidő: a tervben meghatározottak szerint 
 
Tóthné Titz Éva aljegyző:  ezen napirenden belül készült még egy előterjesztés, amely 
2014. évi belső ellenőrzési terv módosításáról szól. A módosításra azért került sor, mivel 
az elfogadott tervben a szabályzatok ellenőrzése volt a cél. Időközben a hivatalon belül 
az egyik önkormányzat ÁSZ ellenőrzést kapott, melynek egyik központi része a 
szabályzatok ellenőrzése volt és azért, hogy ez ne duplán történjen, így egy másik cél 
került meghatározásra, amely Szentbékkálla esetében a kőkeresztek és Öreg-hegyi kút 
állagmegőrzésére kapott adományok bevételezése, kezelésének ellenőrzése.  
 
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: ez a belső ellenőrzés segítő szándékkal jön létre, 
amennyiben a hivatal rossz gyakorlatot alkalmaz, akkor azt hivatott javítani, segíteni.  
 
Molnár Endre Sándor polgármester: javasolja elfogadásra a belső ellenőrzési terv 
módosítását.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
93/2014. (XI. 26. ) HATÁROZATA 

 
A 2014. évi belső ellenőrzési terv módosításáról 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évre vonatkozó belső 
ellenőrzési terv módosítását jóváhagyja. 
 
Felelős: Molnár Endre Sándor polgármester 
Határidő: a tervben meghatározottak szerint 

 
7. 2015. évi munkaterv elfogadása 

 
Molnár Endre Sándor polgármester: javasolja elfogadásra a munkatervet.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
94/2014. (XI. 26.) HATÁROZATA 
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A 2015. évi munkatervről 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi munkatervet 
elfogadja.   
Felelős: Molnár Endre Sándor, polgármester 
Határidő: a munkatervben meghatározottak szerint 
 

8. Települési folyékony hulladék elszállítására pályázat újbóli kiírása 
 
Molnár Endre Sándor polgármester: a folyékony hulladék elszállítására újbóli pályázat 
kiírása szükséges, mivel nem volt pályázó. Javasolja a pályázat újbóli kiírását.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TETÜLETÉNEK 

 
       95/2014 (XI. 26.) HATÁROZATA 

 
Települési folyékony hulladék elszállítására pályázat újbóli kiírásáról 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Települési folyékony 
hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó 
szolgáltatás elvégzésére” pályázatot ír ki, mely pályázati felhívás a határozat 1 számú 
mellékletét képezi, mely az alábbi időpontokkal egészül ki: 
A pályázat benyújtási határideje: 2015. január 20. 
A borítékok bontása: 2015. január 26. 11: 00 
Eredményhirdetés időpontja: 2015. február 27. 11: 00 
A pályázattal ellátható közszolgáltatási időtartam: 2015. április 1-jétől 2017. március 31.  
A pályázatot hirdetőtábláján, valamint honlapján teszi közzé, továbbá azt eljuttatja a 20 
km távolságon belül a pályázat szerinti szolgáltatást végzőkhöz. 
 
Felelős:  Molnár Endre Sándor  polgármester  
Határidő: 2015. február 27.  
 

9. Megállapodás kötése Monoszló Község Önkormányzatával a víziközmű feladatok 
ellátásához szükséges foglalkoztatásról 

 
Molnár Endre Sándor polgármester:  ez a foglalkoztatás 3 hónapra szól, mivel a 
viziközmű társulat ugyan megszűnt, viszont vannak még feladatok.  
 
Tóthné Titz Éva aljegyző:  kiegészítésként elmondja, hogy  ezt a napirendet Köveskál 
Önkormányzata már tárgyalta és úgy fogadták el, hogy a megállapodás 2. pontjába 
kerüljön be Monoszló település is, meghatározva az üzemeltetési egységet, illetve a hozzá 
kapcsolódó díjat. Ezzel a kiegészítéssel javasolja elfogadni.  
 
Molnár Endre Sándor polgármester: az Aljegyző Asszony által ismertetett kiegészítéssel 
javasolja elfogadni a határozati javaslatot.  



 9 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TETÜLETÉNEK 

 
96/2014. (XI. 26.) HATÁROZOTA 

 
A víziközmű feladatok ellátásához szükséges 
 foglalkoztatásról kötendő megállapodásról 

  
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközmű feladatok 
ellátásához szükséges foglalkoztatásról szóló megállapodás tervezetét megismerte, azt 
elfogadja azzal, a módosítással, hogy a megállapodás 2. pontjában kerüljön beépítésre 
Monoszló település érdekeltségi egysége és ezáltal a havonta terhelő költség is, továbbá  
felhatalmazza a polgármestert az aláírására. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben a feladatok ellátása az egy fő 
megbízását 2014. december 31-ét követően is szükségessé teszi, úgy a maximum 2015. 
március 31-éig terjedő határozott időre szóló ismételt megállapodást aláírja, azzal, hogy 
az abban az Önkormányzat által vállalt kötelezettség a jelenleg kötendő megállapodáshoz 
képest súlyosabb nem lehet.  
 
Felelős: Molnár Endre Sándor, polgármester 
Határidő: 2014. december 31. 
 

10. Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárának véleményezése  
 
Molnár Endre Sándor polgármester: Szentbékkálla község vonatkozásában a kötelező 
felvételt biztosító általános iskola a Révfülöpi Általános Iskola. Javasolja elfogadásra a 
határozati javaslatot.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
97/2014. (XI. 26.)  HATÁROZATA 

 
Kötelező felvételt biztosító általános 

 iskolai körzethatárok  véleményezéséről 
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal által elkészített a kötelező felvételt biztosító általános iskolai 
körzethatárokat meghatározó tervezetet megismerte, és arról az alábbi véleménye 
alakult ki:  A képviselő-testület elfogadja az előterjesztés szerint a körzethatár besorolást.  
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Véleménye kialakítása során a Képviselő-testület figyelembe vette, hogy a település 
jegyzőjének nyilvántartásában Szentbékkálla 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: Molnár Endre Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 

11. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának  
módosítása 

 
Molnár Endre Sándor polgármester: formai módosítások miatt szükséges a 
megállapodás módosításának az elfogadása, illetve Tapolca és Raposka kivált a 
társulásból és ezért is szükséges módosítás. 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 

 
98/2014. (XI. 26.)  HATÁROZATA 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Környéki 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulási Megállapodásának módosítását 
elfogadja.  
Felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására.  
 
Felelős:  Molnár Endre Sándor, polgármester  
Határidő: 2014. december 5.  
 
 

12. Polgármester és alpolgármester munkájának ellátásához szükséges eszközök 
biztosítása  

 
 
Molnár Endre Sándor polgármester: a polgármester váltás alkalmával kerültek átadásra 
eszközök a régi polgármestertől az új polgármester részére, de mivel az 
alpolgármesternek ezekre az eszközökre szüksége van, ezért így  azokat visszajuttatja 
számára. Ugyanakkor személyének is szüksége van ilyen eszközökre nevezetesen 
telefonra és laptopra. Ezért kéri a testületet, hogy járuljanak ahhoz hozzá, hogy 250.000 
Ft értekben ezek az eszközök részére beszerzésre kerüljenek.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
99/2014. (XI. 26.)  HATÁROZATA 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Sárvári 
Attila Alpolgármester Úr részére kerüljenek átadásra a korábban már általa használt 
eszközök: a telefon, és laptop.  
Továbbá egyetért azzal, hogy  Molnár Endre Sándor Polgármester Úr részére 250.000 Ft 
erejéig laptop és telefon kerüljön beszerzésre.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a használati szerződés aláírására.  
Határidő: azonnal. 
Felelős: Molnár Endre Sándor, polgármester.  
 

13. Vegyes ügyek  
 
 a.)Kamera rendszer fejlesztése 
 
Sárvári Attila alpolgármester: többször volt róla szó, hogy kiépült a kamera rendszer. A 
BM-től érkezett egy levél, hogy a jövőbeni fejlesztéseknél milyen irányelveket kell 
betartani, amely igen szigorú anyag. Az általa megkeresett tapolcai cégnek ezeket az 
irányelveket továbbította. Ezt a rendszert tervezték fejleszteni bizonyos adományok 
felhasználásával. Az Öreg-hegybe terveztek egy plusz kamerát, de időközben kiderült, 
hogy olyan fejlődésen megy keresztül ez az egész, mint ahogy az informatika bármely 
területe és van már forgalomba olyan eszköz, amely sokkal energiahatékonyabb. Mert a 
jelenleg használatos számítógép éjjel-nappal megy és napi 500 W-ot fogyaszt. Ez a 
rendszer, mellyel ez kiváltható lenne néminemű modernizációját is magával vonná a 
most kiépült rendszernek. Amivel kiváltanák ezt a számítógépet annak a fogyasztása a 
töredékébe kerül, illetve ennek a rendszernek a problémája, hogy minden egyes kamera 
felépítésénél ugyanerre a helyre a licenset kell fizetni és ez egy nagy terhe ennek a 
rendszernek. Árajánlatot szerzett be, melytől a mostani rendszer stabilabb lenne, 
energiahatékonyabb és a jövőben egyetlen egy antennával fejleszthető és így nem kell 
ezeken a procedurákon keresztül menni. Ennek az összege  bruttó 793.000 Ft, mely 
eszközök megfelelnek a BM által előírtaknak, de csak azok, amelyek ráépíthetők erre az 
új rendszerre. Javasolja mindenképpen ezt a beruházást, mivel a jelenlegi rendszernek 
ez egy hosszú távú üzembiztos működését szolgálja. Az árajánlatot nyújtó cég tapolcai és 
a felügyelete is ezáltal biztosítva van, nagyon kedvezményes költséggel. Javasolja az 
árajánlat elfogadását, mivel keret van rá és ezáltal a jelenlegi rendszer stabillá tud válni 
és továbbfejleszthető majd. Körbeadja az árajánlatot.   
Molnár Endre Sándor polgármester: amióta ez a kamera rendszer működik érzékelhető 
áldásos hatása, elmondható, hogy a közbiztonság javult.  
 
Tóthné Titz Éva aljegyző: ekkora összegű beszerzésénél az a gyakorlat, hogy 
mindenképpen szükséges 2 - 3 árajánlat beszerzése.  
 
Molnár Endre Sándor polgármester:  akkor a mai ülésen miről tud dönteni a testület?  
 
Tóthné Titz Éva aljegyző:  arról lehet dönteni, hogy az önkormányzat elhatározza a 
kamera rendszer fejlesztését és erre való tekintettel a 2015. évi költségvetésbe 
előirányzatot tervez.  
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Molnár Endre Sándor polgármester:  az Aljegyző Asszony által elmondottak alapján 
javasolja a határozat meghozatalát.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
100/2014. (XI. 26.)  HATÁROZATA 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kamera rendszer fejlesztését 
határozza el és ezen célra a 2015. évi költségvetésben előirányzatot tervez.  
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Molnár Endre Sándor, polgármester  
 
Molnár Endre polgármester:  megköszöni a részvételt,  az ülést  17:20 órakor bezárja.  
                                                                                                                                                                               

 
K.m.f. 

 
Molnár Endre Sándor       dr. Szabó Tímea 
   polgármester               jegyző 
 
 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős jelenlévő:  
 
 
 

Tóthné Titz Éva 
aljegyző 


